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 المقدمة 1

. ع الحببدودوالتببي تنتشببر عبببر جميبب، التببي تهببم العببالم بأسببر  القضببايا بالبشببر مببن  اإلتجببارت قضببية أصبببح

مبع التركيبز علبى فهبم هب   ، وتؤكد األبحاث الحديثة على أهمية فهم اإلطار العالمي العبا  لالتجبار بالبشبر

وسوف يركز ه ا التقرير على إلقاء نظرة عامة على كل ما هو قائم من اتجاهات . الظاهرة متعددة األبعاد

هب ا التقريبر  الهبدف مبنوقد كبان . كافحتهبالبشر وم اإلتجارقضية  واستراتيجيات وتحديات وإنجازات في

هو السبعي للحصبول علبى معلومبات دقيقبة وحديثبة عبن مببادرات دول مجلبس التعباون الخليجبي وأفضبل 

المتبوفرة والمعلومبات األدبيبات  ا التقريبر أن واضبعو هبوجبد قد ف. بالبشر اإلتجارالممارسات في مكافحة 

وقبد . وقد يكبون هنبام معلومبات أدق لبم يبتم التوصبل اليهبا اقعوقد ال تمثل الو المنطقة محدودة حالياً بشأن

كمببا . بالبشببر فببي دول مجلببس التعبباون الخليجببي اإلتجببارقضببية  لتفسببير طبيعببةهبب ا التقريببر كمحاولببة  أُِعببد  

والتحببديات واإلنجببازات التببي  والمسببتقبيلةالحاليببة سببيبرز التقريببر كبب لك التوجهببات الحديثببة والممارسببات 

مبن  بلبدوسوف يأخب  فبي االعتببار أيضباً العوائبا الخاصبة بكبل . بالبشر اإلتجارمكافحة تحققت في مجال 

فبي دول ة مرتكبيهبا بالبشبر والحمايبة منهبا ومقاضبا اإلتجبارمنبع حباالت ستراتيجيات فعال الالتنفي  الأجل 

 . المستويين الدولي واإلقليمي ىعلالمناسبة توصيات المجلس التعاون الخليجي وتوفير 

حبدد واضبعو هب ا التقريببر الحاجبة إلبى تبوفير نظببرة عامبة وشباملة للمكونببات ، بدايبة هب ا المشببرو وفبي  

المكتوبة في ه ا الموضو  ولكبن ال يوجبد  األدبياتبالبشر حيث يوجد الكثير من  اإلتجاراألساسية لعملية 

لكثير مببن فببا. االسببتخدا بالبشببر بشببكل بسببي  وسببهل  اإلتجببارمصببدر واحببد يغطببي جميببع مكونببات عمليببة 

عريقبة لعببت ومؤسسبات  هيئات نشرتها يفي المطبوعات التعلى نطاق عريض  ةاألبحاث الحالية منتشر

فبي البشبر  اإلتجبارباإلضافة إلى الهبدف المتمثبل فبي تحليبل ممارسبات ف، ل لك. في ه ا المجال اً رائددوراً 

 هل قراءتبه وتناولبه لقضبية عرض المعلومات بشكل مبس  يسب تقررفقد ، في دول مجلس التعاون الخليجي

 ة الرئيسببيةالمرجعيبب مصببادرالجهببد فببي تحديببد الوالكثيببر مببن الوقببت  تكببريسوبعببد . فببي البشببر اإلتجببار

تجميببع تببم ، المعلومببات التببي أصببدرتها الهيئببات المتعببددة التابعببة ل مببم المتحببدةالكببم الهائببل مببن ومطالعببة 

مببع وضببع ، ناصببر الرئيسببية فببي تقريببر واحببدتلخببيا العوبهبب   القضببية  وتوحيببد أكثببر المعلومببات صببلةً 

 . إشارات مرجعية مناسبة للمصادر

فبي  اإلتجبارأمالً في تغطية جميع الجوانبب المتعلقبة ب، أقسا تم تقسيم ه ا التقرير إلى ، وفي ضوء ما سبا

 : كما يليوه   هي األقسا  . تناولهاالبشر بطريقة مختصرة يسهل 

  بالبشر اإلتجارو العبودية الحديثةتعريف ، ً وتعريبف  بما في ذلك التعريف المتفا عليبه دوليبا

 اإلتجبارلمكافحة  الوطنيةتجار بالبشر حسبما أقرته اللجنة دولة اإلمارات العربية المتحدة لإل

 .بدولة اإلمارات العربية المتحدة بالبشر

  بالبشر اإلتجار ديناميكياتنظرة عامة على. 

  والبلببدان المعنيببة بهببا، بالبشببر والمشبباركين فيهببا راإلتجبباشببرا التركيبببة النظاميببة لعمليببة ،

 والتفاعل متعدد األبعاد لالتجار بالبشر.، والمبادئ األخالقية ذات الصلة
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   من دول مجلس التعاون الخليجبي ومبا  اللجان والسياسات والمالجئ والقوانين والخاصة بكل

 اإلتجببارالمتعلقببة بمببن تحببديات وإنجببازات فببي مجببال تنفيبب  أفضببل الممارسببات  ايتعلببا بهبب

 . بالبشر

 التوصيات اإلقليمية بشأن السياسات واألبحاث والخدمات المباشرة المقدمة للضحايا. 

 ناجعة لفهمتهدف مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال إلى أن يجد القارئ في ه ا التقرير فائدة وأداة  

في دول مجلس التي تحققت ات الكبيرة وك لك اإلنجاز، بالبشر اإلتجار الحد منفي  العناصر األساسية

بتوسيع قاعدة ك لك تلتز  مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال و. التعاون الخليجي في ه ا المجال

مع تقديرنا في ذات الوقت لإلنجازات ، بالبشر اإلتجارالمعرفة والتعاون بين الدول في مجال مكافحة 

به   . التي اتخ ت خطوات كبيرة لمكافحة ه   الظاهرةمجلس التعاون الخليجي  بلدانالتي تقو  بها 

 –،بالبشر عن طريا التعاون والتواصل بين الدول اإلتجارالروا وه ا االلتزا  من أجل اجتثاث ظاهرة 

ل دوب بالبشر اإلتجارفي قضية ضحايا  مقارنةدراسة نقد   –نحن مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال 

  .مجلس التعاون الخليجي

المتوفرة  ت من الوثائا والتقارير واألبحاثن المعلومات التي تم جمعها إلعداد ه ا التقرير قد استُخرجإ

وه   المصادر تشمل أجهزة منظومة األمم المتحدة التي تعد تقاريرها حول . بالبشر اإلتجارحول ظاهرة 

عن مكتب األمم المتحدة  التقارير الصادرة -على سبيل المثال  –بما فيها ، بالبشر اإلتجارموضو  

، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينو، المنظمة الدولية للهجرةو، المعني بالمخدرات والجريمة

أما . (US TIPفي البشر الصادر عن حكومة الواليات المتحدة األمريكية ) اإلتجاروتقرير ، واليونيسيف

بما فيها ،  فقد تم تجميعها من مصادرها، حدىالمعلومات والبيانات القطرية الخاصة بكل بلد على 

 . التقارير واإلحصائيات الوطنية

 التعريفات: 2

بالبشر بحسب نطاق عمل المؤسسات  اإلتجاروردت  الكثير من التعريفات التي تناولت قضية 

 والمنظمات ونورد في ه ا التقرير التعريفات الدولية المعتمدة في ه ا النطاق. 

 المعاصرة دية عبولل الدولي التعريف 2-1

 ً  تضببع الببرق اتفاقيببة فبب ن، اإلنسببان لحقببوق المتحببدة ل مببم السببامية المفوضببية حددتببه البب ي للتعريببف طبقببا

  (:1 )المادة أنه على الرق تعريف

 بعضببها" أو كلهببا، الملكيببة حببا عببن الناجمببة السببلطات عليببه تمببار  شببخا أي وضببع أو حالببة "هببو

 أحبد يعتببر بالبشبر اإلتجبار فب ن ذلبك وعلبى. (2011، اإلنسبان لحقبوق المتحبدة ل مبم السبامية )المفوضية

 الحديث. العصر في للرق البارزة األشكال

 (الدولي البنك) بالبشر لالتجار الدولي التعريف 2-2

 ً  و، صبرةالمعا عبوديبةال، بالبشبر اإلتجبار" عنبوان تحت تقرير  في الدولي البنك أورد  ال ي للتعريف طبقا

ً ، بالبشر اإلتجار" نف  االقتصادي" اإلستغالل   أشبكال كبل يشبمل، البدولي القبانون في الوارد للتعريف طبقا
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 نقبل علبى العمبل ينطبوِ  لبم لبو حتبى – سبتغاللهمال نيُخبدعو أو النبا  يُجببر عنبدما أي. القسري اإلستغالل

 غاللاإلسببت  مببع تببداخل "يوجببد بأنببه الببدولي البنببك يقببر، ذلببك مببع بالبشببر." اتجبباراً  يعتبببر ف نببه – الضببحايا

 اسبتغاللية" عمبل ظبروف قببول إلبى االقتصادية أحوالهم سوء بسبب الضحايا يضطر عندما أي، التوافقي

 (.3 ص، Koettle ،2009 )كويتل

 (باليرمو بروتوكول) بالبشر لالتجار المتحدة األمم تعريف 2-3

 صببطلحلم العملببي التعريببف نحببدد أن بمكببان األهميببة مببن ،بالبشببر لالتجببار موحببد مفهببو  وضببع أجببل مببن

 واألطفبال النسباء وبخاصبة، باألشبخاص اإلتجبار ومعاقببة وقمبع منبع بروتوكبول ويضبع. بالبشبر اإلتجار

 بالبشر. اإلتجار لمصطلح وقبوالً  انتشاراً  التعريفات أكثر

 البروتوكول: ه ا ألغراض

 أو إيواؤهم أو تنقيلهم أو نقلهم أو أشخاص تجنيد باألشخاص" اإلتجار" بتعبير يقصد)أ(

 أو القسر أشكال من ذلك غير أو استعمالها أو بالقوة التهديد بواسطة الهماستقب

 أو، استضعاف حالة استغالل أو السلطة استغالل أو الخدا  أو االحتيال أو األختطاف

 آخر شخا على سيطرة له شخا موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو ب عطاء

 سائر أو الغير دعارة استغالل، أدنى دكح، اإلستغالل  ويشمل. اإلستغالل  لغرض

 الممارسات أو االسترقاق أو، قسرا الخدمة أو السخرة أو، الجنسي اإلستغالل  أشكال

 األعضاء؛ نز  أو االستعباد أو، بالرق الشبيهة

 في المبيّن المقصود اإلستغالل  على باألشخاص اإلتجار ضحية موافقة تكون )ب(

 فيها استُخد  قد يكون التي الحاالت في اعتبار محل لمادةا ه   من )أ( الفرعية الفقرة

 )أ(؛ الفرعية الفقرة في المبّينة الوسائل من أي

 "اتجارا اإلستغالل  لغرض استقباله أو إيواؤ  أو تنقيله أو نقله أو طفل تجنيد يعتبر )ج(

 لفرعيةا الفقرة في المبينة الوسائل من أي استعمال على ينطو لم إذا حتى، باألشخاص"

 المادة؛ ه   من )أ(

 العمر. من عشرة الثامنة دون شخا أي "طفل" بتعبير يقصد )د(

 

 (2 ص 2000، المتحدة األمم)

 لمكافحففة الوطنيففة اللجنففة) بالبشففر اإلتجففار لمصففحل  المتحففدة العربيففة اإلمففارات تعريففف 2-4

 (51 رقم االتحادي القانون – بالبشر اإلتجار

 وقبد بالبشبر اإلتجبار لمكافحبة الوطنية اللجنة ب نشاء المتحدة العربية راتاإلمادولة  قامت، 2006 عا  في

ً  بالبشبر اإلتجبار جريمبة فرِّ ع بيُ  ال ي 51 رقم االتحادي القانون سن إلى البارز القرار ه ا أدى  علبى أيضبا

 :التالي النحو

 سبياق يقبِض  لم ما، منها كل قرين المبنية المعاني التالية والعبارات بالكلمات يقصد، القانون ه ا ألغراض

 :ذلك بغير النا

 أو بالقوة التهديد بواسطة استقبالهم أو ترحيلهم أو نقلهم أو أشخاص تجنيد :بالبشر اإلتجار

 استعمال إساءة أو الخد  أو اإلحتيال أو األختطاف أو القسر أشكال من ذلك غير أو استعمالها

 موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي وأ ب عطاء أو الضعف حالة استغالل إساءة أو السلطة

  أشكال جميع اإلستغالل  ويشمل. اإلستغالل  لغرض آخر شخا على سيطرة له شخا

 أو االسترقاق أو قسراً  الخدمة أو السخرة أو الغير دعارة استغالل أو الجنسي اإلستغالل



 
 

 إدارة البرامج واألبحاث بمؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال | 11

 اإلتجار لمكافحة طنيةالو اللجنة) ءاألعضا نز  أو االستعباد أو بالرق الشبيهة الممارسات

 (2006، المتحدة العربية في دولة اإلماراتبالبشر

 بالبشر اإلتجار عناصر 3

ً  إطاراً  يعطي باألشخاص اإلتجار بروتوكول في الوارد التعريف ً  عاما . بالبشر اإلتجار قضية لفهم واسعا

 اتجار جريمة ما رفتص عتبريُ  فلكي ،األساسية عناصرها إلى بالبشر اإلتجار قضية البروتوكول ويحلل

 القضايا كل على ينطبا األمر وه ا. الثالثة العناصر ه   على احتوائه بمعايير يفي أن يجب، بالبشر

 . بالبشر اإلتجار ضحايا األطفال باستثناء

 الغرض – الوسيلة – الفعل 3-1

 . يلي فيما نشرحهم وسوف الغرض (3و) الوسيلة (2و) الفعل (1) هي الثالثة العناصر

 استقبالهم. أو تنقيلهم أو نقلهم أو أشخاص تجنيد وخاصة، يُفعل ما إلى يشير الفعل

 بالقوة التهديد التالية: األشكال استخدا  حالة في وخاصة، الفعل بها يتم التي الطريقة إلى تشير والوسيلة

 أو لسلطةا استغالل أو الخدا  أو اإلحتيال أو األختطاف أو القسر أشكال من ذلك غير أو استعمالها أو

 الضحية. على يسيطر لشخا مزايا أو مالية مبالغ ب عطاء أو، استضعاف حالة استغالل

 استغالل يشمل ال ي، اإلستغالل  لغرض منها: أسباب عدة ويشمل الفعل ه ا سبب إلى فيشير الغرض أما

 أو قاقاالستر أو، قسرا الخدمة أو السخرة أو، الجنسي اإلستغالل  أشكال سائر أو الغير دعارة

 (.20. ص، 2007، للهجرة الدولية المنظمة) األعضاء نز  أو االستعباد أو، بالرق الشبيهة الممارسات

من  ال أ  توفرةم بالبشر اإلتجار عناصر جميع كانت ما إذا لتحديد بسيطة صيغة استخدا  ويمكن

 .شخاصباأل اإلتجار = الغرض (ج) + الوسيلة (ب) + الفعل (أ) لمعادلة التالية:خالال

 تكون وباتحادهما مستقل بشكل )ب( و )أ(العنصران  يتوفر أن بد ال بالبشر اإلتجار جريمة تتشكل حتى

ً . باألطفال اإلتجار حاالت القاعدة ه   من ويُستثنى، بالبشر اإلتجار جريمة فتقع )ج( النتيجة  وطبقا

 حاالت دراسة عند الشرط ه ا من يُستثنى الوسيلة أو )ب( عنصر ف ن، بالبروتوكول الوارد للتعريف

 بطبيعة األطفال :التالية الحالة المثال سبيل على فلنأخ ، النقطة ه   نفهمكي ل. األطفال في اإلتجار

. اإلستغالل  ه ا بها يحدث التي الوسيلة عن النظر بغض استغاللهم يتم قد المعرفية وقدراتهم أعمارهم

ً  18 من أقل هم من أي، ل طفال استغالل أي ف ن ذلك وعلى  لالتجار ضحايا يعتبرون يجعلهم، عاما

 حيث للبالغين بالنسبة المفهو  ه ا يختلف وقد. باألطفال اإلتجار في متأصالً  القسر عنصر ويعتبر. بالبشر

 األطفال أن إال المثال؛ سبيل على البغاء مثل األنشطة أحد في المشاركة على يوافقوا أن الممكن من

 حقوق اتفاقية من يتضح كما، المعرفية وقدراتهم أعمارهم بطبيعة الموافقة على القدرة إلى يفتقدون

 . األطفال

 بالبشر اإلتجار أشكال 3-2

  باألشخاص اإلتجار بروتوكول) في تحديداً  ُمعرفة غير أنها ورغم أشكال عدة بالبشر اإلتجار يتخ  قد

 أدنا  الم كورة واألمثلة. لهاتشك التي األنشطة ضوء في أدنا  معرفة المصطلحات ه   ف ن، (2000

 يلي فيما ون كرها. قانونية تعريفات تجسيد بها يُقصد وال منها واحدة لكل عملي مفهو  تقديم منها الغرض
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ً  لنقد  ً  فهما  لعبودية أشكال هينا  دأ الم كورة المصطلحات وجميع ؛المصطلحات ه   لمعاني تثقيفيا

 القسر. و/أو خدا ال و/أو اإلجبار عناصر وتضم العصر الحديث

 لممارسة التجاري اإلستغالل  إلى يشير ما عادة :الجنسي اإلستغالل  ألغراض بالبشر اإلتجار 

ً أي يضم وقد الجنسي لالستعباد مرادف وهو، الجنس  و/أو القسري البغاء أفعال جميع أو من ا

 تنطوي يعها)وجم المنزلي االسترقاق، القسري الحمل، اإلجباري الزواج، اإلباحية األعمال

 يعتقد بموجبه )وال ي الد ين أسا  على االسترقاق أشكال تشمل وقد جنسي( استعباد على

 األسرة(. من فرد يكون ما عادة، آخر شخا بد ين للوفاء يعمل أن عليه أن الضحية

 شخا أي من عنوة تؤخ  خدمة أو عمل "كل إلى تشير تعريفها في السخرة :بالعمالة اإلتجار 

، السخرة )اتفاقية اختيار " بمحض بأدائها الشخا ه ا يتطو  ولم عقوبة بأية يدالتهد تحت

 إال، بعينه النشاط وليس والشخا العمل صاحب بين العالقة نو  ويحددها (؛29 رقم، 1930

 األمم )مكتب العالقة في متأصالً  اإلستغالل  عنصر يعتبر التي األطفال عمالة حاالت في

 . (8 ص، 2008، والجريمة اتبالمخدر المعني المتحدة

  عن عادة ل طفال الجنسي اإلستغالل  إلى يشير :تجارية ألغراض ل طفال الجنسي اإلستغالل 

 السياحة في األطفال استغالل و/أو اإلباحية األعمال و/أو، الدعارة في األطفال استغالل طريا

 الجنسية.

 ألغراض بالبشر اإلتجار عريفت نطاق في الممارسة ه   تقع :باإلكرا  البغاء ممارسة  

 آخر شخا مع جنسية أنشطة في المشاركة على ما شخا فيه يُجبر ال ي الجنسي اإلستغالل

 المال. على الحصول مقابل

 ألغراض بالبشر اإلتجار من كجزء مدرج باإلكرا  الزواج أن رغم :باإلكرا  الزواج  

 الزواج مثل ترتيبات يشمل وقد فسهبن مستقال يصبح أن الممكن من ف نه، الجنسي اإلستغالل

 المتحدة األمم )مكتب المؤقتة والزيجات بالبريد العرو  طلب و، المدبر والزواج، باإلكرا 

 (.10 ص، 2008، والجريمة بالمخدرات المعني

 الشكل وه ا :القسري الحمل  ً  اإلستغالل  ألغراض بالبشر اإلتجار تعريف في مدرج أيضا

 الطفل بيع بهدف المرأة إخصاب أنه على اإليضاا من بمزيد شرحه يمكن ولكن، الجنسي

 (.12 ص، 2008، والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم )مكتب

 األعمال وه   :اإلباحية األعمال  ً  اإلستغالل  ألغراض بالبشر اإلتجار تعريف في مدرجة أيضا

 صورية أو فعلية جنسية أنشطة في مشترم شخا تصوير إلى تشير أنها إال، الجنسي

 جنسية. ألغراض

 إلى وتشير الجنسي اإلستغالل  ألغراض بالبشر اإلتجار من جزءاً  تعتبر وهي :الجنسية السياحة 

 الجنسي اإلستغالل  يضم ما وعادة دعارة و/أو جنسية أنشطة في االشترام أجل من السفر

 ل طفال.
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 عمالة هو التبني من الغرض كان إذا لالستغالل شكال يعتبر قد وه ا :القانوني غير التبني 

 (.12 ص، 2008، والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم )مكتب اإلستغالل  أو األطفال

  وربما أعضائه نز  بغرض بالضحية اإلتجار فيه يتم التي الحاالت في ويحدث :األعضاء نز 

 بيعها.

 عمل فيها يُستغل التي ر الحديثالعص عبودية أشكال أحد ويعتبر :الد ين أسا  على االسترقاق 

 فئة في الشكل ه ا وضع على اإلستغالل  ظروف تساعد ما وعادة، قائم د ين لسداد ما شخا

 بالبشر. اإلتجار

 المهاجرين وتهريب بالبشر اإلتجار 3-3

 يختل  ما فعادة، المهاجرين وتهريب بالبشر اإلتجار بين الفرق وهو أال، نتناوله أن يجب مهم فارق هنام

 ينطبا ال ما عادة أنه إال الفعل؛ وهو أال األول؛ المعيار عليه ينطبا فالتهريب. العملي الشكل في لمعنيانا

 ل شخاص الشرعي غير النقل أو التهريب ف ن ل لك والغرض؛ الوسيلة أي، اآلخران المعياران عليه

 يستوفي أن يجب ال ي بالبشر اإلتجار مع معنا  يختل  أال يجب المال مقابل الدولية الحدود عبر

 يميز ال ي األهم الوحيد المؤشر هي "اإلستغالل  لغرض" عبارة تعتبر وربما. اآلخرين المعيارين

ً شخص  هي النية تعتبر، بالبشر اإلتجار حاالت جميع وفي. غير  عن بالبشر اإلتجار مجال في يعمل ا

 . الشخا استغالل

 في، اآلخر الجانب وعلى. الوطنية الحدود رعبو وعنصر الشخا موافقة يتطلب التهريب أن كما

 اإلستغالل  أن إال المطلوبة؛ الشروط من الوطنية الحدود عبور وال الموافقة تعتبر ال بالبشر اإلتجار

 ص، 2010، والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتبل مواضيعية م كرة) المعيار هو يعتبر

18.) 

 من العديد توجد، للهجرة الدولية المنظمة عن الصادر بالبشر راإلتجا كتيب في م كور هو وكما

 الثالث الطرف أو المهرب فيها يقو  التي الحالة مثل، بالبشر اتجاراً  التهريب فيها يصبح التي االستثناءات

ً  الحالة تصبح، للشخا استغالل يحدث فعندما، المقصد بلد دخول عند الشخا باستغالل  من نوعا

 اإلتجارو التهريب بين الخل  عد  ويجب. (22. ص، 2007، للهجرة الدولية المنظمة) بالبشر اإلتجار

 يوجد ال حيث، التهريب عملية أثناء خطيرة لمواقف المهاجر تعرض إذا حتى الحالة ه   في بالبشر

ً  عنصراً  يعتبر ال ي الخدا  أو القسر عنصر  رالمعايي من يعتبر ال ي، الوسيلة أو (ب) للمعيار ضروريا

. (23 ص، 2007، للهجرة الدولية المنظمة) بالبشر لالتجار ضحية األشخاص أحد العتبار األساسية

 اإلتجار ضحايا فيها يكون ال قد التي الحاالت إلى للهجرة الدولية المنظمة كتيب يشير، ذلك إلى باإلضافة

، مالية باتفاقات بادلهمت يتم ال ين واألطفال النساء حاالت في خاصة، ضحايا بأنهم وعي على بالبشر

، للهجرة الدولية المنظمة) لالنتهاكات يتعرضون ما وعادة البدني الجنسي االستعباد مواقف في بوضعهم

ً  تطبيعها تم قد الحاالت ه   معظم إن وحيث. (23، 2007  اإلتجار عناصر تمييز على القدرة ف ن، ثقافيا

 .الضحية نظر وجهة من حالة كل بتقييم ونوصي. واضحة غير تكون ما عادة بالبشر
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 بالبشر لالتجارلجريمة  نظاميال نهجال 4

ً  نتبع أن الضروري من، بالبشر اإلتجار وعملية نم  ندرم حتى ً  نهجا  أظهرت فقد، تناولها في نظاميا

ً  تتطلب إنها بل، غيرها عن بمعزل تعمل ال بالبشر اإلتجار ظاهرة أن األبحاث ً  تعاونا  مجموعة من ودعما

 .قارات أو بلدان عدة تغطي ما وعادة الجناة أو األشخاص من كبيرة

 والخارجي الداخلي بالبشر اإلتجار 4-1

 بالبشر الداخلي اإلتجارف. الخارجي اإلتجارو الداخلي اإلتجار، فئتين إلى بالبشر اإلتجار تقسيم يمكن

 فرد نقل إلى فيشير بالبشر الخارجي اإلتجار أما. معين بلد داخل واستغاللها بضحية اإلتجار إلى يشير

 تحاال وتقييم رصد صعوبة إلى األبحاث أشارت وقد. اإلستغالل  لغرض القارات أو البلدان حدود عبر

ً  الموجودة والبيانات األبحاث أغلبية ف ن ل ا دقيا؛ بشكل بالبشر الداخلي اإلتجار  لشرا تسعى حاليا

 .بالبشر الخارجي اإلتجار ظاهرة

 طراف المشاركةاأل 4-2

 يعرف ف نه ل ا العبودية؛ أيا  إلى ج ور  في يعود ونم  طويل تاريخ ذات عالمية ظاهرة بالبشر اإلتجار

 ً  من الكثير تركزت فقد ول لك معقدة عملية بالبشر اإلتجار ويعتبر. "المعاصرة   عبوديةال" باسم أيضا

 بالبشر اإلتجار همنف ولكي. العالمي ونمطها المعاصرة العبودية ديناميكيات وفهم دراسة حول األبحاث

 ً  عدد بالبشر اإلتجار عملية في ويشارم. بعض إلى بعضها اللغز أجزاء كل نجمع أن يجب، كامالً  فهما

 المستوى علىو الموسع المستوى على المنظمة الجريمةمن جماعات  ذلك في بما، المشاركين من كبير

 والنقل التجنيد عملية في المشاركين نم متصلة شبكة تضم أنها كما. والضحايا المهربين األفرادالمصغر 

، أعال  الم كورة العناصر بين يحدث ال ي التفاعل على وبناءً  ،األرباا أموال وغسل السوق واستغالل

 تلك والسيما األبحاث من العديد تكريس تم وقد. يسلكونها التي البشر تجارة مسارات البشر تجار يقرر

 بالبشر اإلتجار مسارات خرائ  لرسم والجريمة بالمخدرات معنيال المتحدة األمم مكتب بها يقو  التي

 .ومنعها اعتراضها يمكن حتى

  هي جماعات الجريمة المنظمة. المشاركين فئة من  باستكشافها سنقو  فئة وأول

 المنظمة الجريمة جماعات 4-2-1

، المتحدة مماأل تعريف حسب، المنظمة الجريمة اتجماع باسم يُعرف مما بالبشر اإلتجار شبكة تتكون

 على تشرف أكثر أو أشخاص أربعة من مجموعة من تتألف محدد هيكل لها جماعة إلى يشير وال ي

 الهيئة والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب عتبرويُ . تنسقها أو باألشخاص اإلتجار جريمة

 ه ا على تشجع التي ظروفال استئصال إلى تهدف برامج لتطوير الدول مع تعمل التي يةاألول الدولية

 خالل من. (16 ص، ب2010، والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب). اإلجرامي النشاط

 المعني المتحدة األمم مكتب قا ، Ghent University غينت بجامعة الدولية الجريمة سياسات معهد

 دور بالتفصيل ذكر 2010 عا  يف المنظمة الجريمة مسائل حول م كرة ب صدار والجريمة بالمخدرات

 المنظمة الجريمة وحدات الم كرة ه   وتحدد. بالبشر لالتجار الملتوية المسارات في المنظمة الجريمة

 جماعاتال أو الشبكية الجماعات وك لك المافيا وحدات مثل الهرمي الهيكل ذات الجماعات حيث من
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ً  ونيعمل متعاونين "متخصصين" تتكون من التي "رئيسيةال"  تشبه النهائية النتيجة تجعل بطريقة معا

. (7 ص، ب2010، والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب) المنظمة للجريمة النهائية النتيجة

 تحقيا في بالبشر اإلتجارب األمر يتعلا عندما أشكالها من أي في المنظمة الجريمة من الهدف ويتمثل

 اإلتجار في المشتركة الجرائم أنوا  حول الشرا من المزيد التقرير ويقد . المادي أو المالي الربح

ً  مرتبطة جرائم" باسم إليها ويشير، بالبشر ً  مرتبطة جرائم" و "رأسيا  المعني المتحدة األمم مكتب) "أفقيا

 بجرائم مباشرة المرتبطة الجرائم إلى األول النو  ويشير. (13 ص، ب 2010، والجريمة بالمخدرات

 (الهجرة قوانين انتهام، تزوير، فساد) ما جريمة في باالستمرار معنية تكون ما وعادة، بالبشر اإلتجار

ً  المرتبطة الجرائم باسم اإليه يشار وب لك  في بالبشر اإلتجار جريمة تحت مباشرة تقع إنها حيث رأسيا

ً  المرتبطة الجرائم" الثاني المصطلح أما. الجنائي العدل سياق  ترتب  ال التي الجرائم تلك إلى فيشير "أفقيا

 بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب) المخدرات تهريب أي، بالبشر اإلتجار بجريمة مباشرة

 (.13 ص، ب 2010، والجريمة

 :المواضيعية تهم كر في، ب( 2010) والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب يستطع لم

 حاسم بشكل يؤكد أن يستطع لم، المهاجرين وتهريب باألشخاص اإلتجار في المنظمة الجريمة اشترام

 اإلتجار أن إلى الخبراء انتهى وقد. بالبشر اإلتجار أسا  كانت الهرمية المنظمة الجريمة جماعات أن

 قد متخصصين من وتتكون محكم بشكل متصلة غير المنظمة للجريمة جماعات به تقو  باألشخاص

 الهرمي بالهيكل تتميز التي الجماعات وليست المختلفة الجريمة اتشبك في مماثلة بوظائف يقومون

ً يتنظ األكثر  إلى المتخصصين هؤالء وظائف تقسيم تم وقد. قبل من سائداً  كاني  ال االعتقاد وهو، ما

  التالية: الفئات

 ،خادمبات،كمربيات التوظيبف ووكباالت، األزيباء عبروض وكباالت، علبى ذلبك لامثب التجنيبد: أ(

 يكونبون مبا عبادة األشبخاص وهبؤالء. واالقبارب والعالقبات الحميميبة السفر ووكاالت ،عامالت

ً  يكبون مبا عبادة الب ي، الضبحية وبين بينهم ثقة عالقة وتأسست يالمجتمعالوس   نفس من  صبديقا

ً  أو ً  أو قريبا ً  آخر شخصا  به. موثوقا

 عالقبات لهبم الب ين وأ المهبرةن والمبزور، علبى ذلبك لامثب عليها: الحصول / الوثائا تزوير ب(

 الفاسدين. الهجرة مسؤولي مع

 أو، الحببدود كحببر ن ون الفاسببدون العموميببوالمسببؤول، علببى ذلببك لامثبب الفسبباد: / الرشببوة ج(

 الشرطة. ضباط أو السفارات مسؤولي

 بينها. وفيما اإلستغالل  نقاط إلى الضحايا ينقلون ال ينن والسائق، على ذلك لامث النقل: د(

 النقباط عببر الضبحايا يأخ ون ال ينن والمرشد، على ذلك لامث للحدود: الشرعي يرغ العبور هـ(

 وغيرها. الطائرات أو بالقوارب أو األقدا  على سيراً  سواء، الحدودية

 البيبوت وأصبحاب العمبال يسبتغلون مبن أو البدعارة بيبوت أصبحاب، علبى ذلبك لامث اإليواء: و(

 ل فراد. المساكن نويؤجر نال ي
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 ويسببيطرون الضببحايا يحرسببون البب ين نوالشخصببي الحببرا ، علببى ذلببك لامثبب لقببوة:ا فببرض ز(

 الخضو . أجل من فونهميويخ عليهم

 بيبت صباحب كبان سبواء، بالفعبل الضبحية يستغل ال ي الشخا، على ذلك لامث :اإلستغالل  ا(

 إلخ.، باألطفال المتحرش أولدعارة ل

 ذلبك فبي بمبا النشباط هب ا عبن نومسبؤولال األشبخاص، علبى ذلبك لامثب األرباا: أموال غسل ط(

 إلخ.، والمحاسبين الماليين والخبراء والمحامين الحكوميين الموظفين مع التعاون

 . (43-41 ص، ب2010، والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم )مكتب 

 األفراد البشر تجار 4-2-2

 األدلبة أغلبب فب ن، أفبراد تجبار ببلق مبن فقب  وتنفيب   تنسبيقه يبتم بالبشبر اإلتجبار أن على دليل وجود رغم

 التبي القانونيبة القضبايا أمبا. بالبشبر اإلتجبار عمليبة لتنفي  المنظمة للجريمة شبكة وجود ضرورة إلى تشير

 المعنببي المتحبدة األمبم )مكتبب الجنسبي اإلسبتغالل  حباالت فببي تحبدث مبا فعبادة األفبراد التجبار فيهبا يبدان

 . (60 ص، 2010، والجريمة بالمخدرات

ً  يحدث ما أن رغمو  فهنبام اآلخبرين؛ إشبرام دون الضبحايا فبي اإلتجبارب األفبراد التجبار يقو  أن هو غالبا

 وجبود احتمبال دراسبة وهبو أال، بالبشبر اإلتجبار دعباوى إقامبة عنبد االعتببار فبي يؤخب  أن ببد ال هبا  أمر

 نطاقاً. أوسع شبكة

 اإلتجبار يظبل لب لك نطاقباً؛ األوسع الشبكة أعضاء باقي يتأثر ال، واحد تاجر على فيها التعرف يتم فعندما 

 . انقطا  دون متواصالً  بالبشر

 كمبا. اإلتجبار عمليبة مبن التجنيبد مرحلة في للبشر كتجار يُستخدمن ما عادة النساء أن إلى األبحاث وتشير

 حببدةالمت األمبم )مكتبب المنظمببة للجريمبة جماعبات فببي يشبتركن وال، أفبراد كتجببار يعملبن النسباء أن وجبد

 (.75 ص، 2006، والجريمة بالمخدرات المعني

 الضحايا 4-2-3

، المتحببدة )األمببم باألشببخاص اإلتجببار بروتوكببول 3 للمببادةقبباً وفو ،الضببحايا مهبب المعادلببة مببن جببزء آخببر

. والغبرض والوسبائل األفعبال العناصبر: مبن لمجموعبة يتعبرض شبخا أي هبو الضبحية يعتبر، (2000

 وأغلببب، الجنسببي اإلسببتغالل  قطببا  فببي بالبشببر اإلتجببار حاياضبب أغلببب فبب ن األبحبباث معظببم تشببير وكمببا

 الببدول بعببض أن إال، تقريبببا سببنة 28 و سببنة 12 سببن ممببن تتببراوا أعمببارهن بببين النسبباء مببن الضببحايا

 يكونبون مبا عبادة الضبحايا وهبؤالء ؛هب ا العمري التوزيع معدل عن بسي  اختالفأفادت بوجود  المختلفة

ً  يعتبرون وهم. متدنية التعليمية مستوياتهمو الريفية المناطا من نيقادم  صبغار ألنهبم للتجار رئيسية أهدافا

ً  ذكبر وكمبا. مالية ومكاسب مستقرة وظيفة على للحصول ويسعون وساذجون السن  هبم التجبار فب ن، سبالفا

 اعنبدم تنهبار حمبايتهم فب ن لب لك، للعائلة أصدقاء أو أقارب أو أصدقاء كانوا سواء، الضحايا يعرفهم أنا 

 . بالبشر اإلتجار خطة في باجت ابهم األمر يتعلا
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 مبن أكببر نسببة ضبمنهم مبن يكبون حيبث، مختلف سيناريو إلى والعبودية بالعمال اإلتجار ضحايايتعرض 

 الحالببة فببي الوضببع هببو كمببا، السببخرة فريسببة وقعببوا ثببم بوظببائف ُوعببدوا البب ين واألطفببال البب كور الشببباب

 . الثانية الحالة في عادة الوضع هو كما، العبودية على أرغموا أو األولى

 بالبشبر اإلتجبار حباالت معظبم أن (2006) والجريمبة بالمخبدرات المعنبي المتحبدة األمم مكتب أظهر وقد

ً  يشبكلون الب ين، البنبات أو األوالد سواء، باألطفال خاصة بالبشر اإلتجار بيانات قاعدة في المسجلة  تقريببا

 مبن المسبجلة الحباالت مبن عبدد أقبل يبأتي ثبم البالغات النساء بعدهم تيويأ ،المسجلة الحاالت جميع نصف

 البالغين. الرجال

 السوق 4-2-4

 علبى بالطلبب المتعلبا الجانبب إلبى السبوق ويشبير، لبه سبوق وجود دون بالبشر اإلتجار يوجد أن يمكن ال

 بالبشبر إلتجبارا مبن تخلاللب طبرق حدفأ. منه يستفيدون ال ين المجموعات أو األفراد أي، بالبشر اإلتجار

 االلتببزا  يتطلببب الوقايببة مببن النببو  وهبب ا، بالطلببب المتعلببا الجانببب أو السببوق القضبباء علببىيكمببن فببي 

 . القائمة وحكوماتها المقصد بلدان جانب من والمبادرة

 بالبشر اإلتجار مراحل 4-3

 الجريمبةو بالمخبدرات المعنبي المتحبدة األمبم مكتبب حبددها كمبا مراحبل أرببع على بالبشر اإلتجار يحدث

 العملية. نهاية في يحدث ال ي األرباا أموال غسل ثم، اإلستغالل و، والنقل، التجنيد وهي:

 التجنيد 4-3-1

 اإلتجبار مبن المختلفبة ل نبوا  مختلفبة تجنيبد طبرق وتستخد  ،المنشأ بلد في التجنيد مرحلة تحدث ما عادة

 العبامالت الضبحايا تجنيبد يبتم مبا ةعباد، الجنسبي اإلسبتغالل  ألغبراض بالبشبر اإلتجبار حالبة ففي. بالبشر

 الجبنس لمجبال يتعرضبوا لبم ضبحايا تجنيبد أمبا. ذكر شريك قبل من المنشأ بلد في الجنس مجال في بالفعل

 المتحبدة األمبم )مكتبب بالفعبل الضبحية تعبرفهم أشبخاص أو العائلبة أفبراد خبالل مبن يبتم مبا فعبادة قبل من

 (.60 ص، 2006، والجريمة بالمخدرات المعني

 لنقلا 4-3-2

 ولكنبه الضبحية بهبا تمر التي العابر المرور وبلدان المسارات فق  يشمل ال بالبشر اإلتجار ضحايا نقل إن

