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  جملس حقوق اإلنسان
   من جدول األعمال٣البند 

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        
  التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف 

تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء              
  واألطفال، جوي نغوزي إزيلو

  إضافة    

  *إىل اإلمارات العربية املتحدةالبعثة     

 موجز    
زارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة االجتار باألشخاص، ال سيما النـساء واألطفـال،               

، بدعوة من حكومـة     ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٧ إىل   ١١املتحدة يف الفترة من     اإلمارات العربية   
ا أحرزه من تقدم يف مكافحة االجتار       مبويف هذا التقرير، تسلم املقررة اخلاصة بالتزام البلد و        . البلد

تسلط الضوء على أوجه القصور يف التشريع وإنفاذ القانون، ال سيما ما يتعلق             كما  باألشخاص،  
 وهي ترحب بالتعـديالت املقتـرح     .  االستغالل يف العمل    بظاهرة االجتار ألغراض   قراربعدم اإل 
، وتتقدم  دم املنازل على القانون االحتادي ملكافحة االجتار وبصياغة قانون جديد يتعلق خب         إدخاهلا  

ملوظفني ابناء قدرات   املتصلة ب نشطة  األتوصية بزيادة   من بينها   من التوصيات إىل احلكومة،     بعدد  
، املهـاجرين  من   خدم املنازل ، وتعزيز محاية حقوق العمال مجيعاً، مبن فيهم         املعنينيميني  احلكو

 .  العمال املهاجرينوإجياد مزيد من الفرص لتعزيز سالمة
 

__________ 

م باللغة اليت   أما التقرير نفسه فريد يف مرفق هذا املوجز ويعمَّ        . يعمم موجز هذا التقرير جبميع اللغات الرمسية        *  
 .قدم هبا وباللغة العربية فقط
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  املرفق
  ]باإلنكليزية والعربية فقط[

املقررة اخلاصة املعنية مبسألة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء         تقرير      
  وي نغوزي إزيلو، عن بعثتها إىل اإلمارات العربية املتحدةواألطفال، ج

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٣-١  ...........................................................املقدمة واملنهجية  - أوالً  
  ٣  ٧٦-٤  ......................................................النتائج الرئيسية للزيارة  - ثانياً  

  ٣  ٨-٤  ...................اإلمارات العربية املتحدةإىل اجتاهات اهلجرة الوافدة   - ألف     
  ٥  ٢٤-٩  ...........................باألشخاص وجتلياهتاأشكال ظاهرة االجتار   -  باء     
  ١١  ٤٣-٢٥  ............. العامةاإلطار التشريعي واملؤسسي واملتعلق بالسياسات  -جيم     
  ١٥  ٥٠-٤٤  .............................................حتديد هوية املتجر هبم  - دال     
  ١٧  ٦٠-٥١  .............وإعادة إدماجهمفيهم عاتمحاية األشخاص املتجر هبم و  - هاء     
  ٢٠  ٦٤-٦١  ......................................عاقبةة واملقاضاالتحقيق وامل  - واو     
  ٢١  ٦٦-٦٥  ..................................................لضحايااتعويض   - ايز     
  ٢٢  ٦٧  .................................دة إىل الوطن وإعادة اإلدماجعااإل  - حاء     
  ٢٢  ٧١-٦٨  ............................................................ الوقاية  - طاء     
  ٢٤  ٧٥-٧٢  .................................................التعاون والشراكة  -  ياء     

  ٢٥  ٨١-٧٦  .........................................................االستنتاجات والتوصيات -ثالثاً  
  ٢٥  ٨٠-٧٦  ..................................................االستنتاجات  -ألف     
  ٢٦  ٨١  .....................................................توصياتال  -  باء     
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  واملنهجيةاملقدمة   -أوالً  
قامت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـال،              -١

، بدعوة  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٧ إىل   ١١بزيارة رمسية لإلمارات العربية املتحدة يف الفترة من         
  . ة هذا البلدحكوممن 
ة، حيـث اجتمعـت    أثناء بعثتها، أبو ظيب وديب والـشارق      ،زارت املقررة اخلاصة  و  -٢

وإداريت مبسؤولني من وزارات اخلارجية والعمل والداخلية والعدل والـشؤون االجتماعيـة،         
، وكذلك مبمثلني عن اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار        ومكتب االدعاء العام  القضاء والشرطة،   

ارت كمـا ز  . بالبشر، واجمللس األعلى لشؤون األسرة، والرابطة اإلماراتية حلقوق اإلنـسان         
ات عمل ومالجئ النساء واألطفال املتَّجر هبم، حيث اجتمعت بالضحايا املتَّجر هبـم     معسكر

  . واالستغالل اجلنسيالعمل ألغراض 
 مـع   لقـاءات وتشكر املقررة اخلاصة احلكومة على دعوهتا وتعاوهنا يف تـسهيل ال            -٣

 الـسلطات   أبدتهي  وهي تقدر مدى االنفتاح الذ    . املسؤولني من خمتلف الوزارات واإلدارات    
وختاماً، تعرب املقررة اخلاصة    . اإلماراتية لدى مناقشتها املسائل املتصلة باالجتار باألشخاص      

  . قيمةإسهامات عن امتناهنا ملمثلي اجملتمع املدين على ما قدموه من 

  النتائج الرئيسية للزيارة  -ثانياً  

  تحدةاإلمارات العربية املإىل  اهلجرة الوافدةاجتاهات   -ألف  
أسفر توسع صناعة النفط يف العقود األربعة األخرية يف اإلمارات العربية املتحدة عـن                -٤

تسارع النمو االقتصادي للبلد على حنو أدى إىل االعتماد بشكل كثيف على اخلربات والعمالة              
ونظراً ملا تتمتع به مدن مثل أبو ظيب وديب من إمكانات جتاريـة ضـخمة، حتولـت               . األجنبية

 فثمة أشخاص من مجيع أحنـاء       .ارات العربية املتحدة إىل وجهة ومعرب لالجتار باألشخاص       اإلم
املهـارات  وحمـدودو   هم عمال غري مهرة     منالعامل يفدون إىل اإلمارات العربية املتحدة للعمل،        

 ٩٠ نسبة ضئيلة يف البلد، فيما تصل نسبة العمالة األجنبية إىل            املواطنونويشكل  . ومتوسطوها
وبالفعل، تضاعف عدد سكان اإلمارات خـالل مخـس         . ائة من الطاقة السكانية العاملة    يف امل 

 ،٢٠١٠ ماليني نسمة يف عام      ٨,٢ إىل   ٢٠٠٥ماليني نسمة يف عام      ٤,١، إذ ارتفع من     سنوات
، )١( نـسمة   ماليـني  ٧,٣ فيما بلغ عدد األجانـب    نسمة،   ٩٥٠ ٠٠٠بلغ عدد املواطنني    و

__________ 

 /http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDFاإلمارات العربية املتحدة، املركـز الـوطين لإلحـصاء،           )١(
Population%20Estimates%202006%20-%202010.pdf . 
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من قبيـل صـناعة التـشييد،       يفة االستخدام لليد العاملة،     الكثقطاعات  المعظمهم يف    يعمل
األمنية، واملطـاعم،   واحلراسة  قطاعات خدمات أخرى من قبيل قيادة سيارات األجرة،          ويف

ون إىل مـا يزيـد      وافـد وينتمي ال . والتنظيف، واخلدمات الفندقية البسيطة، وخدمة املنازل     
  . الكفالة جنسية خمتلفة وهم حمكومون بنظام ١٧٠ على
ين إىل اإلمارات العربية املتحدة     وافد إجراءات دخول العمال ال    الكفالةوتنظم قواعد     -٥

سمح هلم بالعمـل    وال يُ  ،وتوظيفهم وتعيينهم وإقامتهم؛ وينبغي أن يكون لديهم كفيل وطين        
ويف . إقامته بكفيلـه وعمل العامل الوافد تصرحيا يرتبط وهكذا،  . )٢( الكفيل ذلكإال ملصلحة   

ة ددا النظام، يتعني على العامل الوافد الراغب يف تغيري عمله، باستثناء فئات قليلة حم             إطار هذ 
ني متواصـلني وأن    ما ال يقل عن عام    عمل  صاحب ال ي يف خدمة    من العاملني املهرة، أن يقضّ    

ين الـشرطني   ويف حال عدم تلبية هـذ     . )٣( بالتراضي كلعمل ذا صاحب ا يتم إهناء عقده مع     
إىل  كفيل االنتقال من  يف   ،قبل انقضاء مدة العقد   ،   األجنيب الراغب  مللعااألساسيني، خيضع ا  

 شهراً، حىت ولو حصل على موافقة       ١٢بني ستة أشهر و   مدته  تراوح  فوري ت حلظر عمل   آخر  
 على البقاء مع    اً مكره فسهنبذا، جيد العامل الوافد      .)٤(الكفيل أو عدم ممانعته   / العمل صاحب

إىل موافقة هذا   حتماً  حيتاج  ، بصرف النظر عن ظروف العمل، و       على األقل  مدة عامني له  يكف
 .)٥( شهراً ١٢ وُرّحل وخضع حلظر مدته      اً، وإالّ اعترب فار   أن يتسىن له تغيري عمله    األخري قبل   

  . لدفع غرامات ثقيلة" الفارين"الكفالء الذين ال يبلغون عن العمال ويتعّرض 
عندما يتـرك عامـل أجـنيب صـاحب         ه  أنويف مجيع احلاالت، من املتعارف عليه         -٦

ب العامـل مبغـادرة   كفيله، يطلب الكفيل من وزارة العمل إلغاء إقامة العامل؛ مث يطالَ /عمله
وازات جلعالوة على ذلك، ُتعد مصادرة الكفالء . )٦(مرِّ وإال غُ، يوما٣٠ًاإلمارات يف غضون 

 الطرف عنها، حيث يعتـرب       تغض احلكومة  سائدة، ظاهرة   تها رغم انتفاء قانوني   ،سفر العمال 
دخوله ضرورياً يف حـال رغـب   /واز السفر األصلي للعامل أو شهادة مغادرته   االستظهار جب 

جواز سفر يقّدم الكفيل أن /صاحب العملوعلى .  العامل الفارالعمل يف اإلبالغ عن   صاحب  
 عندها يـتم    .)٧(العامل أو بطاقة عمله امللغاة إىل وزارة الداخلية لطلب إلغاء تأشريته كذلك           

، ويدرج   اإلمارات للعمل خالل مدة ستة أشهر       إىل دخول العامل تضمني جواز السفر حظر     
؛ كما تتخذ   )٨(مسه يف القائمة اإلدارية لألفراد احملظور عليهم دخول اإلمارات العربية املتحدة          ا

__________ 

 . ٦٧جانب، املادة  يف شأن دخول وإقامة األ١٩٧٣ لسنة ٦الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم  )٢(

 .٢٠١٠ لسنة ١١٨٦القرار الوزاري رقم  )٣(

 .١٢٨، املادة ١٩٨٠ لسنة ٨القانون االحتادي رقم  )٤(

 .املرجع نفسه )٥(

 .٧٨ و٧٦ و٥٩إقامة األجانب، املواد و يف شأن دخول ١٩٧٣ لسنة ٦ للقانون االحتادي رقم التنفيذيةالالئحة  ) ٦(

 .٥٣املرجع نفسه، املادة  )٧(

 . ألف٩٦املرجع نفسه، املادة  )٨(
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وعليه، ورغم حظر القانون الدويل ملصادرة جوازات الـسفر بوصـفها           . لترحيلهإجراءات  
  حمكمة النقض يف ديب    جانب، وصدور حكم بعدم قانونيتها من       نقلتهاكاً للحق يف حرية الت    ان

، ٢٠٠٢عن وزارة الداخلية يف عـام       الالئحة التنظيمية الصادرة     ومبوجب   )٩(٢٠٠١يف عام   
املتمثلـة يف مـصادرة     غري املستحبة   أصحاب العمل على املمارسة     ُيشجع  نظام الكفالة   يظل  

  .جوازات السفر
 يف تعزيز السيطرة اليت ميارسها أصحاب العمـل علـى           الكفالةوتساهم قيود قانون      -٧

 يف ضـوء التكـاليف      ، إذ يضطر هؤالء،   حمدودي املهارات ومتوسطيها  العمال غري املهرة و   
املرتبطة بالسفر إىل اإلمارات العربية املتحدة ومغادرهتا لدى فقداهنم عملـهم، إىل البقـاء يف    

وهذا يـدع العمـال يف      .  بصرف النظر عن ظروف العمل     ،دة العقد خدمة كفالئهم طيلة م   
)  النفسيةأو/والبدنية ( عمل غري مأمونة، وإلساءة املعاملة بيئة وكثرياً ما يعرضهم ل ،وضع هش 

جـور عنـهم   األ وثائق سفرهم، ومنـع     جزمعيشة رديئة، وحل  /واالستغالل، ولظروف عمل  
كذلك، يساهم  . مضنيةالعمل طوال ساعات    وإرغامهم على   ،   تلك األجور هلم   سدادعدم   أو

احتمـاالت  مـن    سوق العمالة األجنبية، كما أنه يزيد        تكّسب اجملرمني من   يف   الكفالةنظام  
يف اإلمارات العربيـة    العمل   الوافدين   وحيث أنه يتعذر على   . تعرض العمال األجانب لالجتار   

الضمري أو وكـاالت    عدميي   ءوسطا العمال يف فخ     أولئكدون كفيل، كثرياً ما يقع      باملتحدة  
 بإتاحة فرص عمل هلم ذات   اجمليء إىل اإلمارات العربية املتحدة بوعود كاذبة      بتوظيف تغريهم   

  .  وظروف عمل جيدة مقابل رسوم وأتعاب باهظة ألغراض ذلك التوظيفأجر عال
 اهلجرة الوافـدة،   األمان يف حركة     ويف هذا السياق، تالحظ املقررة اخلاصة أن غياب         -٨