 ً  اإلتجبار ضبحايا نقبل يبتم، الحباالت مبن العديبد وفبي. الضبحية نقبل في المستخدمة النقل بطريقة يهتم أيضا

 بلبد حسبب الضبحايا تقضبيها التبي رةالفت وتختلف. الوصول جهة حسب والطائرة والحافلة بالسيارة بالبشر

 بمبا االنتهاكبات بعض وك لك للضحية استغالل يحدث، النقل مرحلة وخالل ؛المقصد بلد أو العابر المرور

 منهبا المرحلبة هب   أثنباء تحبدث التبي الرئيسبية الجبرائم بعبض وهنبام. والتخويبف والتجويبع الضرب فيها

)مكتبب األمبم المتحبدة المعنببي  للحببدود الشبرعي غيبر روالعببو الهجببرة وأنشبطة والتزويبر والخبدا  الغب 

 (62ص ، 2006، بالمخدرات والجريمة

 اإلستغالل  4-3-3

 بمبا، بأكملهبا العمليبة عببر تحبدث مبا عبادة أنهبا رغبم، المقصبد بلد في قوتها بكامل اإلستغالل  مرحلة تبدأ

 أو الجنسبي اإلسبتغالل  لبىع الضبحية اسبتغالل مرحلة تنطوي ما وعادة. المقصد وبلدان المنشأ بلدان فيها
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ً  تنطببوي ولكنهببا السببخرة   نببو  وسببيعتمد. األعضبباء نببز  أو المنزلببي واالسببترقاق العبوديببة علببى أيضببا

 عبدد والزال. المقصبد بلبد فبي اإلسبتغالل  أغبراض علبى كبير بشكل الضحية له تتعرض ال ي اإلستغالل

 يبتم التبي بالبشبر اإلتجبار قضبايا مبن ببراألك العبدد إن حيبث الواقبع؛ مبن أقبل السبخرة قضايا عن البالغات

 ص، 2006، والجريمبة بالمخبدرات المعنبي المتحدة األمم )مكتب الجنسي باالستغالل يتعلا عنها اإلبالغ

 تضبم المنزلبي واالسترقاق العمالة استغالل بشأن عنها المبلغ القضايا أغلب أن اليونيسيف أعلن وقد. (65

 . أطفاالً 

 موالاأل غسل 4-3-4

ً  الطبرق وأكثبر األربباا غسبل هي بالبشر اإلتجار عملية من مرحلة آخر  وفبي. األمبوال غسبل هبو شبيوعا

 وإلهبباء أرببباحهم إلخفبباء طريقببة يجببدوا أن المنظمببة الجريمببة وجماعببة التبباجر علببى يجببب، المرحلببة هبب  

 حصبلوا قبد يكونبوا أن الضبروري مبن المرحلبة هب   ففبي ذلبك وعلى. القانونية غير أنشطتهم عن األنظار

 غطباءً  لهبم يبوفروا أن يمكنهم هيئات أو وأشخاص محاماة وشركات فاسدين حكوميين مسؤولين دعم لىع

 ً  تحويبل أو، األمبوال تببديل أو، المصبدر إخفباء طريا عن تتم ما عادة العملية وه  . أرباحهم لغسل قانونيا

 .( 2012لمها  المالي،قوى عمل ا ) فيه تتبعها الصعب من يكون مكان إلى األموال

 بالبشر اإلتجار مجال في البلدان أدوار 4-4

 رئيسبية: فئبات ثبالث إلبى اتقسبيمه يمكبن، بالبشبر اإلتجبار مجبال في المختلفة البلدان أدوار إلى النظر عند

 أكثبر فبي البلبدان تقع أن يمكن الحاالت من العديد وفي. المقصد وبلدان، العابر المرور بلدان، المنشأ انبلد

 اإلتجبار بعنبوان تقريبراً  (2006) والجريمبة بالمخبدرات المعنبي المتحبدة األمبم مكتبب أصدر وقد. فئة من

 بترتيببب قائمببة وضببع كمببا بالبشببر اإلتجببار لمسببارات خريطببة رسببم حيببث، العالميببة األنمبباط باألشببخاص:

 المختلفبة التصبنيفات عبن تعريفيبة عامة نظرة نقد  يلي وفيما. منها كل في المخاطر مستوى حسب البلدان

 مبن المب كور المصبدر إلبى الرجبو  يمكبن، بالبشبر اإلتجبار لمسبارات العميا التحليل من ولمزيد، نللبلدا

 والجريمة. بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب

 المنشأ بلد 4-4-1

 هببي وهبب  . الضببحية وطببن كببوني مببا وعببادة الضببحية منبه يببأتي  يالبب البلببد إلببى المنشببأ بلببدمصببطلح يشبير 

 أثنباء وقبت كبل فبي فتحبدث للضحية اإلساءة أما. القسر أو/و الخدا  أو/و جنيدالت فيها يحدث التي المرحلة

 الدوليبة الحبدود قبوانين وانتهاكات والخدا  والقسر، السفر جواز والسيما، الهوية مصادرة وتشمل العملية

 بلبد مبن بدايبة، نقباط عبدة فبي بالبشبر اإلتجبار يحبدث الحباالت من الكثير في. وحبسها بالضحية والتحرش

 بالمخبدرات المعنبي المتحبدة األمبم مكتب)آخر بلد إلى نقلها قبل وتستغل الضحية فيها تُبا  قد ي ال، المنشأ

 . (60ص،2006،والجريمة

 العابر المرور بلد 4-4-2

 بالبشبر اإلتجبار ضبحايا إحبدى بهبا تمبر التبي البلبدان أو البلد إلى العابر المرور )بلدان( بلد مصطلحيشير 

 كمبرور بلبدان عبدة عببر الضبحية تمبر قد، المنشأ بلد حسب المعتاد ومن. النهائي مقصدها إلى طريقها في
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 فبي االشبترام علبى بالبشبر اإلتجبار ضبحايا إحدى تُجبر وقد ه ا ؛النهائي مقصدها إلى تصل أن قبل عابر

ً  العابر المرور بلدان في قانونية غير أعمال  أو أيبا  أو سباعات بالبشبر اإلتجبار ضبحايا تقضبي وقبد. أيضا

ً  يحبدث الضبحية اسبتغالل أن كمبا ؛العبابر المبرور بلبد فبي أشبهر أو أسابيع  المبرور )بلبدان( بلبد فبي أيضبا

 العبابر المبرور بلبد فبي تُسبتغل ما عادة ف نها، البشر تجار من العديد أيادي بين الضحية انتقال ومع. العابر

ً  ،المال على الحصول أجل من  لبدخول تأشيرة على الحصول هولةس مدى حسبب اإلستغالل يتم  ما وغالبا

 علبى يسباعد عبابر مبرور دولة عبر المرور ف ن، الحاالت من العديد وفي. عبر  المرور أو الى بلد معين 

 المقصد. بلد إلى الدخول تأشيرة على الحصول اشتراطات تيسير

 نقباط حصبر دقب األشبخاص فبي اإلتجبار حبول والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب تقرير إن

 فب ن ذلبك مبع أفريقيبا؛ وغبرب، الوسبطى وأمريكبا، آسبيا شرق وجنوب، أوروبا من كل في العابر المرور

، 2006، والجريمبة بالمخبدرات المعنبي المتحبدة األمبم مكتبب) التقريبر في تُ كر لم األوس  الشرق منطقة

 (.60 ص

 المقصد بلد 4-4-3

 تسببليم فيهببا يببتم والتببي، بالبشببر اإلتجببار لضببحية النهائيببة الوصببول جهببة إلببى المقصببد بلببدمصببطلح  شببيري 

ً  وهنببا. قوتهببا بكامببل اإلسببتغالل  مرحلببة تبببدأ وحيببث النهببائي للتبباجر الضببحية  غسببل عمليببة تحببدث أيضببا

 . والقانونية الحكومية الجهات من متعددة مستويات في مسؤولون فيها يشترم ما عادة والتي، األموال

 األبعاد متعدد التفاعل 5

 علبى تبؤثر العناصبر وه  ، المتشابكة العناصر من العديد تضم األبعاد متعددة عملية بالبشر اراإلتج يعتبر

 هبب   ومببن. ومسببارها اإلتجببار عمليببة علببى كبب لك وتببؤثر منهببا تزيببد أو لالتجببار الضببحية تعببرض فببرص

 . والمقصد العابر والمرور المنشأ لبلدان والثقافية واالقتصادية اإلجتماعية األطر العناصر

 هبب   ومببن بالبشببر؛ لالتجببار مواتيببة البيئببة تجعببل التببي العناصببر بعببض المنشببأ بلببدان فببي توجببد مببا عببادةو

 ضببحايا فبب ن، األبحبباث تُظهببر وكمببا. والثقافيببة واالقتصببادية والسياسببية اإلجتماعيببة التفبباعالت العناصببر

 وتكبون، المنظمبة ريمبةالج نشباط فيهبا ينتشبر التي البلدان من األسا  في يكونون ما عادة بالبشر اإلتجار

ً  ،اليوميببة الحيبباة حقببائا كأحببد الفقببر فيهببا وينتشببر مسببتقرة غيببر فيهببا السياسببية األوضببا   يكببون مببا وغالبببا

ً متوسببط بالبشببر اإلتجببار ضببحاياالمسببتوى التعليمببي ل  أظهببرت وقببد .عببادة الثببانوي التعلببيم يتعببدى وال، ا

ً  األبحاث  مسبتوى يكبون حيبث الريفيبة المنباطا فبي هدفونيُسبت بالبشبر اإلتجبار ضبحايا من العديد أن أيضا

ً  محدوداً  الخارجي للعالم تعرضهم معدل وك لك محدوداً  تعليمهم ً  ذكرنبا وكمبا. أيضبا ً  فب نهم، سبالفا  مبا غالببا

 االقتصبادية األوضبا  أخب  ومبع. والمعرفبة الثقبة مبن مسبتوى بينهم يكون ل ا بالتجار معرفة على يكونون

 فبرص عبن عبادةً  يبحثبون بالبشبر لالتجار ضحايا يصبحون ال ين األشخاص أن نجد، االعتبار في القاسية

 ال الالئبي الضبحايا هبؤالء. المستضبيفة البلبدان فبي مجزيبة رواتببب بوظبائف التجبار ويعدهم مربحة عمل

 الخبدا  يببدأ وال، خاطئبة دعباوى علبى بنباءً  اتفاقبات يببرمن نسباء أو فتيبات يكبن ما عادة، الشك يخامرهن

 .اإلتجار رحلة بداية بعد إال والتحرش التهديدو والقسر
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ً  الثقافة المجتمعية عتبرتو  بالبشبر اإلتجبار ضبحايا تبأتي حيبث ذكرهبا يجبب التبي الهامبة العناصر من أيضا

ً  دوراً  النساء فيها تلعب والتي ال كور عليها يسيطر التي المجتمعات من عادة ً  أو ثانويا  تلعبب كمبا. خاضبعا

ً  اهفهم على القدرة عد  أو اللغة ً  دوراً  أيضا  بالضبحايا اإلتجبار يبتم مبا فعبادة ،البشبر تجبار نجاا في أساسيا

 ببأن للتباجر يسبمح ممبا. عبابر مبرور كبلبد أو مقصبد كبلبد سبواء ،بلغاتهبا التحبدث يسبتطيعون ال بلبدان في

 ألنهباو. للمعلومبات الوحيبد مصبدرها هو يصبح أن من ويمكنه الضحية على الكاملة السيطرة على يحافظ

 ،معبه سفرها جواز ترم من ضرر أي ترى ال أو نيته من التأكد في تفكر ال قد، التاجر في ثقتها جل تضع

ً شي هنام أن الضحية ه   تدرم وال ً خاط ئا   يببدأ عنبدما إال، تظن كما ليس فيه تثا ال ي الشخا ه ا وأن ئا

 .األوان فوات بعد ولكن، اإلستغالل

 علبى تنطبوي فهبي ،بالبشبر اإلتجبار عمليبة ببه تتميبز الب ي وااللتبواء لتعقيبدا مدى يظهر السابا السيناريو

 اإلجتماعيبة األوضبا  أن فنجد. جماعية أو فردية لتصرفات فق  نعزيها أن يمكن وال المكونات من الكثير

 خصبببة البيئببة تجعببل أن الممكببن مببن والمقصببد العببابر والمببرور المنشببأ بلببدان فببي واالقتصببادية والسياسببية

 والمبؤثرات الخارجيبة للعوامبل والتعبرض، المتدنية التعليمية المستويات ذلك إلى أضفنا وإذا. البشر ارج  لتُ 

 ويسببعى. المربحببة لمشببروعاتهم المثلببى الفريسببة لهببم وتببوفر للتجببار مواتيببة البيئببات هبب   تصبببح، الثقافيببة

ً  بالبشر التجار  أن دون خاللهبا العببور هولةسب بسبب لتجارتهم محددة مقصد وبلدان مسارات الختيار أيضا

 نقباط تعتببر التبي البلبدان باختيبار التجبار يقبو  كمبا. أسواقها في المتزايد الطلب بسبب وك لك اكتشافهم يتم

 مبا وهبو، فاسبدين هجبرة ومسبؤولي الحراسبة محكمبة غيبر بحبدود تتميبز التي وهي نموذجية عابر مرور

 فيهبا ويبزداد الفبرد دخبل معبدل فيهبا يرتفبع التبي البلدان أما. السياسي االستقرار وعد  الفقر عن عادة ينتج

 علببى الطلببب وجببود بشببرط، ضببحاياهم السببتغالل خصبببة بيئببة للتجببار بالنسبببة فتعتبببر السياسببي االسببتقرار

 .الضحايا

. بالبشبر اإلتجبار قضبية فبي يحدث ال ي التفاعل في العناصر من العديد دراسة الواجب من أنه نجد وهك ا

 .معقدة لمشكلة شموالً  أكثر صورة يعطي األبعاد تعددم التحليل وه ا

 الضحية على التركيز نهج 6

ً  بالبشبر اإلتجبار لضبحايا ومباشبرة فوريبة خبدمات تبوفير شيء كل وقبل أوالً  يجب  ببالغرض للوفباء سبعيا

 إليهبا يشبار الخبدمات وهب  . بالحمايبة والخباص (2000 باألشبخاص اإلتجبار مكافحبة لبروتوكبول) الثاني

 ورغببات اهتمامبات لتلبيبة تخصيصبها يجبب الخبدمات أن أي ؛أوالً  الضبحية علبى خدمات تركز نهاأ على

ً  ويجببب. الضببحية ً  الئقببة بطريقببة الخببدمات هبب   تببوفير أيضببا ، للضببحية المنشببأ بلببد وتقببدر وتحتببر  ،ثقافيببا

 مدربين رجمينمت قبل منفورية  ترجمة خدمات استخدا  يشمل قد األمر وه ا. واللغوية الثقافية وتوقعاتها

ً  ومؤهلين جيداً  ً  يجبب الخبدمات هب   أن كما. ثقافيا  قببل مبن المحبددة األخالقيبة باإلرشبادات تلتبز  أن أيضبا

 المتمركبز للمبنهج الرئيسبية للعناصبر بالنسببة أمبا. العالميبة الصبحة ومنظمبة المتحبدة األمبم منظمة أجهزة

 صبحيح بشبمل الضبحايا علبى والتعبرف ،االضبحاي وأمبن سبالمة شيء كل وقبل أوالً  فتشمل الضحية على

، والطبيببة الصببحية الخببدمات تببوفير مببع، الجنسببية لالعتبببارات ومراعيببة دقيقببة رصببد عمليببة خببالل مببن
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 وخببدمات اإلستشبباراتو التأهيببل إعببادة وخببدمات، الشبباملة الحبباالت إدارة ذلببك فببي بمببا اإليببواء وخببدمات

 .االستقرار وإعادة إعادة التسفير خيارات وك لك، النفسية الصحة

 

 بالبشر في دول مجلس التعاون الخليجي اإلتجار 7

؛ هي اإلمارات  تهسال منظومة تعاونية إقليمية بين دول الخليج العربيهو مجلس التعاون الخليجي 

تأسست ه   . والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، ُعمانو، العربية المتحدة

تب دستور مجلس التعاون الخليجي بناًء على الحاجة إلى إنشاء هوية كُ و، 1981في عا  المنظومة 

أما العناصر الرئيسية التي ساهمت في إنشاء منظومة تعاونية . الثقافة واألمةوحدة على مبدأ  موحدة

 نظمهاووحدة الدين واللغة والثقافة وتشابه ، إقليمية فهي قرب دول الخليج العربي من بعضها البعض

 (.2010، )الخوري اإلجتماعيةاالقتصادية والتشريعية و

ومع وجود رؤية حول ، ومع اكتشاف النف  في دول الخليج العربي في السبعينيات من القرن العشرين

ً ، النمو االقتصادي وتطوير البنية التحتية دول مجلس التعاون  ، واعتمدتشهدت ه   البلدان تطوراً سريعا

ول لك ، في ذلك الوقت عمالة األجنبية بسبب نقا الخبرات المحليةالخليجي بشكل كبير على المعرفة وال

 (.2010، سافر الكثير من العاملين طواعية طلباً للرزق في دول مجلس التعاون الخليجي )الخوري

وتحتل المرتبة الثالثة ، الوافدينوتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي ثالث أكبر معدل نمو في عدد العمال 

أحد لديها باإلضافة إلى ذلك ف ن "دول مجلس التعاون الخليجي . بي وأمريكا الشماليةواألوربعد االتحاد 

ً في العالم % من القوى العاملة" 90% إلى 60 ما يتراوا بين تشكل، أكثر أنوا  القوى العاملة تنوعا

 . (4ص ، 2010، )الخوري

عددة وبمستويات مختلفة، أصبحت فرص عمل مت ونستطيع القول انه بسبب الطفرة اإلقتصادية، وتوفر

منطقة الخليج من المناطا المستقطبة لمختلف أشكال العمالة، وأصبح الجميع يتنافس للحصول على 

الموجودة في قانون العمالة بدول  تأشيرة عمل في دول المنطقة؛ مما أدى إلى استغالل البعض للثغرات

شيرات، ومن ثم راا ضحيتها العمالة المحتاجة الخليج، وخلا نو  من السوق السوداء للمتاجرة بالتأ

 للعمل بسبب الفقر والعوز.

بالبشر تقو  على إستغالل الوضع اإلقتصادي السئ لبعض العمالة القادمة من  اإلتجارونظراً الن جريمة 

بعض الدول الفقيرة، ف ننا نكاد أن نجز  بأن الظروف اإلقتصادية له   الدول عملت وساعدت على 

عمل لتحسين أوضا  أسرته بالبشر واستغالل كل فقير يطمح في فرصة  اإلتجارفيا تشكيل ما

اإلقتصادية. والجدير بال كر ك لك ان الطفرة االقتصادية وتوفر فرص العمل في دول الخليج  باالضافة 

ً على نمو وتمكين مثل ه   العصابات  الى ضعف بعض القوانين المتعلقة بتنظيم العمالة ساعدت أيضا

فبعض دول المنشأ المصدرة للعمالة ال تفرض أي دولية لإلستمرار والتطور في عملها اإلجرامي؛ ال

محاذير وقوانين لخروج مواطنيها من الفقراء وخاصة النساء وال تدقا على عقود العمل ، وهنام بعض 
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مي وازدياد ظاهرة الفساد االداري في تزييف األوراق الثبوتية والقانونية، وه ا في حد ذاته ساهم في تنا

 بالبشر وخاصة النساء. اإلتجار

على الدول  اإلجتماعيةومع امتداد نطاق ه   الظاهرة، وتزايد خطورتها األمنية والصحية واإلقتصادية و

المستقبلة  كدول الخليج، عملت معظم دول المنطقة على تطوير قوانينها وخدماتها في ه ا المجال وذلك 

 هينة لإلنسانية.لمكافحة ه   الظاهرة الم

  الموضوعات التالية: ي دول مجلس التعاون الخليجي تشملبالبشر ف اإلتجارإن المناقشة التالية لموضو  

بالبشببر فببي دول مجلببس التعبباون الخليجببي حسببب مببا أشببارت اليببه بعببض التقببارير  اإلتجببارأوالً: أشببكال  

حفية خبببالل األعبببوا  السبببابقة الدوليبببة،  وبعبببض الدراسبببات المعروضبببة والمقببباالت والتصبببريحات الصببب

الزيجببات غيببر القانونيببة، ، الجنسببي للمببرأة اإلسببتغالل و، بالعمالببة اإلتجببار وتشببمل ( 2011- 2005مببن)

 .جنسيات الضحاياو، بالبشر اإلتجارمسارات ك لك وأطفال سباقات الهجن، 

بالبشبر، والتغلبب علبى  راإلتجباثانياً: التدابير التي اتخ تها دول مجلبس التعباون الخليجبي لمواجهبة قضبية 

اللجبان التحديات التي تواجهها، واالنجازات التي حققتها كل دولة من دول المجلبس فبي المجباالت التاليبة: 

وإنفباذ  والتشبريعات، مراكز اإليواء في مجلس التعباون الخليجبيو، الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي

 .الخليجيوتجميع البيانات في دول مجلس التعاون ، القانون

 بالعمالة اإلتجار 7-1

حسب ما أشارت اليه  ،بالبشر في دول مجلس التعاون الخليجي اإلتجاربالعمالة أحد أشهر أشكال  اإلتجار

 .المرجعيات التي تم جمع البيانات عنها وتم اإلشارة اليها وتوثيقها في ه ا التقرير

ففي  ؛رة إلى االسترقاق على أسا  الد ينشكال بداية من السخالعديد من األبالعمالة  اإلتجار وقد يتخ 

ً يدفع أصحاب األعمال للوسطاء مبلغ، النو  األخير دوالر أمريكي للعامل الواحد  5000يصل إلى  ا

، وعادة ما تُخصم ه   الرسو  من راتب العامل حتى يتم سداد الدفعة بأكملها )المنظمة الدولية للهجرة

 . (279ص ، 2005

، "العرب مقابل األسيويين في دول مجلبس التعباون الخليجبين والمهاجرالعمال "وفي تقرير تحت عنوان 

 االمنيببة والتهديببدات  وافببدينال( أنببه بسبببب الزيببادة فببي عببدد Kapiszewski ،2006كابيسزوسببكي(يقببول 

كبان مبن االهميبة   س التعباون الخليجبيجلبمواطني مالتي يتعرض لها والثقافية  اإلجتماعيةواالقتصادية و

البى اضبطرت دول مجلبس التعباون الخليجبي ف، السيطرة على تدفا المهاجرين علبى السبوق أن يتم بمكان

يسباعد نظبا  الكفيبل هب ا علبى تحديبد مبدة بقباء األجانبب و ؛ سياسات أو قبوانين مثبل "نظبا  الكفيبل"وضع 

 .(4ص ، 2006، على الجنسية" )كابيسزوسكيهو مخول بالحصول "ويحد من 

بالبشر في معظبم دول مجلبس التعباون الخليجبي  اإلتجارة األبحاث الحديثة حول بعنوان مراجعوفي بحث 

مفهبببو  الكفالبببة واعتببببر  أحبببد أهبببم العناصبببر  Calandruccioتنببباول كاالندروتشبببيو  ،بالشبببرق األوسببب 

في دولببة ويعتبببر نظببا  الكفالببة. مببن وجهببة نظببر  بالبشببر فببي دول الخلببيج اإلتجببارالمسبباهمة فببي زيببادة 

المقببيم وجهبباً لوجببه مببع "نظببا  الضببمان للعامببل  وهبببيببة المتحببدة ودول الخلببيج األخببرى العر اإلمببارات
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وال يمكبنهم تغييبر ، الدخول إلى دول الخليج والعمل بهبان ون المقيموالعاملوبدونه ال يستطيع  ،السلطات" 

السبلطة  اعطباء ويعمبل هب ا النظبا  علبى . وظائفهم وال مغادرة البالد دون الحصول علبى إذن مبن كفبيلهم

وبب لك ال يسبتطيع العامبل أن يعمبل إال لصبالح ، ائف عادة مبا تكبون مسبؤولية الدولبةوهي وظ، للمواطنين

فب ن العامبل يجبب أن يحصبل علبى موافقبة الكفيبل ، باإلضافة إلبى ذلبك. الكفيل أو يجبر على مغادرة البالد

 . (278ص ، 2005، لتغيير وظيفته أو ترم البالد )المنظمة الدولية للهجرة

، بالبشببر اإلتجبباروقببد تعتبببر شببركات اسببتقدا  العمالببة مسببؤولة عببن بعببض األشببكال القاسببية مببن اإلسبباءة و

تحباول الشبركة أن تعبين الخادمبة لبدى كفيبل آخبر حتبى ال ، فعندما يقو  الكفيل ب عادة الخادمة إلى الشبركة

يصببحن بعبدها عرضبة لالتجبار  كما تقو  الشركات أيضاً بتعيين العامالت بوعود كاذبة ،تفقد استثماراتها

 . (2005، بالبشر )المنظمة الدولية للهجرة

التبعات الناجمة عبن نظبا  الكفالبة بسببب األخطبار التبي  نممعظم دول مجلس التعاون الخليجي  تضرروت

وضبعت ، وبسبب الضغوط الدولية لتعديل نظم الكفالة. يسببها للعاملين وك لك انتهاكات العمل الناتجة عنه

ارات العربيببة المتحببدة والبحببرين خطببة للقضبباء علببى نظببا  الكفالببة وتركيببز الجهببود علببى تحسببين اإلمبب

والسبببيما فيمبببا يتعلبببا بتغييبببر وظبببائفهم ، مبببن الحقبببوقالعببباملين المزيبببد  يمبببنح البلبببدانسياسببباتهما بحيبببث 

 (.2010، )العسومي

ليبة فبي دول مجلبس التعباون العناصر اإليجابيبة إلنهباء نظبم الكفالبة الحا 2010وقد ناق  محمد العسومي 

الكفالة في دول مجلس التعباون الخليجبي"  نظم عنوان "نظرياً: إنهاءالخليجي في مقالته التي نشرت تحت 

ببأن القضباء علبى نظبا  الكفالبة فبي دول مجلبس التعباون  افباد وقد. Gulf News) (جريدة جلف نيوزفي 

ها منظمببة العمببل الدوليببة ومنظمببة التجببارة الخليجببي سببوف يتماشببى مببع التشببريعات العالميببة التببي وضببعت

كما أن ذلك من شأنه أيضباً أن يجعبل أسبواق العمبل فبي دول مجلبس التعباون الخليجبي خاليبة مبن . الدولية

 وك لك التنمية على المستوى العالمي. ،القيود التي تحد من التنمية االقتصادية

شبرطة  قبادةعبن  National Newsريبدة نقلبت ج "يجبب القضباء علبى نظبا  الكفالبة"بعنبوان  وفي مقاله

واصبفاً ، الوافبدينالحكومبة للقضباء علبى نظبا  الكفالبة للعباملين ضاحي خلفان تميم أنه قد دعا الفريا دبي 

وقبد أضباف أن الموظبف يجبب أن يكبون مسبؤوالً عبن قبرار  ومسبؤوالً عبن إنهباء ،  وعتيا إيا  بأنه قديم

أن اإلمبارات ال تخطب  ببفقبد صبرا مسبؤول ببوزارة العمبل  ،مع ذلك. األعمال الورقية والفحوص الطبية

للقضبباء علببى نظببا  الكفالببة علببى عكببس مملكببة البحببرين التببي قببررت إنهبباء نظببا  الكفالببة لبببعض العبباملين 

وبببدالً مببن ذلببك فقببد أضبباف قببائالً إن " األولويببة كانببت لتعببديل قببوانين العمببل الحاليببة لتناسببب  ؛الوافببدين

اتهم ولكببنهم يرغبببون فببي البقبباء فببي البببالد والبحببث عببن عمببل آخببر" وذكببر المببوظفين البب ين أنهيببت خببدم

وقبد صبرا  .المسؤول أن اإلمارات العربية المتحدة سوف تركز على تعزيبز القبوانين والسياسبات الحاليبة

العربية المتحدة أنبه مبن الصبعب القضباء علبى  بدولة اإلماراتالعمل السابا  وكيل وزارةخالد الخزرجي 

 .الخارجيبة الملتزمبة ببه ؤسساتوالمألن هنام العديد من الدوائر الحكومية  في دولة اإلماراتلةنظا  الكفا
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 ً  ذكبرحيبث ، القضاء على نظا  الكفالة في دول مجلس التعاون الخليجي سلبيات ؛وقد ناق  العسومي أيضا

إذا  وافبدينالبأن أصحاب العمل سبوف يخسبرون األمبوال التبي اسبتثمروها فبي تعيبين وتبدريب المبوظفين 

 . (2009، )حافظقرروا تغيير وظائفهم

 أشبارت "قانون العمل الجديبد ببالبحرين يسببب أزمبة"بعنوان  Gulf Newsبجريدة جلف نيوزوفي مقالة 

يسمح للعاملين بتغييبر وظبائفهم ب خطبار صباحب ، إلى أن البحرين قد أصدرت قانوناً جديداً للعمل الجريدة

المسجل بنيتهم في إنهاء العقبد بنباًء علبى اإلطبار الزمنبي المتفبا عليبه فبي العمل السابا عن طريا البريد 

يشير عبادل المسبقطي عضبو غرفبة ، مع ذلك. (2009، عقد العمل وبشرط أال يتجاوز ثالثة أشهر )تومي

يظببل  تجببارة وصببناعة البحببرين إلببى أن القببانون الجديببد يجببب أن يحتببوي علببى مقبباييس وشببروط محببددة

مببا مببع صبباحب العمببل البب ي اسببتقدمه إلببى البببالد وقببا  بتدريبببه لمببدة ال تقببل عببن  ليعمبب بموجبهببا الموظببف

 سنتين.وسنة واحدة يتراوا بين 

وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تقليا اآلثبار السبلبية لنظبا  الكفالبة عبن طريبا تحسبين قبوانين 

وف تحمي العباملين مبن الوقبو  وه   الخطوات بدورها س. العمل بها وإعطاء العاملين المزيد من الحقوق

 فريسة لالتجار الداخلي بالبشر.

 ستغالل الجنسي للنساءاإل 7-2

 اإلسبتغالل أن  شبمال افريقيبا"،الشبرق االوسب  ومنطقتبي بالبشبر فبي  اإلتجار" بعنوان في  دووليوذكر 

وهب    ،بالبشبر الموجبودة فبي الشبرق األوسب  ودول مجلبس التعباون الخليجبي اإلتجارأشكال حد أالجنسي 

وبب لك يصببح مبن الصببعب إجبراء األبحباث وتجميببع السببائدة قضبية حساسبة إقليميباً نظببراً للثقافبة والتقاليبد 

فبي دولبة  يبن التفاوت في حقوق اإلنسان والرعاية الصبحية للعمبال المهباجر " مقالة فيو  .حولهاالبيانات 

قد يقعن فريسبة لالسبتغالل الجنسبي  دة من العمالة الوافإلى أن النساء أشارت  ""العربية المتحدة اإلمارات

النسباء المتباجر بهبن بوعبود خادعبة للحصبول  وال: أ" في الشرق األوس  ودول الخليج ب حبدى طبريقتين:

وتستعبدهن شركات التوظيبف مبن أجبل سبداد ، ويتم مصادرة جوازات سفرهن، على وظائف براتب كبير

 االتبي  النسباء ثانيباً : ويجبرن على ممارسبة البغباء و  ويتعرضن لإلساءة البدنية والنفسية والجنسية، الدين

يبدخلن  ،وبعد وعود بالحصول على مكاسب سبريعة وسبهلة الماسة للمال  يدخلن البالد بسبب احتياجاتهن 

 .(2011، وآخرون، البالد "بتأشيرة سياحية من أجل اإلقامة وممارسة البغاء" )سونميز

 نعلى تلبية احتياجاتهم عبن طريبا التهديبد بقتبل عبائالته نإجبارهيقو  التجار بالسيطرة على الضحايا وو

 اإلتجباريمكبن أن تحبدث عمليبة ، ومثبال علبى ذلبك. في بلدان المنشأ وعن طريا الضغ  الببدني والنفسبي

بحيث يتعرض العديد من النساء والفتيات للخدا  بموجب وعود خادعة بالحصبول علبى وظبائف برواتبب 

التببي يقببدمها المعببارف  الضببماناتووخادمببات عببن طريببا إعالنببات وهميببة  تكبيببرة مثببل العمببل كنببادال

 .(107ص ، Lehar ،2006اري چـ)لي للضحية نوالعادي



 
 

 إدارة البرامج واألبحاث بمؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال | 25

 الزيجات غير القانونية  7-3

جببد االمتو بالبشببر ألغببراض الجببنس اإلتجببارالببزواج المؤقببت أو مببا يعببرف بببزواج المتعببة نببو  آخببر مببن 

نبو  مبن البزواج محبر  فبي الشبريعة اإلسبالمية؛ ومبع ذلبك وه ا ال  ،ببعض دول مجلس التعاون الخليجي

 . ستغالل النساءيستغله التجار كوسيلة إل

حيبث يحصبلون ، العبائالت ب جببار بنباتهم القاصبرات علبى إببرا  هب ا النبو  مبن البزواج بعضتقو  حيث 

ا إن تتبزوج هبؤالء ومب ،على شهادة زائفة من أحد األطباء يقر فيها بأن ابنتهم بلغت السن القانونية للبزواج

 ،أو يتبزوجن مبن رجبل آخبر، ويجبرن على العمل براتب ضئيل أو بدون راتب، قن بسرعةلطقد يالفتيات 

أو ، ال تبتمكن الفتيبات مبن االتصبال بعبائالتهن وفبي معظبم الحباالت. وب لك يقعبن مجبدداً فبي دائبرة البغباء

، )المنظمببة الدوليببة للهجببرة. الدهنالهببروب أو حتببى طلببب المسبباعدة مببن مكاتببب التمثيببل الدبلوماسببي لببب

2005). 

ومن الجدير بال كر بأنه ومن خالل الممارسة الواقعية لمثبل هب   الحباالت، يقبو  السماسبرة والعباملين فبي 

بالبشر باختيار الضحايا من الفتيبات الصبغيرات إليقباعهن فبي فبخ المتباجرة، مبع العلبم ببأن كثيبراً  اإلتجار

فببي هبب   األنشببطة تكببون واعيببة تمامبباً لمببا سببتتعرض لببه بناتهببا مببن مخبباطر مببن األسببر التببي تببزج ببناتهببا 

يبع بناتهبا، كمبا بهب   األسبر تجعلهبا تقبد  علبى بتبرتب   وثقافيبة وإساءة، ولكن ألسبباب اقتصبادية ومعيشبية

يعمل الجنباة والمتباجرون علبى تزييبف واسبتخراج ثبوتبات رسبمية مغبايرة للحقيقبة، تنسبب الفتيبات ألسبر 

وبالتببالي المتبباجرة بالفتيببات تحببت مسببميات زواج المتعببة وغيرهببا مببن األنشببطة التببي تببوهم  ،غيببر أسببرهم

عليهبا ومواصبلة السبيطرة علبى الضبحية  الضحية بشرعية وقانونية ه   الممارسات، وبالتبالي اإلسبتمرار

  واستغاللها من قبل الجناة المتاجرين.

 الهجن سباقاتأطفال  7-4

بالبشبر مبن جنبوب شبرق آسبيا والسبودان للسبخرة باسبتغاللهم للمشباركة  اإلتجاريتعرض األطفال ضحايا 

. (2006،  اريچـليبفي سباقات الهجن في دول الخلبيج مثبل قطبر والكويبت واإلمبارات العربيبة المتحبدة )

حيث يستخد  األطفبال الب ين تتبراوا أعمبارهم ببين عبامين وخمسبة أعبوا  بسببب خفبة وزنهبم ممبا يسبمح 

ومعظبم األطفبال يعبانون مبن الحرمبان مبن الغب اء والراحبة كمبا يعبانون مبن  ؛أسبر للجمال بالعدو بشكل 

فب ن العديبد ، وبسبب بقاء األطفال لفترات طويلة في دول الخلبيج باإلضافة إلى ذلك. اآلال  البدنية والنفسية

، وليبة للهجبرةمنهم ال يتمكنون من الحديث بلغتهم األ  وال يعلمون شيئاً عبن ثقبافتهم األصبلية )المنظمبة الد

2005.) 

 ً ف مبا تقبو   ف ن استغالل األطفال قد يتم ب حبدى طبريقتين: Calundruccio كالوندروتشيو يقوله لما وطبقا

دوالراً أمريكيبباً وبراتببب شببهري  75وتصببل تكلفببة الطفببل الواحببد إلببى . عببائالتهم ببببيعهم أو يببتم اختطببافهم

. عببن مببدة سببنة واحببدة أو سببنتين مببن الخدمببة يصببل إلببى بضببع مئببات مببن الببدوالرات تُرسببل إلببى عببائالتهم

آالف دوالر أمريكببي لكببل طفببل )المنظمببة الدوليببة  5ويحصببل تجببار البشببر علببى مبلببغ يصببل إلببى حببوالي 

 (.2005، للهجرة
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اتخب ت كبل مبن قطبر والكويبت ، هجبنلسبباق الباألطفبال واسبتغاللهم كأطفبال  اإلتجبارومن أجبل مكافحبة 

ً  18ات وقائية تقضي بأال يقل عمبر راكببي الهجبن عبن واإلمارات العربية المتحدة إجراء وفبي عبا  . عامبا

وقد ببدأ المجلبس األعلبى لشبئون األسبرة فبي قطبر حملبة توعيبة  ،بدل أطفال الهجن ب نسان آلياستُ ، 2005

 (.2006،  اريچـليحول ه   القضايا )

كلة تمامبا، حتبى تبم ومن المعروف بأن دول الخليج قدمت خط  ومساهمات كبيرة إلنجاا وحل هب   المشب

 .2008مع نهايات عا   عن دول الخليج غلا ملف أطفال الهجن

 في دول مجلس التعاون: بالبشر اإلتجارمسارات  7-5

بالبشبببر فبببي دول مجلبببس التعببباون  اإلتجبببارالمخبببدرات و"فبببي مقالبببه بعنبببوان   اريچـليبببطبقببباً لمبببا يقولبببه 

ً ي تعتببر نقاطبدول الخلبيج العرببالشرق األوسب  ومنطقة ف ن  ،"الخليجي للمبرور العبابر وبلبدان المقصبد  ا

ضبحايا  وافبدونن الوالعباملبالبشبر ومبن الممكبن أن يصببح  اإلتجبارللمهباجرين غيبر الشبرعيين وضبحايا 

، وشبرق آسبيا، وآسبيا الوسبطى، وغالبباً مبا يكبون الضبحايا مبن آسبيا )جنبوب شبرق أسبيا. لالتجار بالبشبر

 (.2006،  اريچـليوالدول األفريقية )، وأوروبا الشرقية ،المستقلة ودول الكومنولث، وغرب آسيا(

ومن األهمية بمكان أن نشير إلبى نبدرة المعلومبات حبول المسبارات الرئيسبية لالتجبار بالبشبر فبي الشبرق 

مبن أبحباث ميدانيبة معينبة البواردة قبد أُخب ت معظبم المعلومبات لو. األوس  ودول مجلس التعاون الخليجي

 اإلتجبارف ن مسبارات التهريبب أو ( Calundruccioكالوندروتشيو) وكما يقول . ومن التغطية اإلعالمية

أو اإلمببارات العربيببة  ُعمببانبالعمالببة أو اإلسبباءة الجنسببية إلببى سببلطنة  اإلتجبباربالبشببر التببي تقببود ضببحايا 

ى ثبم منهبا إلب ُعمبانالمتحدة أو الكويبت يمكبن أن تببدأ مبن ببنغالدي  مبروراً بالهنبد وباكسبتان حتبى حبدود 

دبببي بسبببب -كاتمانببدو-ومعظببم التجببار والمهببربين يسببتخدمون مسببار كالكوتببا. اإلمببارات والببدول األخببرى

 .(276ص ، 2005، "تهاون األمن عند نقاط الفحا الحدودية" )المنظمة الدولية للهجرة

بالبشبر بسببب وجبود قبدر كبيبر مبن  اإلتجارأن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من  اريچـليويضيف 

حيث ينتقبل العديبد مبن النسباء واألطفبال الهنبود والباكسبتانيين ، الداخلي بالبشر في الهند وباكستان تجاراإل

وكالكوتا أو إلبى المبدن ، ودلهي، من المناطا الريفية إلى العواصم الحضرية األكبر في الهند مثل مومباي

ً بهببم السببتغاللهم فببي السببخرة والببدعا اإلتجببارالكبيببرة فببي باكسببتان ويببتم  ومببن هنببام ربمببا يببتم . رة داخليببا

وتُبببا  النسبباء  ؛ومنطقببة الشبرق األوسبب  والمنبباطا األخببرى، إرسبالهم إلببى دول مجلببس التعبباون الخليجببي

ف السببعر حسببب عمببر المببرأة لببدوالر ويخت 2500-1500البنغاليببات أو البورميببات فببي باكسببتان مقابببل 

-20000خصصبون علبى مبلبغ يتبراوا ببين ويحصل البوكالء المت. وع ريتها ومظهرها وسهولة انقيادها

دوالر أمريكببي( للمببرأة الواحببدة كرسببو  لنقببل هببؤالء النسبباء عببن  440-220روبيببة باكسببتاني ) 40000

 (.93ص ، 2006، اريچليـطريا العب ارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي )

بالبشببر فببي  اإلتجببارفحببة وهببي الوكالببة الرائببدة فببي مكا، (FIAوقببد أشببارت وكالببة التحقيقببات الفيدراليببة )

بهبم مبن باكسبتان  اإلتجبارهي عادة أول نقطة للمرور العابر ل شخاص الب ين يبتم  ُعمانإلى أن ، باكستان
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ويببأتي المهباجرون بحثبباً عبن فببرص عمبل أفضببل وبالتبالي يصبببحون  ،إلبى دول مجلبس التعبباون الخليجبي

 (.المصدر الساباأهدافاً جيدة لتجار البشر )

من إقليم بلوشستان الجنوبي حيبث يبتم  ُعمانبالبشر ال ي يستخد  عادة من باكستان إلى  جاراإلتمسار يبدأ 

وبسبب الحركة الكثيفبة للمهباجرين . عن طريا العب ارات ُعمانبالبشر إلى  اإلتجارنقل األشخاص ضحايا 

سببلطات ارتفببع عببدد األشببخاص الموقببوفين مببن قبببل ال، بالبشببر مببن باكسببتان اإلتجببارواألشببخاص ضببحايا 

كسببتاني وقامببت با 33000يببة حببوالي عُمانأوقفببت السببلطات ال، ففببي السببنوات الخمببس الماضببية. يببةعُمانال

 .بترحيلهم

بالبشببر  اإلتجبباروثمببة وسببيلة أخببرى للنقببل مببن باكسببتان إلببى دول مجلببس التعبباون الخليجببي بنقببل ضببحايا 

ن المقصبد المختلفبة فبي دول مجلبس ومن هنام يتم نقلهبم لبلبدا، بالقطار من الهور إلى فنادق في كاراتشي

يبببدأ فببي كاراتشببي حيببث يُؤخبب  ضببحايا  ُعمبباننجببد أن المسببار األرضببي إلببى ، وتحديببداً . التعبباون الخليجببي

بالبشر بالحافالت إلى كويتا ومن هنام يبتم نقلهبم بالسبيارة إلبى مانبد بباللو حيبث يبتم نقلهبم إلبى بلبد  اإلتجار

 .المقصد

تورببات فبي المقاطعبة الجنوبيبة مبن الواقعة في ن مدينة ماند باللو إقائالً ( شرحه 2006)  اريچـليويتابع 

ومن هنبام يمشبي الضبحايا  ؛بالبشر عبر إيران اإلتجارالنقطة المركزية لنقل ضحايا  هي، إقليم بلوشستان

 وبعبد ذلبك يبتم نقلهبم إلبى بلبدان المقصبد فبي ُعمبانعلى أقدامهم حتى الشاطئ حيث يتم نقلهم بالقبارب إلبى 

بالبشببر إلببى  اإلتجببارللو يببتم تقسببيم ضببحايا افببي مدينببة مانببد ببب. دول مجلببس التعبباون الخليجببي أو أوروبببا

عبن طريبا وروببا أوالمجموعبة الثانيبة يبتم نقلهبا إلبى  ُعمبانمجموعتين؛ المجموعة األولى يبتم نقلهبا إلبى 

إلبى بلبدان المقصبد  مبانعُ ويبتم نقبل الضبحايا الب ين يمبرون عببر . اليونبان -تركيا -طهران -مسار زاهدان

وكبال المينباءان اإليرانيبان يقعبان  ؛النهائي في دول مجلس التعاون الخليجي عن طريبا جابهبار أو جاسبك

 .ي وتستغرق المسافة ثالث ساعاتعُمانكيلومتر من الساحل ال 90تقريباً على بعد 

ات األخيببرة حيببث قببا  وقببد حببدث تغييببر فببي الطريقببة التببي يسببتخدمها تجببار البشببر فببي باكسببتان فببي السببنو

التجببار بتقليببل اسببتخدا  المسببارات الجويببة بعببد تطبيببا قواعببد أكثببر صببرامة فببي المطببارات بشببأن إصببدار 

وب لك يستخد  التجار المسارات األرضبية والبحريبة لنقبل الضبحايا ممبا أدى  ؛التأشيرات وجوازات السفر

 .بالبشر به   الطريقة اإلتجارت إلى زيادة حاال

أيضاً أن مبوانئ مبدن كاراتشبي وجبوادار وجيبواني علبى شباطئ بحبر العبرب هبي أهبم  اريچليـوجد كما 

ويبتم نقبل . بالبشبر إلبى دول مجلبس التعباون الخليجبي اإلتجبارنقاط المرور العابر المستخدمة لنقل ضحايا 

لبس إلبى دول مج، والسبيما األوالد مبن أفغانسبتان وباكسبتان وببنغالدي ، بالبشبر اإلتجباراألطفال ضحايا 

 (2006)لجاري،  التعاون الخليجي باستخدا  ه   المسارات للعمل كأطفال هجن ومتسولين.

، بالبشبر عببر المملكبة العربيبة السبعودية وإليهبا اإلتجبارويستخد  تجار البشر مسباراً مختلفباً لنقبل ضبحايا 

بالبشبر للعمبل فبي  جاراإلتيستخد  في المقا  األول لنقل النساء ضحايا ، حيث يستخدمون مساراً من إثيوبيا

يقببو  الوكيببل أو الوسببي  غيببر القببانوني بنقببل المببرأة عببن حيببث  ؛الجنسببي اإلسببتغالل السببخرة المنزليببة أو 
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طريببا تأشببيرة العمببرة أو الحببج كوسببيلة لببدخول المملكببة العربيببة السببعودية ومببن هنببام ينقلهببا إلببى الببدول 

المملكة العربيبة السبعودية حكبراً علبى الضبحايا وال تعتبر ذريعة الحج أو العمرة لدخول . العربية األخرى

بهبم مبن البيمن إلبى  اإلتجباراألثيوبيين فق  ولكنها تمتد أيضاً لتشمل األطفال اآلسيويين واليمنيين ال ين يتم 

المملكة العربية السعودية أثناء ه   الفتبرة ويسبتخدمون كمتسبولين فبي األمباكن المقدسبة )المنظمبة الدوليبة 

 (.277 -275ص ، 2005، للهجرة

يقو  العديد مبن التجبار بنقبل الضبحايا عببر جسبر الملبك فهبد ، ومن المملكة العربية السعودية إلى البحرين

بالبشبر مبن الفلببين إلبى  اإلتجباروأصبحت البحرين أيضاً نقطة مرور عابر فبي مسبار . ال ي يرب  البلدين

 (.ChildTraffickingبالبشر  اإلتجارموقع  الكويت )

ير األبحاث ف ن تجار البشر يستخدمون مسبارات متعبددة لنقبل الضبحايا إلبى دول مجلبس التعباون وكما تش

ويستخدمون في مرحلة المرور العابر كل أشكال المرور بداية من السير على األقدا  واسبتخدا  ، الخليجي

ظببم مسببارات وهنببام العديببد مبن المراحببل فببي هب   العمليببة ومع. السبيارات والنقببل البحببري والنقبل الجببوي

وهكب ا فب ن فهبم . بالبشر إلى دول مجلس التعاون الخليجبي تسبتخد  وسبائل متعبددة للمبرور العبابر اإلتجار

القببانون والسببلطات الوطنيببة مببن التركيببز علببى بعببض  إنفبباذ يُمكببن مسببؤوليبالبشببر  اإلتجببارمسببارات 

معلومبات هامبة ن وبباحثالوقبد قبد  هبؤالء . المسارات المعينة وقطع سلسلة العبرض والطلبب فبي الطريبا

 بالبشر ومنعه والقضاء عليه في منطقة مجلس التعاون الخليجي. اإلتجارالنجاا موضو  مكافحة جداً 

 جنسيات الضحايا 7-6

مبن ينتمبون إلبى نطباق عبريض بالبشر ال ين يتم جلبهم إلى دول مجلس التعباون الخليجبي  اإلتجارضحايا 

شببخاص الصببادرة عببن وزارة الخارجيببة األمريكيببة فبب ن معظببم باأل اإلتجبباروطبقبباً لتقببارير  ؛الجنسببيات

بهم واستغاللهم في السخرة في دول مجلس التعاون الخليجبي يبأتون مبن  اإلتجارالعاملين والخد  ال ين يتم 

 اإلتجببارومعظببم النسبباء ضببحايا . والفلبببين، والعببراق، وإندونيسببيا، والصببين، وأفريقيببا، جنببوب شببرق آسببيا

الجنسبي أو االسبترقاق  اإلسبتغالللببهن إلبى دول مجلبس التعباون الخليجبي ألغبراض يبتم جالالتي  بالبشر

، والصبين، والمغبرب، وأفريقيبا، المسبتقلة ودول الكومنولبث، وروسبيا، المنزلي يأتين من أوروبا الشبرقية

 (.2011، وجنوب شرق آسيا )تقارير وزارة الخارجية األمريكية، والعراق، وتايالند

 بالبشر في دول مجلس التعاون الخليجي اإلتجارضية مواجهة قتدابير  8

بالبشر والتصبدي لهبا  اإلتجاراتخ ت دول مجلس دول التعاون الخليجي العديد من التدابير لمواجهة قضية 

 بالبشر. اإلتجارالى مجتمع خال من على مختلف األصعدة والمجاالت للوصول 

 .في كل دولة من دول الخليجإلنجازات وسيتم عرض ه   التدابير واإلشارة الى التحديات وا

 اللجان الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي 8-1

. بالبشر باستثناء الكويت اإلتجارلجان متخصصة في مكافحة بها جميع دول مجلس التعاون الخليجي 

واللجنة (، NCCHTاإلمارات العربية المتحدة )دولة  بالبشر في اإلتجارفهنام اللجنة الوطنية لمكافحة 

 اإلتجار(، والمؤسسة القطرية لمكافحة NCCHT) ُعمانفي سلطنة بالبشر  اإلتجارالوطنية لمكافحة 
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باألشخاص في المملكة العربية السعودية،  اإلتجار جرائم لمكافحة (، واللجنة الدائمةQFCHTبالبشر )

نتناول بالتفصيل مسؤوليات ه   وفي ه ا القسم، س. بالبشر في البحرين اإلتجار لمكافحة الوزارية واللجنة

 اللجان واإلنجازات التي حققتها والتحديات التي تواجهها.

 بالبشر في البحرين اإلتجار لمكافحة الوزارية اللجنة 8-1-1

. بالبشر اإلتجارتوجد في البحرين هيئة وطنية عامة للتنسيا يطلا عليها اسم اللجنة الوزارية لمكافحة 

ومنها  بالبشر؛ اإلتجارأهم الهيئات العاملة في مجال مكافحة    وأعمالاهنسيا موتعمل ه   اللجنة على ت

واإلعال ، وك لك مكتب االدعاء العا ،  اإلجتماعيةوزارات الخارجية والعدل والداخلية والعمل والتنمية 

 ب(. 2010وإدارة الشؤون القانونية ومحافظة العاصمة )مركز البحرين لحقوق اإلنسان، 

  واإلنجازات التحديات

در أخرى اي مصأ، وإلكترونيموقع  بالبشر في البحرين اإلتجار لمكافحة الوزارية اللجنةلدى ال يوجد  

 للتعرف على أهداف ومها  اللجنة. 

  ورغم ه   التحديات، فقد نجحت البحرين فيما يلي:

  لبحريني باألشخاص )المرصد ا اإلتجارأُنشئت في وزارة الخارجية وحدة متخصصة لمكافحة

 (.2009لحقوق اإلنسان، 

  الوافدينأصدرت هيئة تنظيم سوق العمل دراسة حول التعيين والشروط التعاقدية للعاملين. 

  تقو  هيئة تنظيم سوق العمل بتوزيع المنشورات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والتي

لكة، باإلضافة إلى توفر تشرا كيفية الحصول على اإلقامة القانونية من أجل العمل في المم

 2011معلومات اتصال لإلبالغ عن حاالت انتهام قوانين العمل )وزارة الخارجية األمريكية، 

 أ(

 راف غكما توفر هيئة سوق العمل معلومات اتصال لإلبالغ عن حاالت انتهام قوانين العمل )التلي

 (.2011البريطانية، 

 الكويت 8-1-2

ً هيئةال توجد   ؛بالبشر اإلتجاربالبشر أو تنسيا جهود مكافحة  اإلتجاروطنية لمكافحة  في الكويت حاليا

 اإلتجاروطبقاً لتقرير  . بالبشر اإلتجارإال أن الوزارات المختلفة تعمل معاً لحل القضايا المتعلقة بالعمل و

ة باألشخاص الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية ف ن وزارة الداخلية قد عقدت شراكة مع المنظم

. بالبشر" اإلتجارلقضاة على موضو  الدولية للهجرة لتدريب "مسؤولي الوزارة وضباط الشرطة وا

تتلقى، بالتعاون مع وزارة العمل، القضايا التي تحيلها  اإلجتماعيةعالوة على ذلك، ف ن وزارة الشؤون 

الشؤون اإلسالمية تشجع كما أن وزارة األوقاف و. الوافدينوزارة الداخلية إليها بشأن قضايا العاملين 

أئمة المساجد على إلقاء خطبة الجمعة حول قضية سياحة ممارسة الجنس مع األطفال وخطر ممارسة 
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وزارة الخارجية ) الجنس في الخارج، في نطاق تعاليم اإلسال  التي تحر  العالقات الجنسية غير السوية.

 (ب 2011األمريكية، 

 التحديات واإلنجازات

ً لتقرير  باألشخاص الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية ف ن الكويت ليس لديها هيئة  إلتجاراطبقا

وال تشارم . حول ذلكبالبشر، ونشر وتجميع المعلومات  اإلتجاروطنية نشيطة لتنسيا جهود مكافحة 

كية، بالبشر )وزارة الخارجية األمري اإلتجارالكويت في إعداد تقارير عامة تتميز بالشفافة حول بيانات 

 ب(. 2011

بالبشر  اإلتجاروطبقاً لما أعلنت عنه الحكومة الكويتية سيتم قريباً سن قانون وإنشاء لجنة لمكافحة 

 (2011)جريدة األنباء، 

 (NCCHT)بسلحنة عمان بالبشر اإلتجاراللجنة الوطنية لمكافحة  8-1-3

)اللجنة  بالبشر اإلتجارضو  مكافحة ولى موبالبشر لتت اإلتجارية لمكافحة عُمانأنشئت اللجنة الوطنية ال

 (.2008بالبشر،  اإلتجارية لمكافحة عُمانالوطنية ال

ً للمادة  والصادر بموجب  ُعمان بسلطنة بالبشر  اإلتجارمن قانون مكافحة  22وقد أنشئت اللجنة طبقا

 ومن ضمن مسؤوليات اللجنة:. 126/2008المرسو  السلطان رقم 

مكافحة لختصة بالسلطنة والهيئات والمنظمات الدولية المختصة التنسيا مع كافة الجهات الم -1

 . لمحاربة الجريمة المنظمة  الضواب  واإلجراءات  لوضعوبالبشر  اإلتجارجريمة 

القاعدة  إعداد قاعدة بيانات بالتنسيا مع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية، وتشمل ه   -2

 اإلتجار بالبشر والدراسات وأساليب اراإلتجالتشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة 

 .والمتاجرين

 . وضع برامج رعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على االندماج السريع في المجتمع -3

 اإلتجار إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة والقيا  بالحمالت اإلعالمية لمكافحة جريمة -4

 . بالبشر وحماية المجني عليهم

بشأنها  ءات لتعزيز الضواب  الحدودية والرقابة على وسائل النقل والتنسيااقتراا قواعد وإجرا -5

 .مع جهات االختصاص

 . تنظيم برامج لتدريب القائمين على تنفي  ه ا القانون -6

بشأن  بالبشر من واقع اإلحصائيات القضائية وما اتخ  اإلتجارإعداد التقارير الدورية عن  -7

وتوصيات  العملي له ا القانون وما ترا  من اقتراحاتالمجني عليهم وما أسفر عنه التطبيا 

 . الوزراء بالبشر، ورفع ه   التقارير إلى مجلس اإلتجارتعزز من إجراءات وجهود مكافحة 

 . اقتراا تعديل ه ا القانون وغير  من القوانين ذات الصلة -8

 .الوزراء جلسبالبشر تكلف بها من قبل م اإلتجارالقيا  بأية أعمال أخرى في مجال مكافحة  -9



 
 

 إدارة البرامج واألبحاث بمؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال | 31

 (2008، ُعمانبالبشر بسلطنة  اإلتجار)اللجنة الوطنية لمكافحة 

 التحديات واإلنجازات

ً لتقرير  ال تمتلك  ُعمانباألشخاص الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية، ف ن سلطنة  اإلتجارطبقا

اءات الهجرة، وال يواجهون إجرمع من بالبشر  اإلتجاروحد على ضحايا إجراًء رسمياً للتعرف بشكل م

 اإلتجارتقو  ب جراء عملية رصد نظامية لفئة السكان المستهدفين للتأكد من احتمال كونهم من ضحايا 

 ج(. 2011بالبشر )تقرير وزارة الخارجية األمريكية، 

في تطوير خطة عمل لتدريب  ُعمانبالبشر في سلطنة  اإلتجارقد نجحت اللجنة الوطنية لمكافحة لكن و

باألشخاص بناًء على المفهو   اإلتجارالخطة مفهو   وتٌعّرف. بالبشر اإلتجارين مع ضحايا المتعامل

بالبشر  اإلتجارباإلضافة إلى ذلك، ف نها تفرق بين ضحايا . ُعمانالعالمي وباعتبارها جريمة في سلطنة 

 اإلتجارفحة بالبشر )خطة عمل مكا اإلتجارطريقة التعرف على ضحايا وتحدد  ي والتسلل غير القانون

السلطانية واالدعاء العا  دورات  ُعمانشرطة ب العاملين تلقى وقد . (2009، ُعمانبالبشر في سلطنة 

، ُعمانبالبشر في سلطنة  اإلتجاربالبشر )خطة عمل مكافحة  اإلتجارتدريبية للتعرف على ضحايا 

2009.) 

 :بالبشر اإلتجارفي مكافحة  ُعمانوفيما يلي بعض إنجازات سلطنة 

  استضافت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل 2010في أكتوبر / تشرين األول ،

بالعمالة شملت موضوعي السخرة  اإلتجارالدولية دورة تدريبية للمسؤولين الحكوميين حول 

 وحماية الضحايا.

  اإلتجارلضحايا بما يسمح  "اإلعادة القسرية اتاجراءب" القيا   توفير اإلجراءات اإلنسانية وعد 

 بالبشر بالبقاء في البلد بعد التعرف عليهم.

 إصدار المطويات باللغات المناسبة حول حقوق العاملين في المواقع الرئيسية . 

  بالبشر والتعرف عليها. اإلتجارساعة لمساعدة ضحايا  24تشغيل خ  ساخن على مدار 

 قوقهم القانونية في وزارة القوى توزيع منشورات بعدة لغات لتعريف العاملين والخادمات بح

السلطانية، والسفارات، والمطارات  ُعمانالعاملة، واالدعاء العا ، ووزارة الصحة، وشرطة 

 . وشركات التوظيف

 بالبشر  اإلتجارتتكون من بيان صحفي واحد على األقل أسبوعياً حول وان حملة توعية،  عمل

 والسخرة.

  تراكهم في أنشطة دعارةمركز تدليك لالشتبا  في اش 18إغالق . 

 ج( 2011)وزارة الخارجية األمريكية، 

 بالبشر اإلتجارالمؤسسة القحرية لمكافحة  8-1-4

( لسنة  1بموجب القرار رقم )  2008بالبشر في عا   اإلتجارأنشئت المؤسسة القطرية لمكافحة 

ؤسسة إلى مكافحة وتهدف الم. الصادر عن صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند ، 2008
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لقضاء على ه   الظاهرة أو الحد منها تمهيداً  الجهود  كل  وعمل بالبشر بصور  المختلفة  اإلتجار

  وتهدف المؤسسة ك لك لتحقيا ما يلي:. للقضاء عليها

وضع الخط  والبرامج واألنشطة واتخاذ الوسائل الالزمة التي تضمن تنفي ها ومتابعتها  -1

 وتقويمها.

 اإلنسانية. الدار القطرية لإليواء والرعاية اإلشراف على -2

التنسيا والتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية والحكومية وغير الحكومية والمنظمات التابعة  -3

 . بالبشر اإلتجارل مم المتحدة إلنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتقدمة الستيعاب ظاهرة 

ة وغير الحكومية حول طريقة التعامل مع نشر الوعي بين المسؤولين في المنظمات الحكومي -4

 بالبشر وتشجيعهم على المشاركة. اإلتجارقضايا 

بالبشر  اإلتجارنشر الوعي والبرامج التدريبية لجميع كوادر المؤسسة المعنيين بمهمة مكافحة  -5

 . واكتساب الخبرة حول أحدث االستراتيجيات الدولية لمكافحة ه   الظاهرة

 ؤتمرات وتيسير عملية التعاون مع البلدان المجاورة.اقتراا المبادرات والم -6

التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمة األمم المتحدة لسن األحكا  المتعلقة بالتعامل مع الجرائم  -7

 المنظمة غير الوطنية طبقاً لمبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

 (2008بالبشر،  اإلتجار)المؤسسة القطرية لمكافحة 

 ات واإلنجازاتالتحدي

وطنية  لجنةباألشخاص الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية ف ن قطر ليس لديها  اإلتجارطبقاً لتقرير 

بالبشر )وزارة  اإلتجاربالبشر، ونشر وتجميع المعلومات المتعلقة ب اإلتجارنشيطة لتنسيا جهود مكافحة 

ة الصادرة من دولة قطر أكدت بأنه تم وعلى حسب التقارير الوطني د(. 2011الخارجية األمريكية، 

ومن كما تم اإلشارة إليه سابقا ، 2008بالبشر من عا   اإلتجارتأسيس وإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة 

بالبشر والدوائر األخرى، مثل المحاكم ووزارة العمل،  اإلتجار لمكافحة القطرية إنجازاتها قيا  المؤسسة

 اإلتجار لمكافحة القطرية قامت المؤسسة ،باإلضافة إلى ذلك. بالبشر اإلتجاربتنسيا جهودهم لمكافحة 

وال ي سجلت فيه جميع إنجازات الحكومة القطرية  2011بالبشر بنشر تقريرها السنوي في عا  

 (.2008بالبشر،  اإلتجار لمكافحة القطرية بالبشر )المؤسسة اإلتجارواإلحصائيات الخاصة بقضايا 

شرطة دورات تدريبية لقواتها للتعرف على الضحايا وإحالتهم إلى دار اإليواء، وفي وقد نف ت أكاديمية ال

أقامت ورشة عمل أخرى حول التعرف على الضحايا لرجال الشرطة وأعضاء  2011مار /آذار 

 (.2008بالبشر،  اإلتجار لمكافحة القطرية النيابة والقضاة )المؤسسة

 ورغم التحديات، فقد نجحت قطر فيما يلي:

  وزارة 2015-2010بالبشر في الفترة من  اإلتجارنشرت حكومة قطر "خطة وطنية لمكافحة( "

 د(. 2011الخارجية األمريكية، 
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 بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ورش عمل لمكافحة  اإلتجار لمكافحة القطرية نف ت المؤسسة

ريت ورش العمل للعاملين بوزارة وقد أج. بالبشر استهدفت القائمين على إنفاذ القانون اإلتجار

بالبشر،  اإلتجار لمكافحة القطرية الداخلية والنيابة العامة )اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان( )المؤسسة

2008.) 

 بالبشر بتنفي  دورة تدريبية في شهر يناير/كانون الثاني  اإلتجار لمكافحة القطرية كما قامت المؤسسة

بالبشر والتعامل معهم  اإلتجاربية حول طريقة التعرف على ضحايا للعاملين في مجال الرعاية الط

 (.2008بالبشر،  اإلتجار لمكافحة القطرية )المؤسسة

  بالبشر إلظهار خطر السخرة واإلساءة للعاملين األجانب المقيمين  اإلتجاربدأت حملة توعية حول

 (.VOA News ،2009في البالد )

 اإلتجار لمكافحة القطرية بالبشر )المؤسسة اإلتجارايا تم تشغيل خ  ساخن لتلقي بالغات ضح 

 (.2008بالبشر، 

 القطرية ن على التليفزيون القطري )المؤسسةيبرنامج وطرا اإلتجارمناقشة قضايا ب راديو قطر أبد 

 (.2008بالبشر،  اإلتجار لمكافحة

 لل ً  أداةد صممت المؤسسة بالبشر، فق اإلتجار لمكافحة القطرية مؤسسةمعلومات الواردة من الطبقا

بالبشر، والسيما النساء واألطفال  اإلتجارخاصة عبر اإلنترنت لتوفير خدمات اإلرشاد لضحايا 

 (.2008بالبشر،  اإلتجار لمكافحة القطرية )المؤسسة

  تقو  المؤسسة بتوفير مترجمين فوريين متخصصين لعملية التواصل مع الضحايا وذلك من خالل

 (.2008بالبشر،  اإلتجار لمكافحة القطرية ة والنيابة والقضاء )المؤسسةدار ضيافة قطر والشرط

 لتوصيات المكتب الوطني في المؤسسة ً بالبشر بالتعاون مع المجلس  اإلتجار لمكافحة القطرية طبقا

ف ن جميع القرارات سوف  اإلجتماعيةاألعلى للقضاء ودائرة العمل في وزارة العمل والشؤون 

ً التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة )وزارة الخارجية األمريكية، تُرسل إلى دائرة ا لعمل شهريا

 د(. 2011

  والقانونية واألمنية  اإلجتماعيةتُجري وزارة الداخلية دورات تدريبية لضباط األمن على األبعاد

رجية بالبشر )وزارة الخا اإلتجار لمكافحة القطرية بالبشر بالتعاون مع المؤسسة اإلتجارلقضية 

 د(. 2011األمريكية، 

 باألشخاص بالمملكة العربية السعودية اإلتجاراللجنة الدائمة لمكافحة جرائم  8-1-5

بدر بن  السيد/ باألشخاص في المملكة العربية السعودية يرأسها اإلتجاراللجنة الدائمة لمكافحة جرائم 

 اإلجتماعيةؤون الخارجية والشؤون سالم باجابر وتضم في عضويتها مسؤولين عن وزارة الداخلية والش

  وتتمثل مهمة اللجنة فيما يلي:. والعمل والثقافة واإلعال  وجمعية حقوق اإلنسان
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  بالبشر مرة أخرى وضمان  اإلتجارالعمل مع الهيئات المعنية لضمان عد  اإلساءة إلى ضحايا

لكة وتوفير فرصة عمل أو ترتيب إقامتهم في المم ةالمناسب للجهةإعادتهم بأمان ألوطانهم أو 

 . لهم

  بالبشر وتدريب كل من سيتعامل مع الضحايا على كيفية  اإلتجارالبحث والعثور على ضحايا

 بالبشر. اإلتجارالتعرف على ضحايا 

  واالقتصادية  اإلجتماعيةإجراء الدراسات البحثية وإنشاء قاعدة بيانات شاملة وإعداد األنشطة

 بالبشر. اإلتجارفحة وتطوير الحمالت اإلعالمية لمكا

  بالبشر وإبراز  اإلتجارتجميع المعلومات والبيانات من اإلدارات الحكومية المختلفة حول قضايا

؛ قانون المملكة العربية 2011جهود وإنجازات جميع المنظمات العاملة في ه ا المجال )والء، 

 (.2009السعودية، 

 التحديات واإلنجازات

ً لتقرير  هـ(، ف ن المملكة  2011خاص الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية )باألش اإلتجارطبقا

الزيارات التي قامت بها اللجنة الدائمة إلى  ولم تؤدِ  ؛العربية السعودية أخفقت في إنهاء نظا  الكفيل

المواقع االستراتيجية إلى اكتشاف أي قضايا جديدة لالتجار بالبشر أو اإلبالغ عنها وال تزال الحكومة 

بالبشر )وزارة الخارجية  اإلتجارللتعرف بشكل موحد على ضحايا  قر إلى أي إجراء رسميتفت

 . هـ( 2011األمريكية، 

 ومن ضمن إنجازاتها، اتخاذ الحكومة لعدة إجراءات منها:

  بالبشر. اإلتجارالدعم القانوني واالستشاري ال ي تقدمة الحكومة السعودية لضحايا 

 بالبشر في  اإلتجارة أئمة المساجد على الحديث عن مكافحة شجعت وزارة الشؤون اإلسالمي

 خطب الجمعة.

  واصلت وزارة العمل نشر كتيب إرشادي باللغتين العربية واإلنجليزية ولغات أخرى للعاملين 

 لتوعيتهم بحقوق العاملين. الوافدين

 موظفي الخدمة وتقو  اللجنة ب قامة الدورات التدريبية للقضاة والمحامين ومسؤولي التوظيف و

ء قانون بالبشر كجريمة في ضو اإلتجاروضباط الشرطة لنشر الوعي بتعريف  اإلجتماعية

 .باألشخاص اإلتجارمكافحة 

 هـ( 2011)وزارة الخارجية األمريكية، 

 العربية المتحدة في دولة اإلماراتبالبشر اإلتجاراللجنة الوطنية لمكافحة  8-1-6

بالبشر في دولة اإلمارات في  اإلتجارأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة أصدر مجلس الوزراء تعليماته بت

في شأن مكافحة  2007لسنة  51وذلك لدعم وتطبيا القانون االتحادي رقم . 2007 نيسانأبريل / 

في بالبشر على كافة المستويات اإلتجاربالبشر ولتوفير جهة تتولى عملية تنسيا جهود مكافحة  اإلتجار



 
 

 إدارة البرامج واألبحاث بمؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال | 35

وقد عقدت اللجنة من  تأسيسها ثمانية اجتماعات وقامت بالكثير من . لسبع المكونة للدولةا دولة اإلمارات

بالبشر  اإلتجارويترأ  اللجنة الوطنية لمكافحة . األنشطة والزيارات ونظمت المناسبات وورش العمل

كما تضم . معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المجلس الوطني االتحادي

في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون 

 . ووزارة الصحة وجهاز أمن الدولة وهيئة الهالل األحمر اإلجتماعية

 نفاذواإل التشريع: أعمدة أربعة على بالبشر اإلتجار لمكافحة الوطنية لللجنة االستراتيجية الخط  رتكزوت

 وتُن سا بالبشر اإلتجار حول السنوي تقريرال اللجنة تنشر كما. والدولية الثنائية واالتفاقيات الضحايا عمود

 مطارات في حمالت التوعية على اإلشراف بالبشر، مثل اإلتجار بقضية الوعي لنشر الجهود بعض

 .دبي شرطة يمسؤول لتدريب للهجرة الدولية المنظمة مع والتعاون المتحدة العربية اإلمارات

 وتتضمن مسؤوليات ه   اللجنة ما يلي:

  بالبشر اإلتجارتطوير األطر الالزمة لتطبيا القانون الجديد لمكافحة. 

 بالبشر للرقي بالجهود التي تب لها  اإلتجاردراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة ب

 . اإلمارات على ه ا الصعيد إلى مستوى المعايير العالمية

  اإلتجاركما أوكلت إلى اللجنة مهمة إعداد تقارير حول التدابير التي تتخ ها الدولة لمكافحة 

 . بالبشر وتقديم المقترحات إلى مجلس الوزراء به ا الشأن

 بالبشر اإلتجارتوفير الموارد الالزمة لنشر الوعي بالجوانب المتعلقة ب . 

  والعناصر المعنية بالتعامل مع ضحايا جرائم تطوير برامج التدريب والتأهيل للجهات والهيئات

 بالبشر. اإلتجار

  اإلتجارتمثيل دولة اإلمارات رسميا في المناقشات والتحقيقات والمحافل الدولية المتعلقة بقضايا 

 .بالبشر

 (2011العربية المتحدة،  في دولة اإلماراتبالبشر اإلتجار)اللجنة الوطنية لمكافحة 

 التحديات واإلنجازات

ً لتقرير مكافحة طب باألشخاص الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية ف ن "دولة اإلمارات  اإلتجارقا

بالبشر؛ إال أنها تب ل جهوداً  اإلتجارالعربية المتحدة ال تلتز  بشكل كامل بالحد األدنى لمقاييس مكافحة 

 (.368، ص  2011كبيرة في ه ا الصدد" )وزارة الخارجية األمريكية، 

أعال ، يصبح من المهم أن نشير إلى الجهود التي ب لتها اإلمارات العربية المتحدة  ما هو واردء في ضو

وه   اإلنجازات تشمل إنفاذ القانون، والخدمات الوقائية للضحايا عن  بالبشر ومنعه، اإلتجارلمكافحة 

الهجرة بهدف التعرف طريا توفير خدمات اإليواء والدعم التأهيلي، وإنشاء نظا  لرصد عملية السفر و

  وه ا النظا  منهج عمل متكامل يتناول الموضوعات التالية:. بالبشر المحتملة اإلتجارعلى جرائم 
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 بشأن دخول وإقامة األجانب 1973( لسنة 6تدريجي للقانون االتحادي رقم )التعديل ال.  

 دخول ل طفال من  إجراءات للرقابة على نقاط الدخول إلى البالد بما في ذلك عد  منح تصاريح

دول معينة إذا كانت أسماؤهم مضافة إلى جوازات سفر آبائهم أو أقاربهم ألنهم ب لك يصبحون 

اإلمارات العربية المتحدة على أن يكون لهؤالء األطفال  دولة وتصر. أكثر عرضة لإلساءة

ولي جوازات سفر منفصلة وتأشيرات دخول منفصلة لضمان االلتزا  بالقوانين لتمكين مسؤ

 الهجرة من التعرف على األطفال أثناء دخولهم وضمان عودتهم إلى وطنهم مع آبائهم وأقاربهم.

  استخدا  مسح قرنية العين عند نقاط الدخول إلى البالد من أجل إحكا  السيطرة والمراقبة على

 ال ين يتم ترحيلهم. وافدينعودة دخول ال

 ارب وأصدقاء العاملين المقيمين في البالد من القيود المفروضة على عدد تأشيرات الزيارة ألق

 . أجل الحماية ضد سوء استغالل االمتيازات

 باإلضافة إلى وضع . تحكم الشرطة مراقبتها على شركات السياحة التي تجلب النساء إلى البالد

قيود صارمة وتكرار عملية الفحا عندما تدخل اإلمارات العربية المتحدة نساء عازبات، أقل 

 ن ضحايا لالتجار بالبشر.حبماً، حيث يعتبرن في خطر كبير ليصعا 30من 

 2007ففي عا  . أما الشركات التي تُكتشف أنها تقو  بأنشطة غير قانونية فيتم إلغاء تراخيصها 

أخرى عديدة تخضع  ياللهما النساء، كما أن هنام نوادتم إغالق ناديين ليليين على األقل الستغ

 .(2011اإلمارات العربية المتحدة، دولة بالبشر في  اإلتجارلمكافحة  )اللجنة الوطنيةللرقابة

 بالبشر ورشة عمل  اإلتجارباإلضافة إلى ه   الجهود، فقد حضر وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة 

 : مثل ةوملتقيات كثير

 ( بالبشر اإلتجارفي الملتقى العالمي )نحو استراتيجية عربية لمكافحة الدولة  اللجنة مثلت

 بالتعاون مع جامعة الدول العربية في القاهرة. 