فعالية األنظمة املتعلقة بتوظيف    وم كفاية   اعدوانلعمالة الضعيفة املهارات،    ما يتعلق با  فيخصوصاً  
، إمنا تشكل   باملهاجرينالعمال األجانب، وغياب اآلليات الكفيلة حبماية حقوق اإلنسان اخلاصة          

  . تحدةعناصر تساهم بشكل رئيسي يف ظاهرة االجتار بالبشر يف اإلمارات العربية املمجيعها 

  أشكال ظاهرة االجتار باألشخاص وجتلياهتا   -باء  
، لكنها تعـاين إىل     اًدتواجه اإلمارات العربية املتحدة حتديات جسيمة بوصفها مقص         -٩

وكبلد مقصد، تستقبل اإلمـارات العربيـة       . حد أقل من تلك التحديات بوصفها بلد عبور       
بيد أن أكثرية الضحايا تأيت مـن آسـيا         املتحدة أشخاصاً متجراً هبم من مجيع مناطق العامل؛         

__________ 

فر موظفه ومنعـه مـن حقـه        س جواز   ةال جيوز لرب عمل مصادر    " ، قضت احملكمة بأنه      ٢٠٠١يف عام    )٩(
وتعترب مصادرة جواز الـسفر مـن       . الطبيعي يف السفر والتنقل أياً كانت العالقة اليت تربط أحدمها باآلخر          

 مـن قـانون     ٣٢٩ة  حداً من أساليب منع املوظف من السفر، وهو أمر منصوص عليه يف املـاد             اصاحبه و 
مبنع السفر، شريطة أن يصدر هذا األمر عن قاضٍ وفقاً          فيها  اإلجراءات املدنية اليت حتدد احلاالت اليت يسمح        

 ٢٧،  )٢٠٠١(٢٦٨، القضية رقم    )حمكمة النقض يف ديب   " (والعملية اليت حيددها القانون   الرمسية  لإلجراءات  
 .٢٠٠١أكتوبر /تشرين األول



A/HRC/23/48/Add.1 

GE.13-11402 6 

وقد أفيد يف عدد أقل من احلاالت عن االجتـار          . والشرق األوسط وأوروبا الشرقية   وأفريقيا  
  .عرب اإلمارات باجتاه بلد ثالث من األطفال،بضحايا، ال سيما 

والحظت املقررة اخلاصة على وجه اخلصوص انتشار األشكال التالية من االجتار يف              -١٠
  :مارات العربية املتحدةاإل

  االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي  -١  
 العـاملون يف    ثليف حني أن البغاء ظاهرة غري قانونية يف اإلمارات العربية املتحدة، مي             -١١

 العاملة اخلفية اليت تليب الطلب املتواصل على اخلدمات اجلنسية ال من جانب ةجمال اجلنس القو
املهـاجرين  بل ومن جانب اجملموعة السكانية الضخمة للعمال         ،املواطنني والسياح فحسب  

وبالتايل، أصبح االجتـار بالنـساء      . يتركون زوجاهتم وأسرهم يف بلدان منشئهم     ممن  الذكور  
والفتيات ألغراض االستغالل اجلنسي ظاهرة متفشية يف اإلمارات، ضحاياها مـن أفريقيـا             

وعادة ما يستغل املتجرون ضعف الضحايا      . ابا الشرقية وجنوب آسي   ووأمريكا الالتينية وأور  
، أو خادمات يف املنـازل، أو عـامالت         بيعموظفات   بوعود بالعمل    ن فيخدعوهن ن،وعوزه

النـساء  هـؤالء   ويرتب املتجرون سفر    . استقبال يف الفنادق أو عامالت خدمة يف املطاعم       
لون يف حاالت عديدة    ستعموالفتيات إىل اإلمارات العربية املتحدة عن طريق أشخاص آخرين يَ         

وحال .  دخول تصاريحوثائق سفر وتأشريات و   لتجهيز  واجهات شركات مسجلة يف اإلمارات      
، ن أو تـصادر عنـوة منـه       نوصول الضحايا إىل اإلمارات العربية املتحدة، تسحب جوازاهت       

 نرتيبات تأشـرياهت توحيبسن يف شقق ودور سكنية ويرغمن على سداد نفقات مزعومة مرتبطة ب      
 وإال  ، دوالر أمريكـي   ٩ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠، تصل حسب ذلك الزعم إىل مـا بـني           نهوسفر

ويف حال رفضهن، يصار إىل ضرهبن وإساءة       . اضطررن إىل ممارسة البغاء بغية سداد ذلك الدين       
 يف حال هروهبن أو جلـوئهن إىل        ،معاملتهن عن طريق إرغامهن على ممارسة اجلنس وهتديدهن       

 قانونيـة دهن يف البلـد بـصورة غـري         وقبل ترحيلهن لوج  مبواجهة عقوبة السجن    ،  الشرطة
النساء والفتيات للمراقبة واملرافقة يف مجيع      هؤالء  وختضع  . اخنراطهن يف جتارة غري مشروعة     أو/و

األوقات، ويرغمن على تقدمي خدمات جنسية إىل الزبائن دون احلصول على أي جـزء مـن                
ويف ظـل   ". دين"ستحق هلؤالء من    هو م  ما   يعةذراألموال اليت جيمعها املتجرون أو املدبرون ب      

  . هذه الظروف، ال يتسىن الفرار أو االتصال بالشرطة إال لعدد قليل من الضحايا
سنة  ٣٢ و ١٤تراوح أعمارهن بني    توالتقت املقررة اخلاصة بعدد من ضحايا االجتار          -١٢

مـارات  يف اإل قد خدعن مجيعهن بوعود بالعمـل       و. كن عرضة لالجتار من عدد من البلدان      
وأوضحت إحـدى الـضحايا أن    . البغاءممارسة  العربية املتحدة وأرغمن بدالً من ذلك على        

 يف باكستان اتصل هبا ووعدها بعمل يف حافلة مدرسـية؛ والتقـت        اً لزوجها موجود  اًصديق
 يف  ر عن شواغ   على شبكة اإلنترنت   إعالنعن طريق   أخرى بالشخص املتجر هبا يف جورجيا       

 لعرض عمـل    ، ضحية ثالثة، وهي خرجية جامعة كولومبيا      تاستجاب؛ يف حني    صالون جتميل 
  . (Skype) "يبسكاي" بل وأجرى املتجر هبا مقابلة معها عن طريق ،على اإلنترنت
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وتلقت املقررة اخلاصة أيضاً معلومات عن كيفية استهداف املتجـرين ملزيـد مـن                -١٣
 ك الضحايا فتاة  بني أولئ ومن  .  على البغاء  مه، مرغمني إيا  املعوقني من قبيل    ،األشخاص الضعفاء 

 فيما مل تكن سن األخرى تزيد على مخس سنوات، إذ كان املتجرون هبا ينوون               ،صّماء بكماء 
من هن أنفسهن على البغاء، حبيث تعتاد على ذلـك          وضعها يف بيئة تعج بفتيات أكرب سناً يرغَ       

 ٢٠١١نساء والفتيـات، مت يف عـام        ويف حني أن معظم الضحايا كانوا من ال       . النمط املعيشي 
 ٢٤اإلبالغ عن حالتني انطوتا على االستغالل اجلنسي لرجلني باكستانيني سنهما على التوايل             

  . عاما١٦ً و١١أربعة فتيان من الصني تتراوح أعمارهم بني  عن فضالً عاماً، ٣٦و

  االجتار ألغراض التشغيل  -٢  
ألغراض تشغيلهم انتشاراً واسعاً يف اإلمارات      تنتشر ظاهرة االجتار بالرجال والنساء        -١٤

العربية املتحدة، وخصوصاً يف قطاعي التشييد واخلدمات البسيطة، حيث يقع العمال فريـسة        
وهذه املمارسة منتشرة رغم حظـر      . موهنم رسوم توظيف عالية   املتجرين الذين كثرياً ما يغرّ    

رخص هلم قبل التوظيف أو حىت      القانون فرض عموالت على العاملني من جانب الوكالء امل        
ن من بلدان مـن قبيـل       يوافداملهاجرين ال الذين يوظفون   الوكالء  وكثرياً ما يلجأ    . )١٠(بعده

املهـاجرين  باكستان وبنغالديش وسري النكا واهلند إىل فرض غرامات عالية على هـؤالء             
  دوالر أمريكي، واعدين إياهم برخص عمـل ووظـائف يف          ٤ ٠٠٠ و ٣ ٠٠٠تتراوح بني   

هم بفوائـد  ئإىل االقتراض يف بلدان منـش   لجأ العاملون وكثرياً ما ي  . اإلمارات العربية املتحدة  
 رسوم التوظيف، ويف حال عدم قدرهتم على السداد مسبقاً يوافقـون علـى أن        عالية لسداد 

 العمـال إىل أهنـم سـوف        نأَطمويف معظم احلاالت، يُ   . ن أجورهم م م وختصم تلك الرس  
فور يرغمون،   سرعان ما    بيد أهنم . مرحية وظروف معيشة وسكن     جمزيةيستفيدون من أجور    

 تطأ قدمهم اإلمارات، على توقيع عقود بالعربية أو اإلنكليزية ال يفقهون منها يف معظـم                أن
ن بالفعل علـى    ربوفهم جي . األحيان شيئاً وتنطوي على شروط ال تعكس ما وعدوا به أصالً          

العـادي  من أجـور عملـهم      باهظة  وختصم مبالغ   العمل يف ظروف رديئة ساعات طويلة،       
ت مكتظـة إىل    امعـسكر دفع هبم للعيش يف      استحقاقاهتم، ويُ  رواإلضايف، ومن عطلهم وسائ   

حتـت أعبـاء    يرزحون  وحيث إهنم   . ظروف معيشية وصحية رديئة   يف  جانب عمال آخرين    
ن توظيف، ال مفر م   ة عليهم يف بلدان منشئهم أو تلك املدينني هبا لوكاالت ال          كمالديون املترا 

أضـف  .  جيعلهم مضطرين للقبول بأي شروط تفرض عليهمأن يقعوا يف أسر الدين على حنو      
إىل ذلك ما يفرضه قانون الكفالة عليهم وما يترتب على هذه القانون من خماطر ترحيـل يف                 

  .حال فكروا يف ترك عملهم والبحث عن عمل أفضل
ت امعسكرالذين يعيشون يف    املهاجرين  عمال  وحتدثت املقررة اخلاصة إىل عدد من ال        -١٥

 بأن أصحاب العمل صادروا     اً مجيع فادواأو. عمل يف ضواحي مدينة ديب، وقد أكدوا ما سبق        
__________ 

 . ١٨ يف شأن تنظيم عالقات العمل، املادة ١٩٨٠ لسنة ٨  رقماالحتادينون قاال )١٠(
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ه، وأهنم حرموا من أي أجر مقابـل         تقل عما وعدوا ب    اًلوا أجور جوازات سفرهم وأهنم حصّ   
 يف خريهم، وأنه حصل تأ عديدة من أجور اًوا شهور حرموأعلن بعضهم أهنم    . ملهم اإلضايف ع

العديد من احلاالت يف سداد تلك األجور؛ بيد أهنم أقروا بأن أصحاب العمل ختلوا عن هذه                
يتقامسون مع عمال   وأعلن العديد أهنم    . املمارسة بعد إدخال نظام السداد اإللكتروين لألجور      

  .  مكتظةغرفاًآخرين 
 رسوم توظيف، وتبديل العقـود       من قبيل فرض   ،غري املشروعة واصل املمارسات   تتو  -١٦

ومصادرة جوازات سفر العمال األجانب، على نطاق واسع يف اإلمارات العربية املتحـدة،             
فعلى سبيل املثال، قـال أحـد       . يف قطاع التشييد فحسب، بل يف قطاع اخلدمات بأسره         ال

يزال  ال سفره جواز عاماً إن ٢٠السائقني الذين عملوا يف اإلمارات العربية املتحدة مدة تفوق 
وأفادت سيدتان أخريان   .  يسلمه إياه ما مل يرد العامل بطاقة عمله        ننه ل أصاحب عمله و  حبوزة  

تعمالن يف صالون جتميل بأن صاحب عملهما احتفظ جبوازي سفرمها وأهنما ترغمـان مـع               
وأفـادت  . زميالت أخريات على العمل ساعات طويلة دون احلصول على أي أجر إضـايف            

  . ظروف العمل خشية فقدان عملهن وترحيلهنمن عدم الشكوى ْؤثرنن يمجيعهن بأهن
وتسلم املقررة اخلاصة مبا أحرزته اإلمارات العربية املتحدة من تقـدم، وخـصوصاً               -١٧
هلادفـة إىل   عدة، وقواعد العمل اجلديدة ا     يتعلق باتفاقات العمل الثنائية املربمة مع بلدان       فيما

 من اإليقاع بالعمال األجانب يف فخ رسوم التوظيـف غـري            لنيستغمنع وكالء التوظيف امل   
أنّ من املؤسف   ترى  بيد أهنا   . جبدوى نظام محاية األجور   تسلّم  القانونية والعقود الزائفة، كما     

 ٩٠الذين تناهز نسبتهم    املهاجرين،   نيملاالعيعترب باستمرار   خطاب اإلمارات العربية املتحدة     
ملمارسـات املتفـشية   اتجاهـل  يوجمرد عمال ذوي عقود مؤقتة،  العاملة،  ةيف املائة من القو   

مسائل "قد دأبت السلطات اإلماراتية على إعالن أن        ف. املفضية إىل عملية االجتار باألشخاص    
  .)١١("ربط بظاهرة االجتار بالبشر بل ينبغي أن تعاجل على حدةالعمالة ال ينبغي أن ُت

   املنازلخدم  -٣  
، معظمهم مـن    )١٢(يف اإلمارات العربية املتحدة   املنازل  من خدم    ٧٥٠ ٠٠٠يوجد    -١٨

  وهم يف وضع أكثر هشاشة من      ،النكا والفلبني واهلند   إثيوبيا وإندونيسيا وبنغالديش وسري   
 حيث أن احلماية املنصوص عليها يف قانون تنظيم عالقات          ،اآلخريناملهاجرين   العمال   وضع

بل إهنم خيضعون لسلطة وزارة     . )١٣("مهمخدم املنازل اخلاصة ومن يف حك     "العمل ال تشمل    
بالعالقة التعاقدية    كامالً  رهناً مرهوناًالداخلية من خالل عقد معياري موّحد جيعل مصريهم         

صورون يف إطار منـازل     وهم ال يتمتعون بأي ضمانات قانونية وحم      . اليت تربطهم بكفالئهم  
__________ 

 . ٢١ صفحةال، ٢٠١٢-٢٠١١ املتحدة، اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، التقرير السنوي العربيةاإلمارات  ) ١١(

 .٢٠٠٧وزارة الداخلية، إحصاءات عام  )١٢(

 .٣العمل، املادة عالقات  يف شأن تنظيم ١٩٨٠ لعام ٨القانون االحتادي رقم  )١٣(
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خلارجي وال يبلّغ عنـه إال يف       ويظل هذا الوضع جمهوالً أمام العامل ا      . كفالئهم/مستخدميهم
 خدم املنازل ويفيد العديد من    . ساًأحال تسّنى ألولئك العمال الفرار أو جلؤوا إىل االنتحار ي         

وإساءة املعاملـة   اللفظية  الذين هربوا بأهنم أُعيدوا إىل مستخدميهم القساة وتعّرضوا لإلهانة          
سـفرهم لكفالئهـم، وكـثرياً       البدنية واالستغالل اجلنسي؛ وأرغموا على تسليم جوازات      

 الطعام، وأُجربوا على العمل      تناول  من أجورهم، ومن   قسطموا من احلصول على أي      ُحر ما
 والعطل والضمان االجتماعي، وأُقِفـلَ علـيهم        ةليل هنار دون راحة، وُحرِموا من االستراح      

  .داخل بيوت مستخدميهم
ربية املتحدة عـن طريـق وكـاالت        وتأيت أكثرية العمال املرتليني إىل اإلمارات الع        -١٩

 عدميي الـضمري    وسطاءغري مرّخص هلم أو     من وكالء    يف كثري من األحيان      مكونةتوظيف  
يف بعض الدول املـصدِّرة  على ذلك  ين سراً رغم احلظر املفروض      وافد ال خدم املنازل يشغِّلون  
دفعن عن طريق الوكالء     اللوايت يُ  خادمات املنازل وقد أُبلغت املقرِّرة اخلاصة حباالت      . للعمالة

غري القانونيني إىل جتاوز إجراءات التصريح اإللزامية يف بلدان منشئهن وعرب احلدود، حبيـث              
سافرن أحياناً إىل بلدان جماورة قبل الوصول إىل اإلمارات العربية املتحدة للعمل خادمات يف              ُي

  يف جتنـب   املـستخدمني  رغبةأيضاً  الشرعيني   الوكالء غري    ستغلوي. املنازل دون عقد عمل   
ة املتصلة هبـا،    قانونيالجراءات  اإلتكاليف التدابري اإلدارية املتعلِّقة بتوظيف العمال املرتليني و       

  . غري الشرعينيالوكالء التعاقد مععلى خمالفة القانون بعلى حنو حيفِّز أولئك املستخدمني 
ين رسـوم   وافدملرتليني ال  يف تغرمي العمال ا    هويلجأ أولئك العمالء إىل األسلوب نفس       -٢٠

بـادرون إىل   ، لكنهم سرعان ما ي    هانئةتوظيف باهظة، واعدين إياهم بظروف عمل ومعيشة        
وتلقّت املقرِّرة  . لعملل معاملتهم فور مباشرهتم     اءةس إ وأم  هلستغال ا وهم أ  من أجور  عاقتطاال

اس عقود  ظفن على أس  جامعيات ومهنيات متدرِّبات وُ   مهاجرات  اخلاصة معلومات من نساء     
وجـدن أنفـسهن    لكنهن   ،ممرضات أو مربيات أو مدرِّسات خاصات     مبثابة  ذات أجر عالٍ    

خـدم  تجميع  ب أحياناً   قومون ي ني بأن أقارب املستخدم   وقد أفيد . يعملن خادمات يف املنازل   
ـ  وإرغامهم على العمل مساًء يف خدمة املطاعم أو تقـدمي            املنازل مناسـبات  يف  أكوالت  امل

 العمال الذين    من  بدالً خادمات املنازل تشغيل  بمَّد املستخدمون خرق القانون     ويتع. اجتماعية
وتلقّت املقرِّرة اخلاصة معلومـات     . ينّص قانون العمل على منحهم حقوقاً ومحايةً أكرب نسبياً        

 أرغمت على العمل خادمة يف املرتل وعلـى         امدرِّسة لكنه كعن حالة امرأة فلبينية ُوظِّفت      
 اإلحيـاءات اجلنـسية     اوتعّرضت إلساءة املعاملة ودفعته   .  تدريس صبيني   إضافة إىل  ،الطهو

بأن الوكالـة   فيد  لكنه أ . ىل الوكالة اليت وظفتها   الصادرة عن أحد الصبيني أخرياً إىل اللجوء إ       
ويبدو أن هذه الوكاالت حتـبس      . شهرينطيلة   فتاة أخرى يف غرفة صغرية       ٢٩حجزهتا مع   

 على حنو يـؤدي إىل حتطـيم        ،ظة ويف ظروف بالغة الرداءة    يف غرف مكت  املهاجرين  العمال  
  .يؤمرون بهقبول ما وصريهم االقتناع مبإرادهتم وإكراههم على 
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  االجتار باألطفال  -٤  
االجتار باألطفـال يف    منها   حاالت عدة    وجودقلق  الالغ  بالحظت املقرِّرة اخلاصة ب     -٢١

ة أطفال مـن بلـدان كأوزبكـستان        ويف بعض احلاالت، كان مث    . اإلمارات العربية املتحدة  
ون أو يباعون إىل وسطاء من جانب ذويهم        وهبوباكستان وسورية والصني والعراق ومصر ي     

العتـداء   امجلتـها ون بعدة أساليب من  مث يؤتى هبم إىل اإلمارات ويستغلَّ    أو أبويهم بالكفالة  
وسطاء أو يكرهون على    وكثرياً ما يرغم األطفال على اخلدمة يف منازل ال        . اجلنسي وألبدين  ا

اجلنسي ألغراض  التسّول يف بلد العبور، ويتعّرضون لدى اإلتيان هبم إىل اإلمارات لالستغالل            
 قومون بتزوير يأو  /ولضحايا   ا أهنم اآلباء البيولوجيون لألطفال   عادة  يّدعي املّتجرون   و جتارية،
  . األطفالئكلأوأعمار 
 ٢٠١١ و ٢٠٠٧ّدة حاالت ُسجِّلت بني عامي      بلغت املقرِّرة اخلاصة أيضاً بأن ع     وأُ  -٢٢

 على التسوُّل يف األسواق أو حمطّات       بغرض قسرهم  على االجتار بأطفال غري إماراتيني       انطوت
 عاماً عاد إىل الكـامريون      ١١ عمره    كامريوين لعت كذلك على حالة أب لطفل     واطّ. الوقود

لسفر، اضطر األب إىل تـرك      ولكي يتمكّن من ا   . سداد دينه لصاحب العمل   بغية  إلجياد مال   
الطفل يف اإلمارات  تاركاً وراءه جواز ولده لدى صاحب العمل لقاء حصوله على جوازه هو      

األب، إسار ديْن    ما إذا كان الطفل قد اسُتخدم مبثابة         يف حني أنه مل يتضح    و. العربية املتحدة 
وأسرهم لظاهرة   هم   ضهمعلى احتمال تعرُّ  هاجرين  تبّين هذه احلالة مدى تأثري عوز العمال امل       

  .االجتار
ة اليت تبذهلا اإلمارات العربية املتحـدة منـذ         ثيثوسلَّمت املقرِّرة اخلاصة باجلهود احل      -٢٣
، من أجل إعادة )اليونيسيف(، يف إطار الشراكة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة  ٢٠٠٥ عام

 ظاهرة االجتـار باألطفـال      إىل بلدان منشئهم يف آسيا وأفريقيا والقضاء على       أطفال اهلجن   
وأعلنت ارتياحها ملعرفة أن منظِّمي السباقات يلجؤون اليـوم إىل          . جنألغراض سباقات اهل  

بيد أن بعض املنظمـات    . يف سياقات اهلجن  استخدام أجهزة الروبوت ذات التحكُّم عن ُبعد        
حىت فترة سباق كانت ال أبلغت بأن بعض شركات    )١٤(الدولية غري احلكومية ووسائط اإلعالم    

وقد أكّـدت الـسلطات     . وجيزة ال تزال تشغل أطفاالً ألغراض تلك السباقات رغم احلظر         
بيد أن املقرِّرة اخلاصة تذكِّر اإلمارات      . اإلماراتية للمقرِّرة اخلاصة بأن هذا الكالم غري صحيح       

ض علـى   العربية املتحدة بضرورة االستمرار يف اختاذ احليطة والسهر على إنفاذ احلظر املفرو           
  .جناستخدام األطفال يف سباقات اهل

__________ 

، اليت تـشري إىل أن اإلمـارات        ٢٠١٠مارس  / آذار ٣اإلذاعة الربيطانية على شبكة اإلنترنت،      هيئة  أخبار   )١٤(
: سباقات، وهي متاحـة علـى املوقـع التـايل    الأطفال اهلجن ألغراض   العربية املتحدة ما زالت تستخدم      

stm.8548295/east_middle/hi/2/uk.co.bbc.news://http. 
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  األشكال األخرى لالجتار باألشخاص  -٥  
ظاهرة آخذة يف الظهـور     " ستعباداال" اخلاصة أن االجتار ألغراض      ةالحظت املقرر   -٢٤

 ٢٠١١ن السلطات اإلماراتية حددت يف عـام        بأوأُبلغت  . أيضاً يف اإلمارات العربية املتحدة    
 ٣٤ و ٣٢ و ٢٥ م علـى التـوايل    نيبال وإندونيـسيا أعمـاره    ثالث حاالت ضحاياها من     

  .وقد مت توقيف املتجرين ومالحقتهم قضائياً". الستعبادا"كانوا عرضة لالجتار ألغراض ،عاماً

   العامةاإلطار التشريعي واملؤسسي واملتعلق بالسياسات  -جيم  

  اإلطار التشريعي  -١  
ألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب      اإلمارات العربية املتحدة طرف يف اتفاقية ا        -٢٥

وقمعه واملعاقبة عليه   الوطنية وبروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،         
 وسوامها من الصكوك الدولية األساسية املتعلقة       ،")بروتوكول االجتار ("املكمل لتلك االتفاقية    

لى مجيع أشكال التمييز العنـصري واتفاقيـة        حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء ع       
وقد صدقت اإلمارات أيضاً على عدة اتفاقيات ملنظمة العمل الدولية، مبـا يف          . حقوق الطفل 

  . املتعلقة باملساواة يف األجور١٠٠االتفاقية  املتعلقتان بالسخرة و١٠٥ و٢٩ذلك االتفاقيتان 
 تصدق على صكوك معينة هامة تتعلق       ومما يؤسف له أن اإلمارات العربية املتحدة مل         -٢٦

حبقوق اإلنسان، من قبيل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد              
أسرهم، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             

ومع أن اإلمارات . جتماعية والثقافيةأو املهينة، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واال
 املتعلقة بالعمـل الالئـق      ١٨٩العربية املتحدة وقعت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          

 ٨٧للعمال املرتليني، مل تصدق بعد على تلك االتفاقية وال على االتفاقيتني األساسيتني رقـم             
طرفاً ليست  اإلمارات العربية املتحدة    أنّ  كما  . التنظيم النقايب  املتعلقتني حبق العمال يف      ٩٨و

 ١٩٦١ املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية، ويف اتفاقيـة عـام            ١٩٥٤يف اتفاقية عام    
  . املتعلقة بالرق١٩٥١عام املتعلقة بتخفيض حاالت انعدام اجلنسية ويف اتفاقية 

 ٢٠٠٩  يف عام   قبل انضمامها  ،وجدير بالذكر أن اإلمارات العربية املتحدة وضعت        -٢٧
 إطـاراً قانونيـاً حمليـاً ملكافحـة االجتـار مـن خـالل القـانون               ،إىل بروتوكول االجتـار   

  : منه االجتار بالبشر على النحو التايل١املادة تعّرف ، الذي )٢٠٠٦(٥١ االحتادي
جتنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بـالقوة    "  

أو اخلـدع   االحتيال  من أشكال القسر أو االختطاف أو       لك   ذ أو استعماهلا أو غري   
إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ              أو
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مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر لغـرض                  
  .)١٥("االستغالل

كال االستغالل اجلنسي أو مجيع أش"أنه يشمل   بف هذا القانون االستغالل أيضاً      ويعّر  -٢٨
استغالل دعارة الغري أو السخرة أو اخلدمة قسراً أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بـالرق        

احلـبس  حد أدىن للعقوبة    ك من هذا القانون     ٢وتنص املادة   ". أو االستعباد أو نزع األعضاء    
ددة من قبيـل    يف احلاالت اليت تنطوي على ظروف مش      ملدة مخس سنوات أو السجن املؤبد       

مائة وختضع الشركات لغرامات تتراوح بني      . كون الضحية امرأة أو طفالً أو شخصاً معوقاً       
) اً دوالر ٢٧٢ ٢٤٧اً إىل    دوالر ٢٧ ٢٢٥عادل تقريبـاً    أي ما ي  ( درهم ومليون درهم     ألف