  مقاييس المساواة بين الجنسين والد ور ال ي تلعبه دُور اإليواء وأقسا  الشرطة في  ناقشت اللجنة

)التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة في ستوكهولم بالسويد إجراء التحقيقات واألبحاث 

 (.2011-2010عربية المتحدة، اإلمارات الدولة  بالبشر في  اإلتجار

  القانون في  إنفاذشاركت اللجنة في ورشة العمل االقليمية السنوية الرابعة للعاملين في مجال

 .(المصدر السابا)كازخستان

  ورشة العمل الدولية " تعلم أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع دول اوروبا شاركت في

 .()المصدر السابا بالبشر" في تركمانستان جاراإلتالشرقية والغربية للقضاء على جريمة 
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  على أمن المطارات بتايلند وتأثيرهاورشة عمل بعنوان " الجوانب المختلفة للهجرة حضرت  

 .(المصدر السابا

 50بالبشر وحماية االطفال في الدورة السنوية  اإلتجارورشة عمل حول العمال وشاركت ب 

  .()المصدر السابا و االفريقية في كولومب للمنظمة االسيوية

  في منتدى بالبشر في قطر و اإلتجارشاركت في أعمال  الملتقى  التشاوري االقليمي لمكافحة

بالبشر"  اإلتجارالدوحة التاسع بعنوان "المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة 

 .(المصدر السابا)

  ًرة الداخلية وشرطة دبي في مؤتمر بأعضاء من السلطة القضائية ووزا شاركت اللجنة ممثلة

حيث  ،ةسوريالعربية الجمهورية البالبشر في دمشا ب اإلتجاراإلنتربول العالمي األول لمكافحة 

 اإلتجارجهود األجهزة األمنية في الدولة القائمة على التصدي لجرائم حول "تم عرض ورقة 

ولية للشرطة الجنائية "اإلنتربول" بالبشر والتعاون المتبادل مع دول الجوار وخاصة المنظمة الد

 .(المصدر السابافي رصد ومالحقة المتاجرين بالبشر )

  اآلليات القانونية لحماية النساء “قامت اللجنة الوطنية بالمشاركة في ملتقى اإلسكندرية بعنوان

في جمهورية مصر العربية، حيث تم مناقشة القضايا و أفضل ” اإلتجارواألطفال من 

)المصدر اإلتجارمن تجارب الدول المختلفة في مجال حماية النساء واألطفال من الممارسات 

   السابا(

 جازات أخرى للجنة:نإ

  بالبشر اتفاقية تعاون مع معهد دبي القضائي وذلك من  اإلتجاروقعت اللجنة الوطنية لمكافحة

 اإلتجاربمكافحة  أجل تحقيا أوجه التعاون والتنسيا فيما بينهما في كافة المجاالت المتعلقة

بالبشر؛ ك عداد وتنفي  البرامج والمشاريع ذات الصلة وتبادل الخبرات وإعداد الدراسات 

والبحوث وتنظيم المؤتمرات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية ل وي االختصاص وتوعية 

 تماعيةاإلجالمجتمع وإعداد المقترحات لمساعدة الضحايا في التغلب على اآلثار النفسية و

 اإلتجار)التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة . بالبشر اإلتجارالناتجة عن تورطهم في جرائم 

 (2011-2010اإلمارات العربية المتحدة، دولة  بالبشر في

نظمت اللجنة بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة العمل 

القانون والتعاون القضائي بين دول المصدر والعبور  إنفاذل تعزيز اإلقليمية السنوية الثالثة حو

 45 حواليأبوظبي بمشاركة  انعقدت فيبالبشر والتي  اإلتجاروالمقصد في آسيا الوسطى بشأن 

 ً عن الواليات وممثلين واإلنتربول،  الهيئات بدولة اإلمارات العربية المتحدة،من مختلف  مندوبا
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 وكازاخستان، وطادجكستان، ،تانزوكرجي وتايالند، ،ر والبحرينقطو المتحدة األمريكية،

 .(المصدر الساباو أوزبكستان ) ،وتركمنستان

  كما قامت اللجنة بتنظيم ورشة عمل لمدة أربعة أيا  بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حول

قل مهارات حيث كانت الورشة تهدف إلي ص التعرف على الضحايا في أكاديمية الشرطة بدبي،

المحلية واالتحادية والمختصين في مراكز اإليواء وتنمية  ةضباط إنفاذ القانون ووكالء النياب

 .()المصدر السابابالبشر  اإلتجارم الخاصة بقضايا معارفه

 مراكز اإليواء بدول مجلس التعاون الخليجي 8-2

وجودة ى تلف في طبيعتها ومستوتوجد في معظم دول مجلس التعاون الخليجي مراكز لإليواء ولكنها تخ

وفي ه ا القسم، سوف نقد  وصفاً مختصراً لمراكز اإليواء الموجودة في . للضحايافيها الخدمات المقدمة 

 تلك المراكز.لوالتحديات  دول مجلس التعاون الخليجي وك لك اإلنجازات

 البحرين 8-2-1

وهي مؤسسة لعنف األسري وأطفالهن لمتعرضات للحماية النساء ا 2006أنشئت دار األمان في عا  

وطبقاً . امرأة 126ويمكنها أن تستوعب حتى  ،اإلجتماعيةرعاية اجتماعية حكومية تتبع وزارة التنمية 

سنة فأكثر، وتشمل فئة  18، ف ن الدار توفر الخدمات للنساء يبلغ عمرهن اإلجتماعيةلوزارة التنمية 

ويمكن أن تبقى الضحايا حتى ثمانية . أشكال اإلساءةكل  تعامل معالمواطنات وغير المواطنات، وت

يجري تقييم ودراسة حاالتهن بالكامل )وزارة حقوق اإلنسان والتنمية  وأسابيع في اإلعاشة المؤقتة 

بالبشر  اإلتجارضحايا ضم يالدار  أنه أن موقع الوزارة لم ي كر رغم . (2011البحرينية،  اإلجتماعية

أن دار األمان تقبل  قد أكدت موقع األمم المتحدة ووسائل اإلعال  البحرينية إال إن ؛على وجه التحديد

كما أنها ال تقبل  ال تقبل حاالت الخادمات التي تُحال إلى الشرطة،و بالبشر اإلتجارحاالت من ضحايا 

جمعية حماية  مثل العاملين ال ين يتعين عليهم أن يحصلوا على المساعدة من سفاراتهم أو دور إيواء

 . أ( 2011والجمعيات غير الحكومية )وزارة الخارجية األمريكية، العمال الوافدين 

 وتهدف الدار إلى:

 والصحية والنفسية والترفيهية للنساء  اإلجتماعيةتوفير مختلف أنوا  الخدمات المعيشية و

 المعرضات لإلي اء.

 نف األسري واالجتماعي.متابعة الحاالت التي يتم إعادتها ألسرها للتأكد من عد  تعرضها للع 

 .العمل على زيادة الوعي المجتمعي وتسلي  الضوء على مشكلة العنف ضد النساء 

  التنسيا مع مختلف الجهات الرسمية واألهلية والخاصة المعنية لحل مشاكل ه   الفئة وتسهيل

 إجراءات إيوائها وتوفير الحماية الالزمة لها.

 الزمة لحماية النساء المعرضات لإلي اءإعداد وتنفي  التشريعات والقوانين ال . 

  السريعة للمعرضات للعنف األسري واالجتماعي. اإلستشاراتإنشاء خ  ساخن لتقديم خدمات 



 
 

 إدارة البرامج واألبحاث بمؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال | 39

  بناء قاعدة معلومات لحصر ومتابعة الحاالت، وإجراء بحوث ودراسات ميدانية لحصر حجم

 هات المعنية.ه   المشكلة والتعرف على أسبابها وطرق عالجها بالتنسيا مع الج

 (2011البحرينية،  اإلجتماعية)وزارة حقوق اإلنسان والتنمية 

  كما توفر الدار أنوا  مختلفة من اإليواء، بيانها كاآلتي:

إلى  الحاالت التي ال تسمح ظروفهن بالعودة إلى أسرهن مما يعرض حياتهن للخطر، إيواء دائم:اليواء اإل

 ل بحياتهن.من االستقال ويتمكنً  أن يتم تأهيلهن 

ه   الحاالت على خدمات اإليواء لفترة محدودة، وتعود الحالة ألسرتها، أو يتم  وتحصل طارئ:اليواء اإل

 . إعادتها لموطنها بعد حل مشكلتها

د  ه   الخدمة للحاالت التي تقرر اإلقامة بين الدار واألسرة وتعتمد على احتياجات وتق متقطع:اليواء اإل

 . العالج والرعاية

المساعدة لتلك الحاالت في منازلهن مع أسرهن، أو تقو  الدار بمتابعة الحالة بعد  وتقد  لرعاية األسرية:ا

  انتقالها ل سرة للتأكد من عد  تعرضها لإلي اء مرة أخرى.

 (2011البحرينية،  اإلجتماعية)وزارة حقوق اإلنسان والتنمية 

 التحديات واإلنجازات

ص الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية تحديات محددة تواجه الحكومة باألشخا اإلتجارذكر تقرير 

 بالبشر: اإلتجارالبحرينية فيما يتعلا باإليواء والخدمات المقدمة لضحايا 

 الجنسي. اإلستغاللال توجد عملية رسمية للتعرف على ضحايا السخرة و 

 بالبشر. اإلتجاراءة للعاملين ونقا المعرفة وإحاالت الشرطة لدور اإليواء بالنسبة لضحايا اإلس 

  أ(. 2011وزارة الخارجية األمريكية، ) .بالبشر اإلتجارال توجد دار إيواء لل كور من ضحايا 

  توجد العديد من التسهيالت التي تقد  للضحايا مثل الخ  الساخن ال ي يساعدهم على الحديث اال انه

)وزارة حقوق اإلنسان والتنمية  يواءعن حاالتهم كما توجد مساعدة نفسية اجتماعية ودور لإل

 (.2011البحرينية،  اإلجتماعية

 الكويت 8-2-2

باألشخاص الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية إلى أن "وزارة الشؤون  اإلتجاريشير تقرير 

شخصاً، وتهدف إلى  40والعمل تدير دار إيواء قصيرة األجل بطاقة استيعابية قصوى تبلغ  اإلجتماعية

 .ر الخدمات الطبية والنفسية والقانونيةتوفي

 التحديات واإلنجازات

بالبشر" )وزارة الخارجية  اإلتجارال توجد دور لإليواء وال خدمات وقائية لل كور من ضحايا حتى اآلن  

 (.222-221ب، ص  2011األمريكية، 
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 70والنساء وتتسع لعدد  وتشير تقارير إعالمية إلى أن الحكومة الكويتية تخط  لفتح دار إليواء الرجال

-221ب، ص  2011شخصاً، مع ذلك ف ن ه   الدار لم يتم إنشاؤها بعد )وزارة الخارجية األمريكية، 

222) . 

 ُعمانسلحنة  8-2-3

أنشئت بالتعاون مع  بالبشر، اإلتجارلرعاية ضحايا  ُعماندار الضيافة هي أول دار إيواء في سلطنة 

، 126/2008بموجب المرسو  السلطاني رقم  2008بالبشر في عا   راإلتجااللجنة الوطنية لمكافحة 

ً لتقرير وزارة الخارجية األمريكية حول . بالبشر اإلتجارمن قانون مكافحة  22مادة   اإلتجاروطبقا

وقدمت خدماتها ألكثر من  2011باألشخاص فقد افتتحت دار الضيافة في شهر يناير/كانون الثاني 

 2011كانوا ضحايا لالتجار بالبشر والسخرة )وزارة الخارجية األمريكية،  طفالً و وامرأةً  خمسين رجالً 

السلطانية، وخدمة االدعاء العا ، ووزارة العمل والهيئات األخرى،  ُعمانوبالتعاون بين شرطة . ج(

اًء وك لك الخدمات الطبية، ويتم توفيرها بن القانونيةبالبشر على الدعم والمساعدة  اإلتجارحصل ضحايا 

امرأة من  34وقد استقبلت دار الضيافة حوالي . (2009على حاجة الضحايا )خطة العمل الوطنية، 

وبالتعاون مع  . (2010-2009، ُعمان)التقرير السنوي لسلطنة  2010بالبشر في عا   اإلتجارضحايا 

  بالبشر: تجاراإلدار الضيافة، تقو  الهيئات الحكومية المختلفة بتوفير الخدمات التالية لضحايا 

 : حول القضايا القانونية وإنفاذ  اإلستشاراتتوفير المساعدة القانونية و االدعاء العا

القوانين في السلطنة، وتسجيل الجرائم وإرسال البيانات إلى اللجنة الوطنية لمكافحة 

 بالبشر. اإلتجار

  وفير بالبشر، وت اإلتجارتوفير المسكن لضحايا وشهود  السلطانية: ُعمانشرطة

بالبشر إلرسالها لالدعاء العا   اإلتجارالحماية والطعا  وتجميع البيانات حول قضايا 

 . للتحقيا في الجريمة

  بالبشر في المجتمع، والعمل  اإلتجارتأهيل وإدماج ضحايا  :اإلجتماعيةوزارة التنمية

بالبشر من أجل إيجاد مصادر رزق شريف، وتوفير الرعاية  اإلتجارمع ضحايا 

 ، وإعادة التأهيل ورعاية األطفال.جتماعيةاإل

 :تزويد الضحايا بخدمات الرعاية الطبية والنفسية المجانية، بغض  وزارة الصحة

وتشمل المساعدة توفير الرعاية والتقييم النفسيين، . النظر عن الحالة القانونية للضحية

عدوى، وإصابات ومعالجة اإلصابات الناتجة عن اإلساءة البدنية، وسوء التغ ية، وال

 . األسنان، وفحوص أمراض النساء

 (2010، ُعمانبالبشر بسلطنة  اإلتجار)اللجنة الوطنية لمكافحة 
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 :التحديات واإلنجازات

عا   سابقا وتم إنشاء دار الضيافة بالبشر اإلتجارلرعاية ضحايا  ُعماندار إيواء في سلطنة لم يكن هنام 

وفيها  بالبشر اإلتجارمن قانون مكافحة  22، مادة 126/2008بموجب المرسو  السلطاني رقم  2008

 .كل الخدمات الالزمة لخدمة الضحايا

 قحر 8-2-4

بتوصية من اللجنة المنوط بها وضع الخطة االستراتيجية  2003أنشئت الدار القطرية لإليواء في عا  

المؤسسة القطرية لمكافحة  ، ثم أنشئت2005بدأت الدار عملها في عا  . بالبشر في قطر اإلتجارلمكافحة 

 .حت الدار ملحقة بها في ذلك الوقتوأصب 2008بالبشر في عا   اإلتجار

بالبشر من جميع الجنسيات، ومن كال  اإلتجارتقد  الدار خدماتها لضحايا العنف المنزلي وضحايا 

ولكن يمكن  أشهر كحد أقصى 6وتصل مدة اإليواء بصفة عامة إلى . الجنسين وك لك البالغين واألطفال

من العمالة التي تعرضوا ومعظم الحاالت التي تدخل الدار . تمديدها لمدة عا  حسب حاجة كل حالة

 .لالساءة من الجنسين

ً للمؤسسة القطرية لمكافحة  بالبشر، فقد صممت المؤسسة وسيلة خاصة عبر اإلنترنت  اإلتجارطبقا

 .ا النساء واألطفالبالبشر، والسيم اإلتجارلتوفير خدمات اإلرشاد لضحايا 

 .بالبشر اإلتجارلقي بالغات ضحايا تشغيل خ  ساخن لتتقو  المؤسسة ب

  .ة بهويات الضحايا وأماكن إقامتهمتفرض الدار قيوداً على تقديم معلومات متعلق

  وتوفر الدار الخدمات التالية للضحايا:

 إجراء بحث حالة للضحايا 
 الهاتفية اإلستشارات 
  اإلجتماعيةبالبشر وتزويدهم بالرعاية النفسية والطبية و راإلتجاإيواء ضحايا. 
  تقديم المشورة القانونية، وتعيين المحامين للدفا  عن الضحايا واإلشراف على قضاياهم

 في المحاكم.
 توفير المعلومات للجهات األمنية . 
 .العمل مع وزارة العمل لإلبالغ عن أية انتهاكات 
 بالبشر. اإلتجاريسير عملية مساعدة ضحايا التعاون مع الهيئات المختصة لت 
 .إعداد برامج إعادة التأهيل واإلدماج للضحايا ومتابعة رعايتهم 
 توفير البرامج الترفيهية والمهنية وبرامج التسلية للبالغين واألطفال . 
 توفير المساعدات المالية وفرص العمل للضحايا لتأمين مستقبلهم . 

 أ( 2008بالبشر،  اإلتجار )المؤسسة القطرية لمكافحة   

حالة )من ال كور واإلناث( )التقرير السنوي للمؤسسة القطرية  147ستقبلت الدار  2010في عا  

 (.2011-2010بالبشر،  اإلتجارلمكافحة 

 التحديات واالنجازات:

ط بها بتوصية من اللجنة المنو 2003الدار القطرية لإليواء في عا   إنشاءوتم إيواء  لم يكن هنام دار

 .2005بدأت الدار عملها في عا  . بالبشر في قطر اإلتجاروضع الخطة االستراتيجية لمكافحة 
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 المملكة العربية السعودية 8-2-5

دور إيواء في المملكة العربية السعودية للعامالت  ثالثةأن هنام ،Calundrucci يقول كالوندروتشيو

وتوفر دور اإليواء اإلعاشة والغ اء . دن السعوديةفي كبرى الم بالبشر، اإلتجاراألجنبيات وضحايا 

 (.2005والرعاية الطبية أثناء قيا  هيئات إنفاذ القانون بالتحقيا في قضاياهن )المنظمة الدولية للهجرة، 

إلى وجود دار إليواء النساء الالئي تعرضن ،  بجدة وقد أشارت جمعية البر في المملكة العربية السعودية

ويمكن له   الدار أن تستوعب . في جدة 2005ليها اسم دار الحماية والتي أنشئت في عا  لإلساءة يطلا ع

. (2010السعدان والشمري ،&  2005بالبشر )جمعية البر،  اإلتجارضحايا  من ضمنهم ضحية 150

يطلا عليه اسم مركز  اإلستغاللوتشرف جمعية البر ك لك على مركز لحماية األطفال من التسول و

ويعمل المركز . طفل 500، ويمكن أن يستوعب 2003ألطفال المتسولين وال ي أنشئ في عا  إيواء ا

وقد أبرمت الجمعية اتفاقية مع اليونيسيف لتدريب العاملين . على توفير خدمات التغ ية والتعليم والترفيه

 (.2005بالمركز على أفضل الطرق في التعامل مع األطفال وحمايتهم )جمعية البر، 

ً لتقرير . وهو للخادمات الهاربات من المنازل دمات بالرياضامركز لرعاية  شؤون الخ وهنام طبقا

 ، اإلساءات ضد عامالت المنازل اآلسيويات في المملكة العربية السعودية منظمة هيومان رايتس ووت ، 

لصالح مواطنيهما؛ في المملكة العربية السعودية  لإليواءن يدار مالديهف ن سفارتي إندونيسيا وسريالنكا 

 (.2008مزدحمتان وغير صحيتين )هيومان رايتس ووت ،  هماإال أن

في الدما  في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى  اإلجتماعيةأنشئ مكتب الرعاية 

ت ويعمل المكتب كوسي  بين عامال. تلقي الشكاوى التي تقدمها عامالت المنازل ضد أصحاب العمل

كما تقو  الشرطة السعودية ب حالة عامالت المنازل إلى مكتب الرعاية . المنازل وأصحاب العمل

 (.2004حيث تبدأ عملية الوساطة )وزارة الخارجية األمريكية،  اإلجتماعية

 واإلنجازاتالتحديات 

وطبقاً . بالبشر راإلتجاتواجه المملكة العربية السعودية بعض التحديات في توفير خدمات اإليواء لضحايا 

 :باألشخاص الصادر من وزارة الخارجية األمريكية اإلتجارلتقرير 

 اً خصوصبالبشر  اإلتجاريواء لضحايا ال خاصة الحكومة لم توفر مراكز أو خدمات بأن 

  . اجنسي هاستغاللالتي تم ا الحاالت

 لمساعدة في باإلضافة إلى ذلك، فقد صدرت تقارير تشير إلى أن الضحايا لم يحصلن على ا

 .نتظار لفترات طويلة قبل الحصول على المساعدةسنوات األخيرة، وبعضهن اضطررن لإلال

  تصال مع عائالتهن أو قنصلياتهننساء لم يُسمح لهن بالمغادرة واإلأن الكما ذكر التقرير. 
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 بالبشر يُحتجزون في السجون حتى يتم حل  اإلتجارفي المدن الصغيرة بالمملكة ف ن ضحايا و

ال تحتوي على وان وجدت تلك المراكز فانها . ضاياهم، حيث ال توجد مراكز لإليواءق

وزارة بالبشر من ال كور ) اإلتجارمعلومات محدثة لعدد القضايا وال تقد  الخدمات لضحايا 

 . (د 2004الخارجية األمريكية، 

  مركز لرعاية  جد يوبالبشر  اإلتجاربحسب تقرير جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة

ويستقبل ضحايا  مركز إيواء مؤقت لعامالت المنازل الهارباتوهو الرياض  شؤون الخادمات

 بالبشر ايضا  بالتعاون مع جمعية البر وهيئة االغاثة االسالمية. اإلتجار

 اإلمارات العربية المتحدة دولة دور اإليواء في  8-2-6

ً للتوصيات الدولية وأفضل الممارسات، أنشأت اإلمارات العربية المتحدة مراكز إيواء لتوفير  طبقا

اإلمارات  دولة بالبشر في اإلتجاربالبشر )اللجنة الوطنية لمكافحة  اإلتجارالحماية والدعم لضحايا 

 (.2011العربية المتحدة، 

 مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال، دبي

اإلمارات  في دولة امصرا به ةربحي ية غيرإن مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال هي أول دار رعا

. بالبشر اإلتجارللنساء واألطفال من ضحايا العنف المنزلي، اإلساءة ل طفال، وضحايا  العربية المتحدة

 عملللضحايا، من خالل إطار  اإلجتماعيةتنتهج المؤسسة أفضل الممارسات لتقديم خدمات الرعاية 

ً  ماشىويثقافات يراعي اختالف ال وال ي حقوق اإلنسان ولقد . مع مقاييس دور اإليواء المعترف بها عالميا

بتوجيهات  من صاحب السمو الشيخ محمد  2007تم تأسيس ه   المؤسسة في شهر يوليو/تموز من عا  

حاكم دبي، وذلك من أجل  رئيس الوزراء دولة اإلمارات العربية المتحدةبن راشد آل مكتو  نائب رئيس 

المواثيا الدولية لحقوق اإلنسان، التي  مع ا خدمات حماية ودعم فورية، وبما يتفامنح أولئك الضحاي

.  كما خالل تصديقها على اتفاقية األمم المتحدة لحماية حقوق النساء واألطفالتلتز  بها الحكومة من 

 اعلى توثيا عالقاتهالمؤسسة  حرص ة مجلس إدارة يتمتع ب ستقالليه وتى إدارة المؤسسيشرف عل

باالضافة الى المنظمات االخرى  ومراكز الشرطة، النيابات العامة، القنصليات بالدوله و مراكز االيواءب

فضل الممارسات التنظيمة ى أالدولية ومؤسسات النفع العا  داخل الدولة وخارجها وذلك للوصول ال

( 250عب ما يقارب )مؤسسة دبي لرعاية النساء واالطفال تستومرافا  والفنية في ه ا المجال. حيث أن

 شخا. 

مؤسسة  إلى تمكين األسر ودعم المجتمع عن طريا حماية النساء واألطفال ال ين تعرضوا الوتهدف 

المؤسسة ك لك لمنع استمرار اإلساءة وتصعيد العنف،  تسعى كما  .لإلي اء النفسي والجنسي والعاطفي

ير السنوي الصادر عن )تقر ع القدراتمن خالل التعليم وتوسي اإلجتماعيةوتعمل على نشر التوعية 

 (.2012-2011 اإلمارات العربية المتحدة، دولة  بالبشر في اإلتجاراللجنة الوطنية لمكافحة 
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تقو  مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال بمساعدة النساء واألطفال ضحايا العنف المقيمين في دبي 

كما . داخل الدولة القانوني وضعهمودينهم، و جتماعي، وعرقهم،بغض النظر عن جنسهم، ومستواهم اال

والتقييم  اإلستشاراتتوفر اإليواء العاجل في حالة الطوارئ، وخدمة متابعة الحاالت، والرعاية الطبية، و

 إدارة الجنسية واالقامةمن القنصليات والدعم الحصول على المساعدة القانونية، وو، للحاالت النفسي

، تعمل المؤسسة ك لك على الم كورة الخدمات األساسية وباإلضافة إلى. صةلة الى الجهات المختواإلحا

توفير خدمات الدعم الثانوي بما فيها تعليم األطفال وتوفير الخدمات الترفيهية، واللياقة البدنية، وتمكين 

ء ومن خالل التنسيا عن قرب مع الشركا. المرأة، والتدريب من أجل تعزيز المهارات، وخدمات التعهيد

. المحليين، تسعى مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال إلى توفير خدمات شاملة ورعاية متكاملة لعمالئها

امرأة وطفل على المساعدة بعد تحديدهم كضحايا لعدد  115 تأشهر فق  من افتتاحها، "حصل عشرةفبعد 

وإساءة صاحب العمل بالبشر، والعنف المنزلي، وإهمال األسرة،  اإلتجارمن الجرائم بما في ذلك 

قامت المؤسسة بتشغيل خ  ساخن  واالضافة الى ذلك األخرى"  اإلجتماعيةباإلضافة إلى المشكالت 

ً بعدة لغات لمساعدة الضحايا وحمايتهمار الساعة ( على مد800111)  2007وخالل الفترة من . يوميا

قضية اتجار بالبشر  166ي يبلغ تلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال عدد إجمال 2012يونيو إلى 

 .(2012النساء واألطفال،  لرعاية)مؤسسة دبي  في دار اإليواء التابعة للمؤسسة وقامت ب يواء الضحايا

 مراكز إيواء النساء واألطفال

ً للمقاييس وأفضل 2008فبراير/شباط 26ي بتاريخ أنشئ مركز إيواء النساء واألطفال في أبوظب  طبقا

تعمل تحت مظلة هيئة الهالل األحمر اإلماراتي بالتعاون  ربحيه وهو مؤسسة غير  ،ةالممارسات الدولي

وتوفر خدمات اإليواء والدعم للنساء واألطفال ضحايا  ،بالبشر اإلتجارمع اللجنة الوطنية لمكافحة 

 بالبشر عن اإلتجارويتمثل هدف المؤسسة في توفير اإليواء اآلمن والدعم لضحايا  ،بالبشر اإلتجار

ر يتوفإلى باإلضافة . طريا إعادة التأهيل والدعم الطبي والنفسي واالجتماعي والخدمات القانونية

دولة  بالبشر في  اإلتجار)التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة التدريب التعليمي األساسي

 اإلتجارألطفال ضحايا إيواء النساء وا وقد قامت مراكز .(2011-2010اإلمارات العربية المتحدة، 

بالبشر في إمارتي الشارقة ورأ  الخيمة حيث  اإلتجاربالبشر ب نشاء وافتتاا مركزين إليواء ضحايا 

( نزيلة. وفي الوقت 60( نزيلة باإلضافة إلى مركز أبوظبي ال ي يستوعب )70يستوعب كال المركزين)

الموظفات المؤهالت للتحاورمع  وتدريب طاقم من( 8007283) ذاته تم إنشاء خدمة الخ  الساخن

تقو  بتقديم العديد  اإليواء. والجدير بال كر أن مراكز بعدة لغات مختلفة وعلى مدار الساعةاإلتجارضحايا 

بالبشر  اإلتجارالتقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة (بالبشر اإلتجارمن الخدمات لضحايا 

 .(2012-2011 ،اإلمارات العربية المتحدةدولة في 
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 التحديات واإلنجازات 

ً لتقرير  ة اإلمارات العربية باألشخاص ال ي أصدرته وزارة الخارجية األمريكية، ف ن دول اإلتجارطبقا

بالبشر ال ين يجب عليهم ال هاب  اإلتجارإلى وجود خدمات وقائية لل كور من ضحايا  رالمتحدة تفتق

 و(. 2011ارجية األمريكية، لسفاراتهم للحصول على الدعم )وزارة الخ

بالبشر، إال أن هنام وحدات لرعاية  اإلتجاررغم عد  وجود مراكز إيواء لل كور من ضحايا لكن بو

ملين، وتدير العمالة وتوفر الرعاية والحماية للعاالمقتضة بتوجد ه   الوحدات في األماكن ، العاملين

ً في قرية الراحة العمالية،  قهم،م واقتراحاتهم وتعمل على توعية العاملين بحقوواهشك وتعمل حاليا

وحدة  كما تنظم . والوثبة، وجزيرة يا ، وأبوظبي، والمحيصنة، ودبي، ومنطقة الشارقة الصناعية

، عقدت الوحدة 2010وفي عا  . زيارات لمواقع العمل لإلبالغ عن أي انتهاكاترعاية العاملين، 

لغة )التقرير السنوي الصادر عن اللجنة  150 محاضرات حول حقوق العمال بلغات عديدة بلغت

 . (2011-2010بالبشر،  اإلتجارالوطنية لمكافحة 

ً بأن ضحايا  ً قويا الجنسي يجب تدعيمهم وحمايتهم ومنحهم خدمات  اإلستغاللتؤمن الدولة إيمانا

ى يُمنحوا ويحا لجميع الضحايا الحصول على أماكن توفر لهم الحماية حت. وإعادة التأهيل اإلستشارات

المستندات الصحيحة، ثم يتم إعادة الضحايا ألوطانهم على نفقة الدولة بموجب "برنامج مساعدة ضحايا 

باإلضافة إلى ذلك، تعمل الدولة بفاعلية مع الدول األجنبية والمنظمات غير . بالبشر" اإلتجارجريمة 

العربية المتحدة،  بدولة اإلماراتر بالبش اإلتجارالحكومية كلما لز  األمر )اللجنة الوطنية لمكافحة 

2011). 

 وإنفاذ القانون اتالتشريع 8-3

ً لقوانين  اإلتجارمعظم دول مجلس التعاون الخليجي يرون جريمة  بالبشر على أنها ليست فق  انتهاكا

ً لمبادئ الشريعة اإلسالمية اإلتجار ً انتهاكا في فمعظم العقوبات تأخ  ه ا المعنى . بالبشر، ولكنها أيضا

 2010اعتبارها وتُسن بما يتفا والشريعة اإلسالمية )مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

 . ج(

 اإلتجارحقوق اإلنسان في الوطن العربي: قضية  تشريعات"في الدراسة الصادرة تحت عنوان و

، يمكن تقسيم دول العربيةلاب بالبشر اإلتجارقوانين  سن وتشريع يقول مطر أنه بناًء على حالة ،"بالبشر

المجموعة األولى تضم تلك الدول التي سنت بالفعل تشريعات  ، البلدان العربية إلى ثالث مجموعات

بالبشر، وتشمل سوريا، واإلمارات العربية المتحدة، والجزائر، والبحرين، وجيبوتي،  اإلتجارلمكافحة 

أما الدول التي . ية السعودية، وقطر، ولبنان، والمملكة العربُعمانومصر، واألردن، وموريتانيا، و

وأخيراً تتكون المجموعة . بالبشر فتشمل العراق والكويت اإلتجاريجري فيها اآلن صياغة قوانين تمنع 
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الثالثة من ه   الدول التي ال تزال تعتمد على التشريعات الحالية في قانون العقوبات لمالحقة قضايا 

 (.2011واليمن، والمغرب، وليبيا، والسودان )مطر، بالبشر وتشمل تونس،  اإلتجار

 البحرين 8-3-1

في البشر  اإلتجارجميع أشكال  2008باألشخاص لسنة  اإلتجارفي البحرين، يحظر قانون مكافحة 

 تسعةويتكون ه ا القانون من . سنة 15سنوات إلى  3ويحدد عقوبات تصل إلى السجن لمدة تتراوا بين 

ً إلى إصدار عدد من المراسيم التي تعزز مكافحة . لبشربا اإلتجارمواد تجر    اإلتجاروقد أشار أيضا

بشأن نقل وزراعة األعضاء البشرية باعتبار   1998( لسنة 16باألشخاص، بما في ذلك المرسو  رقم )

بشأن قانون العمل، وال ي ينظم  1976( لسنة 23شكالً لالتجار باألشخاص إلى حد ما؛ والمرسو  رقم )

 (.2009دا  األحداث والنساء )مرصد حقوق اإلنسان البحريني، استخ

ويحظر قانون العقوبات البحريني االستقدا  ألغراض البغاء، وتحريض ذكر أو أنثى على ارتكاب 

ً على ما يكسبه الشخا من الفجور والدعارة، ويجر   ً أو جزئيا الفجور والدعارة، ويجر  االعتماد كليا

 10وتتراوا العقوبات بين السجن لمدة تتراوا بين سنتين إلى  ، فجور والدعارةإنشاء أو إدارة محال ال

وفي بعض الحاالت، تقو  السلطات ب عادة . سنوات، أو إذا لم يكن مواطناً بحرينياً، يتم إعادته إلى وطنه

حقتهم األطفال الموقوفين في قضايا فجور ودعارة وجرائم أخرى غير سياسية إلى عائالتهم بدالً من مال

 (.1976قضائياً، والسيما في أول سابقة لهم )قانون العقوبات البحريني، 

 ينا القانون على ما يلي:

 باألشخاص اإلتجاربشأن  2008( لسنة 1قانون رقم ) -مملكة البحرين 

 (1المـادة )

باألشخاص، تجنيد شخا أو نقله أو  اإلتجارفي تطبيا أحكا  ه ا القانون يقصد ب -أ

إيوائه أو استقباله بغرض إساءة االستغالل، وذلك عن طريا اإلكرا  أو  تنقيله أو

التهديد أو الحيلة أو باستغالل الوظيفة أو النفوذ أو ب ساءة استعمال سلطة ما على ذلك 

 الشخا أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

في الدعارة أو في أي شكل من أشكال  ، استغالل ذلك الشخااإلستغاللوتشمل إساءة 

أو االعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو االسترقاق أو الممارسات  اإلستغالل

 الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نز  األعضاء.

يعتبر اتجاراً باألشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون  -ب

هم في حالة ظرفية أو شخصية ال يمكن معها االعتداد برضائهم أو  الثامنة عشرة أو من

حرية اختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغاللهم ولو لم يقترن الفعل بأي من 

 الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني عليه ال ي لم يبلغ من العمر ثماني  -ج

 سنة.عشرة 
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 (2المـادة )

مع عد  اإلخالل بأية عقوبة أشد ينا عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب 

بالسجن وبالغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار كل من 

وفي حالة الحكم باإلدانة يلز  الجاني بدفع . باألشخاص اإلتجارارتكب جريمة 

 يها مصاريف إعادة المجني عليه إلى دولته إذا كان أجنبياً.المصاريف، بما ف

وتأمر المحكمة في جميع األحوال بمصادرة األموال واألمتعة واألدوات وغيرها مما 

 يكون قد استعمل أو أعد لالستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها.

 (3المـادة )

مائة ألف دينار كل شخا  يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف وال تجاوز

باألشخاص باسمه أو لحسابه أو لمنفعته من أي رئيس  اإلتجاراعتباري ارتكبت جريمة 

أو عضو مجلس إدارة أو مسئول آخر في ذلك الشخا االعتباري أو تابع له أو ممن 

 يتصرف به   الصفة.

الشخا وال يخل ذلك بالمسئولية الجنائية ل شخاص الطبيعيين ال ين يعملون لدى 

 االعتباري أو لحسابه طبقاً ألحكا  ه ا القانون.

 (4المـادة )

مع مراعاة أحكا  الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العقوبات، يعد ظرفاً 

 باألشخاص ما يلي: اإلتجارمشدداً للعقوبة في جريمة 

 ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية. -1

 خامسة عشرة أو أنثى أو من ذوي االحتياجات الخاصة.إذا كان المجني عليه دون ال -2

 إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني. -3

إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو مالحظته أو ممن لهم  -4

 سلطة عليه أو كان المجني عليه خادماً عند .

 نتيجة ارتكاب الجريمة.إذا أصيب المجني عليه بمرض ال يرجى الشفاء منه  -5

 باألشخاص( اإلتجاربشأن  2008( لسنة 1قانون رقم ) -)مملكة البحرين 

 التحديات واإلنجازات

 :واإلنجازات ومنهاوتشير التقارير إلى التحديات التي واجهت مملكة البحرين 

 ن من تحريك دعاوى قضائية ضد أصحاب العمل ألن العاملين ليسوا على وعي ويخشى العامل

كما أن العاملين ال . القانون، ويخشون من خسارة إقامتهم ويفتقدون إلى الثقة في النظا  القانونيب

يستطيعون تحمل تكاليف المساعدة القانونية، وال يوجد مترجمون فوريون في المحاكم )وزارة 

 أ(. 2011الخارجية األمريكية، 



 
 

 إدارة البرامج واألبحاث بمؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال | 48

  اإلتجارللتعامل مع جميع أشكال تسعى البحرين لتطوير النظا  القانوني واإلجرائي الصحيح 

 ب(. 2011بالبشر، لدعم الضحايا ومالحقة الجناة قضائياً )مركز البحرين لحقوق اإلنسان، 

  ال يحظر القانون االحتفاظ بجوازات سفر العاملين مما يعرضهم للسخرة )وزارة الخارجية

 أ(. 2011األمريكية، 

  ،لما أعلنه مرصد حقوق اإلنسان البحريني ً بالبشر  اإلتجارتوجد تشريعات لمكافحة طبقا

( 33والسيما السخرة مثل قانون االتحادات التجارية الصادر بموجب المرسو  التشريعي رقم )

في أغسطس/آب . بشأن تنظيم سوق العمل 2006( لسنة 19؛ والقانون رقم )2002لسنة 

ويمنح . قة صاحب العمل، اُعتمد قانون يسمح للعاملين األجانب بتغيير وظائفهم دون مواف2009

وأي انتهام له ا . القانون الجديد إدارة سوق العمل الحا في تغيير وظيفة العامل بناًء على طلبه

)مرصد حقوق اإلنسان  ويضم قانون العمل الجديد العمالة المنزلية. الشرط يواجه بعقوبات

 . (2009البحريني، 

 ن على رواتبهم بالكامل وفي وقتها، أنشأت سعياً لحماية رواتب العاملين وضمان حصول العاملي

ً إلكترونياً، حيث يوفر ه ا النظا  المعلومات المطلوبة حول  هيئة تنظيم سوق العمل نظاما

عمليات سداد الرواتب في القطا  الخاص، ويوضح ما إذا كانت الشركات المعنية تدفع الرواتب 

 (.2009ني، حسب االتفاق المبر  أ  ال )مرصد حقوق اإلنسان البحري

  ال تسمح اإلدارة العاملة للجنسية والجوازات واإلقامة بترحيل العاملين األجانب إال بموجب

كما أن العاملين األجانب يمكنهم أن يتغلبوا على أية صعوبات تواجههم وحل . قرار من المحكمة

قامة )مرصد نزاعاتهم عن طريا التنسيا مع سفاراتهم واإلدارة العامة للجنسية والجوازات واإل

 (.2009حقوق اإلنسان البحريني، 

 الكويت 8-3-2

بالبشر، وهو على جدول أعمال  اإلتجارال تزال الحكومة الكويتية تعمل على صياغة قانون لمكافحة 

 ب(. 2011)وزارة الخارجية األمريكية،  2009مجلس األمة الكويتي من  نوفمبر / تشرين الثاني 

ً أخرى ضمن قانون العقوبات تهدف إلى مكافحة أشكال مع ذلك، ف ن الكويت تمتلك ن  اإلتجارصوصا

 بالبشر مثل:

  التي تحظر االستعباد عبر الحدود الوطنية، وتنا على عقوبة الحبس مدة ال تجاوز  185المادة

 (.1960خمس سنوات وغرامة ال تجاوز خمسة آالف دينار )قانون العقوبات الكويتي، 

  را  على ممارسة البغاء، ونصها كاآلتي "كل من حمل ذكرا أو أنثى التي تحظر اإلك 201المادة

على ارتكاب الفجور والدعارة، عن طريا اإلكرا  أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالحبس مدة ال 

ف ذا كانت . أو ب حدى هاتين العقوبتينغرامة ال تجاوز خمسة آالف دينار تجاوز خمس سنوات وب

امنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات سن المجني عليه تقل عن الث
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)قانون العقوبات الكويتي،  أو ب حدى هاتين العقوبتين التي ال تجاوز سبعة آالف دينار والغرامة

1960.) 

  التي تحظر إنشاء محال لممارسة الفجور والدعارة ونصها كاآلتي: " كل شخا  203المادة

دعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب أنشأ أو أدار محال للفجور وال

)قانون العقوبات غرامة ال تجاوز سبعة آالف دينار بالحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات وب

 (.1960الكويتي، 

  :التحديات واإلنجازات 

 منها:االنجازات وتشير المصادر إلى التحديات التي واجهت دولة الكويت و

 كويتي ال يشمل العمالة المنزلية في القانون وتوجد عبارة واضحة تنا على قانون العمل ال

 ذلك. 