  . أصول املتجرين املستخدمة يف ارتكاب اجلرميةوتصادَر
ون ال ينص على موافقة الشخص املتجر بـه علـى      وتالحظ املقررة اخلاصة أن القان      -٢٩

، ١الوارد وصفها يف املـادة      عملية استغالل مزمعة حني يستخدم املتجرون إحدى الوسائل         
ويتمثل . من تلك الوسائل  أي  يعترب جرمية االجتار باألطفال كاملة يف حال غياب         كما أنه ال    

من ،  واجلرباحلماية  تتعلق ب  ة هام بريتداأحد العيوب األخرى هلذا القانون يف أنه ال ينص على           
 اإلضـرار،   عن حق األشخاص املتجر هبم يف احلصول على مساعدة والتماس التعويض            قبيل

  .والتسوية املؤقتة ملركزهم القانوين
بيد أن املقررة اخلاصة أُبلغت بأن اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبـشر أجنـزت                -٣٠

أحكـام بروتوكـول    ملواءمته مع    ٥١يل القانون االحتادي رقم     دراستها املتعلقة بإمكانية تعد   
وإبان إعـداد هـذا   . االجتار، ال سيما ما يتعلق بتوفري احلماية للضحايا وإعادهتم إىل أوطاهنم   

  .كانت التعديالت املقترحة مطروحة على اجمللس الوطين االحتادي العتمادها، التقرير
الذي ) ١٩٨٧(٣ رقم ، ينص القانون االحتادي٥١وإضافة إىل القانون االحتادي رقم   -٣١

 علـى عقوبـة     ٣٦٤ تنص املادة    ،وبوجه خاص . يشكل القانون اجلنائي على جترمي االجتار     
كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجـور          "حبق   سنوات سجناً    ١٠قصوى قدرها   

 ١٠وبة دنيا قدرها    نص على عق  ت ا، لكنه "الدعارة عن طريق اإلكراه أو التهديد أو احليلة        أو
سنوات سجناً يف حال كانت سن الضحية تقل عن الثامنة عـشرة أو أن هـذه الـضحية                  

عن طريق اإلكراه أو التهديد أو احليلة يف مكان بقصد محلها علـى             " بغري رضاها "استبقيت  
حد يف   البغاء   ٣٦٨كذلك، حتظر املادة    ".  أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة        فعل ارتكاب

بيد ". يعاقب بالسجن املؤقت كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة         "ه إذ تنص على أنه      ذات
سواه، استثناًء ينص على محاية من أُرغمـوا         أي قانون    ، وال يف   هذا القانون  يوجد يف أنه ال   

  ."ة الدعارةاعتيادهم ممارس"قسراً على ممارسة البغاء، من اإلدانة بتهمة 
__________ 

 : التايلعلى املوقع اإللكتروينيرد نص هذا القانون  )١٥(
http://www.nccht.gov.ae/ar/menu/index.aspx?mnu=cat&primnuid=14&catid=10.  
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العالقـة بـني العمـال      ) ١٩٨٠(٨م القانون االحتادي رقم     على ذلك، ينظ   عالوة  -٣٢
ومستخدميهم يف اإلمارات العربية املتحدة، فهو يضع معايري دنيا حلماية العمالـة، ويـشمل              

 وحيظـر تـشغيل     ،اإلجازات املدفوعة األجر وأجر العمل اإلضـايف       و ذلك ساعات العمل،  
 ضمانات حمددة يف حال توظيف       كما أنه يفرض   ،)١٦(األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر     

بيد أن القانون ال ينص على حد أدىن لألجور وال هو ينطبـق  . )١٧(طفل فوق اخلامسة عشرة 
 كثرياً ما يـتم     ن قطاعا ازل، ومه ا املن خدمةعلى قطاعات معينة غري منظمة من قبيل الزراعة و        

  .)١٨(ا استغالل األشخاص املتجر هبميف إطارمه
اإلمارات العربية املتحدة قراراً وزارياً يتعلق بتنفيذ قانوهنـا   ، اختذت   ٢٠١٠ويف عام     -٣٣

الذي ينظم نقل األعضاء البشرية وزرعها بغية حظر االجتار باألعضاء          ) ١٩٩٣(١٥االحتادي  
  .)١٩(البشرية
كن لدى اإلمارات العربية املتحدة حلظة إعداد هـذا        يوتالحظ املقررة اخلاصة أنه مل        -٣٤

هنا وهناك يف القانون اجلنائي     بل جمرد أحكام غري كافية موزعة       الطفل،  قانون حلماية   التقرير  
وتشري املقررة إىل أمهية وضع تشريعات      . ويف قانوين األسرة والعمل فيما يتعلق حبماية الطفل       

تلك املرتكبة يف كـثري     من قبيل   حتدد املعايري الدنيا ملعاملة األطفال، وحتظر أعمال االستغالل         
إىل عملية االجتار، وتضمن خصوصاً توفري الرعاية لألطفال احملتـاجني          ياق  سمن األحيان يف    

 القـانون   ٢٠٠٥بيد أن املقررة اخلاصة تالحظ أن احلكومـة سـنت يف عـام              . مساعدة
وحيظر تشغيل األطفـال دون  اهلجن الذي ينظم املشاركة يف سباقات      ) ٢٠٠٥(١٥ االحتادي

  .الثامنة عشرة ألغراض تلك السباقات
املتعلق باجلرائم اإللكترونية على أي     ) ٢٠٠٦(٢خرياً، حيظر القانون االحتادي رقم      وأ  -٣٥

فيـه  شخص إنشاء موقع إلكتروين على شبكة اإلنترنت يهدف إىل االجتار بالبشر أو يساهم              
  ).١٣املادة ( كما أنه جيرم أي شخص حيرض شخصاً آخر على البغاء ،)١٧املادة (

   العامةإطار السياسات  -٢  
مكافحة االجتار إحدى أولويات برنـامج      من  قد جعلت اإلمارات العربية املتحدة      ل  -٣٦

:  التالية  األربعة ، حيث وضعت استراتيجية تركز على اجلوانب      ٢٠٠٦عملها الوطين منذ عام     
ويف حـني أن    .  والشراكات الدولية  ، واالتفاقات الثنائية  ،التشريع، واإلنفاذ، ودعم الضحايا   

ر حبيث تتحول إىل سياسـة      يلرباعية جديرة بالثناء، ال يزال يعوزها التطو      هذه االستراتيجية ا  

__________ 

 .٢٠، املادة ١٩٨٠ لعام ٨قانون تنظيم عالقات العمل، القانون االحتادي رقم  )١٦(
 .٢٦-٢١املرجع نفسه، املواد  )١٧(
 .٣ادة املرجع نفسه، امل )١٨(
 .٩، املادة ٢٠١٠ لعام ٥٦٦القرار الوزاري رقم  )١٩(
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خطة عمل واضحة املعامل للتنفيذ واالمتثال للرصـد يف مجيـع أحنـاء              وطنية متساوقة ذات  
  .اإلمارات

  اإلطار املؤسسي  -٣  
تنسيق اجلهـود   بغية   ٢٠٠٧أنشئت اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر يف عام           -٣٧
ويـرأس  . يذ اخلطط اهلادفة إىل مكافحة االجتار يف إطار العديد من الوزارات واإلدارات           وتنف

هذه اللجنة وزير الدولة للشؤون اخلارجية وشؤون اجمللس الوطين االحتادي وأعضاؤها ممثلون            
من وزارات الداخلية واخلارجية والعمل والصحة والشؤون االجتماعية وأمن الدولة، فـضالً            

ومن مهام اللجنـة    . منظمات اجملتمع املدين  و ، إنفاذ القانون  دوائر، و دعاء العام مكتب اال عن  
  . االجتارعامة بشأنتوعية الالأيضاً مراجعة التشريع املتعلق مبكافحة االجتار و

. ويعمل عدد من اإلدارات والوحدات احلكومية على مسألة احلماية مـن االجتـار              -٣٨
االجتار بالبشر، فضالً عن قسم احتادي معين مبسألة االجتار         فلدى وزارة الداخلية جلنة ملكافحة      

ولدى الوزارة أيضاً إدارة معنيـة حبقـوق        . بالبشر ووحدات متخصصة يف مكافحة االجتار     
اإلنسان تضم مدعني عامني من اإلناث، فضالً عن باحثات قانونيات وعامالت اجتماعيات            

ناط هبذه اإلدارة إعـداد اخلطـط       وي. ومستشارات نفسيات متخصصات يف حاالت االجتار     
والسياسات الكفيلة مبكافحة االجتار، وإجراء الدراسات املتعلقة باملنهجيات اليت يـستخدمها          

، أنشأت الوزارة أيضاً وكالة جديدة      ٢٠١١ويف عام   . املتجرون وتوفري التدريب للمسؤولني   
  . كافحة االجتار بالبشرللتنسيق اإلداري تتوىل تنسيق الربامج املشتركة املتصلة بأنشطة م

إضافة إىل ذلك، يوجد يف ديب مركز ملكافحة اجلرائم املتصلة باالجتار بالبشر، وهـو        -٣٩
 بـشأن جـرائم     اًوجيري هذا املركز دراسات وأحباث    . هيئة فرعية منبثقة عن إدارة شرطة ديب      

. تلك اجلـرائم   مكافحة   علىاالجتار ويعمل بالتعاون مع الوحدات احمللية واإلقليمية األخرى         
وهو يتوىل أيضاً التنسيق مع املنظمات واهليئات الدولية يف بلدان املنشأ، ويوفر الدعم للضحايا         

 عـن   ،ولدى املركز قسم يتلقى الشكاوى من العاملني      . وينظم اجتماعات ودورات تدريبية   
بشأن جرائم االجتار، ويرصد ظروف عمـل ومعيـشة   مباشر، طريق قنوات من مجلتها خط   

  . ئك العمال عن طريق تفتيش معسكرات عملهمأول
 العامليـة   ةقـو الشكلت وزارة الداخلية، بوصـفها عـضواً يف         ،  ٢٠١٠ويف عام     -٤٠
وترصـد  . ٢٠١١ية، جلنة عليا حلماية الطفل أنشأت مركزاً حلماية الطفل يف عـام           فتراضاال

ءات عـن طريـق     اللجنة أيضاً ظاهرة استغالل األطفال على شبكة اإلنترنت، وتراقب اإلسا         
  . الشبكات العامة وتعمل على التوعية بشأن إساءة معاملة األطفال

كافحة مل، أنشأت وزارة العمل داخل إدارة التفتيش التابعة هلا قسماً           ٢٠٠٩ويف عام     -٤١
 هذه اإلدارة أيضاً برامج لتوعيـة العمـال         نظموت. االجتار ورصد أنشطة وكاالت التوظيف    

حلماية األجور، وهـو نظـام   ا  إلكترونياشأت الوزارة كذلك نظام   وأن. واملوظفني وتدريبهم 
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 أو أكثـر سـداد      يبلغ املائة وظفني  اً من امل  عدد نستخدمو ممن ي  أصحاب العمل يفرض على   
األجور عن طريق املصارف، أو شركات حتويل األموال أو أي مؤسسات تقـدم خـدمات               

 لغة، فضالً عن خدمة     ١٤  جماين ب  مباشرفضالً عن ذلك، يعمل يف إطار الوزارة خط         . مماثلة
تصرف العمال ألغراض تقدمي شكاوى بشأن      ة حتت    موضوع ،"راتيب"إلكترونية حية عنواهنا    

وتتلقـى إدارات   . التقصري يف سداد رواتبهم أو خصم مبالغ من أجورهم بصورة غري قانونية           
ىل تـسويتها يف    العمل شكاوى من العمال، وحتقق فيها وتـسعى إ        مبنازعات  الوزارة املعنية   

  .  وإال حولتها إىل احملاكم املختصة بالعمل،غضون أسبوعني
كذلك، أنشأت وزارة العمل وحدات لرعاية العمال تعمل يف عدد من املنـاطق يف                -٤٢

قـوقهم  تسهر على توعيتـهم حب    وتتلقى هذه الوحدات شكاوى من العمال و      . عدة إمارات 
  .  بغية منع ممارسات السخرةوتقوم بزيارات إىل مواقع العمل واملستخدمني

وتثين املقررة اخلاصة على إنشاء تلك األقسام والوحدات كافـة داخـل خمتلـف                -٤٣
تقييم عمل تلك اهلياكل على أرض الواقـع ومـدى           صعوبة يف    بيد أهنا وجدت  . الوزارات

 خمتلـف   عملرصد  ذات الصلة ب  نظمة  األجراءات أو   اإللغياب  وذلك  ،  أدائهاكفاءة وفعالية   
  .ة هذه اآللياتومساءلرصداً سليماً يات مكافحة االجتار داخل اإلمارات آل

  حتديد هوية املتجر هبم  -دال  
 حتديـد تقع على عاتق موظفي أقسام الشرطة واهلجرة مسؤولية أساسية تتمثـل يف               -٤٤

ويـساور املقـررة    . هوية األشخاص املتجر هبم بالتعاون مع الوزارات والوكاالت األخرى        
على حنو  هبم واملهاجرين غري الشرعيني،     قلق إزاء اخللط بني هوية األشخاص املتجر        اخلاصة ال 

وتبني اإلحـصاءات الرمسيـة أنـه       . يؤدي إىل توقيفهم واحتجازهم وترحيلهم دون حماكمة      
عـالوة علـى    .  شخصاً مت االجتـار هبـم      ٥١ سوى حتديد هوية     ٢٠١١يتسن يف عام     مل

 ٢٠١١ تقدمي الدعم يف عام      سنن شرطة ديب إىل أنه مل يت      البيانات الواردة م  أيضاً  تشري   ذلك،
ال شك يف أن هذا الرقم      جم املشكلة يف اإلمارات العربية املتحدة،       نظراً حل و.  ضحية ٣٩    لإال  

  . من جمموع عدد الضحاياال يعكس سوى جزء ضئيل
ـ      لرامية  وباإلضافة إىل التدابري ا     -٤٥ راء دورات إىل تشديد الرقابة يف النقاط احلدودية وإج

تدريبية ملسؤويل تلك النقاط، نشرت وزارة الداخلية دليالً يتعلق مبـسألة االجتـار بالبـشر               
ينطوي، يف مجلة أمور، على اإلجراءات األساسية للتفاعل بني ضحايا االجتـار والـسلطات              

ود ن هذه اجله  أبيد  . احملققني، فضالً عن املؤشرات الرئيسية جلرائم االجتار      إرشاد  املختصة، و 
الرامية إىل تدريب مسؤويل إنفاذ القانون مل متنع املقررة اخلاصة من مالحظة أن موظفي أقسام      
الشرطة واهلجرة يف اإلمارات العربية املتحدة قد ال تزال تعوزهم القدرة على تطبيق القـانون               

حيول دون متكنهم بشكل سليم من حتديد هوية األشخاص املتجـر           العملية، مما   واإلجراءات  
ات تستخدم مجيعاً على حنو     رشادكما أن من غري الواضح ما إذا كانت اإلجراءات واإل         . مهب
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. متساوق ومنتظم من جانب موظفي أجهزة إنفاذ القانون وسواهم من املوظفني احلكـوميني          
 هوية املتجر هبـم داخـل     حتديدوالحظت كذلك أهنا مل تتلق أي دليل على فعالية إجراءات           

  .بع يف حال وجودهاّت، وما إذا كانت تلك اإلجراءات ُترينهاجمراكز احتجاز امل
ها عن توقيـف نـساء      سياقفيد يف   أوتلقت املقررة اخلاصة ادعاءات تتعلق حباالت         -٤٦

وفتيات بصورة يومية مباشرة يف الشوارع واملطـاعم واحلانـات واملـراقص والفنـادق،              
النـساء   هؤالء    هوية حتديدتيح  أي إجراء ي  أو القيام ب   ،واحتجازهن وترحيلهن بدون حماكمة   

. والفتيات أو إجراء تقييم سليم ملا إذا كان قد اتُّجر هبن أو ما إذا كانت عـودهتن سـليمة                  
 وأهنن احُتجزن يف ظروف شاقة، يف غرف  هلن أي خدمات ترمجةيتم توفريوُزعم أيضاً أنه مل  

ويف .  سـاعة  ٣٦   إىل ٢٤ شخصاً، قبل ترحيلهن يف غضون       ٦٠تكتظ أحياناً مبا يزيد على      
، ُتبدي املقـررة اخلاصـة      هاجرينضوء تلك االدعاءات اخلطرية املتعلقة بظروف احتجاز امل       

  . هاجرينطلبها زيارة أحد مراكز احتجاز امل تلب أسفها لكون اإلمارات العربية املتحدة مل
فني لدى الشرطة غري قادرين على طلب  و أيضاً عن أن العديد من الضحايا املوق       فيدوأُ  -٤٧

حتديد هويتـهم مـن     عموماً إىل املالجئ إال بعد      ُينقلون  نقلهم إىل ملجأ، ذلك أن الضحايا       
 هلـم   سىنوتشري املقررة اخلاصة إىل أن عدة ضحايا، مبن فيهم أولئك الذين ت           .  الشرطة جانب

 للقاءات اليت جرت معهم بـأهنم     الفرار من املتَّجرين واتصلوا مباشرة بالشرطة، أفادوا خالل ا        
أشري عالوة على ذلك،    .  يف مراكز االحتجاز للتحقيق معهم قبل اإلتيان هبم إىل امللجأ          استبقوا

بأنه يف  الضحايا غري واضحة، كما أفيد، حتديد هويةأن املعايري اليت تستخدمها الشرطة يف إىل 
ىل الشرطة، حتجم الـشرطة عـن     حالة فرار ضحية ما من املتجرين هبا دون اللجوء مباشرة إ          

  . اعتبارها ضحية اجتار
عالوة على ذلك، ما زالت ظاهرة االجتار يف اإلمارات العربية املتحدة ُتعترب أساسـاً                -٤٨

وهـذا  . اجلنسي ألغراض جتارية  النساء واألطفال، وتتصل أساساً باالستغالل      تتعلق ب مشكلة  
إلماراتية والـيت تفيـد بـأن أغلبيـة         واضح من خالل اإلحصاءات اليت قدمتها السلطات ا       

 من النساء والفتيات اللوايت اتُّجر هبن       مههويتهم   موظفو إنفاذ القانون     حدداألشخاص الذين   
 شخصاً اتُّجر هبم ألغراض     ٤٩ هوية   حتديد، مت   ٢٠١١ويف عام   . ألغراض االستغالل اجلنسي  

ل أي حالة استغالل سجَُّت ومل . منهم فحسب كانوا من الذكور     لكن ستة  االستغالل اجلنسي، 
سخرة يف حد ذاهتا، وقد يكون ذلك عائداً لكون سياسـة اإلمـارات             ألغراض ال للعمالة أو   

  . ومسألة اليد العاملة املهاجرة االجتار  بني مسألةتفصل
يف حتديد هوية األشخاص املتجـر هبـم        التقصري العام   والحظت املقررة اخلاصة أن       -٤٩

 مفتـشي العمالـة     يـد لة قد يعود هو اآلخر جزئياً إىل عدم تزو        ألغراض استغالهلم يف العما   
مع ممثلـي  ُعقد وقد كشف االجتماع الذي  .  أولئك الضحايا  لتحديد هوية بالوسائل الالزمة   

تلقـوا  مفتـشاً    ٤٢٠البالغ عـددهم    لة من مفتشي العمالة     آبالغ الض اً   عدد وزارة العمل أنّ  
ـ        تدريبات بشأن االجتار رغم وجود قسم ملكافح        ةة االجتار بالبشر يف إدارة التفتـيش التابع
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يف ملفتشي العمالة املتخصـصني     الصحيح   أي معلومات تتعلق بالعدد      توفريومل يتم   . للوزارة
ومت كذلك التسليم بأن الوزارة     . االستغالل يف العمل  احلاالت املنطوية على االجتار ألغراض      

 شـركة، تواجـه     ٢٤٠ ٠٠٠يوازي    مقابل ما   مفتشاً، ٤٢٠يتجاوز عدد مفتشيها     اليت ال 
 إىل القيام بعمليـات  هاماكن العمل، مما يدفعألتفتيش شامل  عمليات    إجراء حتديات يف جمال  

 تلكؤاً الوزارة أيضاً تبديو. أو لدى تلقي شكاوى هبذا الشأن   عشوائي  التفتيش هذه على حنو     
  . تغالل يف العملالساحلاالت اليت تنطوي على اجتار ألغراض اعلنياً إزاء التدخل يف 

عالوة على ذلك، هناك نقص بيِّن يف اهلياكل األساسية واخلدمات املالئمة لتيـسري               -٥٠
فعلى سـبيل املثـال،   .  األشخاص املتجر هبم ألغراض استغالهلم يف العمل    حتديد هوية عملية  

 ٣٠٠ ٠٠٠يقـل عـن      ال رعاية العمال إال يف املواقع اليت يقيم فيها ما        لتوجد وحدات    ال
من   خطوة إجيابية، إال   رغم كونه  الذي تديره الوزارة،     ملباشريعمل اخلط ا   كذلك، ال . عامل

 قـد   باشررغم كون اخلط امل   وفضالً عن ذلك،    .  العمال دوامالسبت إىل اخلميس، أي إبان      
أُنشئ لتلقي البالغات املتعلقة، يف مجلة أمور، مبسائل االجتار واملنازعات املتصلة بالرواتـب             

 شكوى، على   ١ ٥٤١ ، والبالغ عددها  ٢٠١١  اقتصرت الشكاوى املسجلة يف عام     والسكن،
متتـان بـصلة إىل      مها مسألتان ال  و،  ها األجور واالقتطاع غري القانوين من     عدم سداد مسأليت  
تتعلق احتماالً  بالغ عن حاالت    يف اإل  "راتيب"أو خدمة   /واملباشر  ومل يستخدم اخلط    . االجتار

  .الجتارأو فعالً با

  وإعادة إدماجهمفيهم عاتمحاية األشخاص املتجر هبم و  -هاء  
يـنص  حمدد  حكم  يوجد يف اإلطار القانوين احمللي أي        تالحظ املقررة اخلاصة أنه ال      -٥١

 .التعايفمساعدهتم على   على  محاية األشخاص املتجر هبم من التعرض ملزيد من الضرر أو           على  
اية الـضحايا  تتعلق حبمانون اإلجراءات اجلنائية االعتماد على أحكام عامة واردة يف ق   ري  وجي

وأُبلغت املقررة اخلاصة بأن اللجنة الوطنية ملكافحـة االجتـار          . والشهود يف حاالت االجتار   
ت إجراءات تنظيمية حلماية األشخاص املتجر هبم خالل مرحلة التحقيق اجلنـائي            سنبالبشر  

 مقابالتمن   وسائط اإلعالم    تعلق مبا جتريه  توأصدرت اللجنة أيضاً معايري أدبية      . ويف املالجئ 
  . احترام خصوصيتهم ومحاية هويتهمدفمع األشخاص املتجر هبم هب

  عدم جترمي األشخاص املتجر هبم  -١  
إعفاء حكم ينص على     وال القانون اجلنائي أي      ٥١  رقم القانون االحتادي يتضمن   ال  -٥٢

إلمـارات  ائم تتصل بدخول    ارتكاب جرا بتهمة  األشخاص املتجر هبم من املالحقة القانونية       
أو بإعطاء معلومات زائفة أو بتزوير وثـائق   شرعية، غريفيها بصورة   العربية املتحدة واإلقامة    

. السفر أو استخدام تلك الوثائق املزيفة، أو باالخنراط يف البغاء أو العمل بـدون إذن عمـل                
اداً إىل التقارير والتوصيات الواردة     تبت، استن  وأُبلغت املقررة اخلاصة بأن سلطات اهلجرة ال      
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 كل  استناداً إىل من املالجئ، يف إعفاء الضحايا من اجلرائم املتصلة مبركزهم يف اإلمارات إال             
طأ يف حتديد   خ قعأضف إىل ذلك أن معظم األشخاص املتجر هبم كثرياً ما ي          .  على حدة  ةحال

ا يؤدي إىل توقيفهم وترحيلهم     أو جمرمون، مب  مهاجرون غري شرعيني    هويتهم على أساس أهنم     
  .دون حماكمةب

  وإعادة إدماجهمبتعافيهم تقدمي الدعم إىل األشخاص املتجر هبم فيما يتعلق   -٢  
تقدم أربعة مالجئ تديرها شبكات خريية واجتماعية تسهيالت عالية اجلودة ورعايـة              -٥٣

أبو ظيب والشارقة ورأس يف  ئثالثة من تلك املالج" إيواء"مؤسسة دير وت. ممتازة لضحايا االجتار  
تضم سوى نساء وفتيات اتُّجر هبن ألغراض االستغالل اجلنـسي، يف حـني              اخليمة، وهي ال  

عىن كيان ي لنساء واألطفال، وهي    رعاية ا  إلدارة مؤسسة ديب ل     الكائن يف ديب   خيضع امللجأ الرابع  
الجئ من جانب مصادر    الضحايا عادة إىل تلك امل    حتال  و. بالنساء واألطفال من ضحايا العنف    

وقد زارت املقررة اخلاصـة     . السفارات وأماكن العبادة  وأجهزة إنفاذ القوانني    مبا فيها   خمتلفة،  
.  واألطفـال يف ديب    لرعاية النـساء   يف أبو ظيب والشارقة وملجأ مؤسسة ديب         "إيواء"جأي  مل
هلم إّما ألغراض   الستغاليوجد ملجأ خمصص للراشدين من الذكور الذين جيري االجتار هبم            وال

  . اجلنس أو العمل
 "إيواء"به، يف حني أن ملجأي      اً   شخصاً متجر  ٦٠    ل يف أبو ظيب     "إيواء"ويتسع ملجأ     -٥٤

 ، زيارة املقررة اخلاصةبتاريخو.  شخصا٣٥ً  مها ل اآلخرين يف الشارقة ورأس اخليمة يتسع كال      
، يف حني أن امللجـأين      ٢٠٠٨  ضحية منذ عام   ١٢٦  قد استقبل إمجاالً    ملجأ أبو ظيب   كان
 ٢٢  لاتسعا على التـوايل     ) ٢٠١١(والشارقة  ) ٢٠١٠(رأس اخليمة   مؤخراً يف   أُنشئا  لذين  ال
عالوة على  . من آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية والشرق األوسط ومنطقة اخلليج          ضحية ١٨و

يف أتـني   ات  ذلك، كانت الضحايا املوجودة يف املالجئ مجيعاً من النساء، باستثناء سبع فتي           
 والغذاء، والرعاية الصحية، واملساعدة النفسية      ،وتقدم للضحايا خدمات السكن   . ٢٠١١ عام

تعمـل  مباشر  خدمة خط    "إيواء"وتوجد لدى مالجئ    . والقانونية، فضالً عن التدريب املهين    
 حالة اجتار يف    ١٥معلومات عن   باشر   لغات؛ وقد تلقى هذا اخلط امل      بستمدار الساعة   على  
  .٢٠١٢ مارس/، وست حاالت يف آذار٢٠١١ عام
 ،٢٠٠٧  اليت أُنشئت يف عـام     ، تدير مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال      ،ويف ديب   -٥٥

ويف .  وإساءة معاملة األطفال واالجتار هبـم      رتيل،ملجأ النساء واألطفال من ضحايا العنف امل      
تتـراوح  وله جنسياً،   ألغراض استغال  بهاً   شخصاً متجر  ٢٣، استقبل هذا امللجأ     ٢٠١١ عام