  بالبشر. اإلتجارعد  وجود قانون  خاص بقضية 

  ،بعض العاملين يدفعون رسو  توظيف باهظة في الكويت رغم أنه بموجب القانون الكويتي

يتعرض الكثير من يتعين على أصحاب العمل أن يدفعوا ه   الرسو  وبسبب نظا  الكفالة 

 .ب( 2011)وزارة الخارجية األمريكية، العاملين للسخرة داخل المنازل الخاصة

   بالبشر يُعاقبون على انتهام قوانين الهجرة بسبب نقا المعرفة  اإلتجارال يزال ضحايا

بالبشر واستمرار االعتماد على نظا  الكفالة )وزارة  اإلتجاروالخبرة في التعرف على ضحايا 

 ب(. 2011ارجية األمريكية، الخ

  لما أعلنته الحكومة الكويتية، ف ن وزارة الشؤون ً والعمل قد أنشأت إدارة  اإلجتماعيةطبقا

متخصصة تتعامل مع العمالة المنزلية لحل مشاكلهم وتشرا لهم حقوق صاحب العمل والعامل 

 (2011)جريدة األنباء، 

  اراً يفرض المزيد من القوانين المقيدة والعمل قر اإلجتماعيةوقد أصدرت وزارة الشؤون

السنوية ويو  واحد كراحة  اإلجازةلضمان حصول العمالة المنزلية على المزيد من الحقوق مثل 

وتعكف الحكومة . (2011أسبوعية وحصولهم على أجورهم قبل نهاية كل شهر )جريدة األنباء، 

 (.2011األنباء،  الكويتية ك لك على صياغة قانون للعمالة المنزلية )جريدة

   تم تدريب مسؤولي الوزارة وضباط الشرطة والمستشارين القانونيين والقضاة 2011في عا ،

في وزارة الداخلية من قبل المنظمة الدولية للهجرة على طريقة التعامل مع حساسية قضايا 

ألمريكية، بالبشر وطرق حماية حقوق العاملين المقيمين بشكل فعال )وزارة الخارجية ا اإلتجار

 ب(. 2011

  باألشخاص إلى أن الكويت ال تمتلك  اإلتجارويشير تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول

إال أنها تحظر االستعباد عبر الحدود  بالبشر، اإلتجاروسيلة قانونية وطنية شاملة لمكافحة 

 ب(. 2011الوطنية واإلكرا  على ممارسة البغاء )وزارة الخارجية األمريكية، 
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  وبموجب القانون الكويتي، يعتبر االحتفاظ بجوازات السفر ممنوعاً، إال أنه ممارسة شائعة يمكن

وال تب ل الحكومة الكويتية جهوداً حقيقية  ،أن تؤدي بالعامل إلى أن يصبح ضحية للسخرة

 ب(. 2011إليقاف ه   الممارسة )وزارة الخارجية األمريكية، 

  في حالة احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل، يمكن أنه بالحكومة الكويتية  صرحتوقد

للعامل أن يقد  شكوى لدى اإلدارة العامة للهجرة والتي ستطلب فوراً من صاحب العمل أو 

الكفيل أن يعيد جواز السفر للعامل وسوف تحقا في السبب وراء االحتفاظ بجواز سفر العامل 

 (2011)جريدة األنباء 

 احتجاز النساء في جرائم البغاء حتى وإن كن ضحايا لالتجار بالبشر  وثمة تحد  آخر، أال وهو

 ب(. 2011الجنسي )وزارة الخارجية األمريكية،  اإلستغالل بهدف 

  قامت الحكومة بزيادة الحد األدنى للرواتب في القطا  الخاص إلى 2010في أبريل / نيسان ،

مل العمالة المنزلية في الكويت وال ين مع ذلك، ف ن ه ا لم يش. في الشهر ةأمريكي اتدوالر 210

يبلغ عددهم نصف مليون شخا وهم المجموعة األكثر عرضة لالتجار بالبشر، ولم تصدر 

 ب(. 2011تعليمات لتنظيم ه   القاعدة )وزارة الخارجية األمريكية، 

 كما أن عدد القضايا التي تعلن عنها الحكومة قليل، إن وجد، بسبب عد  وجود إطار تشريعي 

بالبشر )رغم وجود قوانين أخرى يمكن استغاللها لمالحقة الجرائم المرتبطة  اإلتجارحول 

تنتهج الحكومة نهجاً إدارياً في معاقبة التجار بالبشر عن طريا إغالق شركة . بالبشر( اإلتجارب

التوظيف، أو فرض غرامات، أو مطالبة صاحب العمل بسداد المتأخرات للموظف دون مالحقة 

 2011أو تحقيا في االدعاءات بوجود نشاط إجرامي )وزارة الخارجية األمريكية،  قضائية

 ب(.

 ُعمانسلحنة  8-3-3

، ب صدار قانون مكافحة 126/2008، أصدر السلطان قابو  بن سعيد المرسو  السلطاني رقم ُعمانفي 

قانون والتي تتناول فيما يلي نصوص مواد ال. بالبشر اإلتجاربالبشر، وال ي يحظر كل أشكال  اإلتجار

 بالبشر: اإلتجارأهم النقاط في قانون مكافحة 

 ( في تطبيا أحكا  القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين 1المادة :)

  سياق النا معنى آخر: قرين كل منها ما لم يقتِض 

o  ( من 2القيا  بأي فعل من األفعال الواردة في المادة ) بالبشر: اإلتجارجريمة

 . القانون ه ا
o  االستخدا  غير المشرو  للشخا ويشمل الدعارة، وأي شكل من  :اإلستغالل

الجنسي، أو السخرة، أو العمل قسراً، أو االسترقاق، أو  اإلستغالل أشكال 

 الممارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد، أو النز  غير المشرو  ل عضاء.
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o :ثة أشخاص فأكثر تقو  بفعل أي جماعة مؤلفة من ثال جماعة إجرامية منظمة

بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو  اإلتجارمدبر بهدف ارتكاب جريمة 

 غير مباشر على منفعة مالية أو أية منفعة مادية أخرى.
o :الجريمة التي ترتكب في أكثر من دولة واحدة أو  الجريمة عبر الوطنية

واإلشراف عليها  لتوجيهارتكبت في دولة واحدة ولكن تم اإلعداد والتخطي  وا

من دولة أخرى، أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريا جماعة إجرامية 

منظمة تمار  أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة 

 ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى.

 ( يعد مرتكباً جريمة 2المادة :)بالبشر كل شخا يقو  عمداً وبغرض  اإلتجار 

  :اإلستغالل

o أو إيوائه أو استقباله عن طريا اإلكرا  أو التهديد  نقلهاستخدا  شخا أو  -أ

أو الحيلة أو باستغالل الوظيفة أو النفوذ أو باستغالل حالة استضعاف أو 

باستعمال سلطة ما على ذلك الشخا أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة 

 . سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة
o أو إيوائه أو استقباله ولو لم تستخد  الوسائل  نقله  حدث أو استخدا -ب

 المنصوص عليها في البند السابا.

 ( يعاقب كل من ارتكب جريمة 8المادة :)بالبشر بالسجن مدة ال تقل عن  اإلتجار

ثالث سنوات وال تزيد عن سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف لاير وال 

 تزيد عن مائة ألف لاير.

 بالبشر بالسجن مدة ال تقل عن سبع  اإلتجار(: يعاقب على جريمة 9مادة )ال

سنوات وال تزيد عن خمس عشرة سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف لاير وال 

 تزيد عن مائة ألف لاير في أي حالة من الحاالت اآلتية:

o إذا كان المجني عليه حدثاً أو من ذوي االحتياجات الخاصة -أ . 
o إذا كان  -ب ً  . الجاني يحمل سالحا

 . إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخا -ج
ً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو  -د إذا كان الجاني زوجا

 كانت له سلطة عليه.

 . إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كان الجاني احد أعضائها -هـ
فاً بخدمة عامة استغل وظيفته الرتكاب إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكل -و

 . الجريمة
 . الحدود الوطنيةإذا كانت الجريمة عبر  -ز
بالشر بالجنون  اإلتجارإذا أصيب المجني عليه بسبب استغالله في جريمة  -ا

 أو بمرض نقا المناعة أو بأي مرض نفسي أو عضوي ال يرجى برؤ .
ظم أو أدار جماعة إجرامية ويعاقب ب ات العقوبة كل من أنشأ أو أسس أو ن

منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا لالنضما  إليها، يكون هدفها أو بين أهدافها 

 بالبشر. اإلتجارارتكاب جريمة 
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 ( إذا ارتكبت جريمة 10المادة :)بالبشر بواسطة شخا اعتباري فيعاقب  اإلتجار

عتباري إذا ثبت بالعقوبة المقررة للجريمة الشخا المسؤول عن إدارة الشخا اال

ويكون الشخا االعتباري مسؤوالً عن الجريمة إذا وقعت باسمه . علمه بالجريمة

ولصالحه ويعاقب بالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف لاير وال تزيد عن مائة ألف 

  لاير.

 ( يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن ثالث سنوات 11المادة :)

ن ثالثمائة لاير وال تزيد عن ألف لاير كل من علم بارتكاب جريمة وبغرامة ال تقل ع

بالبشر، ولو كان مسؤوالً عن السر المهني، ولم يبلغ السلطات المختصة ب لك،  اإلتجار

ويجوز اإلعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن اإلبالغ زوجاً للجاني أو من أصوله 

  أو فروعه.

 (2008ي، عُمانر البالبش اإلتجارقانون مكافحة )

 التحديات واإلنجازات

 منها:االنجازات وو ُعمانسلطنة  التي واجهتتشير المصادر إلى التحديات 

  أخفقت في  ُعمانباألشخاص أن سلطنة  اإلتجارذكر تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول

قد صرحت  رغم أن الحكومة. حظر االحتفاظ بجوازات السفر وال تزال ه   الممارسة مستمرة

قضية للمحاكم من أجل  40قضية حول االحتفاظ بجوازات السفر وقد أحيلت  202أن هنام 

ولم يُنشر أي تقرير بشأن التحقيقات في احتمال وجود . الفصل فيها من قبل وزارة القوى العاملة

ج، ص  2011حاالت لالتجار بالبشر ناتجة عن ه   الشكاوى )وزارة الخارجية األمريكية، 

284) . 

 ي السنوي يوجد قسم يتناول كل عملية تحقيا في كل حالة ونو  العقوبات عُمانفي التقرير ال

، نمابالبشر في عُ  اإلتجارالصادرة )التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة 

2009-2010.) 

  تعيين  ، أنشئ في محكمة استئناف مسق  قسم جنائي جديد وتم2011في يناير / كانون الثاني

 اإلتجارقاضيين اثنين وثالثة أعضاء مساعدين ونواب للمدعي العا  لإلشراف على قضايا 

 ج(. 2011بالبشر )وزارة الخارجية األمريكية، 

  جميع العاملين يحصلون على نسخة من عقد عملهم، ويمكن إعادتهم إلى أوطانهم على نفقة

صدر ه ا . ة لما هو م كور في العقدصاحب العمل إذا وجد أن العامل يعمل في وظيفة مخالف

من قبل وزارة القوى العاملة )وزارة الخارجية  2011التشريع في يناير / كانون الثاني 

 ج(. 2011األمريكية، 
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 قحر 8-3-4

بالبشر أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد وقع أول قانون  اإلتجارلمكافحة  يةرصرحت المؤسسة القط

ً  2008في البالد في عا   بالبشر اإلتجارلمكافحة  معموالً  وهو اآلن في آخر مرحلة قبل أن يصبح تشريعا

 (.2011بالبشر وتومي،  اإلتجارلمكافحة  يةبه )المؤسسة القطر

بالبشر  اإلتجارلف نيوز بأن قطر قد سنت قانوناً جديداً لمكافحة چ( في جريدة 2011كما صرا تومي )

ً وغرامة بقيمة  15ر عقوبة تصل إلى السجن لمدة بالبش اإلتجاريفرض على المتورطين في  عاما

ً أمريكي اً دوالر 82368اي ما يعادل لاير قطري  300000 باإلضافة إلى ذلك، ف ن األشخاص . ا

بالبشر سوف يُحكم عليهم بالسجن لمدة خمس  اإلتجارالمسؤولين عن الشركات التي يثبت تورطها في 

)تومي،  دوالر أمريكي 54912اي ما يعادل  قطري  لاير 200000سنوات وغرامة مالية قدرها 

2011.) 

أخرى تمنع  اتعورغم أن مشرو  القانون لم يستكمل ولم يُنشر بعد، ف ن الحكومة القطرية لديها تشري

الجنسي والسيما فيما يتعلا بالنساء واألطفال في أي  اإلستغالل ممارسة البغاء باإلكرا  أو القسر أو 

(، 2004 /11بالبشر مثل قانون العقوبات ) اإلتجارنين أخرى لمالحقة المتهمين بوتوجد قوا. شكل كان

ال ي  2005( لسنة 22ال ي يجر  السخرة والقانون رقم ) 2004( لسنة 14وقانون العمل القطري رقم )

لزر  ونقل  1997( لسنة 21يحظر جلب وتدريب واستخدا  األطفال في سباقات الهجن والقانون رقم )

 أ(. 2008بالبشر،  اإلتجارالبشرية )المؤسسة القطرية لمكافحة  األعضاء

 الجنسي  اإلستغالل 

 استغالل البالغين

التحريض على  –في الفصل الساد   2004( لسنة 11وهو م كور في قانون العقوبات القطري رقم )

تجاوز تنة وال ( على أنه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن س296وتنا المادة ). الفسا والفجور والبغاء

    :خمس سنوات، كل من

 .قاد أنثى لممارسة البغاء 

  حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو

اإلقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البالد أو 

 خارجها.

 عل اللواط أو الفجور.قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة الرتكاب ف 

 أفعال منافية لآلداب أو غير  رتكابحرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى ال

 مشروعة.

  الجنسي. اإلستغالل جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض 

 أ( 2008بالبشر،  اإلتجار)المؤسسة القطرية لمكافحة 
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 استغالل األطفال

ً للبغاء، حتى إذا لم  15اإلكرا  أو القسر وممارسة األطفال تحت سنة ( تحظر البغاء ب297المادة ) عاما

عاماً، وهي  15يقع القسر أو التهديد؛ وتصل العقوبة المنصوص عليها في القانون إلى السجن لمدة 

عقوبة مساوية للعقوبات األخرى المنصوص عليها للجرائم الخطيرة األخرى، مثل االغتصاب )المؤسسة 

 أ(. 2008بالبشر،  اإلتجارمكافحة القطرية ل

 السخرة

( من 322( من قانون العقوبات كما تجر  السخرة بموجب المادة )321تجر  قطر الرق بموجب المادة )

وتصل العقوبة المنصوص عليها للسخرة إلى السجن لمدة ال تتجاوز ستة أشهر )المؤسسة . ذات القانون

 (.أ 2008بالبشر،  اإلتجارالقطرية لمكافحة 

 التحديات واإلنجازات

 :ومنها واإلنجازاتقطر  تات التي واجهوتشير المصادر إلى التحدي

  لتقرير ً  باألشخاص الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية، ف ن ضحايا  اإلتجارطبقا

الجنسي وانتهاكات الهجرة واألفراد الهاربين من كفالئهم يُعاقبون وتتم إعادتهم إلى  اإلستغالل

)وزارة الخارجية  حاياض اعتبارهمدون التحقيا في قضاياهم أو توفير الحماية لهم أو  أوطانهم

 د(. 2011األمريكية، 

  لف نيوز، "ف ن الضحية چر الجديد، كما ذكر تومي في مجلة بالبش اإلتجارطبقاً لقانون مكافحة

ة أو الدخول إلى قواعد الكفالانتهكت بأية طريقة كانت، حتى وإن  عن الجريمة ةعتبر مسؤولتلن 

وستقو  وزارة الخارجية بالتنسيا مع سلطات البلد اآلخر إذا كان ضحية . قطر أو اإلقامة فيها

كما تقو  أكاديمية الشرطة بتدريب قواتها . ب( 2011بالبشر مواطن قطري )تومي،  اإلتجار

 2011يكية، على التعرف على الضحايا وإحالتهم لدار الضيافة في قطر )وزارة الخارجية األمر

 د(.

  باألشخاص الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية أن "الحكومة  اإلتجارويدعي تقرير

بالبشر وذلك بسبب إخفاقها في التعرف مسبقاً  اإلتجارالقطرية ال توفر الحماية الكاملة لضحايا 

قد يؤدي بالبشر من بين فئة السكان األكثر عرضة له   الجريمة، وهو ما  اإلتجارعلى ضحايا 

، ص 2011إلى تعرضهم للحبس لمدة طويلة أو عقوبات أخرى" )وزارة الخارجية األمريكية، 

302.) 

 دار إلى وإحالتهم الضحايا على للتعرف لقواتها تدريبية دورات الشرطة أكاديمية نف ت وقد 

 أ(. 2008بالبشر،  اإلتجاراإليواء في قطر )المؤسسة القطرية لمكافحة 
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  أقيمت ورشة عمل أخرى حول التعرف على الضحايا لرجال الشرطة  2011وفي مار /آذار

 أ(. 2008بالبشر،  اإلتجاروأعضاء النيابة والقضاة )المؤسسة القطرية لمكافحة 

  أدخلت بعض التعديالت على قانون الكفالة القطري تنا على  2009في مار  / آزار

السخرة وسيلة ممكنة إلنهاء حالتهم  استثناءات لقاعدة تصريح المغادرة، وب لك توفر لضحايا

 (.2011بالعودة إلى أوطانهم )وزارة الخارجية األمريكية، 

 المملكة العربية السعودية 8-3-5

، ويحظر ه ا 2009في عا   باألشخاص اإلتجارالسعودية نظا  مكافحة جرائم أصدرت المملكة العربية 

ر غلظة إذا كانت الضحايا من النساء أو القُصر أو بالبشر ويفرض عقوبات أكث اإلتجارالقانون كل أشكال 

ً أو  15أشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة ال تزيد عن  عاما

ً  267000غرامة تصل إلى  وإذا كان الجاني وصياً على الضحية أو أحد . دوالر أمريكي أو العقوبتين معا

 (.2009ظ العقوبة )سفارة المملكة العربية السعودية، أقاربه أو له والية عليه تُغل  

 وينا القانون صراحة على ما يلي:

 :المعاني  –أينما وردت في ه ا القانون  –بالمصطلحات التالية  يقصد المادة األولى

 المبنية قرين كل منها، ما لم يقض سياق النا بغير ذلك:

، او استقباله، إيوائهقله، أو استخدا  شخا، أو إلحاقه، أو ن باألشخاص: اإلتجار -1

 .اإلستغالل من أجل إساءة 

بر وطني في الحاالت عيكون الجر  ذا طابع  الجريمة عبر الحدود الوطنية: – 2

 اآلتية:

 إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة. –أ 

إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن جانباً كبيراً من اإلعداد أو التخطي  له أو توجيهه  –ب 

 إلشراف عليه جرى في دولة أخرى.أو ا

إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة  –ج 

 تمار  أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة.

 إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى. –د 

ين أو أكثر تقو  بفعل أي جماعة مؤلفة من شخص الجماعة اإلجرامية المنظمة: – 3

بشكل مباشر أو غير  –باألشخاص من أجل الحصول  اإلتجارمدبر الرتكاب جريمة 

 على منفعة مادية أو مالية أو غيرهما. –مباشر 

بأي شخا بأي شكل من األشكال بما في ذلك إكراهه أو  اإلتجاريحظر : المادة الثانية

تهديد  أو االحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو باستغالل الوظيفة أو النفوذ، أو ب ساءة 

استعمال سلطة ما عليه، أو استغالل ضعفه أو ب عطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها 

http://www.e-moh.com/vb/t89640/
http://www.e-moh.com/vb/t89640/
http://www.e-moh.com/vb/t89640/
http://www.e-moh.com/vb/t89640/
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ه سيطرة على آخر من أجل االعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة لنيل موافقة شخا ل

قسراً أو التسّول، أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد، أو نز  

 األعضاء، أو رجاء تجاربة طبية عليه.

باألشخاص بالسجن مدة ال تزيد  اإلتجاريعاقب كل من ارتكب جريمة :  المادة الثالثة

 سنة، أو بغرامة ال تزيد على مليون لاير أو بهما معاً. 15على 

 تشدد العقوبات المنصوص عليها في ه ا النظا  في الحاالت اآلتية:: المادة الرابعة

 إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. – 1

 رأة أو أحد من ذوي االحتياجات الخاصة.إذا ارتكبت ضد ام – 2

 إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفالً. – 3

 إذا استعمل مرتكبها سالحاً أو هدد باستعماله. – 4

إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو احد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له  – 5

 سلطة عليه.

 ذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ األنظمة.إ – 6

 إذا كان مرتكبها أكثر من شخا. – 7

 إذا كانت الجريمة عبر )الحدود( الوطنية. – 8

 إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة. – 9

المنصوص  ال يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم: المادة الخامسة

 عليها في ه ا النظا .

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات أو بغرامة ال تزيد على : المادة السادسة

 ألف لاير، أو بهما معاً، كل ممن يأتي: 200

من استخد  القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو  – 1

ها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور، الوعد بمزية غير مستحقة أو عرض

أو للتدخل في اإلدالء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلا بارتكاب أي من الجرائم 

 المنصوص عليها في ه ا النظا .

ارسة أي مسؤول من استخدا  القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في مم – 2

مهماته الرسمية في ما يتعلا بأي من الجرائم  –  نفاذ النظا أو معني ب –قضائي 

 المنصوص عليها في ه ا النظا .

 100يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنتين، أو بغرامة ال تزيد على :  المادة السابعة

الف لاير، او بهما معاً كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في 

فيها، ولو كان مسؤوالً عن السر المهني، أو حصل على ه ا النظا ، أو علم بالشرو  

معلومات أو إرشادات تتعلا بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات 

http://www.e-moh.com/vb/t89640/
http://www.e-moh.com/vb/t89640/
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ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين واألوالد والزوجين . المختصة ب لك

 واإلخوة واألخوات من أحكا  ه   المادة.

  (2009باألشخاص، المملكة العربية السعودية،  اإلتجارجرائم نظا  مكافحة )       

 التحديات واإلنجازات

 :ومنها واإلنجازاتكة العربية السعودية وتشير المصادر إلى التحديات التي واجهت الممل

  بكفالة العاملين وتقييد حريتهم، والسيما فيما  والوافدينال تزال شرطة المملكة تسمح للمواطنين

 هـ(. 2011ياسات تأشيرة الخروج )وزارة الخارجية األمريكية، يتعلا بس

 العاملين األجانب الهاربين طبقاً للقانون السعودي )وزارة الخارجية  ةيتم توقيف أو نفي أو معاقب

 هـ(. 2011األمريكية، 

  باألشخاص ب عفاء  اإلتجاريفوض اللجنة الدائمة لمكافحة  244قرار مجلس الوزراء رقم

بالبشر من العقوبات، ولكن الضحايا عادة ما يتم احتجازهم أو إعادتهم إلى  تجاراإلضحايا 

 (.212هـ، ص  2011أوطانهم دون التعرف عليهم )وزارة الخارجية األمريكية، 

  حتى وإن كن ضحايا   الالتيالنساء ً يُقبض عليهن في جرائم البغاء يعاقبن ويالحقن قضائيا

 هـ(. 2011األمريكية،  لالتجار بالبشر )وزارة الخارجية

  ولم تعلن الحكومة عن أي جهد إلنفاذ القانون الجديد ال ي يحظر على أصحاب العمل االحتفاظ

 هـ(. 2011بجوازات موظفيهم )وزارة الخارجية األمريكية، 

  يتم توفير العديد من الخدمات للضحايا 2009باألشخاص لسنة  اإلتجاربموجب نظا  مكافحة ،

القانونية بلغتهم األ ، وتوفير الرعاية النفسية والبدنية واإلعاشة والتأمين مثل شرا حقوقهم 

ً باإلقامة في المملكة الستكمال إجراءاتهم القضائية )وزارة . للضحايا ويسمح للضحايا أيضا

 هـ( 2011الخارجية األمريكية، 

 طريا فرض  وتعمل سلطات إنفاذ القانون السعودية على مكافحة قضايا استغالل العمالة عن

الغرامات أو وضع شركات استقدا  العمالة في قوائم سوداء أو إغالقها، ومطالبة أصحاب العمل 

ب عادة جوازات السفر التي يحتفظون بها، وسداد األجور المتأخرة للموظفين )وزارة الخارجية 

 هـ(. 2011األمريكية، 

  المملكة العربية السعودية على  في 2009باألشخاص لسنة  اإلتجارقد ساعد نظا  مكافحة جرائم

تأمين حقوق الضحايا أثناء جلسات التحقيا والمحاكمة والدعاوى القضائية )وزارة الخارجية 

 هـ(. 2011األمريكية، 

 اإلمارات العربية المتحدة 8-3-6

 اإلتجار، صادقت اإلمارات العربية المتحدة على قانون مكافحة 2006في شهر نوفمبر / تشرين الثاني 

ويأخ  في اعتبار  القوانين االتحادية القائمة بشأن العمل،  ،بالبشر ليصبح األول من نوعه في المنطقة
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ويضم ه ا القانون عقوبات وجزاءات . وسباقات الهجن، والدخول واإلقامة ل جانب، وقانون العقوبات

الجنسي وعمالة  إلستغاللا بالبشر وليس فق  االستعباد و اإلتجارتصل إلى حد السجن المؤبد لكل أشكال 

 ً ويشمل القانون ك لك جرائم الخدا ، إذا اقترن . باألعضاء البشرية اإلتجاراألطفال ولكن يضم أيضا

 اإلتجارباستخدا  القوة والتهديد بالقتل أو اإلي اء واإلساءة البدنية والنفسية )اللجنة الوطنية لمكافحة 

 (.2011اإلمارات العربية المتحدة، دولة بالبشر ب

مادة تدعو إلى تشديد العقوبات ضد تجار البشر بداية من السجن لمدة سنة إلى السجن مدى  16وتوجد 

بالبشر  اإلتجار)اللجنة الوطنية لمكافحة  . درهم ومليون درهم تتراوا ما بين مئة ألف وغرامة الحياة 

 .(2011العربية المتحدة،  بدولة اإلمارات

بالبشر  اإلتجاركما هو منشور على موقع اللجنة الوطنية لمكافحة  2006لسنة  51وفيما يلي القانون 

 العربية المتحدة ويغطي المواد التالية: بدولة اإلمارات

 (1المـادة )

ألغراض ه ا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية  تعاريف:

 قرين كل منها، ما لم يقض سياق النا بغير ذلك:

تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد  بالبشر: اإلتجار

أو االحتيال أو الخد   األختطافبالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو 

أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل حالة الضعف أو ب عطاء أو تلقي مبالغ 

. اإلستغالل ه سيطرة على شخا آخر لغرض مالية أو مزايا لنيل موافقة شخا ل

الجنسي أو استغالل دعارة الغير أو  اإلستغالل جميع أشكال  اإلستغالل ويشمل 

السخرة أو الخدمة قسراً أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو 

 نز  األعضاء.

قو  معاً بفعل مدبر جماعة مؤلفة من ثالثة أشخاص فأكثر ت جماعة إجرامية منظمة:

بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير  اإلتجاربهدف ارتكاب أي من جرائم 

 مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

 تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا: جريمة ذات طابع عبر وطني:

 ارتكبت في أكثر من دولة واحدة.. 1

تم اإلعداد والتخطي  والتوجيه واإلشراف ارتكبت في دولة واحدة ولكن . 2

 عليها من دولة أخرى،

ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريا جماعة إجرامية منظمة تمار  . 3

 أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو

 ارتكبت في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى.. 4

 .أي شخا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمر  الطفل:
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 (2المـادة )

بالبشر المنصوص عليها في المادة  اإلتجاريعاقب كل من ارتكب أياً من جرائم  العقوبات:

وتكون العقوبة  ( من ه ا القانون بالسجن المؤقت ال ي ال تقل مدته عن خمس سنوات.1)

 السجن المؤبد في األحوال اآلتية:

يادة ق جماعة إجرامية منظمة أو تولى دارإذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو نظم أو أ -1

 .فيها أو دعا لالنضما  إليه

 إذا كان المجني عليه أنثى أو طفالً أو من المعاقين. -2

أو  التهديد بالقتل أو باألذى الجسيمإذا ارتكب الفعل بطريا الحيلة أو صحبة استعمال القوة أو  -3

 أعمال تع يب بدنية أو نفسية.

 ر أو من شخا يحمل سالا.إذا وقع الفعل من شخصين فأكث -4

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو كان فد شارم في أفعال ه    -5

 الجماعة مع علمه بأغراضها.

إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له  -6

 سلطة عليه.

 ة عامة.إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدم -7

 إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

 ( 3المادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف 

درهم وال تزيد على عشرين ألف درهم أو ب حدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشرو  الرتكاب 

 ها في ه ا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.إحدى الجرائم المنصوص علي

ويجوز اإلعفاء من ه   العقوبة إذا كان من امتنع عن اإلبالغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو 

 إخوته أو أخواته.

 (4المادة )

رض يعاقب بالسجن المؤقت ال ي ال تقل مدته عن خمبس سبنوات كبل مبن اسبتعمل القبوة أو التهديبد، أو عب

كتمبان عطية أو مزية من أي نو  أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخا آخر علبى اإلدالء بشبهادة زور أو 

أمر من األمور أو اإلدالء بأقوال أو معلومبات غيبر صبحيحة أمبا  أيبة جهبة قضبائية فبي إجبراءات تتعلبا 

 بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ه ا القانون
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 (5المادة )

السببجن المؤقببت كببل مببن حبباز أو أخفببى أو قببا  بتصببريف أشببياء متحصببلة مببن إحببدى الجببرائم يعاقببب ب

المنصوص عليها في ه ا القانون، أو أخفى شخصاً أو أكثر مبن الب ين اشبتركوا فيهبا بقصبد معاونتبه علبى 

 الفرار من وجه العدالة مع علمه ب لك، أو ساهم في إخفاء معالم الجريمة.

 (6المادة )

المؤقت ال ي ال تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفي  هب ا  يعاقب بالسجن

 القانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها.

 (7المادة )

رتكبب يعاقب الشخا االعتباري بالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهبم وال تتجباوز مليبون درهبم إذا ا

بالبشبر، وذلبك دون إخبالل بمسبؤولية  اإلتجارممثلو  أو مديرو  أو وكالؤ  لحسابه أو باسمه إحدى جرائم 

الشخا الطبيعي التابع له ويجوز للمحكمة فضالً عبن ذلبك الحكبم بحلبه أو بغلقبه نهائيباً أو مؤقتباً أو بغلبا 

 .(2006شر، بالب اإلتجار( بشأن جرائم 51)القانون االتحادي رقم ) عهأحد فرو

لسبنة  39، أصدرت اإلمارات العربية المتحدة ك لك القانون رقم 51باإلضافة إلى القانون االتحادي رقم 

حول التعاون القضائي الدولي، وال ي يتناول تسليم المجرمين المشبتبه بهبم أو المبدانين للسبلطات  2006

بالبشبر  اإلتجبارضايا الجنائية، باستثناء كما يضع األسا  للمساعدة القضائية المشتركة في الق. القضائية

)اللجنببة  2007وقببد حببدث تعبباون مببن هبب ا النببو  فببي سبببع قضببايا علببى األقببل فببي عببا  . (37-6)المببادة 

 (.2011اإلمارات العربية المتحدة، دولة بالبشر ب اإلتجارالوطنية لمكافحة 

 االتفاقيات الثنائية والشراكات الدولية

 ت اإلمارات العربية المتحدة اتفاقيات مع العديد مبن البلبدان المصبدرة للعمالبة،في العامين األخيرين، وقع

وتهبببدف هببب   . مثبببل الهنبببد وباكسبببتان، ونيببببال، وسبببريالنكا، وببببنغالدي ، والصبببين، وتايالنبببد، والفلببببين

وسبوف تبتم إدارة جميبع عقبود العمبل مبن قببل . االتفاقيات إلى الرقابة على تبدفا القبوى العاملبة المهباجرة

 اإلتجباروزارات أو مكاتب العمل التي توفر العمالة وب لك تعمل على تخفيف حدة مشكلة العاملين ضحايا 

كمببا أن التعبباون بببين اإلمببارات العربيببة . بالبشببر عببن طريببا شببركات التوظيببف الخاصببة غيببر القانونيببة

سبنة  30أو  25 المتحدة والفلبين والهند يساعد علبى عبد  إعطباء تصبريح الهجبرة لمبن تقبل أعمبارهم عبن

)اللجنبة الوطنيبة لمكافحبة  وال ين يرغبون في العمل في المنطقبة مبن أجبل حمبايتهم مبن اإلسباءة المحتملبة

 (2011العربية المتحدة،  بدولة اإلماراتبالبشر  اإلتجار

  ومن االتفاقيات الثنائية والدولية األخرى:
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 تحببدة المعنببي بالمخببدرات والجريمببة تعاونببت شببرطة اإلمببارات العربيببة المتحببدة مببع مكتببب األمببم الم

للمساعدة في إصالا إدارة الشرطة وتحويلها إلى "مركز تميز إقليمي لتوزيع المعلومات وإنفاذ القبانون، 

 بدولبة اإلمباراتبالبشبر  اإلتجباربالبشبر" )اللجنبة الوطنيبة لمكافحبة  اإلتجبارمما يفيد بشكل كبيبر قضبايا 

 (.2011العربية المتحدة، 

 بالبشبر عبن طريبا تشبجيع الشبراكات مبع المنظمبات غيبر  اإلتجباررف والخبرات فبي مجبال تبادل المعا

تسبعى اإلمبارات العربيبة . بالبشبر اإلتجارالحكومية والمعاهد من أجل إعداد استراتيجيات فعالة لمكافحة 

البدعم  كما تتعباون العديبد مبن المنظمبات غيبر الحكوميبة ومنظمبات. المتحدة لزيادة عدد اتفاقيات التعاون

االجتماعي مع المنظمات الشببيهة فبي شبتى أنحباء العبالم لالسبتفادة مبن خببراتهم وتببادل المعبارف معهبم 

 (.2011العربية المتحدة،  بدولة اإلماراتبالبشر  اإلتجار)اللجنة الوطنية لمكافحة 

 يبة النسباء وسعيا إلنجباا وتبأمين إعبادة ضبحايا التجبار بالبشبر إلبى أوطبانهم، تتعباون مؤسسبة دببي لرعا

 . واألطفال مع مكاتب المنظمة الدولية للهجرة في مختلف البلدان

  مليبون  15مليبون درهبم ) 55وقد خصا سمو الشيخ محمد بن زايبد آل نهيبان ولبي عهبد أببوظبي مبلبغ

بالبشر التابع ل مم المتحدة بالتعباون مبع  اإلتجار لمكافحة العالمية دوالر أمريكي( لدعم مشرو  المبادرة

بدولببة بالبشببر  اإلتجببارب األمببم المتحببدة المعنببي بالمخببدرات والجريمببة )اللجنببة الوطنيببة لمكافحببة مكتبب

 (.2011العربية المتحدة،  اإلمارات

 التحديات واإلنجازات

 :واإلنجازات ومنهات اإلمارات العربية المتحدة تشير المصادر إلى التحديات التي واجه

 ة السخرة فبي معاملبة العمبال المبؤقتين والعمالبة المنزليبة جهود اإلمارات العربية المتحدة لمكافح

هنببام حاجببة إلببى "إجببراءات منهجيببة للتعببرف علببى ضببحايا السببخرة" )وزارة . تعتبببر ضببعيفة

 . و( 2011الخارجية األمريكية، 

  فرصببة للتحسببين تببوفير  ويجببب  بالعمالببة   القببانون  فببي مببا يتعلببا  إنفبباذي هنببام فجببوة فبب كمببا أن  .

 (368و، ص  2011ارجية األمريكية، )وزارة الخ

   لم تعلن حكومة اإلمارات العربية المتحدة عن أي مالحقات جنائية أو عقوبات للجنباة 2011في عا ،

 و(. 2011بالبشر )وزارة الخارجية األمريكية،  اإلتجارال ين ارتكبوا جرائم السخرة و

  بالبشببر البب ين يواجهببون اإلعببادة إلببى  اإلتجبباروثمببة حاجببة إلببى بببدائل قانونيببة طويلببة المببدى لضببحايا

 2011بلدانهم حيث إنهم قد يواجهبون عقوببة أو صبعوبة أثنباء اإلعبادة )وزارة الخارجيبة األمريكيبة، 

 (.369و، ص 

باألشببخاص الصببادر عببن وزارة الخارجيببة األمريكيببة علببى الثغببرات فببي مكافحببة  اإلتجببارركببز تقريببر 

ومع ذلبك، فب ن . بالجنس معاً ككل اإلتجاربالعمالة و اإلتجارة في بالعمالة أكثر من الجهود المب ول اإلتجار

 اإلتجبباراإلمببارات العربيببة المتحببدة قببد أثبتببت أنهببا تتخبب  إجببراءات اسببتباقية ووقائيببة لتقليببل نطبباق حببدوث 
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حيبث سبنت حكومبة  وقد عملت على تحسين مقاييس وأحكا  العمل بصفة عامة،. بالبشر واستغالل العمالة

 . اإلستغالل من أجل رد   العمالةبالبشر وتشريعات داعمة  اإلتجارنين أكثر صرامة ضد اإلمارات قوا

  العمالة التي أنجزتها اإلمارات:نظم بعض اإلجراءات الحديثة لتدعيم 

 :نظا  حماية األجور 

والغببرض منببه إنهبباء الببدفع النقببدي للرواتببب  ،2008أنشببأت وزارة العمببل هبب ا النظببا  فببي عببا  

وقد تم تطوير نظبا  إلكترونبي بالتعباون مبع المصبرف . عد  دفع الرواتبمشكلة  على والسيطرة

العربية المتحبدة، حيبث يهبدف نظبا  حمايبة األجبور إلبى حمايبة حقبوق  بدولة اإلماراتالمركزي 

مليببون  3.18ويحصببل حببوالي . العبباملين ومراقبببة األجببور الشببهرية التببي تببدفع لجميببع العبباملين

ً عامل على رواتببهم مبن خبال ويوجبد أيضباً مكتبب حمايبة األجبور وخدمبة . ل هب ا البرنبامج حاليبا

( لتلقببي الشبببكاوى بشبببأن عبببد  سبببداد الرواتبببب أو 800665الرواتببب الببب ي يبببدير خطببباً سببباخناً )

 اإلتجبباراالسببتقطاعات غيببر القانونيببة )التقريببر السببنوي الصببادر عببن اللجنببة الوطنيببة لمكافحببة 

 (.28، ص 2010حدة، اإلمارات العربية المت دولة بالبشر في

  ولضببمان حيبباة كريمببة للعبباملين، تبنببت الببوزارة إرشببادات عامببة لإلعاشببة والخببدمات التكميليببة

تماشببياً مببع المقبباييس الدوليببة المعتمببدة )التقريببر السببنوي الصببادر عببن اللجنببة الوطنيببة لمكافحببة 

 (28، ص 2010اإلمارات العربية المتحدة،  دولة بالبشر في اإلتجار

 ارات العربية المتحدة على العاملين العمل في مواقع العمل المفتوحة أثناء النهار فبي وتحظر اإلم

درهبم  وعبد  قببول أي عقبود  30000وأي انتهام له ا الشرط يكلف الشبركات غرامبة . الصيف

اإلمبارات العربيبة  دولبة بالبشبر فبي اإلتجبارإضافية لمدة ثالثبة شبهور )اللجنبة الوطنيبة لمكافحبة 

 (2011المتحدة، 

  تتببألف العمالببة المنزليببة بصببفة أساسببية مببن النسبباء واألطفببال البب ي قببد يكونببون عرضببة لالتجببار

وقد حددت اإلمارات العربية المتحدة حقوقهم وواجبباتهم فبي عقبود جديبدة موحبدة دخلبت  بالبشر،

 ، وفيما يلي أهم بنود  ه   العقود:2007حيز التنفي  في أبريل 

 يسري العقد لمدة سنتين 

  العقببد مببن ثبالث نسببخ باللغببة العربيبة واإلنجليزيببة، يحببتفظ كبل طببرف بنسببخة يحبرر

 وتحفظ النسخة الثالثة لدى دائرة اإلقامة.