 فتيان، وقدمت املساعدة لضحيتني خـارج       أربعة عاماً، بينهم    ٣٧وأعوام   ١٠أعمارهم بني   
ويقدم امللجأ للضحايا خدمات تتعلق باإلقامة وخالفها، مبا يشمل الطعام، والرعايـة            . امللجأ

لقانونيـة  املـساعدة ا تقـدمي  املشورة، وإسداء  الصحية، وإدارة احلاالت، والدعم النفسي، و     
امللجـأ  دير  وي. فرص التعليم والتمكني والتدريب املهين    توفري  والقنصلية واملتعلقة باهلجرة، و   
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على مدار الساعة، حيث يتلقى موظفوه معلومات حيددون على أساسها نـوع            مباشراً   اًخط
  .يف كل حالةستعجال اخلدمات الالزمة ومستوى اال

دمات خـارج   تا خ ني من الضحايا تلق   تفة أن اثن  عرارتياحها مل  املقررة اخلاصة    وأبدت  -٥٦
أيضاً مـساعدة    درست" إيواء"مالجئ   أنو ،لنساء واألطفال رعاية ا مؤسسة ديب ل  ملجأ  إطار  

عالوة على ذلك، أشارت إىل أن      .  اإلمارات العربية املتحدة   عمل يف الضحايا يف العثور على     
بيد أنه ال يـزال     .  شهراً ١٢رين و شهضحايا االجتار يقيمون يف املالجئ لفترات تتراوح بني         

ق يف كـسب    احلالجئ حبرية التنقل و   امل يف   نيقيم الضحايا امل  متتعيتعني القيام بالكثري لضمان     
البقـاء يف   بكانوا مهتمني   هم  التقتالذين  يف حني أن بعض الضحايا      و. مةاكرب والعيش   الرزق

بيـأس عـن    ربت األغلبية   أععمل الئق،   عطوا الفرصة للعثور على     أ يف حال دولة اإلمارات   
ـ  هذا النمط أن  ويبني  . يف أقرب وقت ممكن   بلدان منشئها    العودة إىل    على احرصه ضحايا  ال
 ،فرص كسب العـيش    انعدام   يف حال تعايف يؤثرون،   والة  مايغراض احل  يف املالجئ أل   املقيمني

 أن القـانون     مـع األسـف    الحـظ تيف هذا الـصدد،     و. مغادرة البلد على وجه السرعة    
 األشخاص املتجر هبم احلق يف البقاء والعمـل         يعطيوي على أي حكم     نطال ي  ٥١ ادياالحت

  .مؤقتاً يف اإلمارات العربية املتحدة
 مواردا يف إطار ما لديها من ذل قصارى جهدهتبأن املالجئ ورغم إضافة إىل ذلك،   -٥٧

ـ  مستوى الدعم املقدم للضحايا      ال يزال    تربعات فردية، من  أساساً  تتألف    ال العـالج  يف جم
ضـحايا  أن  رغم  وعلى سبيل املثال،    ف. مزيد من التعزيز  والتعايف حباجة إىل     والتدريبالنفسي  
منـاطق العـامل،     خمتلفمن   بلداً   ٢٠ مما ال يقل عن      يأتون املالجئ   لذين تستقبلهم االجتار ا 

 مهتملـساعد على الدوام    يف املوقع    نين متاح وكن املترمج ي، مل   شىت لغات وهلجات    ويتكلمون
األطباء  املالجئ ما يكفي من ى مل يكن لدهاملقررة اخلاصة كذلك أنت الحظو. ةيوميبصورة 

 بـشكل عـام      أنه جيري  يف حني وإضافة إىل ذلك،    . والعاملني االجتماعيني وعلماء النفس   
 والتطريز، قـد    ياكة النساء، مثل احل   تقليدياًاليت متارسها   احلرف  اً على    الضحايا مهني  دريبت
م اعـد ان السبب وراء     ذلك هو  كوني، وقد   نومواهبهن  مع طموحاهت هذه اِحلرف   ق  تتواف ال

  .بعض الضحايامن جانب االهتمام 
 على وجه السرعة أمام احملكمة واإلدالء       ايا على املثول  ضحُترغَم ال عالوة على ذلك،      -٥٨

تقـدر أن   يف حني أن املقررة اخلاصة      و. ن يف بداية احملاكمات قبل أن يتم ترحيله       نبشهاداهت
احملاكمـات  لتعامل بسرعة مع التحقيق يف قضايا االجتار و       ا و املماطلةالسلطات حتاول جتنب    

هلة أن   امل تلك فمن شأن . لتأملل مهلة، تؤكد أيضاً على أمهية منح ضحايا االجتار         املتصلة هبا 
يف  ا، مب نمستنري بشأن خياراهت  حر و  من اختاذ قرار     نومتكنهعافيتهن  استعادة  للضحايا ب سمح  ت

  هبـم  املتجـرين مـع    مع السلطات يف التحقيـق       ت الضحايا يُردن التعاون   ذلك ما إذا كان   
  .هتمومقاضا
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إدارة الـدعم   تـشرف   ديرها اجملتمـع املـدين،      ياليت  األربعة  جانب املالجئ   وإىل    -٥٩
تعمل لدعم االجتماعي يف أبوظيب والشارقة والعني، لمراكز على االجتماعي يف شرطة أبوظيب   

وتوفر هـذه املراكـز الـدعم    .  املأوى هلم  ريضحايا العنف املرتيل وتوف   على مساعدة    أساساً
 الـيت    حاالت االجتار املزعوم   ويف .ضحايا، وال سيما النساء واألطفال    للالنفسي واالجتماعي   

 املراكز قبل نقلهم إىل مالجئ تلك األشخاص املتجر هبم يف      أفيد عن إبقاء  الشرطة،  حتقق فيها   
  .ر التعرف عليهم كضحايافو" إيواء"

وأخرياً، توفر إدارة رعاية حقوق اإلنسان يف شرطة ديب الـدعم القـانوين واملـايل             -٦٠
 ،مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفـال  لجأملضحايا االجتار من النساء واألطفال املقيمني يف        

قاء خارج   الذي يدعم الضحايا الذين خيتارون الب      ،"لست وحدك  "وقد أطلقت أيضاً برنامج   
  .امللجأ

  عاقبةة واملقاضاالتحقيق وامل  -واو  
 عنملزمة بإبالغ النيابة العامة     هي  يف قضايا االجتار و   اً  أولياً  حتقيقعادة  الشرطة  جتري    -٦١

بعد ذلك، تأخذ النيابة العامة التحقيق علـى        .  ساعة ٢٠أي حالة من هذا القبيل يف غضون        
يتـضمن القـانون    وال  . إحالتها إىل احملكمـة   ينبغي   قرر ما إذا كان   تم احلالة و   وتقيّ عاتقها

سواء اً،  شهودبوصفهم  محاية األشخاص املتجر هبم     بشأن   أي حكم حمدد     ٥١رقم  االحتادي  
 لنيابـة اأن  ب تبلغ املقررة اخلاصة أُ   بيد أن . ها أو بعد   خالهلا وأ السابقة للمحاكمة    ةيف املرحل 

كـأن  ،  االنتـهاكات  بني الضحايا ومرتكيبادة تدابري خاصة لتجنب املواجهةالعامة تتخذ ع  
الفيديو يف املالجئ أو على أيدي      إفادهتم ب سجل  ُتأن  ستجوب الضحايا يف غرف خاصة أو       ُي

  .ضباط شرطة يرتدون مالبس مدنية
بشأن  عدد من املالحقات القضائية الناجحة يف اإلمارات العربية املتحدة           مؤخراًوجرى    -٦٢

حالة  ٤٤ الشرطة   ت، سجل ٢٠١١يف عام   و. االستغالل اجلنسي ب اً أساس  املتصلة جرائم االجتار 
اجلنـاة  من   ١١١يف قضايا تنطوي على تورط       إىل احملكمة     منها ٣٧ العامةاجتار أحالت النيابة    

 قـضية  ١٥ براءة وال تزال      قضايا عن  ، وثالث تسع عشرة قضية عن إدانة     سفرتأو. املزعومني
 مـدى   حبس والسجن شهرين  بني   يف هذه احلاالت     اتتراوحت العقوب و. قضاءعالقة أمام ال  

اليت متت حماكمـة    عدد احلاالت املسجلة    أن  الحظ املقررة اخلاصة أن من الواضح       تو. احلياة
تالحظ كذلك  وهي  .  االجتار  ظاهرة جمحب مقارنة   اً، منخفض تهإجيابياملذنبني فيها يظل، رغم     

ال األشخاص الذين تثبـت إدانتـهم    صادرة أمو مبأمر  أي  ىت اآلن   حن احملاكم   مل يصدر ع  أنه  
اخنفـاض  ويرجع  .  تلك األموال   على مصادرة  ٥١القانون االحتادي رقم    نص   رغم   ،االجتارب

 التعاون   على الشهودع   عدم وجود هياكل تشج    منها املقاضاة إىل جمموعة من العوامل    معدل  
 ،لشهودة أو التعويض لن احلمايتؤّمم احكأ غياب فإنه يفيف الواقع، و. الفعال يف قضايا االجتار

عالوة علـى   . إلبالغ عن قضاياهم   ل السلطات إىلغالبية األشخاص املتجر هبم التقدم      ختشى  
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ـ   بصورة  إلقامة يف البلد    بسبب ا اخلوف من التعرض لالعتقال     يؤدي  ذلك،    أو، ةغـري قانوني
م أولئك  عن إحجا  ، االشتراك يف الدعارة   بسبب،  بالنسبة ألولئك الذين يتم استغالهلم جنسياً     

  . إىل الشرطةتوّجه الالضحايا عن
هناك عامل  ،   االجتار بشأن من الدورات التدريبية     اًعدداملدعني العامني   ر  وحضورغم    -٦٣

      تـدريب  ات يتمثل يف أن ما يتلقـاه املـدعون مـن            اكماحملآخر يساهم يف اخنفاض معدل      
اصا مت االجتار هبم الستغالهلم      توعية على حتديد ومالحقة قضايا االجتار اليت تشمل أشخ         أو/و

من خالل طبيعة القـضايا الـيت       أكثر  ويتجلى ذلك   . ، ليس بالضرورة كافياً    العمل ألغراض
، تنطـوي   "االسـتعباد  "بتني  مرتبط  نيت اثن  واليت، باستثناء  ٢٠١١ يف عام    نظرت فيها احملاكم  

 النائب العـام يف  ويف هذا الصدد، أقر مكتب.  االستغالل اجلنسيعلىالقضايا األخرى مجيع  
 وفقاً" السخرة"سترشد هبا يف تفسري مفهوم      ُيعدم وجود سوابق واضحة     يف ضوء    ،أبوظيب أنه 

ن وحىت القضاة حتديات يف تطبيـق هـذا         ون العام واملدع  يواجه ،٥١لقانون االحتادي رقم    ل
إذ  االجتاريف حاالت    الشرطة   اليت جتريها  اتالتحقيقية   فعال أيضاً العوامل   هذهتعوق  و. املفهوم
ـ  اً عاماً إىل احلاالت املسجلة، أن هناك اجتاه استناداً،  يبدو تقـصر إجـراءات   شرطة جيعل ال

االسـتغالل يف    وليس ألغراض    الدعارة،ألغراض   على اجتار     املنطوية االتاحل على التوقيف
 وزارة  لتعامل مع تلك احلاالت على    يف ا تعتمد الشرطة والنيابة العامة يف املقام األول        و. العمل
  .العمل
 املستويات الدنيا من إنفـاذ      علىالفساد  تتعلق ب مزاعم  إىل   املقررة اخلاصة    تاستمعو  -٦٤

حتديد ضحايا االجتار ومالحقـة      بالتأكيد النجاح يف     تعيق،  ثبتت، إذا   هي مزاعم القانون، و 
الشرطة من رتب دنيا من إداريت      تورط ضباط   تنطوي على   حاالت  بوجود  بلغت  وأُ. اجملرمني

  .عن حاالت األشخاص املتجر هبم يضاغالتيف واهلجرة إما يف االجتار أو 

  لضحايااتعويض   -زاي  
ني اجلنائي واملدين، ال توجد آلية حمـددة        ونيف القان الواردة   األحكام العامة    ما عدا في  -٦٥

يـستلزم   خمطط تعويضي قـانوين ال       ن قبيل ملطالبة بالتعويض، م  الألشخاص املتجر هبم    تتيح  
املقررة اخلاصة بأن االدعاء قد يطلب التعويض نيابة عـن          ت  بلغوأُ.  جنائية أو مدنية   ةحماكم

لمساعدة القانونية يف دائرة القضاء يف أبـوظيب        ل اًالضحايا يف اإلجراءات اجلنائية، وأن مكتب     
مبا  ضحايا االجتار، همفين تزويد مجيع األشخاص املؤهلني، مب ب٢٠١١ يونيه/حزيران منذيقوم  
 األشخاص  طالب فيها حىت اآلن أي حالة     سجل  تبيد أنه مل    . دعم ومساعدة قانونية  من  يلزم  

 إىل عدم درايـة   جزئياًيعود ذلك قد  و. فيها على تعويضات  تعويضات أو حصلوا    باملتجر هبم   
ـ   مما حيرم حلصول على تعويضات يف حاالت االجتار،       اإجراءات   ب االدعاء نفسه   ضئيلالعدد ال

م يف املطالبة هقحبنتظام  باأن يكونوا ملّمنيالذين مت التعرف عليهم من ار االجتمن ضحايا جداً 
  .بالتعويض واملساعدة القانونية
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قد وا  كانن  الذيواملقررة اخلاصة،   الذين قابلتهم   تساءل العديد من الضحايا     ،  بالفعلو  -٦٦
حيلهم إىل بلدهم  يف انتظار وثائق السفر اخلاصة هبم قبل أن يتم تر        وااحملكمة وكان وا أمام   شهد

الـدخل  عـن   وهبم  لديهم احلق يف أي تعويض عن الضرر الذي حلق          عما إذا كان    األصلي،  
عـن  وهذا يدل على أنه مل يتم إبالغهـم         .  البغاء القسري  من خالل لمتجرين  دوه ل الذي ولّ 

   ،  املطالبـة بالتعويـضات    عدمتار الضحايا   خي ما   عالوة على ذلك، غالباً   . حقهم يف التعويض  
يف البلـد  البقـاء   ترغمهم علىأن ينطوي على إجراءات قضائية مطولة  ذلك من شأن ن  إ إذ

 مـن   ، انطالقـاً  لضحايال املالجئ واملؤسسات اخلريية     وتقدم. دون أي فرصة لكسب العيش    
إىل هتم   عـود  لـدى  دوالر أمريكـي     ٣٠٠و ١٠٠ مبالغ رمزية تتراوح بني      دوافع إنسانية، 

كـون  يقد  من أنواع اجلرب    آخر  نوعاً   تشكلالدائمة أو املؤقتة    اإلقامة  أن  يف حني   و. بلداهنم
 والعمل يف البقاء   ب إال لضحية واحدة   يف بعض احلاالت، مل يسمح حىت اآلن         اً ومناسب اًضروري

  .اإلمارات العربية املتحدة

  دة إىل الوطن وإعادة اإلدماجعااإل  -حاء  
 املالجـئ عـودهتم إىل      ، ترتـب  ضحايا االجتار يف العودة إىل بلداهنم      رغبيعندما    -٦٧

ضحايا الذين  أما ال .  بلداهنم  بالتنسيق مع شرطة اإلمارات واملنظمات غري احلكومية يف        أوطاهنم
 األمـم   ية يف بلدان أخرى بالتعاون مع مفوض      فيجري توطينهم  ،ال ميكن إعادهتم إىل بلداهنم    

عـن ارتياحهـا    رة اخلاصة    املقر وأعربت. والبلدان املضيفة  لشؤون الالجئني ة  املتحدة السامي 
عالوة علـى   .  بلداهنم األصلية  غري توطينهم بنجاح يف     من األطفال مت   ضحايا   أربعةعرفة أن   مل

رمسـي ملـساعدة    ربنـامج   يفتقر ل يف حني أن املكتب الدويل للهجرة يف اإلمارات         وذلك،  
ايا االجتار  ح ض يساعد إال أنه ،  همدماجعادة إ إعلى العودة إىل بلداهنم و    األشخاص املتجر هبم    

  . عند الطلبتهمومتابع  آمنإىل بلداهنم بشكلعودة اليف 

  الوقاية  -طاء  
خمتلف الوزارات على املستوى    معها   و اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر،    اختذت    -٦٨

وقـد  .  من املبادرات الرامية إىل منع االجتار       عدداً ،االحتادي وعدة إدارات يف بعض اإلمارات     
 نظمت اهليئـات  و.  شكل محالت توعية ومنشورات    ،يف املقام األول  املبادرات،  اختذت تلك   

وظفي اهلجرة والشرطة واملدعني    مل حماضرات وحلقات عمل ودورات تدريبية       أيضاًاملذكورة  
 أبـوظيب   ي يف مطار  ٢٠١١ و ٢٠١٠ يعالوة على ذلك، مت يف عام     . العامني وممثلي املالجئ  

لصقات إعالمية وتوزيع كتيبـات بـست        نشر م  مشلتار  عني إطالق محلة ملكافحة االجت    الو
تعلـق  تكادمييات الشرطة وحـدات     ألت وزارة الداخلية يف املناهج الدراسية       رجأدو. لغات

وذكرت . سألة هذه امل  عناالجتار بالبشر وكتيبات عدة      يتعلق ب  ت دليالً حبقوق اإلنسان ونشر  
بـصمات  ون خالل حدقـة العـني       م يةواهل على    التعرف  تقنية ستخدما ت وزارة كذلك أهن  ال
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عن تقنية   فضالً،   من العدالة  األصابع عند نقاط التفتيش من أجل حتديد األشخاص املطلوبني        
املـزورة،   الـسفر    ات أو جواز  اتتأشريعن ال ديثة للكشف   احلعدات  املالتعرف على الوجه و   

بلغـت  لى ذلك، أُعالوة ع. هامن واخلروج اإلمارات العربية املتحدة إىلالدخول ومراقبة حركة   
علـى   اً كبح االجتار، فرضت قيود منها إىل، سعياًأن السلطات يف بعض اإلماراتباملقررة اخلاصة   

تدابري مهمة قـد    التدابري  ويف حني أن هذه     .  زيارة ة إىل اإلمارات بتأشري   الثالثنيالنساء دون    سفر
ون كيالجتار ال ينبغي أن     ي ل التصدشددت على أن    إال أن املقررة     االجتار إىل حد ما،       ظاهرة نعمت

  . حقوق اإلنسان األخرىعلى حساب
 تدابري معينة حلماية حقـوق      أيضاًإمارات  عدة   يف   ملنياعال وحدات رعاية    تنفذو  -٦٩

  يفعامـل    ٨٣ ٠٠٠أمام  اضرات  تدابري إلقاء حم   ومشلت هذه ال   . بشأهنا العمال وزيادة الوعي  
يف مالت توعيـة    حب ذلك، قامت شرطة ديب      إضافة إىل .  وتوزيع كتيبات إعالمية   ٢٠١١عام  

 أجـره   أعط األجري "عنوان  ب محلة   ٢٠١٠ العمال وأصحاب العمل، وأطلقت يف عام        صفوف
 مهتدف إىل تشجيع أصحاب العمل على االمتثال اللتزامـاهت        محلة    وهي ،"قبل أن جيف عرقه   

  . األجور يف الوقت املناسب واحترام حقوق العمالبسداد
اللجنة الوطنية ملكافحة االجتـار     رة اخلاصة باجلهود العديدة اليت تبذهلا       عترف املقر وت  -٧٠

تنظيم املزيد من اجلهود وبذل  ترى أن هناك حاجة إىل  بيد أهنا . والوزارات ذات الصلة  بالبشر  
من أجل التوعية العامة بشأن  اإلعالم، مثل التلفزيون واإلذاعة والصحف، طمحالت عرب وسائ 

أولئك املعرضني خلطـر    واألشخاص املتجر هبم،    حنو مالئم    على    يستهدف مبا االجتار،   ظاهرة
  .أصحاب العمل أو أماكن العملو، بأي شكل آخر من األشكالستغالل االالجتار أو ا

 تؤكد كذلك على أمهية معاجلة الطلب يف استراتيجيات الوقاية، وخاصـة يف             وهي  -٧١
ألغـراض   الكبري على خدمات اجلنس      َب الطل يرافقسياق اإلمارات العربية املتحدة، حيث      

اعتماد سياسة تفصل   وُيعترب  . ستغاللالسهلة اال على العمالة الرخيصة    آخر   طلب كبري    جتارية
خـدم  ن فيهم    ترك العمال األجانب، مب     يف عمدالت، وبالتايل   عن مسألة العمالة   االجتار   مسألة

مـن   ٩املـادة    من   ٥وجب الفقرة   مباإلجباري  لتزام اإلمارات   ة ال الفخم ،املنازل، دون وقاية  
  عدم إنفاذ معايري العمل يف بلدان املقصد واملنشأ خيلق حـافزاً           أنو خاصةبروتوكول االجتار،   

رية التنقل، مبـا يف   املتعلقة حبالتغاضي عن القيودذلك، يساهم   ك. باليد العاملة  لالجتار   رئيسياً
 ظروف العمـل  رداءة  ، و ويلةطساعات  اإلكراه على العمل    ذلك مصادرة جوازات السفر، و    

 املتجر هبم وخلق فرص مرحبـة       املهاجرين يف توسيع الطلب على      ، وحجب األجور  ةاملعيشو
  .وسطاءاملستغلني وال ولشركات التوظيف
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  التعاون والشراكة  -ياء  

  التعاون مع اجملتمع املدين  -١  
تعلـق   فيمـا ي    العديد من أصحاب املـصلحة     إىل شواغل  املقررة اخلاصة    تاستمع  -٧٢
. االجتـار بالبـشر   يف مجلة ميادين من بينها      ة الشراكة بني احلكومة واجملتمع املدين       يحدودمب
املنظمـات غـري    بلاتصتها من أجل االبذليت رغم اجلهود الضخمة ال   ا،   أهن بالفعلالحظت  و

 أي منظمة غري حكومية أخرى عاملـة يف جمـال           إجياد  مل يتسن هلا   احلكومية يف اإلمارات،  
علمت كذلك أن و. باستثناء مجعية اإلمارات حلقوق اإلنسان البلد مسجلة يفنسان  حقوق اإل 

  . رقابةوااجهومدافعني عن حقوق اإلنسان تعرضوا يف كثري من األحيان ملضايقات و أفراداً

  الدويل واإلقليمي والثنائي التعاون  -٢  
 ،الحتاد الروسـي   تعاون دويل مع ا     اتفاق ١٤مارات العربية املتحدة    وقعت دولة اإل    -٧٣
 الـصني، ، و ، وجنـوب أفريقيـا    وبيالروس ،البحرين وبولندا وإيطاليا،  وأملانيا،  واألردن،  و
 مذكرة تفاهم مع أذربيجـان      أيضاً وأبرمت .اهلندوالنمسا  وكندا،  ، و كازاخستانوفرنسا،  و

ل وقعت وزارة الداخلية مذكرات تفاهم يف جما      كما  .  االجتار بالبشر  مسائل يفبشأن التعاون   
اهلجـرة  شؤون  مريكية ووزارة    األ داخليمن ال األمن وبناء القدرات مع وزارة األ     التدريب و 

 يتم توفري  بالتأكيد خطوات هامة، مل      تشكليف حني أن هذه االتفاقات      و. ستراليةة األ واطَنوامل
الكفيلـة  نفيذيـة   التجـراءات   أو اإل ددة   احمل عملال خطط   ن ع والأي معلومات عن حمتواها     

  . على حنو فعالتنفيذهاب
 يف اتفاقات عمل ثنائية مع العديد من البلدان         أيضاًدخلت اإلمارات العربية املتحدة     و  -٧٤
الذي نفذ يف رائد الشروع امللتعاون الثنائي على ا األمثلة اإلجيابية من بنيو. لليد العاملةرسلة امل

 واهلند، ومها بلدان    إدارة دورة العمل التعاقدي وحقوق العمال مع الفلبني       بشأن   ٢٠٠٩عام  
أنشأ هـذا املـشروع     و. الثانية مرحلتهقد بلغ املشروع اليوم      و .لليد العاملة مرسالن  مهمان  
زارات العمل يف اإلمارات العربية املتحـدة       لوح  تيد ي ولتحقق من صحة العق    ل اًلكترونيإ اًنظام

وين مفتـوح يتـيح     إلكترنظام   ب أيضاًإلمارات  وتعمل ا . لعمالاعقود  رصد  والبلدان املرسلة   
نظام مركزي للتصديق على     على   إضفاء املركزية سلطات العمل يف كل من اإلمارات واهلند        ل

  .فيها ضاربوجود أي تلتحقق من االعمال اهلنود ومستندات عقود صحة 
املتعلقة بوضع  دراسة  العلى املستوى اإلقليمي، تشارك اإلمارات العربية املتحدة يف         و  -٧٥

 التـشاوري اإلقليمـي     ملنتـدى يف ا ت  شاركوقد  .  شاملة ملكافحة االجتار   استراتيجية عربية 
 إنشاء آليات إقليمية لتنفيذ املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية          هبدفملكافحة االجتار بالبشر    

ين صدقاء املتحداألموعة جمطرف يف   اإلماراتفإنإضافة إىل ذلك، . مكافحة االجتار يف جمال   
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وقعت على إعـالن اجلهـود      وقد   ، عضواً ٢٠، املكونة من    الجتار بالبشر مكافحة ا من أجل   
  .العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  

  االستنتاجات  -ألف  
ـ مباد اجلأثبتت اإلمارات العربية املتحدة التزامها      -٧٦  اكافحة االجتار من خالل إطاره

      ملقـررة اخلاصـة   ا بيد أن    . الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر    اللجنةالقانوين احمللي وإنشاء    
 فضالً  ،واإلطار القانوين العامة   االتساق يف تنفيذ السياسات      قلة إزاءال تزال تشعر بالقلق     

خطة عمل وطنيـة    غياب  يف  و. عن التدابري املتخذة ملكافحة االجتار على الصعيد الوطين       
   مؤشرات واضحة وقابلـة للقيـاس       انتضمنيراتيجي   است يوإطار تنفيذ ر  ملكافحة االجتا 
من إمـارة إىل    ال  ، تتفاوت   جمزأةتنفيذ ضعيفة و  تظل عملية ال  لنتائج واألثر،   فيما يتعلق با  

يف و.  نفـسها  مارةاإلاإلدارات داخل   خمتلف  ني خمتلف الوزارات و   فحسب، بل وب  إمارة  
ل منهجي يف مجيـع     طبق بشك ت موحدة   عمليةدئ توجيهية واضحة وإجراءات     غياب مبا 
 جانبمن  خصوصاً، و كافةدارات يف اإلمارات السبع   ما يتصل هبا من إ    عنية و املالوزارات  

حتديد األشـخاص املتجـر هبـم      سوف تظل عملية    نفاذ القانون،   ي إل ماماألط  اخلضباط  
  .تعاين من ثغرات شىتومحايتهم 

  بشأن االجتـار،  وعية  التيف حني أن اإلمارات العربية املتحدة تشارك بنشاط يف          و  -٧٧
علـى  الطلـب   جتار، ال سيما    ظاهرة اال ألسباب اجلذرية ل  ل بشكل فعال    صدمل تت إال أهنا   