  يمنح العامل أجازة سبنوية مبدتها شبهر مبدفو  األجبر كبل سبنتين مبع تبوفير الرعايبة

 الطبية.

 إنشاء وحدة متخصصة في دائرة اإلقامة للفصل في النزاعات 

 وفبي حالبة إنهباء العقبد  –ل على ت كرة عودة في نهايبة العقبد من حا العامل الحصو

. من قبل الكفيل قبل موعبد انتهائبه، يحصبل العامبل علبى تب كرة السبفر وراتبب شبهر

 وإذا كان العامل هو ال ي أنهى العقد، يتحمل العامل / تتحمل العاملة قيمة الت كرة.
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 العودة لعائالتهم. على صاحب العمل أن ييسر اتصال العاملين بعائالتهم عند 

 .النزاعات التي ال يتم تسويتها خالل أسبوعين تُحال للمحاكم 

  في حالة هروب العامل/العاملةتسق  حقوق العامل القانونية 

  يتم فحا الرسو  التي تفرضها شركات التوظيف والتأكد منهبا عبن طريبا التنسبيا

 مع القنصليات التابعة للدول المصدرة للعمالة.

 ة العامببل المنزلببي، يصبببح صبباحب العمببل مسببؤوالً عببن نقببل جثمببان فببي حالببة وفببا

 المتوفى ومتعلقاته الشخصية إلى وطنه.

  فبي حالبة تعيبين خادمبات بشبكل  درهبم  50000تُفرض غرامات باهظبة تصبل إلبى

 غير قانوني.

 (2011اإلمارات العربية المتحدة،  دولة بالبشر في اإلتجار)اللجنة الوطنية لمكافحة 

 مارات العربية المتحدة علبى اتفاقيبة القضباء علبى كبل أشبكال التمييبز ضبد المبرأة، وق عت اإل

كما تجري صياغة قانون عمل جديد يشمل عامالت المنازل تحبت إشبراف مجلبس البوزراء 

 (.2011اإلمارات العربية المتحدة،  دولة بالبشر في اإلتجار)اللجنة الوطنية لمكافحة 

 ف ن أي كفالء يثبت إجبارهم أو استغاللهم للخادمات فبي دببي بداية من يناير / كانون الثاني ،

 10بالبشبر ويُحكبم علبيهم بالسبجن لمبدة  اإلتجارللقيا  بعمل غير قانوني سوف يدانون بتهمة 

وفي الماضي كان الكفالء يتهمون بجريمبة بيبع تأشبيرات الزيبارة / اإلقامبة . سنوات أو أكثر

 (2011اإلمارات العربية المتحدة، دولة  لبشر في با اإلتجار)اللجنة الوطنية لمكافحة 

  في بالبشبر اإلتجبارويُسمح للعباملين بنقبل كفبالتهم لتغييبر وظبائفهم )اللجنبة الوطنيبة لمكافحبة

 (.2011العربية المتحدة،  دولة اإلمارات

  أنشئت محاكم عمالية خاصة لتسبريع الفصبل فبي القضبايا العماليبة )اللجنبة الوطنيبة لمكافحبة

  (2011العربية المتحدة،  في دولة اإلماراتبالبشر راإلتجا

  بالبشبر وعبدد  اإلتجاربالبشر عدد القضايا الخاصة ب اإلتجاريوضح التقرير السنوية لمكافحة

)التقرير السببنوي الصببادر عببن اللجنببة ادانببة. 19الببى  2011االدانببات حيببث وصببلت سببنة 

 (.2201-1201ربية المتحدة، الع في دولة اإلماراتبالبشر اإلتجارالوطنية لمكافحة 

  ناقشت الحكومة قضية زيادة رواتب العاملين في بعض القطاعات )اللجنبة الوطنيبة لمكافحبة

 (.2011العربية المتحدة،  في دولة اإلماراتبالبشر اإلتجار

  بالبشبر لخببراء النياببة فبي أببوظبي  اإلتجبارُعقدت ورشبة عمبل بعنبوان التحقيبا فبي قضبايا

في دولببة بالبشببر اإلتجببارالسببنوي الصببادر عببن اللجنببة الوطنيببة لمكافحببة والعببين )التقريببر 

 (.2011-2010العربية المتحدة،  اإلمارات
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 جميع البيانات وإجراء األبحاث ت  8-4

بالبشببر فببي الشببرق  اإلتجببارإن األبحبباث وتجميببع البيانببات بشببأن  Calundruccio يقببول كالوندروتشببيو

هيئببات إنفبباذ القببانون فببي معظببم بلببدان الشببرق األوسبب  ال يمكنهببا فالحكومببات و ،األوسبب  محببدودة للغايببة

 .(2005)المنظمة الدولية للهجرة،  بالبشر اإلتجارصول على إحصائيات الح

أنه سواء في الشبرق األوسب  أو فبي شبتى أنحباء العبالم ال توجبد Calundruccio كالوندروتشيو وقد ذكر

وباإلضببافة إلببى . و خصائصببهم أو توسبيم التجببار بالبشببربالبشببر أ اإلتجبباربيانبات دقيقببة حببول عببدد قضبايا 

بالبشبر وال تبتم مشباركة البيانبات ببين  اإلتجبارذلك، ال توجد هيئات متخصصبة فبي تجميبع البيانبات حبول 

 (.2005البلدان في الشرق األوس  )المنظمة الدولية للهجرة، 

هبب ا المجببال كمببا يبب كر  هببو  وقببد أوضببحت المنظمببة الدوليببة للهجببرة أن سبببب نقببا تجميببع البيانببات فببي

بالبشبر نفسبها، فهبي غيبر قانونيبة وعبابرة للحبدود الوطنيبة ويصببح مبن الصبعب  اإلتجبار"طبيعة ظباهرة 

 التحقيببا فيهببا حتببى عنببدما تتعبباون هيئببات إنفبباذ القببانون بالكامببل فببي جهببود تجميببع البيانببات وتقاسببمها"

تواجببه هبب   القضببية سببواء أكببانوا يتبنببون فمعظببم البلببدان ( 288، ص 2005المنظمببة الدوليببة للهجببرة، )

وقببد ذكببر أنهببا قضببية حساسببة ومببن الصببعب علببى الضببحايا . قببوانين لالتجببار باألشببخاص وينفبب ونها أ  ال

الجنباة، والمسبارات التبي اسبتخدمها التجبار لالتجبار  وسماتاإلفصاا عن معلومات حول طريقة التجنيد، 

 ويضبيف. الشخصبية وعبائالتهم إذا اكتشبف التجبار ذلبكويرجع ذلك إلى الخوف على سالمتهم . بالضحايا

بالبشر يشعرون بالضبغ  العصببي وإحسبا  بالب نب  اإلتجارأن ضحايا  Calundruccio كالوندروتشيو

باإلضببافة إلببى ذلببك، أشببار إلببى أنببه "فببي كببل . ألنهببم ُخببدعوا بوعببود كاذبببة لكسببب األمببوال بسببهولة ويسببر

بالبشبر دوراً هامباً فبي مبنعهم مبن اإلفصباا  اإلتجارتلحا بضحايا مجتمع تقريباً، تلعب وصمة العار التي 

 (.289، ص 2005عن حكاياتهم" )المنظمة الدولية للهجرة، 

بالبشبر فبي البدول  اإلتجباروقد ذكرت جريدة الشرق أن جامعة الدول العربية سوف تنشئ وحبدة لمكافحبة 

بالبشبر  اإلتجبارف البيانبات المتعلقبة بوسوف تركز الوحدة على عمليات الرصبد وتجميبع وتصبني ،العربية

سبتقو  أيضباً بالتنسبيا ببين . كمبا تتابع قضبايا مبواطني البدول العربيبة فبي الخبارجفي البوطن العرببي وسب

أمبا الهبدف االسبتراتيجي الثباني فهبو  . الهيئات الوطنية المختصبة فبي جهبود السبيطرة علبى هب   الظباهرة

. بالبشبر اإلتجباربالبشر تديرها وحدة مكافحبة  اإلتجارلعربية حول إنشاء قاعدة بيانات موحدة بين البلدان ا

وسيتم ذلك بالتنسيا مبع إدارة متخصصبة فبي مكتبب جامعبة البدول العربيبة لتجميبع البيانبات والمعلومبات 

وتتمثببل مهمببة هبب   . بالبشببر فببي الببوطن العربببي اإلتجبباروتحليلهببا وتصببنيفها ولتبببادل الخبببرات فببي مجببال 

آليببات لتقاسببم المعلومببات وتحديبد الممارسببات الناجحببة لوقايببة الضببحايا والرقابببة علببيهم  الوحبدة فببي إنشبباء

وأخيراً تهدف ه   الوحدة إلى إنشاء موقبع . وحمايتهم وبناء القدرات بين الهيئات المعنية في الدول العربية

 (.2012بالبشر )جريدة الشرق،  اإلتجارإلكتروني لوحدة مكافحة 
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وقطر واإلمبارات العربيبة المتحبدة األعضباء فبي مجلبس التعباون الخليجبي  ُعمانة وتأتي البحرين وسلطن

 . بالبشر اإلتجارفي مقدمة الدول التي تنشر تقارير سنوية حول مكافحة 

 : البحرين 8-4-1

بالبشبر وعبد   اإلتجبارتواجه البحرين تحدي في عد  الدقبة فبي اإلحصبائيات، والمعلومبات حبول جريمبة  

 للفئات المعرضة للوقو  ضحايا لإلتجار بالبشر.الرصد المنهجي 

تقنيبة المعلومبات  يأحبد المصبادر أن "مبدير تشبيرحبرين، بالبشر في الب اإلتجاروفيما يتعلا بقيا  نطاق 

قاعببدة بيانببات جديببدة  بنبباءبالبشببر والنائببب العببا  قببد بببدأوا فببي  اإلتجبباربببوزارة الداخليببة، ووحببدة مكافحببة 

 (. 2011البريطانية،  بالبشر" )التليجراف اإلتجارمات الخاصة بستمكنهم من مشاركة المعلو

 الكويت : 8-4-2

 اإلتجاربقضية  ةدانات الخاصاإل أوو تقارير تم نشرها بما يختا بعدد الضحايا معلومات ألم يتوفر لدينا 

  .بالبشر

 ُعمانسلحنة  8-4-3

عبن كثبب مبع الهيئبات المختلفبة وتقببو   بالبشبر اإلتجببار، تعمبل اللجنبة الوطنيبة لمكافحبة ُعمبانفبي سبلطنة 

ويُسبتخد  نمبوذج موحبد لتجميبع البيانبات مبن اجبل تحليبل . بالبشر اإلتجاربتجميع البيانات المتعلقة بقضايا 

علبى إعبداد تقريبر  ُعمبانبالبشبر فبي سبلطنة  اإلتجبارعمل اللجنة الوطنية لمكافحة كما ت. النتائج ومقارنتها

  عبببر اإلنترنببتوتوجببد نمبباذج موحببدة . هببا اإللكترونببي علببى اإلنترنببتسببنوي وتعلنببه للجمهببور علببى موقع

وهبب   النمبباذج . بالبشببر  حيببث تحببافظ علببى سببرية وهويببة الشببخا المبلببغ  اإلتجببارلالبببالغ عببن  حبباالت 

و اإلببالغ عبن جريمبة اتجبار بالبشبر، واألحكبا  اإلبالغ عبن حالبة اشبتبا  لجريمبة اتجبار بالبشبر، أ تشمل:

 اإلتجباروفيمبا يتعلبا بقيبا  نطباق . بالبشبر، ونمبوذج اإلببالغ عبن مخالفبة عماليبة تجاراإلالقضائية حول 

بالبشبر التبي تبدخل إلبى دار  اإلتجبارالسبلطانية بتجميبع البيانبات حبول قضبايا  ُعمبانبالبشر، تقبو  شبرطة 

وزارة القبوى بالبشبر و اإلتجباروترسل ه   التقارير إلى اللجنة الوطنية لمكافحة  الضيافة وتتلقى خدماتها،

كمبا تقبو  وزارة العبدل واالدعباء العبا  والشبئون . اإلتجبارالعاملة التي تقو  بتجميع البيانبات حبول قضبايا 

للجنببة الوطنيببة لمكافحببة الت المالحقببة القضببائية واإلدانبة القانونيبة بتببوفير البيانببات حببول المحاكمبات وحببا

ا مختصر لكل جريمة أو قضبية قانونيبة مبع يوجد شر 2010-2009في التقرير السنوي . بالبشر اإلتجار

، اسبتقبلت دار 2010وفبي عبا  . ملخا لعدد المشتبه فيهم، والجنسية، والجنس، ونبو  األحكبا  الصبادرة

أنثببى فببي قضببايا لالتجببار بالبشببر )اللجنببة الوطنيببة لمكافحببة  34بالبشببر  اإلتجببارالضببيافة إليببواء ضببحايا 

 اإلتجببار( حببول إحصببائيات حبباالت 2انظببر المحلببا رقببم ). (2010-2009، ُعمببانبالبشببر فببي  اإلتجببار

 بالبشر.
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 قحر 8-4-4

يقبو  برصبد  2010بالبشبر تقريبراً كبل سبنة منب  عبا   اإلتجبارفي قطر، تنشر المؤسسة القطريبة لمكافحبة 

وتقبو  المؤسسبة القطريبة برصبد الحباالت . إحصائيات المحاكم الجنائيبة التبي تشبمل عبدد القضبايا والجنباة

الجنسبي،  اإلسبتغالل وتجمع المؤسسة أيضاً بيانبات حبول عبدد ضبحايا . على خدمات اإليواء التي تحصل

القانونيبببة،  اإلستشببباراتوالعنبببف الببببدني، والسبببخرة، وبيبببع التأشبببيرات، وضبببحايا الشبببركات المخالفبببة، و

 . واألطفال ال ين تم بيعهم لتجار البشر

% 61.9حالببة مببن البب كور بنسبببة  91نهببا ، م2010حالببة فببي عببا   147وقببد اسببتقبلت المؤسسببة إجمببالي 

% )التقريببر 3.40حبباالت مببن األطفبال بنسبببة  5% وحبوالي 34.69حالببة مبن النسبباء بنسبببة  51وحبوالي 

( 3انظبر المحلبا رقبم ). (2011-2010بالبشبر،  اإلتجبارالسنوي الصادر عن المؤسسة القطرية لمكافحة 

 بالبشر. اإلتجارحول إحصائيات حاالت 

 العربية السعودية: المملكة 8-4-5

 اإلتجاراالدانات الخاص بقضية  أوتقارير تم نشرها بما يختا بعدد الضحايا  أوال يوجد معلومات 

 بالبشر. اإلتجاروال حتى موقع للجنة الخاص ب بالبشر

 اإلمارات العربية المتحدة 8-4-6

بالبشبر بنشبر تقريرهبا السبنوي  راإلتجباالعربية المتحدة، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة  في دولة اإلمارات

، والهدف من نشر ه   التقارير هو مشاركة الجماهير فبي اإلعبالن عبن التقبد  الب ي 2008األول في عا  

ويحتببوي . بالبشبر والعوائببا التبي تواجههبا اإلتجبارحققتبه حكومبة اإلمبارات العربيببة المتحبدة فبي مكافحببة 

المصدر وبلدان المرور العبابر والطبرق التبي يسبتخدمها  بالبشر، وبلدان اإلتجارالتقرير على عدد ضحايا 

التجار، حيث أدركت الحكومة أنه كلما زادت معرفتها به ا النو  من الجبرائم زادت قبدرتها علبى القضباء 

 (.2011العربية المتحدة،  في دولة اإلماراتبالبشر اإلتجارعليه )اللجنة الوطنية لمكافحة 

العربيبة  في دولة اإلمباراتاالتحاديةاالمنية مني التابع لدائرة المعلومات يقو  مركز اإلحصاء والتحليل األ

كمبا يقبو  برصبد . المتحدة بتجميع البيانات باستخدا  أحبد الببرامج حبول الجبرائم المسبجلة لالتجبار بالبشبر

باإلضببافة إلببى ذلببك، ف نببه يصببدر . جميببع المعلومببات حببول الشببكاوى المسببجلة ونببو  العقوبببات الصببادرة

كما يقو  المركز بب جراء . بالبشر اإلتجارير إحصائية بمؤشرات أمنية لقيا  األوجه المختلفة لجريمة تقار

دراسات وتحليالت أمنيبة للمسباعدة فبي قيبا  البيانبات ورصبدها وتجميعهبا مبن أجبل بنباء قاعبدة معرفيبة 

ئية اسبتباقية )اللجنبة وتزويد صنا  القرارات بالتح يرات والتنبؤات، وك لك المساعدة في بدء خطوات وقا

وتقببو  . (18، ص 2010-2011العربيببة المتحببدة،  في دولببة اإلمبباراتبالبشببر اإلتجببارالوطنيببة لمكافحببة 

. بالبشبر اإلتجبارمؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال وك لك النيابة العامة سبنوياً برصبد ومتابعبة حباالت 

 شر.بالب اإلتجار( حول إحصائيات حاالت 4ا رقم )لحانظر الم

بالبشببر التببي تتلقببى  اإلتجببارتنشببر مؤسسببة دبببي لرعايببة النسبباء واألطفببال تقببارير سببنوية حببول حبباالت 

القسببم األول  ويحتببوي التقريببر السببنوي لمؤسسببة دبببي لرعايببة النسبباء واألطفببال علببى قسببمين:، الخببدمات
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، وجنسبهم، بالبشبر، وأعمبارهم اإلتجباريحتوي على المعلومات العامبة حبول الضبحايا مثبل نسبب ضبحايا 

، والنشاط المدر للربح، والدخل، ونو  التأشبيرة اإلجتماعيةوجنسياتهم، ومواقع اإلحالة، والتعليم، والحالة 

 اإلتجبباروينبباق  أمبباكن . بالبشببر اإلتجبباروالقسببم الثبباني يتنبباول عمليببة . ومببدة صببالحيتها، وحالببة اإليببواء

 اإلتجباريعتقبد الضبحايا أنهبم سبيعملون فيبه قببل بالضحايا، والعمل/النشباط الب ي  اإلتجاربالبشر، وطريقة 

ويضبم هب ا القسبم أيضباً بلبدان المبرور العبابر التبي . بهم، ومتى أدركوا ما كان يحدث وكيبف علمبوا بب لك

ومدة بقائهم في المؤسسة )التقريبر  مرت بها الضحايا، وأنوا  اإلساءات التي واجهوها، وعالقتهم بالجناة،

 . (2011النساء واألطفال،  السنوي لمؤسسة دبي لرعاية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 إدارة البرامج واألبحاث بمؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال | 68

 توصيات ال 9

 اإلتجباربالبشبر تعطبي إرشبادات وتوجيهبات محبددة حبول قيبا   اإلتجارإن معظم األدبيات المتاحة حول 

هببا علبى المسببتوى اإلقليمبي مببن أجبل تعزيببز مببادرات مكافحببة وهبب   المعبارف مببن الممكبن تطبيق. بالبشبر

ونظرياً يمكن تطبيا توصبيات القيبا  لتعزيبز الجهبود . العالمي واإلقليميبالبشر على المستويين  اإلتجار

 لب ا يتطبرق هب ا . في صناعة السياسات، واألبحاث وتجميع البيانبات وتبوفير الخبدمات المباشبرة للضبحايا

األبحباث بشأن السياسات، توصيات بشأن توصيات  الفصل إلى توصيات إقليمية بالعناوين الفرعية التالية:

 . للضحايا المقدمةالخدمات بشأن وتجميع البيانات، وتوصيات 

فهمنببا للتحببديات مببن التوصببيات مببن األبحبباث األساسببية التببي شببملها هبب ا التقريببر وكبب لك  تببم اسببتنباط هبب  

صبياغة مثبل هب ا الحاجبة ل وراء سببب الالتقريبر  يوضبحو ،والتخوفات على المسبتويين البدولي واإلقليمبي

ً  أدنا ، والتي عبرت عنهاالم كورة توصيات ال النو  من مثل المنظمة الدوليبة  الهيئات الدولية الرائدة ايضا

ومببن الضببروري فببي هبب ا المجببال تعزيببز . ومكتببب األمببم المتحببدة المعنببي بالمخببدرات والجريمببة ،للهجببرة

ت بتطبيقهبا مبادرات وجداول أعمال األمم المتحدة وكب لك التعبرف علبى المزيبد مبن االحتياجبات والفجبوا

وتفتخبر مؤسسبة دببي لرعايبة . بالبشبر اإلتجبارعلى مجتمع األبحاث الدولي والمبادرات اإلقليمية لمكافحة 

عببن طريببا  بالبشببر اإلتجببارلمكافحببة المحليببة واالقليميببة  د الجهببوديببتوحل هببا تسببعىالنسبباء واألطفببال بأن

بالبشبر إال عبن طريبا مجتمبع  اإلتجبار القضباء علبى ال يمكبن  الننا ندرم انه التوصيات الواردة بالتقرير

 . والخبراتمتماسك قائم على تبادل المعلومات 

لبدول مجلبس التعباون الخليجبي وقبد تمتبد ويبتم تطبيقهبا  مقترحة المطروحة في ه   الدراسةالتوصيات ان 

وقببد ظهببرت هبب   . بالبشببر اإلتجببارخببارج المنطقببة للبلببدان التببي ترغببب فببي تببدعيم جهودهببا فببي مكافحببة 

لتعرف على االحتياجات والتحديات التي واجهت منطقة الخلبيج العرببي وتمبت صبياغتها ا بعد توصيات ال

وقبد . بوضع قائمة أولويبات لبدول مجلبس التعباون الخليجبي والمنطقبة ككبل لتطبيقهبا بشبكل فبوري وفعبال

الدوليببة  مثببل المنظمببة المقترحببة مببن قبببل منظمببات أعببدت هبب   التوصببيات بنبباًء علببى التوصببيات الدوليببة 

مبراعين  اراء معبدي الدراسبةباإلضبافة إلبى  ، للهجرة ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

ً  الخليجي دول مجلس التعاونفيها  الوضع الخاص ل  . ثقافياً واجتماعيا

 السياسات بشأن  توصيات 9-1

أساسببيين مببن اللجببان  بالبشببر تتببألف مببن أعضبباء اإلتجببارإنشبباء لجنببة خليجيببة إقليميببة لمكافحببة  -1

الوطنية لدول المجلبس لإلشبراف علبى تجميبع البيانبات بشبكل موحبد عببر بلبدان مجلبس التعباون 

الخليجببي وتراقببب التوحيببد فببي التعبباريف والمؤشببرات المحببددة فببي المبببادئ اإلرشببادية وقواعببد 

 ية للهجرة.البيانات الخاصة بمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدول

متخصصببة للفصببل فببي وتشببرف عليهببا اللجنببة الخليجيببة اإلقليميببة واقليميببة  إنشبباء محبباكم وطنيببة -2

 وتقديمببه بالبشببر ويببتم إعببداد تقببارير ربببع سببنوية بجميببع القضببايا ونتببائج القضببايا اإلتجببارقضببايا 
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ة التببي علببى غببرار محكمببة العببدل األوروبيبب، بالبشببر اإلتجببارللجنببة الخليجيببة اإلقليميببة لمكافحببة 

  .اليها بالبشر اإلتجارأجبرت البلدان على إحالة قضايا 

بالبشر مكافبأة ماليبة عبن  اإلتجاريُمنح فيه ضحايا  بشكل حز  إنشاء صندوق تعويضات للضحايا -3

تشرف اللجنة الخليجيبة اإلقليميبة لمكافحبة  يمكن أن .بهم اإلتجاراألضرار التي عانوا منها نتيجة 

. ه ا الصندوق مكمل للتعويض الممنبوا مبن المحباكم الفرديبة الصندوق على ه ا بالبشر اإلتجار

 والتي يدفعها الجناة للضحايا وربما يستكمل من األصول المصادرة من التجار.

بالبشببر؛ حيببث إن الرجببال البب ين يقعببون ضببحايا  اإلتجببارإدراج الرجببال فببي تشببريعات مكافحببة  -4

 يحصلون على تعويضات قانونية عن الجريمبة لالتجار بالبشر ال يحتسبون في عملية القيا  وال

 (.2006التي اقترفت بحقهم )مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

بالبشبر؛ أي مداهمبة أوكبار البدعارة ومحبال البغباء  اإلتجبارلقضاء على سوق القيا  بكل الجهود ل -5

إلقليمبي؛ بحيبث تقبو  اللجنبة المسبتوى اوإنفاذ القانون على المستوى البوطني و تطبياعن طريا 

 بالبشر باإلشراف على قاعدة بيانات القضايا الجنائية. اإلتجاراإلقليمية لمكافحة 

 اإلتجبارتشديد التشريعات وعقوببات السبجن للمشباركين فبي األعمبال غيبر القانونيبة مبع ضبحايا  -6

بالبشبر  اإلتجباررسبالة مفادهبا أن  اليصبال، مبدنين  مبن والمستفيدين من ه   الخبدمات  بالبشر، 

 جريمة خطيرة وسيتم تطبيا أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون.

مبع فبرض عقوببات جنائيبة متناسببة )مكتبب األمبم  "التهريب"و االموال"غسل قضيتي " تجريم  -7

 (.116-114، ص 2008المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

والجببرائم ذات الصببلة التببي تقتضببي تسببليم  بالبشببر اإلتجببار جريمببة إحببداث نببو  مببن التوافببا بببين -8

تسبببليم المجبببرمين؛  تلبببز  طبقببباً للقبببانون البببدولي وبببب جراءات واضبببحة وذلبببك ، فيهبببا المجبببرمين

رفبض تسبليم المجبرمين )مكتبب األمبم المتحبدة المعنبي  تبم والمالحقة القضائية والعقوبة في حالة

 (.125 ، ص115، ص 2008بالمخدرات والجريمة، 

بالبشبر  اإلتجبارفبي جبرائم  اً خصوصب حماية الشهود ال ين يشهدون في جريمة ما إنشاء برنامج ل -9

 (.173، ص 2008)مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

إنشبباء آليببة لإلحالببة الوطنيببة بببين دول مجلببس التعبباون الخليجببي األعضبباء تشببرف عليهببا اللجنببة  -10

 بالبشر. اإلتجارالخليجية الوطنية لمكافحة 

تشبريعات خاصبة بحقبوق اإلنسبان يبتم تطبيقهبا فبي دول مجلبس التعباون الخليجبي وتصبادق  سبن -11

 عليها األمم المتحدة بحيث تحتر  االعتبارات الثقافية وتلتز  باإلطار العا  للشريعة اإلسالمية.

تببدريب إقليمببي للضببباط المعنيببين ب نفبباذ القببانون والقضبباة ووكببالء النيابببة والبب ين يعملببون  عمببل  -12

شببرف علببى هبب ا التببدريب اللجنببة الخليجيببة الوطنيببة يبالبشببر و اإلتجببارمباشببر مببع حبباالت  بشببكل

 بالبشر. اإلتجارلمكافحة 
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بالبشبر وإثببات حالبة الضبحية  اإلتجبارإنشاء خطوط ساخنة وطنية وإقليمية لإلببالغ عبن حباالت  -13

تببي يتلقاهببا الخبب  وتسببجيلها نتيجببة لهبب ا البببالغ؛ وإنشبباء قاعببدة بيانببات إقليميببة حببول المكالمببات ال

 بالبشر. اإلتجارالساخن تشرف عليها اللجنة الخليجية الوطنية لمكافحة 

بالبشبر خاصبة  اإلتجبارسن تشريع وطني للمالحقة القضبائية لتجبار البشبر وعبد  تجبريم ضبحايا  -14

 في مرحلة التعرف على الضحايا.

دة اهاركة والشبوقبف علبى رغببتهم فبي المشبسن تشريع وطني ينا علبى أن دعبم الضبحايا ال يت -15

 ضد تجار البشر المعنيين.

قببوق المضببمونة لضببحايا سببن تشببريع وطنببي يضببمن أن دعببم الضببحايا وحمببايتهم يعتبببر مببن الح -16

ر المشتبه بهم وانتهام ه   الحقوق سيؤدي إلى اتخاذ إجراء تصحيحي من العباملين بشبال اإلتجار

 بهم. في مجال إنفاذ القانون ال ين ينتهكون حقوق الضحايا المشتبه

جل تعزيز التنسيا عبن قبرب ببين هيئبات أمن  واالتصاالت الخبراتلتبادل  ةمنهجي خطة وضع  -17

إنفباذ القبانون، والقبائمين علبى إنفاذ القانون، والمنظمات الحكومية، والمنظمبات غيبر الحكوميبة )

، والخببدمات اإلجتماعيببةوالمحبباكم، وسببلطات الهجببرة، والمنظمببات غيببر الحكوميببة، والخببدمات 

 البدفا  واإلثببات.( ين، والقضاة، ومحامين التحريريين والمترجمين الفورييحية، والمترجمالص

 (2008بالبشر،  اإلتجار)المبادرة العالمية لمكافحة 

 .(2008بالبشر،  اإلتجارحمالت التوعية الجماهيرية )المبادرة العالمية لمكافحة عمل  -18

مطارات باللغات التبي يسبتطيع الضبحايا في جمارم ال بالبشر اإلتجارعن قضية معلومات  وضع -19

 فهمها.

بالبشبر تشبرف عليهبا  اإلتجبارلضحايا  واضحةإنشاء وتوفير تصاريح إقامة أو تأشيرات إنسانية  -20

كببل دولببة فببي مجلببس التعبباون الخليجببي ولكببن بتفببويض مببن اللجنببة الخليجيببة الوطنيببة لمكافحببة 

 قبل اللجنة اإلقليمية(. بالبشر )جميع الحاالت الدائمة يجب تسجيلها من اإلتجار

شبرف علبى الصبندوق اللجنبة الخليجيبة اإلقليميبة تللبوطن  الضبحايا تسبفيرإنشاء صندوق إقليمي ل -21

 بالبشر وسوف تُمبنح دول مجلبس التعباون الخليجبي التبي تقبو  بتسبفير الضبحايا اإلتجارلمكافحة 

واحبد بنباًء علبى تكلفبة  يحدد كبدل إعاشة لمدة تصل إلى عا ) واحدمبلغ مالي  أوألوطانهم منحة 

بالبشبر  اإلتجبارأو تطلبب أمبوال حسبب الحاجبة مبن أجبل تسبفير ضبحايا  المعيشة في بلد المنشبأ(

  ألوطانهم.

 بالبشر. اإلتجاريوماً لجميع ضحايا  30سن تشريعات محلية تضمن فترة تدبر بحد أدنى  -22

 يخضبعوا إلجبراءات جنائيبة، بالبشبر يجبب أال اإلتجبارااللتزا  بالمبدأ القائل بأن األطفال ضحايا  -23

 كما يوصي ب لك مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.

 حقوق العاملين. يستند إلى حمايةتنقيح أنظمة الكفالة القائمة حالياً في المنطقة لتعكس نهجاً  -24
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)المنظمة الدوليبة بالبشبر اإلتجباريجب ان تبنى السياسات على نتائج البحبوث المقامبة فبي مجبال   -25

 (.14، ص 2005رة، للهج

بالبشبر، بمبا فبي ذلبك  اإلتجبارإنشاء موقع لللجنة الوطنية في كل بلد يبرز جهود البلد في مكافحة  -26

تسببجيل حبباالت اإلدانببة، واألحكببا ، وخببدمات اإليببواء والببدعم للضببحايا، واإلحصببائيات المحدثببة 

شببباركة مالسبببوف تسببباعد وتعبببزز  ءوهببب   األدا. حبببول أنبببوا  اإلسببباءة واإلنجبببازات األخبببرى

   .ليميبالبشر على المستوى اإلق اإلتجارالمعلومات حول ب

 األبحاث وتجميع البياناتبشأن توصيات  9-2

إنشبباء آليببة موحببدة لتجميببع البيانببات بببين دول مجلببس التعبباون الخليجببي تعتمببد علببى المبببادئ  -1

للهجببرة اإلرشبادية لالتحباد األوربببي كمبا هببي محبددة فبي المبببادئ اإلرشبادية للمنظمببة الدوليبة 

2009.  

وضع إجراءات قياسية موحدة لتجميع البيانات عبر بلدان مجلبس التعباون الخليجبي بمبا يتفبا مبع  -27

المبببادئ اإلرشببادية الموصببى بهببا التببي وضببعتها المنظمببة الدوليببة للهجببرة و المبببادئ اإلرشببادية 

اللجنة الخليجيبة وتشرف   لالتحاد األوربي، وتكون مطابقة لقاعدة بيانات المنظمة الدولية للهجرة

فبي دول مجلبس  تهباودق صبحتهاعلى تجميع البيانبات وضبمان   بالبشر اإلتجاراإلقليمية لمكافحة 

ً باالضافة الى ذلك،  .التعاون الخليجي للجهبات  يمكن توزيعها تقارير بشكل  ستقد  البيانات سنويا

ب األمبم المتحبدة المعنبي الدولية المعنية ب صدار التقارير، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ومكتب

والتببزا  كببل مببن  لتقببديم التقبباريرتحديببد مواعيببد نهائيببة ذلببك مببع ويجببب    بالمخببدرات والجريمببة.

 .(15، ص 2005الدول األعضاء بالوفاء بالتزامات العضوية )المنظمة الدولية للهجرة، 

دد حبباالت تسببجيل عببدد الضبحايا، وعبب) باالبشبر اإلتجبباررائم لجبب إنشباء قاعببدة بيانببات مركزيبة -1

 ( إعببادة االسبتقرار بنجبباا اإلدانبة، ونتبائج الحالببة، وخبدمات إعببادة التأهيبل، التسببفير للبوطن أو

بالبشبر  اإلتجبارلدول مجلس التعاون الخليجبي حبول  من قبل الخ  الساخن  المسجلةولحاالت 

لجميبع  نويةسويتم تقديم تقرير  بالبشر. اإلتجارتشرف عليها اللجنة الخليجية اإلقليمية لمكافحة 

 .بالبشر في دول مجلس التعاون الخليجي اإلتجارمكاتب لجان مكافحة 

تعريف موحبد لالتجبار بالبشبر وتوحيبد البيانبات التبي يبتم تجميعهبا فبي الهيئبات ودول  وضع   -2

والمؤشبرات المتسبقة مبع التعريفبات المحبددة فبي  التعاون الخليجي ممبا يسبمح بمقارنبة مجلس

عبببد البيانبببات الدوليبببة التبببي أنشبببأها مكتبببب األمبببم المتحبببدة المعنبببي المببببادئ اإلرشبببادية وقوا

، 2005البيانببات )المنظمببة الدوليببة للهجببرة،  بالمخببدرات والجريمببة والمنظمببة الدوليببة للهجببرة

 .(47ص 

بالبشبر لضبمان جبودة البيانبات المجمعبة  اإلتجبارللجنة الخليجية اإلقليميبة لمكافحبة إنشاء فر   -3

المعايير الموضوعة من قبل مكتب األمبم المتحبدة بافضل يانات المجمعة والتأكد من استيفاء الب

 المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة.
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اختيببار العينببة اسببتخدا  المنبباهج البحثيببة القائمببة علببى األدلببة فببي تجميببع البيانببات، أي طريقببة  -4

لعينبببات المشبببتقة مبببن ، وطريقبببة أخببب  االبببثلج الشببببكيةطريقبببة عينبببات كبببرة مثبببل ، ونوعهبببا 

 .المستهدفين

تطببوير طببرق للتأكببد مببن "حالببة الضببحية" الخاصببة ببباألفراد ومببا ينببتج عببن ذلببك مببن تببأهلهم  -5

للحصببول علببى العديببد مببن الخببدمات بمببا فيهببا تصبباريح اإلقامببة المؤقتببة والخببدمات الصببحية 

 .(2008بالبشر،  اإلتجار)المبادرة العالمية لمكافحة  واإليواء والحماية

بالضبحية  اإلتجباراألبحاث على إعادة دمبج الضبحية لتقيبيم المخباطر المتأصبلة إلعبادة  تركيز -6

الكفايببة ال اتيببة؛ وكيفيببة الوصببول علببى وقببدرة الضببحية علببى إعببادة االنببدماج فببي المجتمببع و

 (.2005والمكونات الهامة للوقاية )المنظمة الدولية للهجرة، 

الجهبود البحثيبة ودمجهبا وتجميعهبا بهبدف  إعداد جدول أعمال بحثي إقليمي حتى يمكن تركيبز -7

 . بالبشر بشكل كامل أو جزئي اإلتجارالقضاء على مشكلة 

وضع ضواب  صارمة مصممة لضمان سرية وخصوصية جميع البيانات، بما في ذلك تجميبع  -8

البيانات وتخزينها ومعالجتها بما يتفا مع ضواب  قاعدة البيانات العالمية لدى المنظمة الدوليبة 

 (.2012و 2005 رة )المنظمة الدولية للهجرة،للهج

بالبشر لتقييم التأثير الحقيقبي والفعاليبة طبرق  اإلتجارالتقييم المستقل لسياسات وبرامج مكافحة  -9

 (.11، ص 2005التدخل المختلفة )المنظمة الدولية للهجرة، 

لقبدر أكببر مبن  بالبشر الدولي ال ي خضبع اإلتجاربالبشر الداخلي مقابل  اإلتجارالتركيز على  -10

 (.11، ص 2005البحث وك لك الرواب  بين النوعين )المنظمة الدولية للهجرة، 

بالبشبر  اإلتجباربالبشبر يجبب تبوفير قائمبة بمؤشبرات  اإلتجبارالتعرف علبى ضبحايا  ولتسهيل -11

ألجهزة إنفاذ القانون والمنظمات غيبر الحكوميبة ومبوفري الخبدمات للضبحايا ومفتشبي وزارة 

وه   المؤشرات . ين بمجال الرعاية الصحية والمسؤولين عن الجمارم وغيرهمالعمل والعامل

. بالشبخا واسبتغالله وخداعبه وقسبر  وعزلبه اإلتجبارقد تختلف حسب الطريقة التبي تبم بهبا 

بالبشبر )المنظمبة  اإلتجبارويجب أن تكون هنام أيضاً مؤشرات للتعرف على األطفال ضحايا 

 .(22-21، ص 2005الدولية للهجرة، 

بالبشبر عبادة  اإلتجباربالبشر والبغاء بناًء على الفهبم ببأن  اإلتجارتطوير إجراءات للتمييز بين  -12

ما يكون امتداداً للبغاء االختياري حيث تجد الممتهنات البغباء انفسبهن ضبحايا لالتجبار بالبشبر 

 للمحافظ على حياتهن.