مـن  مجع املعلومات اإلحصائية    كذلك، تبدو عملية    . سهلة االستغالل العمالة الرخيصة و  
 غري مكتملة بسبب تركيـز      ههرا ومظ ه واجتاهات هحتديد معدل انتشار االجتار ومناذج    أجل  
اعتبار أن هـذه    على االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي و     ية  صرح بصورة شبه تمام  االه

يدة عـن   بعظلت أشكال أخرى من االجتار      و. وحدهنالنساء والفتيات   يف   تؤثر   الظاهرة
وينبغـي التـشديد    .  والضحايا أنفسهم  الناسعامة  والسلطات املختصة،   نظر واعتراف   
التطـرق إىل   ينبغي  كما  االجتار واالستغالل،    على مجيع أشكال ومظاهر      بدرجة متساوية 

الـيت   العوامل اهليكلية الرئيسية     بوصفها أحد نظمة وحقوق العمال    مسألة القصور يف األ   
االجتار بالرجال والنساء واألطفال يف اإلمارات العربيـة املتحـدة، سـواء            تشجع على   

ـ   أو   أو ألغراض السخرة  جلنسي  ااالستغالل  غراض  أل  أو غريهـا مـن      ةالعبودية املرتلي
  .اخلدمات

األشـخاص  حتديد ، يف حني أن    بوجه عام   جداً اًحتديد ضحايا االجتار ضعيف   ويظل    -٧٨
  ومالحقتـها  قضايا االجتار يف  ظل التحقيق   و.  غائب متاماً  املتجر هبم الستغالهلم يف العمل    

  . رغم حجم االجتار، أيضاًضعيفاً
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خـالل  ألشخاص املتجر هبم    ل الكايف   الدعم  تقدمي عالوة على ذلك، ال يتم دائماً       -٧٩
 وهم ال يزودون دومـاً     بصورة حمددة معترف به   غري  حقهم يف التعويض    و. فترة تعافيهم 

املساعدة ن قبيل ، محقهم ذاكدعم الالزم ملمارسة ال بال و عن هذه املسألة  علومات كافية   مب
  .القانونية

 مع  تتفاعل مبا فيه الكفاية    أن احلكومة ال  من  قلق أيضاً   الاملقررة اخلاصة   ويساور    -٨٠
 شـركاء    وال تعتربها  -ربات متخصصة   املتمتعة خب  تلك   ال سيما  -منظمات اجملتمع املدين    

  .حقيقيني يف اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر

  توصياتال  -باء  
اإلمارات تبادر   إىل النتائج اليت توصلت إليها، بأن         استناداً ،وصي املقررة اخلاصة  ت  -٨١
  : إىل ما يليلعربية املتحدةا

التصديق على االتفاقية الدولية حلقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد            )أ(  
   بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني؛١٨٩أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 ٥١ القـانون االحتـادي رقـم        إدخاهلا على  سة التغيريات املقترح  درا  )ب(  
عايري الدولية، بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، وتـسريع           يتعلق بامل  فيما

عملية اعتماد التعديالت املقترحة وضمان االمتثال الكامل التفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة    
نع االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء       املتعلق مب عرب الوطنية والربوتوكول امللحق هبا      

   عليه؛، وقمعه واملعاقبةواألطفال
التشاور مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، ودراسـة مـشروع             )ج(  

باملعايري الدولية، وخاصة اتفاقيـة منظمـة       يتصل  تعلق خبدم املنازل فيما     املديد  اجلقانون  ال
 بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني وتسريع عملية سـن هـذا   ١٨٩العمل الدولية رقم  

  القانون؛
 لضمان عدم استخدام ارتفاع الطلـب       ،اهلجرةولعمل  ل اه قوانين مراجعة  )د(  

قنـاة  مبثابة   شبه املاهرة ونظام الكفالة      تدنية املهارة أو   األجنبية الرخيصة أو امل    العمالةعلى  
 وزيـادة اخليـارات املتاحـة       ؛ستغالل العمال األجانب  يف ا وكالء  ال و ونتجريسخرها امل 

قوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم من أجل  واحترام ومحاية ح؛آلمنة والقانونيةاهجرة لل
   أشكال االجتار؛اليت جتعلهم فريسة ملختلفالقضاء على نقاط الضعف 

وضع وبناء القدرات من أجل مجع البيانات بصورة منهجيـة، مـصنفة              )ه(  
ستقلة ومنظمات اجملتمـع    املحباث  األحسب العمر ونوع اجلنس، بالتعاون مع مؤسسات        

  املدين؛
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وضـع اسـتراتيجية    على   بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة،       مل،الع  )و(  
 مـن   هاومؤشرات أداء وجداول زمنية حمددة لتنفيذ       أهداف ذاتوطنية ملكافحة االجتار    

  غري احلكومية؛وة يخمتلف الكيانات الوطنية احلكومجانب 
  آلية مركزيـة   اتعزيز والية اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر جلعله         )ز(  

تقييم االستعراض واملـساءلة يف تنفيـذ       و ،مسؤولة عن رصد االمتثال وضمان االتساق     
  االستراتيجية الوطنية؛

ختصيص ما يكفي من املوارد املالية والبشرية لتمكني اللجنة الوطنية ملكافحة             )ح(  
  ؛يةوفعال كفاءة، بالتنسيقبة صل، مبا يف ذلك تلك املتاأداء مهامهمن االجتار 

 يف تـصميم   بصورة منتظمـة   هم األشخاص املتجر هبم وإشراك    ارةاستش  )ط(  
ورصد وتقييم السياسات والتدابري واألنشطة الرامية إىل مكافحة االجتار ومحاية حقـوق            

  ؛ اخلاصة هبماإلنسان
استعراض مجيع مذكرات التفاهم احمللية والدولية القائمة لضمان االمتثال           )ي(  

 تلـك احلقـوق     قوق األشخاص املتجر هبم واحتـرام     للمعايري الدولية وضمان محاية ح    
  وإنفاذها؛
ـ  ، الصلة ذوي املسؤولني    مجيع بناء قدرات من أجل   تكثيف اجلهود     )ك(    ن مب

 و ومفتـش  ،نون العـام  و واملـدع  ،والقضاة،  إنفاذ القانون واهلجرة  هم أولئك املعنيون ب   في
فيما ط األمامي   العمل، مع التركيز بوجه خاص على زيادة معارف ومهارات مسؤويل اخل          

  ؛هتم ومساعدتهمتحديد ضحايا االجتار ومحاييتعلق ب
وزارة الداخليـة   يف  كافحة االجتار بالبشر    ملقسم االحتادي   التعزيز قدرة     )ل(  

وينبغي تعزيـز دور كـل      . ةيفعالالخالقية و  تتسم باأل  عالية اجلودة  حتقيقاتعلى إجراء   
وزيـع   مع ت  وحتديد معامل ذلك الدور   جتار  االما يتعلق مبسائل    وحدة داخل الوزارة في   /قسم
  ح؛وضوكفاءة وبلعمل ا

مع  ،ة فعال حماكمة قضايا االجتار    حماكمةعلى   املدعني العامني تعزيز قدرة     )م(  
قـوق  حلو،  اكمة عادلـة  حمل اخلضوعإيالء االهتمام الواجب حلق األشخاص املتهمني يف        
  الضحايا والشهود يف احلماية والدعم يف مجيع املراحل؛

خـرى  البلدان األ مع  ) الشرطةبني أجهزة   ( الرمسيغري  زيادة تعزيز التعاون      )ن(  
  م؛هب والقبض على املشتبه تهم الضحايا ومحايعملية حتديد هويةهبدف حتسني 

 ممارسات الفساد ردعمن أجل هبم حماكمة اجلناة وإنزال العقاب املناسب   )س(  
  العموميني؛والتواطؤ املتصل باالجتار من جانب املوظفني 
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تـشمل  مبوجب قـانون العمـل ل     املنصوص عليها   توسيع نطاق احلماية      )ع(  
، توظيف أشخاص متجر هبم    ب ألشخاص العاملني يف قطاعات معروفة يف كثري من األحيان        ا
   العمل املرتيل؛ن قبيلم

، مبا يف ذلك خدم املنازل، املهاجرينمحاية العمال يف سبيل تعزيز جهودها   )ف(  
مـن  على حنو فعال    والتمكن   االستغاليل   لاالعتراف باالجتار ألغراض العم   د  وضمان تزاي 

   من ضحايا االجتار؛اهلائلةد اعداألحتديد 
تعزيز دور مفتشي العمل يف حتديد األشخاص املتجـر هبـم يف أمـاكن          )ص(  

  ومحاية حقوق عمل مجيع العمال؛  االستغاليلالعملالعمل، ومنع 
علومات عن حـاالت االجتـار      املكرس لتلقي    م مباشرإنشاء خط وطين      )ق(  

لغـات  يتكلمـون ال   االجتـار و   على مسائل احملتملة وجمهز مبوظفني مدربني بشكل كاف       
  األشخاص املتجر هبم؛املنتشرة يف صفوف لهجات الو

 االحتجـاز   وهذا يشمل تدابري  ضحايا أو معاقبتهم،    الضمان عدم جترمي      )ر(  
ـ واجلرائم األخرى الناجتة مباشـرة      امة   املتصلة باإلق  خالفاتباملاملتعلقة   ـ أن  ع عهم اوض

  كأشخاص متجر هبم؛
  االستغاليل؛  العملهم ضحايا فينر، مبوذكمن الإنشاء مالجئ لضحايا االجتار   )ش(  
 ةفرديوالشاملة  التقدمي املساعدة   بغية    كامالً اًزيهجتاملالجئ   ضمان جتهيز   )ت(  

  عاليـاً   موظفني مؤهلني تأهيالً   من خالل ،   الرجال هم في نجلميع األشخاص املتجر هبم، مب    
  لعمل مع األشخاص املتجر هبم؛ومدربني على ا

 ومقدمي اخلدمات   لمالجئلتوفري التمويل املخصص على أساس منتظم         )ث(  
ألشخاص املتجر هبم يف مجيع لشامل ال على توفري الدعم مهتا تعزيز قدربغيةاملدين، واجملتمع 

  وإعادة التأهيل والتعايف؛،  والتدريب،توى الدعم النفسي تعزيز مسيشملاألوقات، مبا 
  يريـدون االبت يف ما إذا كانوتفكري ومهلة لل األشخاص املتجر هبم   منح  )خ(  

عاجلة  مل نيدعم ومساعدة فعال  تزويدهم مبا يلزم من     وضمان  ها،  البقاء يف املالجئ أو خارج    
  ؛ترمجةوخدمات الاملساعدة القانونية من قبيل إسداء  مشكلتهم،

اعتماد تدابري لضمان التعرف بشكل صحيح على ضحايا االجتار الذين            )ذ(  
   إىل نظام اللجوء؛، عند االقتضاءإحالتهم،اية دولية، ومححيتاجون إىل 

 لشؤون الالجئني   ة األمم املتحدة السامي   يةإقامة تعاون وثيق مع مفوض      )ض(  
االجتار، مع إيالء االعتبار الواجب     عودة ضحايا   من أجل سالمة    واملنظمة الدولية للهجرة    

  محاية دولية؛إىل ألي حاجة 
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معاجلـة  النظر يف توفري اإلقامة الدائمة أو املؤقتة كشكل من أشـكال              )أ أ(  
 أو االنتقام     عادة االجتار هبمقد يتعرضون خلطر إاألشخاص املتجر هبم ن إ، حيث املسألة

   إىل الوطن؛ى عودهتماخلاصة هبم لدنسان اإلانتهاك حقوق منهم أو 
 لضحايا االجتـار علـى املـستوى        ةوضع خطة تعويض وطنية شامل      )ب ب(  
 مـصادرة   جلهة  أصالً ااملنصوص عليه   القانون أحكام تطبيق   ية يف  الفعال إعمال و ،االحتادي
 استخدام تلك األموال على حنو يضمن ،  املتصلة باالجتار عائدات اجلرائم   و ينتجراملأصول  

  ؛ هلمدعم واملساعدةتقدمي الضحايا وال تعويض بصورة إضافية يف
 أنشطة توعية تستهدف جمموعات حمددة أكثر عرضة لالجتـار،        القيام ب   )ج ج(  

  أصحاب العمل ووكاالت التوظيف والوسطاء؛فضالً عن 
 تـوفري   يشملدعم مبادئ املساواة وعدم التمييز يف مجيع املسائل، مبا            )د د(  

، املنصوص  الفضلى لطفلا مصلحةمبدأ  جتسيد  ار، وضمان   الدعم واملساعدة لضحايا االجت   
األطفال ضـحايا   ب السياسات والقرارات املتعلقة     يف مجيع عليه يف اتفاقية حقوق الطفل،      

  االجتار؛
 حلماية ضـحايا  التأكد من تضمن مجيع اتفاقات التعاون الدويل أحكاماً     )ه ه(  

 ،لثنائي يف التحقيق ومقاضاة املتجـرين     االجتار، وحقهم يف املطالبة بالتعويض، والتعاون ا      
   ومنع االجتار؛همدماجإوعودة ضحايا االجتار وإعادة 

زيادة تعزيز الشراكة مع البلدان اجملاورة وبلـدان املـصدر يف مجيـع               )و و(  
تبادل املعلومات واملساعدة القانونية، فضالً عـن  من أجل  وتوسيع نطاق التعاون   ،املناطق

مـستويات  ، وحتديد   لياتاآلسياسات و ال ووضع   ،وقاية والتوعية تقدمي الدعم لضمان ال   
إلنشاء صناديق لدعم الضحايا    ،   عند االقتضاء  ،اليةوتقدمي املعونة امل  قابلة للمقارنة،    تنفيذ

  .يف بلدان املنشأ

        