المدى والشاملة التي تركز علبى  متابعة األبحاث القائمة على األدلة بما في ذلك المناهج طويلة -13

بالبشبر،  اإلتجباربالبشر وتضم بلدان المنشأ والمقصد، وشببكة  اإلتجارأكثر من نو  واحد من 

 والتجار، ومجتمعات وعائالت الضحايا.
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 للضحايا المقدمةالخدمات بشأن توصيات    3 -9

د تكرارهبا هنبا لنؤكبد علبى أن رغم أن العديد من ه   التوصيات مدرجة تحت بند تطوير السياسات، سبنعي

ً  وضببع يجببب ترجمببة السياسببات إلببى خببدمات مباشببرة للضببحايا ويجببب تنفيبب  ، حيببث السياسببات لببيس كافيببا

ورصد النصوص المحددة في السياسات على مستوى الخبدمات المباشبرة لضبمان حصبول الضبحايا علبى 

 الحقوق والخدمات المحددة في السياسة الوطنية.

 يوماً. 30بالبشر فترة تدبر ال تقل عن  اإلتجارع ضحايا التأكيد على منح جمي -1

بالبشبر  اإلتجبارالحصول على خدمات وقائية مباشرة وفورية لكل من يشتبه في أنهم من ضبحايا  -2

 بهم. اإلتجاروعد  تجريم األشخاص ال ين يتم 

يبة، كمبا بالبشر، أي الحمايبة مبن اإلجبراءات الجنائ اإلتجارمنح الحقوق الخاصة ل طفال ضحايا  -3

 يوصي ب لك مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.

حماية حقوق الضحايا من قببل سبلطات الدولبة المسبؤولة عبن إنفباذ القبانون؛ فمصبلحة التحقيقبات  -4

بالبشببر،  اإلتجبباريجببب أال تكببون مبببرراً لتعببريض الضببحايا للقسببر )المبببادرة العالميببة لمكافحببة 

2008.) 

بالبشببر )تببوفر تأشببيرة خاصببة وفوائببد لضببحايا  اإلتجببارحايا إنشبباء عمليببة إصببدار شببهادات لضبب -5

بالبشر( باإلضافة إلى عمليبة تعريبف سبريعة مبن طبرف ضبباط إنفباذ القبانون األمباميين  اإلتجار

حيبث ال يقبع علبى ، إيبواء أو مركبز إعبادة تأهيبل آمبن  المدربين جيداً إلحالة الضحايا فبوراً لبدار

ر بالبشببر، ولكببن فببي حالببة وجببود أدنببى شببك فببي أنهببا الضببحية عبببء إثبببات أنهببا ضببحية لالتجببا

 ضحية، سوف تُعامل قانوناً على أنها ك لك حتى يثبت العكس.

بالبشر )أي استشبارات مجانيبة وتمثيبل  اإلتجارومناسب لضحايا  بدون مقابل ماديتمثيل قانوني  -6

 بالبشر(. اإلتجارقانوني مجاني ومستقل لجميع ضحايا 

خالقيببة فببي تببوفير خببدمات الرعايببة المباشببرة للضببحايا بمببا فببي ذلببك ألاممارسببة المعببايير  تطبيببا -7

االلتزا  ببروتوكبوالت الرصبد، وإجبراء المقبابالت الشخصبية، وفتبرات التبدبر، وتخطبي  البدعم 

والعبببالج النفسبببي(، وخبببدمات التبببدريب المهنبببي  اإلستشببباراتوالخبببدمات، وخبببدمات التأهيبببل )

 وطن، وإعادة االستقرار وخدمات المتابعة.والتعليمي، والخدمات الصحية، التسفير لل

بالبشبر  اإلتجبارالقبانون حبول حمايبة ضبحايا  ينفب مبن م الصبف االول التدريب المكثف لضبباط -8

 اإلتجبباروعقببد المقببابالت الشخصببية معهببم وإحببالتهم لخببدمات الببدعم )المبببادرة العالميببة لمكافحببة 

 (.2008بالبشر، 

بالبشببر عنببد التسببفير  اإلتجببارلتاليببة المقدمببة لضببحايا المتابعببة طويلببة المببدى وخببدمات الرعايببة ا -9

 .لوطن أو إعادة االستقرارل
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 شكر وتقدير  10 

أوالً وقبببل كببل شببيء، تببود إدارة البببرامج واألبحبباث فببي مؤسسببة دبببي لرعايببة النسبباء واألطفببال أن تشببكر 

فببدون  لمشبرو  البحثبي،على مبنحهم لنبا فرصبة إعبداد هب ا ا قيادات مؤسسة دبي لرعاية النساء واالطفال

بالبشبر والوقبت والجهبد المبب ولين، لبم يكبن لهب ا المشبرو  أن  اإلتجارالتزامهم ال ي ال يتزعز  بمكافحة 

لمؤسسببة دبببي لرعايببة النسبباء  المببدير العببا ونقببد  شببكراً خاصبباً للسببيدة/ عفببراء البسببطي، . يببرى النببور

 مسبباعد المببدير العببا والببدكتورة/ منببى البحببر، واألطفببال، إليمانهببا ودعمهببا إلدارة البببرامج واألبحبباث؛ 

المباشبر  هافي مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال، عن توجيهاتهبا وإشبراف والخدمات المجتمعيةلرعاية ل

فبي دعم المؤسسبي لل مساعد المدير العا على جميع عناصر ه ا المشرو ؛ واألستاذة/ شيخة المنصوري، 

اللتزامهبا البدائم بتبوفير المبوارد ومبوظفي البدعم؛ والبدكتور/ نويبل ل مؤسسة دبي لرعايبة النسباء واألطفبا

، معهببد العنببف األسببري اإلجتماعيببةكليببة الخدمببة مببن  Noel Busch-Armendarizأرمينببداريز -ببوش

 في إعداد ه ا البحث. اومشاركته اتهواالعتداء الجنسي، لتوجيها

اركوا بببدعمهم وأبحبباثهم فببي إنجبباا هبب ا ونببود أيضبباً أن نشببكر فريببا المتطببوعين والمتببدربين البب ين شبب

راشد، وهبدى محمبد عببد  وميثا، Becca Donaldsonوشكر خاص لكل من بيكا دونالدسون . المشرو 

وباإلضافة إلى المشباركين مباشبرة . لمساهماتهن الكبيرة في ه ا التقرير ،الرحيم، والدكتورة/ عائشة خليل

الشبكر والعرفبان لجميبع األجهبزة ومراكبز البحبث الدوليبة في ه ا المشبرو  البحثبي، نبود أيضباً أن نوجبه 

فكل مصدر من المصادر المشار إليها قد  رؤية عميقبة لفهبم . التي ساهمت جهودهم في إنجاا ه ا التقرير

كمبا أن البباحثين المجتهبدين المب كورين فبي مراجبع األدبيبات قبد . بالبشر وتحديد اإلطبار العبا  لبه اإلتجار

بالبشر المعقبدة ولكبنهم أيضباً شباركوا بشبكل  اإلتجاررة ليس فق  من أجل فهم ظاهرة قدموا مساهمات كبي

بالبشببر  اإلتجبباريم ظبباهرة يببقبباطع فببي تحديببد طريقببة إجببراء هبب ا البحببث، وطريقببة تجميببع البيانببات، وتق

 مؤسسبة دببي لرعايبة النسباء ويٌشبرفبالبشبر  اإلتجباريلتبز  المجتمبع البدولي بمكافحبة . والببرامج المعنيبة

ونقببد  الشببكر . بالبشببر اإلتجببارواألطفببال أن تلعببب دوراً صببغيراً وتقببد  مسبباهمة ذات مغببزى لمكافحببة 

 . بالبشر على مستوى العالم اإلتجاروالعرفان لكم جميعاً على جهودكم ومساهماتكم في القضاء على 

 مع أطيب التحيات،

 Andrea Braun Albalawiأندريا براون البلوي 

  ج واألبحاثمدير إدارة البرام 

  عائشة المدفع

 إدارة البرامج واألبحاث، باحثة

 الجسمي عائشة محمد

 باحثة، ب دارة البرامج واألبحاث

 مراجعة وتحقيق:

 بدرية يوسف الفارسي
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 2012مدير إدارة البرامج والبحوث 

 الشفاء بكري محمد

 باحث رئيسي، إدارة البرامج والبحوث
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 1الملحق رقم 

 واالنجازات في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة التحديات

 

 
  

 االمارات العربية المتحدة السعودية قحر عمان الكويت البحرين 

أوالً: 

اللجان 

 الوطنية

لمكافحة  اللجنة الوزارية

 .بالبشر اإلتجار

اللجنة الوطنية العمانية أنشئت  ال توجد لجنة 

عا   بالبشر اإلتجارلمكافحة 

2008. 

وطنية بعد  النة لجال لم تفعّل

ولكن حاليا تقو  المؤسسة 

التي  القطرية لإلتجار بالبشر

بالمها   2008عا   أنشئت

 .المطلوبة

اللجنة الدائمة لمكافحة أنشئت 

باألشخاص  اإلتجارجرائم 

 .2008عا  

 

الوطنية لمكافحة أنشئت اللجنة 

 .2007عا   بالبشر اإلتجار

 

 إلكترونيال يوجد  موقع  .1 التحديات

 لمكافحة الوزارية جنةلّ ل
،  بالبشر في البحرين اإلتجار

للتعرف  آخرواي مصدر 

 على أهداف ومها  اللجنة. 

.عد  وجود إجراءات 2

رسمية موحدة للتعرف على 

 الضحايا.

 

وطنية . عد  وجود هيئة 1

مكافحة لتنسيا جهود نشيطة 

 .بالبشر اإلتجار

.ال تمتلك إجراءات رسمية 1

ضحايا موحد  للتعرف على ال

تقرير وزارة الخارجية بحسب 

 . األمريكية

. عد  الرصد المنهجي 2

للفئات المعرضة لإلتجار 

تقرير وزارة بالبشر بحسب 

 .الخارجية األمريكية

.عد  وجود هيئة وطنية 1

لتنسيا جهود مكافحة جريمة 

 بالبشر. اإلتجار

 

في إنهاء نظا  خفاق .اال1

 الكفيل.

.اإلفتقار إلى وجود إجراء 2

مي موحد للتعرف على رس

 .بالبشر اإلتجارضحايا 

.عد  اإللتزا  بمقاييس مكافحة 1

بالبشر، على الرغم من  اإلتجار

الجهود الكثيرة المب ولة بحسب 

 .وزارة الخارجية األمريكيةتقرير 

 

 الموضوع
 الدول
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 االمارات العربية المتحدة السعودية قحر عمان الكويت البحرين 

صصة إنشاء وحد  متخ .1 اإلنجازات

بالبشر في  اإلتجارلمكافحة 

 وزارة الخارجية.

. إصدار دراسة حول 2

التعيين والشروط التعاقدية 

 للعمال الوافدين.

. توزيع منشورات توعويه 3

حول إجراءات وقوانين العمل 

في المملكة بالتعاون مع 

 المنظمة الدولية للهجرة.

كما توفر هيئة سوق العمل . 4

 معلومات اتصال لإلبالغ عن

حاالت انتهام قوانين العمل 

راف البريطانية، غ)التلي

2011.) 

 

تم اإلعداد لسن قانون . 1

وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة 

 بالبشر. اإلتجار
عقدت وزارة الداخلية  . 2

شراكة مع المنظمة الدولية 

مسؤولي  للهجرة لتدريب 

الوزارة وضباط الشرطة 

والقضاة على موضو  

 ر.بالبش اإلتجار

ة عمان ت سلطنطور .1

خطة عمل لتدريب 

على قضايا العاملين 

 وتٌعّرفبالبشر.  اإلتجار

 اإلتجارالخطة مفهو  

تفرق بين وباألشخاص 

بالبشر  اإلتجارضحايا 

 .والتسلل غير القانوني

. توفير الخدمات 2

 اإلنسانية للضحايا.

. إصدار ونشر مطويات 3

ومنشورات حول قوانين 

 وحقوق العاملين.

  ساخن تشغيل خ .4

لمساعدة الضحايا والتعرف 

 عليهم.

 حمالت التوعية. .5

 

 . تفعيل دورالمؤسسة القطرية 1

تنسيا جهود الجهات القائمة و

 بالبشر. اإلتجاربمكافحة 

. وضع خطة وطنية لمكافحة 2

ليتم تفعيلها في الفترة  اإلتجار

  .2015إلى  2010من 

. تقديم الدعم القانوني 1

 ستشاري للضحايا.واال

. حمالت التوعية ونشر 2

الكتيبات بمختلف اللغات للتوعية 

بحقوق العاملين والوقاية من 

 بالبشر. اإلتجارجريمة 

 

. التعاون وإبرا  الشراكات بين 1

اللجنة الوطنية، والمنظمات الدولية 

في العديد من المؤتمرات والبرامج 

التدريبية والتوعوية حول مكافحة 

وى بالبشر، على المست اإلتجار

 الوطني واإلقليمي والدولي.

تشديد إجراءات الرقابة على  .2

إجراءات الدخول ومنح التأشيرات، 

 ومراقبة شركات السياحة.

. إلغاء تصاريح الشركات التي 3

 تقو  بأنشطة غير قانونية.

 

 الموضوع
 الدول
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   البحرين  الكويت  عمان  قحر  السعودية  االمارات العربية المتحدة 

 

 مؤسسة دبي لرعاية .1

النساء واألطفال، أول دار رعاية   

غير ربحية مصرا لها من الدولة 

إليواء النساء واألطفال ضحايا 

العنف األسري واإلساءة ل طفال 

بالبشر بطاقة استيعابية  اإلتجارو

شخا. تأسست  250تصل الى 

بموجب مرسو  رقم  2007عا  

بتوجيهات صاحب  15/2007

 السموالشيخ محمد بن راشد.

يواء النساء واألطفال .مركز إ2

بأبوظبي وفروعه في الشارقة 

 2008ورأ  الخيمة. أنشئت عا  

تحت مظلة هيئة الهالل 

 األحمراإلماراتي .

.مراكز أطفال الهجن، وهو 3

المركز األول من نوعه في العالم، 

أنشئ في ابوظبي بطاقة استيعابية 

 طفل. 400

دور إيواء في   3توجد . 1

 ة.كبرى بالسعوديالالمدن 

الفئة المستهدفة: العامالت 

 اإلتجاراألجنبيات وضحايا 

 بالبشر.

دار الحماية إليواء النساء .2

والتي  الالتي تعرضن لإلساءة

، الطاقة  2005أنشئت عا  

 .150اإلستيعابية 

. مركز إيواء األطفال 3

 2004المتسولين أنشئ عا  

 .طفل 500ستيعابية بطاقة ا

عا   الدار القطرية لإليواء أنشئت

، وبدأت عملها في عا   2003

2005. 

تقد  الدار خدماتها لضحايا العنف 

بالبشر  اإلتجارالمنزلي وضحايا 

من جميع الجنسيات، ومن كال 

 الجنسين وك لك البالغين واألطفال

 .أشهر 6ومدة اإليواء 

 اإلتجاربدأت باستقبال ضحايا 

بعد أن   2008بالبشر في عا  

 ألحقت بالمؤسسة القطرية.

عا    دار الضيافة أنشئت

بموجب مرسو    2008

، 127/2008سلطاني رقم 

وتقع في مجمع شرطة 

 عمان السلطانية.

خدماتها ألكثر الدار وقدمت 

 وامرأةً  من خمسين رجالً 

كانوا ضحايا  وطفالً 

  .لالتجار بالبشر والسخرة

 

تتبع لوزارة   للنساء توجد دار

بطاقة  اإلجتماعيةالشؤون 

 شخا. 40ستيعابية ا

دار األمان لحماية النساء  

مؤسسة ، المعنفات وأطفالهن

رعاية إجتماعية حكومية  

بطاقة  2006أنشئت عا  

امرأة  126استيعابية قدرها 

الفئة العمرية من وتستهدف 

من  سنة فأكبر 18

المواطنات وغير 

 المواطنات.

مراكز  ثانيا: 

 اإليواء

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع

 

 الدول
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 مارات العربية المتحدةاإل السعودية قحر عمان الكويت البحرين 

 
 

 التحديات

.عدم المعرفة 1

بتشخيص وتحويل 

حاالت اإلتجار بالبشر 

من قبل الشرطة 

 لإليواء.

. عدم وجود دار 2

 إليواء الذكور.

.عدم توفر دار إليواء 1

 الذكور.

. عدم وجود دار 2

متخصصة بضحايا 

 اإلتجار بالبشر فقط.

.عدم توفير دار  1 - - 

 مخصص فقط إليواء

النساء ضحايا اإلتجار 

 بالبشر.

. عدم وجود مركز 2

 ايواء للذكور.

. عدم توفر خدمات وقائية للذكور من ضحايا 1

 اإلتجار بالبشر أو دور إيواء لهم.

.تقديم التسهيالت 1 اإلنجازات

للضحايا والمساعدة 

النفسية واإلجتماعية، 

وخدمات اإليواء، 

 والخط الساخن.

 

. مشروع إلنشاء دار 1

ذكور واإلناث بطاقة لل

 70استيعابية تسع 

 شخصاً.

. توفير اإليواء والخدمات 1

الصحية والنفسية والرعاية 

 اإلجتماعية وإعادة التأهيل.

. توفير اإلستشارات 2

 القانونية.

. توفير مصادر دخل 3

 وعمل شريف للضحايا.

توفير خدمات اإليواء 

والتأهيل والدمج 

والمساعدات المادية، 

، باإلضافة  وفرص العمل

الى الخدمات الصحية 

اإلجتماعية والنفسية 

والقانونية والترفيهية، 

 ومراعاة سرية المعلومات.

وجود دور لاليواء 

غير أنها غير 

متخصصه فقط 

بضحايا اإلتجار 

 بالبشر.

.وجود وحدات لرعاية العاملين في األماكن كثيفة 1

 العمالة.  

بلغت  .عقد المحاضرات حول حقوق العمال بلغات2

 لغة. 150

.تقديم الدعم والحماية لضحايا  اإلستغالل الجنسي 3

وتقديم اإلستشارات القانونية واإلجتماعية والنفسية 

وتقديم الرعاية الصحية والدعم المالي وإعادتهم 

 ألوطانهم.

. الشراكات مع الدول والمنظمات لتقديم أفضل 4

 الخدمات لمنع وقوع جريمة 

 الضحايا. اإلتجار بالبشر وحماية

 

 

 الموضوع

 

 لالدو
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   البحرين الكويت عمان قطر السعودية اإلمارات العربية المتحدة

صادقت  2006في نوفمبر 

اإلمارات العربية المتحدة على 

قانون مكافحة اإلتجار بالبشر 

ليصبح األول من نوعه في 

المنطقة. ويضم عقوبات تصل 

إلى السجن المؤبد لكل أشكال 

اإلتجار بالبشر. وتتراوح بين 

درهم إلى  100,000

 درهم. 1000,000

صدر قانون يحظر كل أشكال 

.  2009اإلتجار بالبشر في عام 

 15وتصل العقوبة بالسجن لمدة 

عاما أو غرامة تصل إلى 

دوالر أمريكي أو  267000

 العقوبتين معاً 

 

.تم عمل المسودة االولى  1

 لقانون لمكافحة اإلتجار بالبشر.

سنة  15تصل العقوبة إلى 

لاير  300000امة بقيمة وغر

 قطري.

.توجد تشريعات أخرى تمنع  2

ممارسة البغاء باإلكراه أو 

 القسر أو  اإلستغالل الجنسي.

.صدر قانون مكافحة 1

اإلتجار بالبشر والذي يحظر 

كل أشكال اإلتجار بالبشر عام 

2008. 

يعاقب كل من ارتكب . 2

اإلتجار بالبشر  جريمة

بالسجن مدة ال تقل عن ثالث 

نوات وال تزيد عن سبع س

سنوات وبغرامة ال تقل عن 

خمسة آالف لاير وال تزيد 

 عن مائة ألف لاير.

 

.ال تزال الحكومة الكويتية تعمل 1

على صياغة قانون لمكافحة اإلتجار 

 بالبشر.

. توجد قوانين أخرى تحظر 2

 اإلتجار بالبشر مثل قانون العقوبات.

 

يحظر قانون مكافحة 

لسنة اإلتجار باألشخاص 

جميع أشكال  2008

اإلتجار بالبشر وتصل 

العقوبات إلى مدة تتراوح 

سنة. توجد  15 -3بين 

مراسيم تعزز مكافحة 

اإلتجار بالبشر منها 

( لسنة 16المرسوم رقم )

بشأن نقل وزراعة  1998

األعضاء البشرية 

( لسنة 23والمرسوم رقم )

 بشأن قانون العمل. 1976

 ثالثا:

التشريعات 

 نونونفاذ القا

 

الضعف في مكافحة السخرة .1

وسوء معاملة العمال المؤقتين، 

 والعمالة المنزلية.

.عدم اإلعالن عن العقوبات 2

الجنائية للجناة المرتكبين لجرائم 

 السخرة واإلتجار بالبشر.

 

.استمرار نظام الكفالة وتقيد 1

 الحريات، وحظر الجوازات.

.توقيف أو نفي أو معاقبة 2

ب الهاربين، العاملين األجان

ومعاقبة الضحايا وإرجاعهم إلى 

أوطانهم دون التعرف عليهم، 

ومالحقة نساء البغاء وإن كن 

 ضحايا اتجار.

 

 

.ضحايا  اإلستغالل الجنسي 1

وانتهاكات الهجرة والهاربين 

تتم إعادتهم إلى أوطانهم دون 

 التحقيق في قضاياهم.

.عدم توفر الحماية الكاملة 2

شر وذلك لضحايا اإلتجار بالب

بسبب اإلخفاق في التعرف 

 عليهم .

 

االخفاق في حظر االحتفاظ 

 بالجوازات.

 

 

.يدفع العاملون رسوم توظيف 1

باهظة رغم أن بموجب القانون 

يتعين على أصحاب العمل أن 

 يدفعوا هذه الرسوم.

 .استمرار نظام الكفالة2

.عدم  وجود لجنة وطنية شاملة 3

 لمكافحة اإلتجار بالبشر.

جاز النساء في جرائم البغاء .احت4

 حتى إن كن ضحايا لالتجار بالبشر.

. الزيادة في الرواتب لم تشمل 5

 العمالة المنزلية.

. اإلعالن عن عدد قليل من 6

 .القضايا التي تخص اإلتجار بالبشر

 

عدم  ثقة العمال والضحايا 

 في النظام القانوني.

عدم مقدرة العاملين تحمل 

 نونية.تكاليف المساعدة القا

ال يحظر القانون االحتفاظ 

 بجوازات سفر العاملين.

 

 التحديات

 الموضوع

 

 الدول
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إنشاء نظام كامل لحماية .1

األجور يضم العديد من 
اإلجراءات من حيث تنظيم العمل 

وتوحيد العقود للعمالة المنزلية 
التي توضح كافة الحقوق 

 الواجبات.و
. أبرمت العديد من اإلتفاقيات 2

 مع البلدان المصدرة للعمال.
. تضمن التقرير السنوي للجنة 3

مكافحة اإلتجار بالبشر في عام 
قضية  19االعالن عن   2011

 في اإلتجار بالبشر.
  

الخدمات .توفير العديد من 1

للضحايا بموجب القانون. 
والبقاء بالممكلة الستكمال 

 قضاياهم.
. وضع بعض شركات 2

االستقدام المخالفة بالقوائم 
 .السوداء

. ضمان حقوق الضحايا اثناء 3

 الجلسات.

.الدورات التدريبية والورش 1

لقوات الشرطة وأعضاء النيابة 
 والقضاة للتعرف على الضحايا

.التعديالت على قانون الكفالة 2

 القطري.

.أنشئ في محكمة االستئناف 1

ف قسم جنائي جديد لإلشرا
 على قضايا اإلتجار بالبشر.

.جميع العاملين يحصلون 2

على نسخة من عقد عملهم 
ويمكن إعادتهم إلى أوطانهم 

 على نفقة صاحب العمل.
في التقرير العُماني . يوجد 3

السنوي قسم يتناول كل عملية 
تحقيق في كل حالة ونوع 

 .العقوبات الصادرة

.إنشاء وحدة متخصصة تتعامل 1

 نزلية.مع العمالة الم
.فرض المزيد من القوانين لضمان 2

حصول العمالة المنزلية على المزيد 
من الحقوق مثل االجازة السنوية 

واألسبوعية وحصولهم على 
 أجورهم قبل نهاية الشهر.

.تدريب العاملين بالجهات المعنية 3

حول التعامل مع ضحايا اإلتجار 
وطرق حماية حقوق العاملين بالبشر 
 .المقيمين

وير النظام القانوني .تط1

واإلجرائي للتعامل مع 
جميع أشكال اإلتجار 

 بالبشر.
. يسمح القانون للعاملين 2

 االجانب بتغيير وظائفهم.
.ال تسمح إدارة الجنسية 3

واإلقامة بترحيل العاملين 
االجانب إال بموجب قرار 

 المحكمة.

 االنجازات
 الموضوع

 

 الدول
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 اإلمارات العربية المتحدة السعودية قطر  عمان الكويت البحرين

رابعا: 
رصد 

وجمع 
 البيانات

ما زال العمل قائم على بناء 

قاعدة البيانات وال يوجد 

تقرير سنوي. باالضافة الى 

عدم الدقة في اإلحصائيات، 

والمعلومات حول جريمة 

 اإلتجار بالبشر.

 

ال توجد معلومات أو 

تقارير تم نشرها فيما 

أو  يختص بعدد الضحايا

االدانات الخاصة بقضية 

 اإلتجار بالبشر.

استخدام نموذج موحد لتجميع 

البيانات واعداد التقارير 

السنوية المتعلقة باإلتجار 

بالبشر، ونشرها على 

االنترنت، تحت اشراف 

 اللجنة الوطنية

 لمكافحة اإلتجار بالبشر.

تقوم المؤسسة القطرية بتجميع 

اإلحصائيات من كافة الجهات 

صة التي تتعامل مع قضايا المخت

اإلتجار بالبشر وتضمينها في 

 التقرير السنوي الشامل

 للمؤسسة القطرية. 

ال توجد معلومات أو تقارير 

تم نشرها فيما يختص بعدد 

الضحايا أو االدانات 

الخاصة بقضية اإلتجار 

 بالبشر.

.تقوم اللجنة الوطنية بدولة اإلمارات 1

لة حول بإعداد التقارير السنوية الشام

 .2008جرائم اإلتجار بالبشر منذ عام 

.يقوم مركز اإلحصاء والتحليل األمني 2

التابع ألمن المعلومات اإلتحاديةفي دولة 

اإلمارات  بتجميع البيانات باستخدام 

برامج مختصة لرصد الشكاوى المسجلة 

والعقوبات الصادرة ويصدر تقرير حول 

ذلك، باإلضافة الى القيام بدراسات 

يالت أمنية حول جرائم اإلتجار وتحل

 بالبشر.

.التقارير السنوية لمؤسسة دبي لرعاية 3

النساء واألطفال حول عدد الضحايا التي 

تتلقى الخدمات التي تقدمها المؤسسة 

 لرعاياها.

 .التقرير السنوي لمراكز إيواء.4

 الموضوع

 

 الدول
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 اإلمارات العربية المتحدة السعودية قطر  عمان الكويت البحرين

.عدم الدقة في 1 حدياتالت

اإلحصائيات، والمعلومات 
 حول جريمة اإلتجار بالبشر.

.عدم الرصد المنهجي 2

للفئات المعرضة لإلتجار 
 بالبشر.

ال توجد تقارير مفصلة  
ومتخصصه عن اإلتجار 

 بالبشر.

ال توجد تقارير مفصلة   - -
ومتخصصه عن اإلتجار 

 بالبشر.

- 

ات العمل على قاعدة بيان االنجازات
جديدة ستمكنهم من 

المشاركة بالمعلومات 
المتعلقة بجرائم اإلتجار 

 بالبشر.

اصدار تقارير سنوية حول  -
 اإلتجار بالبشر.

اصدار تقارير سنوية حول 
 اإلتجار بالبشر.

اصدار التقارير السنوية بدقة وفق  -
 منهجية تعتمد على ركائز واضحة وهي:

تطوير التشريعات والقوانين ذات -

 بقضايا اإلتجار بالبشر. الصلة

تمكين الجهات المعنية من تطبيق -

 إجراءات رادعة ووقائية.

 تأمين الحماية والدعم للضحايا.-

 االتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي.-

 الموضوع

 

 الدول
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 2الملحق رقم 

 :ُعمانبالبشر في سلحنة  اإلتجاردار الضيافة في اللجنة الوطنية لمكافحة 

  2010بالبشر الالئي استقبلتهن دار الضيافة في عا   إلتجاراجنسية وعدد النساء ضحايا:  

 

  :2010بالبشر،  اإلتجارإحصائيات المؤسسة القحرية لمكافحة 

  بالبشر في المؤسس: اإلتجارجنس ضحايا 
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 :أنواع اإلساءة البدنية 
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 3الملحق رقم 

 

 :2010اإلمارات العربية المتحدة  دولة إحصائيات

 :عدد الضحايا والقضايا والجناة  

 

 

  2010-2007عدد القضايا في الفترة من: 
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 لمراجعا 12

 الكتب:
بالبشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.  اإلتجارالمخدرات وLeghari, F. .(2007 .) فريال، اريچليـ

 دولة االمارات العربية المتحدة.مركز الخليج ل بحاث. 

 من االنترنت: مراجع
 

]عبر اإلنترنت[ متاا على . بالبشر اإلتجار. قطر تبدأ حملة توعية حول )2009) .أخبار صوت أمريكا

http://www.voanews.com/english/news/a-13-2009-03-10-العنوان التالي: 

2122.html6877-voa41  [.2012مار   5]تم االطال  عليه بتاريخ 

 الكفالة وتأثيراته على العاملين الوافدين في دول . نظا Estrada, A.،( 2009)اوريليوإسترادا، 

. ]عبر اإلنترنت[ متاا على IBON Education for Developmentمجلس التعاون الخليجي. 

 العنوان التالي:

http://edm.iboninternational.org/component/content/article/193-

sponsorship-system-and-its-effects-on-expatriate-workers-in-the-gulf-

cooperation-council-gcc-countries  [.2012مار   9]تم االطال  عليه بتاريخ 

 ن التالي:. اتفاقية حقوق األطفال ]عبر اإلنترنت[. متاحة على العنوا(1989) .األمم المتحدة

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm  ديسمبر  10]تم االطال  عليه بتاريخ

2011 .] 

 15-4بالمرأة.  المعني الرابع العالمي المؤتمر . "إعالن بيجين ومنهاج العمل."(1995. )األمم المتحدة

 . بيجين. 1995سبتمبر 

واألطفال،  النساء وبخاصة باألشخاص، اإلتجار بةومعاق وقمع . بروتوكول منع(2000. )األمم المتحدة

المكمل التفاقية األمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية ]عبر اإلنترنت[. متاا على 

 العنوان التالي:

<http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_document

s_2/convention_%20traff_eng.pdf> [.2012يناير  19  عليه بتاريخ ]تم االطال 

البرنامج اإلنمائي، رومانيا، بدون تاريخ كتيبات أفضل ممارسات إنفاذ القانون. ]عبر  .األمم المتحدة

 اإلنترنت[. متاحة على العنوان التالي:

http://www.undp.ro/governance/Best%20Practice%20Manuals/  تم[

 .[2011ديسمبر  5االطال  عليه بتاريخ 

http://www.voanews.com/english/news/a-13-2009-03-10-voa41-68772122.html
http://www.voanews.com/english/news/a-13-2009-03-10-voa41-68772122.html
http://www.voanews.com/english/news/a-13-2009-03-10-voa41-68772122.html
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. إعالن القضاء على العنف ضد النساء ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان (1993.)األمم المتحدة

-http://www.untj.org/docs/country_context/gender/International التالي:

obligations/Declaration-Elimination-Violence-Women.pdf  تم االطال  عليه[

 [.2011ديسمبر،  10بتاريخ 

. اتفاقية القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء ]عبر اإلنترنت[. متاحة على (2003) .األمم المتحدة،

]تم االطال  عليه  http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm العنوان التالي:

 [.2011ديسمبر،  10بتاريخ 

 على العنوان التالي:. نب ة/حول اإلنتربول ]عبر اإلنترنت[. متاا (أ 2012) .اإلنتربول

INTERPOL/Overview-http://www.interpol.int/About  تم االطال  عليه بتاريخ[

 [.2012يناير  19

  . قواعد البيانات ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي:(ب 2012) .اإلنتربول

expertise/Databases-http://www.interpol.int/INTERPOL  تم االطال  عليه[

 [.2012فبراير  19بتاريخ 

  .. الجرائم ضد األطفال ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي:(ج 2012 ).اإلنتربول

-children/Crimes-against-areas/Crimes-nt/Crimehttp://www.interpol.i

children-against  [.2012فبراير  19]تم االطال  عليه بتاريخ 

(. حول التحالف. ]عبر اإلنترنت[ متاا على GAATWبالنساء ) اإلتجارالتحالف العالمي لمكافحة 

 [.2012فبراير،  19]تم االطال  عليه بتاريخ   tw.orghttp://www.gaaالعنوان التالي:

كتيب. ]عبر  باألشخاص: اإلتجار. حقوق اإلنسان و(2000 ).بالنساء اإلتجارالعالمي لمكافحة التحالف 

اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي: 

(<http://www.gaatw.org/index.php?option=com_content& 

view=article&id=666&Itemid=73>  [.2012فبراير،  19]تم االطال  عليه بتاريخ 

بالبشر المؤثر. ]عبر اإلنترنت[ متاا على  اإلتجار. برنامج مكافحة (2011) .التليغراف البريطانية

-http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/bahrain> العنوان التالي:

wikileaks-cables/8334533/ANTI-TRAFFICKING-PROGRAM-

HAVING-AN-IMPACT.html>  [.2012فبراير  3]تم االطال  عليه بتاريخ 

. تهديد الهوية في عالم متغير: حالة دول مجلس التعاون الخليجي. ]عبر (2010) علي ،الخوري

 اإلنترنت[ هيئة اإلمارات للهوية.

http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview
http://www.gaatw.org/
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 متاا على العنوان التالي:

e%20of%20Identityhttp://www.eida.gov.ae/userfiles/The%20Challeng

%20in%20a%20Changing%20World.pdf  فبراير  6]تم االطال  عليه بتاريخ

2012.] 

 اإلتجار(. جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة 2010السعدان، عبدهللا وممدوا الشمري. )

بالبشر، أخ  من : 

http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/strategicCollege/Collegeacti

vities/ScientificForums/act20122010/Documents/008.pdf 

في المهاجرين للعمال الصحية والرعاية اإلنسان حقوق في . التفاوت(2011) .الصحة وحقوق اإلنسان

 المتحدة. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي: العربية دولة اإلمارات

http://www.hhrjournal.org/index.php/hhr/article/view/435/665   تم االطال[

 [.2012مار   12عليه بتاريخ 

 . ورقة بيانات وقاية األطفال:(2006.) -يسيفاليون– ةلوالدولي لرعاية الطفألمم المتحدة االصندوق 

 بالبشر ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي: اإلتجار

<http://www.unicef.org/protection/files/trafficking.pdf>  تم االطال  عليه[

 [.2012يناير  19بتاريخ 

. المبادئ اإلرشادية لحماية (2006.) -اليونيسيف– ةلوالدولي لرعاية الطفألمم المتحدة االصندوق 

المقر الرئيسي لليونيسيف. متاا على  بالبشر ]عبر اإلنترنت[ نيويورم: اإلتجاراألطفال ضحايا 

-www.unicef.org/ceecis/0610> العنوان التالي:

Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf>  يناير[. 19]تم االطال  عليه بتاريخ 

 عن اليونيسيف: –. اليونيسيف (2011. )-اليونيسيف– ةلولرعاية الطفالدولي ألمم المتحدة االصندوق 

 من نحن ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي:

<http://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html>   تم االطال[

 [.2012يناير  19عليه بتاريخ 

نيوز. ]عبر  لفچفي دول مجلس التعاون الخليجي.  . نظرياً: إلغاء نظا  الكفالة)2010( محمد ،العسومي

-http://gulfnews.com/business/opinion/in متاا على العنوان التالي: اإلنترنت[

theory-scrapping-sponsorships-in-gcc-1.692790  29]تم االطال  عليه بتاريخ 

 [.2012فبراير 

http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/strategicCollege/Collegeactivities/ScientificForums/act20122010/Documents/008.pdf
http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/strategicCollege/Collegeactivities/ScientificForums/act20122010/Documents/008.pdf
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بالبشر. ]عبر  اإلتجارية لمكافحة عُماناللجنة الوطنية ال. (2008) .بالبشر اإلتجاري لمكافحة عُمانالقانون ال

]تم   http://www.ncchtoman.gov.om/english/اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

 [.2012مار   5االطال  عليه بتاريخ 

ر، بالبش اإلتجار. الخطة الوطنية لمكافحة (2009) .بالبشر اإلتجارية لمكافحة عُماناللجنة الوطنية ال

بالبشر. ]عبر اإلنترنت[ متاا  اإلتجار. الخطة الوطنية لمكافحة 2010-2009التقرير السنوي 

]تم االطال  عليه    >http://www.ncchtoman.gov.om/english <على العنوان التالي:

 [.2012فبراير  3بتاريخ 

عبر اإلنترنت[ متاا على . عن اللجنة. ](2010) .بالبشر اإلتجارية لمكافحة عُماناللجنة الوطنية ال

 6]تم االطال  عليه بتاريخ   http://www.ncchtoman.gov.om/english/العنوان التالي:

 [.2012مار  

بالبشر. ]عبر  اإلتجار. الخطة الوطنية لمكافحة (2009.)بالبشر اإلتجارعُمانية لمكافحة اللجنة الوطنية ال

 اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

<www.ncchtoman.gov.om/download.asp?filename=ncchtPlan_e.pdf>  تم[

 [.2012فبراير  3االطال  عليه بتاريخ 

. عن اللجنة. ]عبر (2011) .العربية المتحدة بدولة اإلماراتالبشر ب اإلتجاراللجنة الوطنية لمكافحة 

 اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

dex.aspx?PriMenuID=11&mnu=Prihttp://www.nccht.gov.ae/en/Menu/in 

 [.2011نوفمبر،  21]تم االطال  عليه بتاريخ 

. المعايير األخالقية (2011) .العربية المتحدة بدولة اإلماراتبالبشر  اإلتجاراللجنة الوطنية لمكافحة 

 اإلتجارللمصادر اإلعالمية التي تجري المقابالت الشخصية مع المسؤولين العموميين وضحايا 

التليفزيون واإلذاعة والصحف، والوسائل المطبوعة  معايير المقابالت اإلعالمية: –بشر بال

 األخرى، واإلنترنت، والمواد اإللكترونية. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

<http://www.nccht.gov.ae/en/publications/pubdescription.aspx?mnutype

=pr&pubcatid=64&primenuid=13&mnu=pri&pubsubcatid=0&pubid=10

 [.2012فبراير  6]تم االطال  عليه بتاريخ  <9

. إنجازات المؤسسة ]عبر اإلنترنت[ متاا على (ب 2008 .)بالبشر اإلتجارالقطرية لمكافحة  المؤسسة

تم االطال  عليه   http://www.qfcht.org/achievements_en.aspxالعنوان التالي:

 [.2012مار   8بتاريخ 
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. التقرير السنوي للمؤسسة.]عبر اإلنترنت[ متاا (2011) .بالبشر اإلتجارالمؤسسة القطرية لمكافحة 

 على العنوان التالي:

http://www.qfcht.org/Uploads/Library/d9bbd741bf6d4cfd87f415444fb0

bf69.pdf  2012يناير  18تم االطال  عليه بتاريخ.] 

. عن المؤسسة ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان (أ 2008.)بالبشر اراإلتجالمؤسسة القطرية لمكافحة 

 4]تم االطال  عليه بتاريخ  <http://www.qfcht.org/about_us_en.aspx> التالي:

 [.2012فبراير 

محور . (أ 2012) .(UN.GIFTبالبشر التابعة ل مم المتحدة ) اإلتجارالمبادرة العالمية لمكافحة 

متاا بالبشر التابعة ل مم المتحدة ]عبر اإلنترنت[.  اإلتجارة العالمية لمكافحة المعرفة بالمبادر

]تم االطال  عليه  </http://www.ungift.org/knowledgehub> على العنوان التالي:

 [.2012يناير  19بتاريخ 

. الخطة (ب 2012.) UN.GIFT بالبشر التابعة ل مم المتحدة  اإلتجارالمبادرة العالمية لمكافحة 

. 2014-2012بالبشر التابعة ل مم المتحدة  اإلتجارالمبادرة العالمية لمكافحة  -االستراتيجية 

 ]عبر اإلنترنت[، متاحة على العنوان التالي:

<http://www.ungift.org/knowledgehub/publications.html>  تم االطال  عليه[

 [.2012يناير  1بتاريخ 

 اإلتجار. "فعالية األطر القانونية وتشريعات مكافحة (2008) .بالبشر اإلتجار حةلمكاف العالمية المبادرة

. مركز النمسا بفيينا. فيينا، 2008فبراير  15-13بالبشر.  اإلتجاربالبشر". منتدى فيينا لمكافحة 

 النمسا.

عبر اإلنترنت[ بالبشر. ] اإلتجارالبحرين في تقرير الواليات المتحدة األمريكية حول  .المرصد البحريني

 متاا على العنوان التالي:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Monitoring/defau

lt_en.asp  [.2012مار   6]تم االطال  عليه بتاريخ 

اإلسال  والقرآن يدعوان لنشر العبودية. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان المفهو  المغلوط عن أن 

-http://misconceptions-about-islam.com/islam-quran-abolish التالي:

slavery.htm  [.2012مار   7]تم االطال  عليه بتاريخ 

http://misconceptions-about-islam.com/islam-quran-abolish-slavery.htm
http://misconceptions-about-islam.com/islam-quran-abolish-slavery.htm
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 رنت[ متاا على العنوان التالي:بالبشر. ]عبر اإلنت اإلتجار. مكافحة (أ) المنظمة الدولية للهجرة

<http://www.iom.int/jahia/page748.html>  يناير  19]تم االطال  عليه بتاريخ

2012.] 

. ورقة معلومات قاعدة البيانات العالمية لالتجار بالبشر من المنظمة الدولية (ب) المنظمة الدولية للهجرة

 للهجرة ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي:

<http://www.iom.int/jahia/page748.html>  يناير  19]تم االطال  عليه بتاريخ

2012.] 

 البيانات لتجميع المبادئ التوجيهية (.2009) .الداخلية االتحادية بالنمساالمنظمة الدولية للهجرة وزارة 

ة وزارة ، المنظمة الدولية للهجرPDFالمقارنة،  المؤشرات ذلك في بما بالبشر، اإلتجار حول

الداخلية االتحادية بالنمسا. 

<http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_in

fo&products_id=590  [.2012ر  ما 10]تم االطال  عليه بتاريخ 

المنظمة استقصاء عالمي.  بالبشر: اإلتجار. البيانات واألبحاث حول (2005) .المنظمة الدولية للهجرة

 متاا على العنوان التالي: الدولية للهجرة ]عبر اإلنترنت[ جنيف:

<http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_in

fo&cPath=1&products_id=160 />  [. 2012يناير  19]تم االطال  عليه بتاريخ 

. كتيب المنظمة الدولية للهجرة حول المساعدة المباشرة لضحايا (2007) .المنظمة الدولية للهجرة

المقر الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة. متاا على  بالبشر ]عبر اإلنترنت[ جنيف: اإلتجار

 العنوان التالي:

<http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsi

te/published_docs/books/CT%20handbook.pdf />  19]تم االطال  عليه بتاريخ 

 [.2012يناير 

بالبشر  اإلتجار. تقييم المنظمة الدولية للهجرة وجهودها في مكافحة (2010) .المنظمة الدولية للهجرة

 لة النرويجية للتعاون اإلنمائي. متاا على العنوان التالي:الوكا ]عبر اإلنترنت[ أوسلو:

<www.iom.int/jahia/webdav/.../activities/ct/Evaluation-IOM-CT.pdf>  تم[

 [.2012يناير  19االطال  عليه بتاريخ 

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=590
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=590
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 بالبشر. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي: اإلتجارطبيعة  (.2011) .المنظمة الدولية للهجرة

http://www.iom.int/jahia/page676.html  نوفمبر  21]تم االطال  عليه بتاريخ

2011.] 

المقر  . المنظمة الدولية للهجرة باختصار ]عبر اإلنترنت[ جنيف:(2012) .المنظمة الدولية للهجرة

 الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة. متاا على العنوان التالي:

<http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-iom/lang/en>  تم االطال  عليه بتاريخ[

 [.2012يناير  19

. الهجرة في الشرق األوس  ومنطقة Baldwin-Edwards, M.(، 2005)، مارتينإدوارد -بالدوين

 البحر المتوس . ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

editerrahttp://mmo.gr/pdf/news/Migration_in_the_Middle_East_and_M

nean.pdf  [2012نوفمبر  22]تم االطال  عليه بتاريخ 

. ]عبر اإلنترنت[ متاا على انچميتشيـكلية الحقوق بجامعة  .(2011) .بالبشر اإلتجاربرنامج عيادة 

 العنوان التالي:

http://www.law.umich.edu/CLINICAL/HUMANTRAFFICKINGCLINI

CALPROGRAM/Pages/default.aspx [.2012فبراير  8طال  عليه بتاريخ ]تم اال 

 لف نيوز. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:چ (.2009) حبيبتومي 

http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/new-bahrain-labour-law-stirs-

hornet-s-nest-1.1963  [.2012فبراير  29]تم االطال  عليه بتاريخ 

]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان لف نيوز. چبالبشر المخفيين.  إلتجاراضحايا  (.2006حبيب ) ،تومي

-http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/invisible-victims-of التالي:

trafficking-1.264267  [.2012فبراير  29]تم االطال  عليه بتاريخ 

لف نيوز. ]عبر چمرحلة النهائية. بالبشر القطري في ال اإلتجار. قانون مكافحة ( أ2011) حبيب ،تومي

-http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

anti-human-trafficking-law-in-final-stage-1.770371  تم االطال  عليه بتاريخ[

 [.2012فبراير  20

]عبر اإلنترنت[ نيوز.  لفچبالبشر.  اإلتجار. قطر تفرض قانون جديد لمكافحة (ب2011حبيب ) ،تومي

-http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar-imposes متاا على العنوان التالي:



 
 

 إدارة البرامج واألبحاث بمؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال | 94

new-anti-human-trafficking-law-1.918390  فبراير  20]تم االطال  عليه بتاريخ

2012.] 

  http://albir.org.sa/info/motasaulen.php. متاا على العنوان التالي:)2005.(جمعية البر

متاا على الموقع التالي: ، . دار الحماية(2005) .جمعية البر

http://albir.org.sa/info/DarAlhemaya.php  ر  ما 6]تم االطال  عليه بتاريخ

2012.] 

]عبر اإلنترنت[ . The National Newsيجب إلغاء نظا  الكفالة.  . رئيس شرطة دبي:(2009) .حافظ

-http://www.thenational.ae/news/uae-news/dubai متاا على العنوان التالي:

police-chief-sponsorship-should-be-scrapped  29]تم االطال  عليه بتاريخ 

 [.2012فبراير 

بالبشر. عرب نيوز ]عبر اإلنترنت[. متاا على  اإلتجار. لجنة جديدة لمكافحة (2011) والء، ري حوا

]تم  <http://arabnews.com/saudiarabia/article519623.ece> العنوان التالي:

 [.2012فبراير  3االطال  عليه بتاريخ 

عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان . ]اإلجتماعيةوزارة حقوق اإلنسان والتنمية (. 2011) .دار األمان

]تم  http://www.social.gov.bh/family/family_protection/daralaman التالي:

 [.2012فبراير  29االطال  عليه بتاريخ 

ر نفِ جامعة دِ بالبشر في منطقة الشرق األوس  وشمال إفريقيا.  اإلتجار. Dudley, S شوويليردلي، دُ 

Denverاا على العنوان التالي: . ]عبر اإلنترنت[ مت

http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/MiddleEast.p

df  [.2012فبراير  29]تم االطال  عليه بتاريخ 

بالبشر في المملكة العربية  اإلتجار. زواج المسيار كنو  من Doe, S.،( 2008) استيفاني، ودو

]عبر اإلنترنت[ متاا على  Pepperdineجامعة  .Global Tidesلوبال تايدز چالسعودية. 

 http://globaltides.pepperdine.edu/2008/misyarmarriage.pdf العنوان التالي:

 فبراير[. 29]تم االطال  عليه بتاريخ 

الخارجية األمريكية: الكويت ال تطبا الحد األدنى لمكافحة  (.2011) ،وآخرون شعبان و الشافعيو زكي

 :أخ ت من .البشر، جريدة األنباء في اإلتجار

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx

?articleid=208273&zoneid=12&m=0 

http://albir.org.sa/info/motasaulen.php
http://albir.org.sa/info/DarAlhemaya.php
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 . األسئلة المتكررة ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي:(1998. )سجل الجريمة المنظمة

<http://orgcrime.tripod.com/faq.htm> [.2012يناير  19طال  عليه بتاريخ ]تم اال 

بالبشر.  اإلتجار. المملكة العربية السعودية تعلن زيادة عقوبات (2009. )سفارة المملكة العربية السعودية

 http://www.saudiembassy.net/press-]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

releases/press07140901.aspx [.2012مار   4يخ ]تم االطال  عليه بتار 

 . ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:(2010)سفارة اإلمارات العربية المتحدة. 

trafficking-rights/human-embassy.org/uae/human-http://www.uae  تم[

 [.2012مار   4االطال  عليه بتاريخ 

. Rentrope(.2009)وب نتررِ  وTranتران  و Apostopoulosولو  بأبوستو و Sonmezسونميز 

 العربية في دولة اإلماراتالمهاجرين للعمال الصحية والرعاية اإلنسان حقوق في التفاوت

 المتحدة. مجلة الصحة وحقوق اإلنسان. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

http://www.hhrjournal.org/index.php/hhr/article/view/435/665   تم االطال[

 [.2012فبراير  29اريخ عليه بت

. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. قرار الجمعية العامة رقم (1948 .)شبكة تقرير األمم المتحدة للنساء

 . ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:1948ديسمبر  10( بتاريخ 3أ ) 217

<www.wunrn.com/reference/pdf/univ_dec_hum_right.pdf>   عليه ]تم االطال

 [.2012فبراير  19بتاريخ 

حالة عامالت المنازل. منظمة العمل  المتحدة: العربية في دولة اإلماراتالمهاجرات (.2001يما )صبان ر

 . ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي:ةالدولي

---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

.pdfed_emp/documents/publication/wcms_117955  تم االطال  عليه بتاريخ[

 [.2012فبراير  22

]عبر . The Nationalبالبشر.  اإلتجار. الشرطة تنق  المزيد من ضحايا (2010)وفاء  ،عيسى

-http://www.thenational.ae/news/uaeاإلنترنت[ متاا على العنوان التالي: 

news/police-rescue-more-trafficking-victims فبراير  5يه بتاريخ ]تم االطال  عل

2012.] 

]عبر غلف نيوز. بالبشر.  اإلتجارتكسر حلقة  ُعمان. شرطة Vaidya, S. K.. (2009)فايديا إ  كيه 

-http://gulfnews.com/news/gulf/oman/oman اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

police-bust-human-trafficking-ring-1.515906 
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 http://www.fatf-المالية، ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي: جراءاتباإل المعنية العمل فرقة

 gafi.org [. 2012يناير  12]تم االطال  عليه بتاريخ 

. الرصد ]عبر اإلنترنت[. متاا على (2011 .)بالبشر اإلتجار لمكافحة بالعمل المعني الخبراء فريا

 عنوان التالي:ال

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Monitoring/defa

ult_en.asp>  [. 2012يناير  19]تم االطال  عليه بتاريخ 

. ]عبر اإلنترنت[ متاا على انچميتشيـكلية الحقوق بجامعة  (.2011.)بالبشر اإلتجارقاعدة بيانات 

 العنوان التالي:

w.umich.edu/clinical/HuTrafficCases/Pages/searchdatabashttp://www.la

e.aspx  [.2012مار   4]تم االطال  عليه بتاريخ 

]عبر اإلنترنت[ متاا على  .انچميتشيـكلية الحقوق بجامعة . 2012 بالبشر. اإلتجارقاعدة بيانات 

 العنوان التالي:

ges/searchdatabashttp://www.law.umich.edu/clinical/HuTrafficCases/Pa

e.aspx  [.2012فبراير  8]تم االطال  عليه بتاريخ 

. مركز البحرين لحقوق اإلنسان، ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان (1976).قانون العقوبات البحريني

 http://bahrainrights.hopto.org/BCHR/wp-التالي:

Code.doc-Penal-content/uploads/2010/12/Bahrain 5طال  عليه بتاريخ ]تم اال 

 [. 2012مار  

]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان  ة.مشرو  الوقاي. (2009 .)باألشخاص اإلتجارقانون مكافحة جرائم 

 http://www.protectionproject.org/wp-التالي:

Law_2009-Arabia_TIP-content/uploads/2010/09/Saudi  تم االطال  عليه[

 [.2012مار   6بتاريخ 

 في األسيويين مقابل العرب المهاجرين . العمالKapiszewski, A. ،2006 اندريزكابيسزوسكي، 

 الخليجي. التعاون مجلس دول

مكتب األنماط العالمية.  باألشخاص: اإلتجار Kangaspunta, K.،( 2006.) كرستيانكانجاسبونتا، 

 اا على العنوان التالي:األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ]عبر اإلنترنت[ مت

http://www.un.org/esa/population/migration/turin/Turin_Statements/KA

pdf .NGASPUNTA [2011نوفمبر  21]تم االطال  عليه بتاريخ 

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.un.org/esa/population/migration/turin/Turin_Statements/KANGASPUNTA
http://www.un.org/esa/population/migration/turin/Turin_Statements/KANGASPUNTA
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االقتصادي.  اإلستغالل وبالبشر، عبودية العصر الحديث، اإلتجار. Koettl, J. (.2009)كويتل جيه 

 البنك الدولي ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/S

DP/0911.pdf-Market-papers/Labor-Discussion-P 4 ]تم االطال  عليه بتاريخ 

 [.2012مار  

-2010. التقرير السنوي لللجنة (2012 .)العربية المتحدة بدولة اإلماراتالبشر ب اإلتجارلجنة مكافحة 

 .]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:2012

http://www.nccht.gov.ae/en/Publications/PDF/6720111425174190000.p

df  [.0122فبراير  4]تم االطال  عليه بتاريخ 

. المنظمة الدولية للهجرة. ]عبر .Gozdziak, E اليزابيتجوزدزيام، و Laczko, F فرانكالكزكو، 

 اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsit

e/published_docs/books/data_res_human.pdf 25بتاريخ  ]تم االطال  عليه 

 [.2012فبراير 

بالبشر. مركز موارد الحوكمة والتنمية  اإلتجار، أسئلة حول .M'Cormack, Fماكورمام، إف 

 . ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:اإلجتماعية

http://www.gsdrc.org/go/display&type=Helpdesk&id=724  تم االطال  عليه[

 [.2011نوفمبر  21بتاريخ 

 . حول مركز اإليواء. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:(2010)واألطفال،  النساء إيواء كزمرا

http://www.shwc.ae/portal/vision.mission.aspx  نوفمبر  22]تم االطال  عليه بتاريخ

2011.] 

. عامالت المنازل الالئي يعشن بموجب نظا  الكفالة في دول (أ 2011) .قوق اإلنسانمركز البحرين لح

 مجلس التعاون الخليجي. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

http://www.bahrainrights.org/en/node/1289 فبراير  28تاريخ ]تم االطال  عليه ب

2012 .] 

بالبشر. ]عبر اإلنترنت[ متاا على  اإلتجار. الحرب على (ب 2011) .مركز البحرين لحقوق اإلنسان

]تم االطال  عليه    http://www.bahrainrights.org/en/node/1050العنوان التالي:

 [.2012براير ف 5بتاريخ 

http://www.shwc.ae/portal/vision.mission.aspx
http://www.bahrainrights.org/en/node/1289
http://www.bahrainrights.org/en/node/1289
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 بالبشر: اإلتجارالبحرين في تقرير الواليات المتحدة األمريكية حول  .مركز البحرين لحقوق اإلنسان

  ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:التحسن في األداء والتشريعات. 

01.html-018-r.org/reports/phttp://www.bahrainmonito  تم االطال  عليه[

 [.2012فبراير  6بتاريخ 

 االستجابة شبكة. (UNIAPبالبشر ) اإلتجارمشرو  األمم المتحدة المشترم بين الوكاالت بشأن 

أدوات البحث والتحقيا ]عبر اإلنترنت[. متاا على  :(SIREN) االستراتيجية للمعلومات

]تم  <http://www.no-trafficking.org/siren_estimates.html> العنوان التالي:

 [.2012يناير  19االطال  عليه بتاريخ 

. دليل المبادئ UNIAP. (2008)بالبشر اإلتجارن الوكاالت بشأن مشرو  األمم المتحدة المشترم بي

المعايير األخالقية لبرامج وأبحاث  بالبشر: اإلتجاراألخالقية وحقوق اإلنسان في مكافحة 

مشرو  األمم المتحدة المشترم بين الوكاالت  بالبشر ]عبر اإلنترنت[ بانكوم: اإلتجارمكافحة 

 . متاا على العنوان التالي:11، ص UNIAPبالبشر  اإلتجاربشأن 

<www.childtrafficking.com/Docs/uniap_08_guide_counter_0109.pdf> 

 [.2012يناير  19]تم االطال  عليه بتاريخ 

. كيف نعمل UNIAP. (2012) بالبشر  اإلتجارمم المتحدة المشترم بين الوكاالت بشأن مشرو  األ

-http://www.no> ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي:

trafficking.org/how.html>  [.2012يناير  19]تم االطال  عليه بتاريخ 

]عبر اإلنترنت[ متاا على  .انچيتشيـمكلية الحقوق بجامعة (. 2011 .)بالبشر اإلتجارمشرو  قانون 

 العنوان التالي:

http://www.law.umich.edu/clinical/humantraffickingclinicalprogram/hu

mantraffickingproject/Pages/default.aspx  فبراير  19]تم االطال  عليه بتاريخ

2012.] 

، انچميتشيـ. صحف ومنظمات جامعة . تشريعات حقوق اإلنسان في العالم العربي(2011)، حمدمطر، م

 كلية الحقوق. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

Mattar.pdf-http://students.law.umich.edu/mjil/uploads/articles/v33n1  تم[

 [.2012فبراير  5االطال  عليه بتاريخ 

 الجريمة لبحوث المتحدة األمم دمعه. UNICRI والعدالة الجريمة لبحوث األقاليمي المتحدة األمم معهد

 بالبشر ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي: اإلتجار -والعدالة. 

http://www.bahrainrights.org/en/node/1289
http://www.bahrainrights.org/en/node/1289
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<http://www.unicri.it/emerging_crimes/human_trafficking/>   تم االطال[

 [.2012يناير  19عليه بتاريخ 

بالبشر من منظور  اإلتجارقضية  اعتبارات. (2009) .الالجئين لشؤون السامي المتحدة األمم مفوضية

]عبر  الالجئين لشؤون السامي المتحدة األمم قانون الالجئين الدولي وصالحيات مفوضية

بالبشر. بوينو  أيريس، األرجنتين  اإلتجاراإلنترنت[. االجتما  الثاني للهيئات الوطنية حول 

الجئين. متاا على ال لشؤون ةالسامي المتحدة األمم مفوضية . جنيف:2009مار   25-27

]تم االطال  عليه بتاريخ  <http://www.unhcr.org/4ae6b66e9.html> العنوان التالي:

 [.2012يناير  19

 األمم . مفوضيةUNHCHR RefWorld. (2011) الالجئين لشؤون يةالسام المتحدة األمم مفوضية

 التالي: الالجئين. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان لشؤون ةالسامي المتحدة

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e12ee57c.html  تم االطال  عليه[

 [. 2012فبراير  5بتاريخ 

. الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ]عبر (1994) .الالجئين لشؤون ةالسامي المتحدة األمم مفوضية

 اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي:

<http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38540.html>  تم االطال  عليه[

 ديسمبر[. 12بتاريخ 

. مكتب األمم المتحدة المعني (د 2012. ) UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

بالمخدرات والجريمة ومفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين يوقعان م كرة تفاهم 

 المهاجرين ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي: بالبشر وتهريب اإلتجارلمكافحة 

<http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2011/November/unodc-and-

unhcr-sign-mou-to-combat-human-trafficking-and-migrant-

smuggling.html>  [.2012يناير  19]تم االطال  عليه بتاريخ 

]عبر التقرير السنوي. . (أ 2012) .UNODC لمخدرات والجريمةمتحدة المعني بامكتب األمم ال

اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي: 

-2010-http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/April/unodc

released.html-report-annual  [.2012يناير  15]تم االطال  عليه بتاريخ 

http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/April/unodc-2010-annual-report-released.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/April/unodc-2010-annual-report-released.html
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. عن مكتب األمم المتحدة (أ 2012) .UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

 المعني بالمخدرات والجريمة. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

<http://www.unodc.org/unodc/en/about-

unodc/index.html?ref=menutop>  [.2012يناير  19]تم االطال  عليه بتاريخ 

اشترام  إصدار التقرير:. (ب 2012) .UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

باألشخاص وتهريب المهاجرين ]عبر اإلنترنت[ متاا على  اإلتجارظمة في الجريمة المن

-http://www.unodc.org/documents/humanالعنوان التالي: 

trafficking/FINAL_REPORT_06052010_1.pdf  5]تم االطال  عليه بتاريخ 

 [.2012فبراير 

باألشخاص  اإلتجار. مكافحة (ج 2012. )UNODCتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب األمم الم

 طبقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

-http://www.unodc.org/documents/human

trafficking/Islamic_Law_TIP_E_ebook_18_March_2010_V0985841.pd

f  [.2012فبراير  5]تم االطال  عليه بتاريخ 

 اإلتجار. مجموعة أدوات مكافحة (2008) .دة المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األمم المتح

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  باألشخاص، اإلصدار الثاني. ]عبر اإلنترنت[ فيينا:

 -http://www.unodc.org/unodc/en/human> والجريمة. متاا على العنوان التالي:

trafficking/publications.html?ref=menuside#Tools>  تم االطال  عليه بتاريخ[

 [.2012يناير  19

 اإلتجار. اشترام الجريمة المنظمة في (2009) .مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

ينت چباألشخاص وتهريب المهاجرين. معهد األبحاث والسياسات الجنائية الدولية بجامعة 

Ghent University .ينت، بلجيكا.چ 

باألشخاص.  اإلتجار. التقرير العالمي حول (2009) .مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

-http://www.unodc.org/unodc/en/human> متاا على العنوان التالي:

trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>  تم االطال  عليه[

 [.2012يناير  19بتاريخ 

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside
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. قاعدة بيانات قضايا مكتب األمم المتحدة (ب 2011) .األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب

 المعني بالمخدرات والجريمة. ]عبر اإلنترنت[ متاحة على العنوان التالي:

<http://www.unodc.org/cld/index.jspx>  يناير  19]تم االطال  عليه بتاريخ

2012.] 

اتفاقية األمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة . (2011) .المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األمم المتحدة  

  ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:عبر الوطنية وبروتوكوالتها. 

c/en/treaties/CTOC/index.htmlhttp://www.unodc.org/unod  تم االطال  عليه[

 [.2011نوفمبر  21بتاريخ 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات . (2011) .مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:بالبشر وتهريب المهاجرين.  اإلتجاروالجريمة حول 

-http://www.unodc.org/unodc/en/human

trafficking/index.html?ref=menuside  [.2011نوفمبر  21]تم االطال  عليه بتاريخ 

الصفحة  –صندوق االستئماني . صفحة ال(ج 2012) .مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 الرئيسية لالتجار بالبشر. متاا على العنوان التالي:

<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund.html>  تم[

 [.2012يناير  19االطال  عليه بتاريخ 

 تالي:مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان ال

http://www.un.org/esa/population/meetings/EGM_Ittmig_Arab/P02_Ka

piszewski.pdf  [.2012فبراير  10]تم االطال  عليه بتاريخ 

بالبشر. ]عبر اإلنترنت[.  اإلتجارقاعدة بيانات قضايا . تحدة المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األمم الم

]تم    http://www.unodc.org/cld/en/about/index.htmlمتاا على العنوان التالي:

 [.2012فبراير  19االطال  عليه بتاريخ 

بالبشر. ]عبر اإلنترنت[ متاا على  اإلتجار. (2011 .)مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 is-trafficking/what-.unodc.org/unodc/en/humanhttp://www-العنوان التالي:

trafficking.html-human  [.2011نوفمبر  21]تم االطال  عليه بتاريخ 

والتوجيهات اإلرشادية  المبادئ حول . توصيات)2002 (.مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

. متاا على العنوان 8، 3، 1بالبشر ]عبر اإلنترنت[، ص  اإلتجارو اإلنسان بحقوق المتعلقة

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside
http://www.bahrainrights.org/en/node/1289
http://www.bahrainrights.org/en/node/1289
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]تم  <www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf> التالي:

 [.2012يناير  19االطال  عليه بتاريخ 

. اتفاقية الرق. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان )1926(.المفوضية السامية لحقوق اإلنسانمكتب 

]تم االطال  عليه بتاريخ  http://www2.ohchr.org/english/law/slavery.htm التالي:

 [. 2012مار   4

 . متاا على العنوان التالي:(2012) .والثقافة )اليونسكو( والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة

-and-diversity/trafficking-http://www.unescobkk.org/culture/cultural

/project-statistics-project/projects/trafficking-hivaids تم االطال  عليه بتاريخ[ .

 [.2012فبراير  12

توحيد الجهود لحماية حقوق  –. آلية اإلحالة الوطنية (2004) .أوروبا في والتعاون األمن منظمة

مكتب  . وارسو:29-23، 18-10]عبر اإلنترنت[ ص كتيب عملي.  األشخاص المتاجر بهم:

أوروبا للمؤسسات الديموقراطية وحقوق اإلنسان. متاا على العنوان  في والتعاون األمن منظمة

ار  م 10]تم االطال  عليه بتاريخ  <http://www.osce.org/node/13967> التالي:

2012.] 

سكرتارية مكتب المندوب  –بالبشر  اإلتجار. مكافحة (2012) .أوروبا في والتعاون األمن منظمة

 بالبشر ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي: اإلتجاروالمنسا الخاص لمكافحة 

<http://www.osce.org/cthb>  [.2012يناير  19]تم االطال  عليه بتاريخ 

. توصيات المبادئ األخالقية والسالمة إلجراء المقابالت الشخصية مع (2003) .عالميةمنظمة الصحة ال

 منظمة الصحة العالمية. متاا على العنوان التالي: النساء المتاجر بهن ]عبر اإلنترنت[ جنيف:

<http://www.who.int/gender/documents/gender/en/>  تم االطال  عليه بتاريخ[

 [.2012يناير  19

. دستور منظمة الصحة العالمية. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان (2006) .ظمة الصحة العالميةمن

]تم االطال   <www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf> التالي:

 [.2012فبراير  5عليه بتاريخ 

[ متاا على العنوان . عن منظمة الصحة العالمية. ]عبر اإلنترنت(2012) .منظمة الصحة العالمية

 [.2012مار   10]تم االطال  عليه بتاريخ  /http://www.who.int/about/en  التالي:

http://www.unescobkk.org/culture/cultural-diversity/trafficking-and-hivaids-project/projects/trafficking-statistics-project/
http://www.unescobkk.org/culture/cultural-diversity/trafficking-and-hivaids-project/projects/trafficking-statistics-project/
http://www.bahrainrights.org/en/node/1289
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(. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان 29)رقم  1930اتفاقية السخرة،  (.1930) .منظمة العمل الدولية

 التالي:

tp://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:112049ht

NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029:NO::8117158131  تم االطال  عليه[

 [. 2012مار   4بتاريخ 

تقرير بشأن متابعة إعالن منظمة العمل  . تحالف عالمي ضد السخرة:(2005) .منظمة العمل الدولية

 ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي:سية للعاملين وحقوقهم. الدولية حول المبادئ األسا

-i-http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep

b.pdf 

. معايير العمل الدولية حسب الموضو  ]عبر اإلنترنت[. متاا على (2011) .منظمة العمل الدولية

]تم  <http://www.ilo.org/ilolex/english/subjectE.htm#s02> العنوان التالي:

 [.2012يناير  19االطال  عليه بتاريخ 

 . السخرة. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:(2012) .منظمة العمل الدولية

-international-by-covered-.ilo.org/global/standards/subjectshttp://www

en/index.htm--labour/lang-standards/forced-labour  تم االطال  عليه بتاريخ[

 [.2012مار   12

بالعمالة وتمكين المهاجرات العامالت بالمنازل. ]عبر اإلنترنت[  اإلتجار. مكافحة منظمة العمل الدولية

 عنوان التالي:متاا على ال

http://www.ilo.org/public/english/bureau/pardev/download/development

mena/mena24.pdf/  [.2012مار   12]تم االطال  عليه بتاريخ 

. ]عبر اإلنترنت[ قوق المهاجرينح(. 2010)نظا  الكفالة وعمالء المنازل في المملكة العربية السعودية.

-http://www.migrant-rights.org/2010/09/22/the :متاا على العنوان التالي

sponsorship-system-and-domestic-labor-in-saudi-arabia/  تم االطال  عليه[

 [.2012فبراير  29بتاريخ 

. التقرير السنوي (أ 2011 .)UN WOMEN هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

]عبر اإلنترنت[، ص  2011-2010ساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لهيئة األمم المتحدة للم

-http://www.unwomen.org/about> . متاا على العنوان التالي:22-25، 10-18، 2

us/about-un-women/>  [.2012فبراير  19]تم االطال  عليه بتاريخ 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-i-b.pdf
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-i-b.pdf
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. الصندوق UN WOMEN.(2011)اواة بين الجنسين وتمكين المرأة هيئة األمم المتحدة للمس

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين  -االستئماني التابع ل مم المتحدة إلنهاء العنف ضد المرأة 

 الجنسين وتمكين المرأة ]عبر اإلنترنت[. متاا على العنوان التالي:

<http://www.unwomen.org/how-we-work/un-trust-fund/>  تم االطال  عليه[

 [.2012يناير  19بتاريخ 

كما لو أنني لست بشراً: اإلساءات ضد عمال المنازل في المملكة  (.2008) .هيومان رايتس ووت 

 العربية السعودية. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/saudiarabia0708_1.pdf  تم[

 [.2012مار   7االطال  عليه بتاريخ 

إنهاء بوابات "الكفالة" لالتجار بالبشر. ]عبر  . الشرق األوس :(2010) .يومان رايتس ووت ه

 اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

http://www.hrw.org/news/2010/06/14/middle-east-end-sponsored-

gateway-human-trafficking  [.2012مار   8]تم االطال  عليه بتاريخ 

]عبر التحقيا مع تجار البشر.  . المملكة العربية السعودية/الكويت:(2010)ووت ،  هيومان رايتس

 http://www.hrw.org/news/2010/06/07/saudi-اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

traffickers-human-investigate-arabiakuwait  فبراير  6]تم االطال  عليه بتاريخ

2012.] 

]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان قطر.  :2012التقرير العالمي (. 2012 ).هيومان رايتس ووت 

 <http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-qatar> التالي:

 [. 2012فبراير،  4]تم االطال  عليه بتاريخ 

ت[ متاا على ]عبر اإلنترنالشرق األدنى.  حكايات البدان:. 4. (2004) .وزارة الخارجية األمريكية

]تم   http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2004/33195.htmالعنوان التالي:

 [.2012مار   3االطال  عليه بتاريخ 

البحرين. ]عبر اإلنترنت[ متاا على  باألشخاص: اإلتجار. تقرير (أ 2011) .وزارة الخارجية األمريكية

]تم  <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164231.htm> العنوان التالي:

 [.2012فبراير  3االطال  عليه بتاريخ 
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الكويت. ]عبر اإلنترنت[ متاا على  باألشخاص: اإلتجارتقرير  (.ب 2011) .وزارة الخارجية األمريكية

]تم  <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm> العنوان التالي:

 [.2012فبراير  3االطال  عليه بتاريخ 

. ]عبر اإلنترنت[ متاا ُعمانسلطنة  باألشخاص: اإلتجارتقرير (. ج 2011) .وزارة الخارجية األمريكية

 <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164233.htm> على العنوان التالي:

 [.2012فبراير  3]تم االطال  عليه بتاريخ 

قطر. ]عبر اإلنترنت[ متاا على  باألشخاص: اإلتجارتقرير  (.د 2011) .الخارجية األمريكيةوزارة 

]تم  <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010/142761.htm> العنوان التالي:

 [.2012فبراير  3االطال  عليه بتاريخ 

حدة. دولة اإلمارات العربية المت باألشخاص: اإلتجارتقرير  (.و 2011) .زارة الخارجية األمريكيةو

 ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164233.htm>  تم االطال  عليه[

 [.2012فبراير  3بتاريخ 

. بيانات إنفاذ القانون العالمية. ]عبر اإلنترنت[ متاا على العنوان (2011) .وزارة الخارجية األمريكية

]تم االطال  عليه   state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164226.htmhttp://www.التالي:

 [.2012مار   5بتاريخ 

]عبر اإلنترنت[ المنهج.  باألشخاص: اإلتجارحول  2011. تقرير (2011) .وزارة الخارجية األمريكية

 متاا على العنوان التالي:

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164222.htm الطال  عليه بتاريخ ]تم ا

 [.2012مار   5

المملكة العربية السعودية. ]عبر  باألشخاص: اإلتجارتقرير  (.هـ 2011.)ارة الخارجية األمريكيةوز

 اإلنترنت[ متاا على العنوان التالي:

<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164233.htm>  تم االطال  عليه[

 [.2012فبراير  3بتاريخ 

بالبشر. ]عبر اإلنترنت[ متاا على  اإلتجار. (2012 )العربية المتحدة، بدولة اإلماراتزارة الخارجية و

-http://mofa.gov.ae/mofa_english/portal/5b8a314e-750b العنوان التالي:

4f70-b75c-b3a71687b828.aspx  [.2012مار   12]تم االطال  عليه بتاريخ 
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 رنت[ متاا على العنوان التالي:]عبر اإلنتوزارة الخارجية. 

http://mofa.gov.ae/mofa_english/portal/5b8a314e-750b-4f70-b75c-

b3a71687b828 [.2012مار   4 ]تم االطال  عليه بتاريخ 
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 ملـخص التقــرير

حيث مثلت الدول المختارة  تضمن التقرير المالمح األساسية لمجهودات الدول من شتى انحاء العالم،

الدول ممثالً لقارات العالم، والدول المختارة هي  ختيارادوالً من دول المقصد والمعبر والمصدر، وتم 

 ،زبكستان والفلبين، ومن الدول العربية جمهورية مصر العربيةوكل من كندا واستراليا والسويد والهند وا

إلى جانب مجهودات دولة اإلمارات العربية والجمهورية العربية السورية  والمملكة األردنية الهاشمية،

التركيز على جهود الدول المب ولة لضحايا االتجار من النساء واألطفال بناًء على المبادىء  المتحدة. وتم

الموصى بها والتي يرتكز عليها التصدي القائم على المنع والحماية والوقاية والمقاضاة، وتطرق التقرير 

 إلى :                    

 ار بالبشر.التشريعات والتوقيع على اتفاقية وبرتكول منع االتج                                                 

  االستراتيجيات الموضوعة من قبل الحكومات للقيا  بالتصدي وفا خط  مدروسة ومدى زمني

 محدد.       

  دور االيواء والخدمات المقدمة، ومصادر التمويل له   الخدمات سواء الحكومية منها أو التي

 نبية والوطنية.                                                                                       ترد من المنظمات األج

  اللجان التي تكونت في الدول لتنسيا الجهود بين الجهات المختلفة بالدولة والمعنية بمكافحة

                                                                  أو تقديم خدمات الضحايا.                              ،االتجار بالبشر

  االتفاقيات والشراكات التي عقدت لتضافر الجهود ومدى فعاليتها في الحد من عمليات االتجار

 بالبشر             

لتصدي وبالرغم من الكثير من المجهودات التي ب لت من قبل العديد من الدول، والتي كانت متفاوتة ل

للظاهرة، اإل أن جهود التصدي كانت تقل او تضعف في بعض الجوانب ، فمثال نجد أن هنالك العديد من 

االستراتيجيات التي لم تفعل وك لك االتفاقيات والشراكات التي بين الدول. كما نجد الضعف في عمليات 

تجعل الضحايا عرضة لالتجار المقاضاة ومالحقة الجناة والتصدي لجانب الطلب ومعالجة األسباب التي 

 سباب .                                                     ألمثل الفقر وقلة فرص العمل والجهل وغيرها من ا

 كما أن ضعف الميزانيات في بعض الدول وانتشار الفساد أدى إلى اضعاف المجهودات المب ولة.            

عربية المتحدة في التصدي لالتجار بالبشر أبرزت العديد من اإلنجازات، ونجد أن جهود دولة اإلمارات ال

بعد تشكيل  اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر لتنسيا جهود الجهات المعنية  بالدولة ، كما قامت 

وحدات متخصصة باقسا  الشرطة للمالحقة، والجهود التي ب لت لتحسين ظروف العمل ومالحقة 

اتب التي تجلب العمالة والتشديد في استخراج تأشيرات الدخول للدولة وغيرها من الشركات والمك

اإلجراءات االحترازية المطلوبة دعما لنفاذ القانون وتفعيال لالستراتيجية التي وضعتها الدولة. كما أن 

وتشمل الجهود أكثر وضوحا في الخدمات اإليوائية التي تقد  للضحايا في الدولة في مراكز اإليواء، 

الخدمات القانونية والنفسية و الصحية والمجهودات في دمج الضحايا ومحاوالت العودة الطوعية التي 
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تقو  بها المؤسسات إلى جانب الدعم المالي والدورات التأهيلية، والمؤسسات في سعي دائم لتطبيا أفضل 

 في ه ا المجال. الممارسات في تقديم الخدمة للضحايا حتى أنها اصبحت نموذجاً يحت ى به

 المقــدمة

أن نادت الشرائع السماوية بكرامة  بعدظاهرة االتجار بالبشر من أخطر الظواهر في العصر الحديث 

اإلنسان وتكريمة وعد  إتاحة أي فرصة للمسا  بحقوقه سواًء المادية أو المعنوية، وأكدت ذلك المواثيا 

اإلنسان و أخرى بعد  استرقاقه، وشرعت ما يكفل  والمعاهدات الدولية التي طالبت بعضها بحقوق

وصادقت عليها  1989ل طفال الحقوق في الحياة الكريمة، وقد صدرت إتفاقية حقوق الطفل في عا  

  إلى جانب إتفاقية إزالة كافة أنوا  التمييز ضد المرأة وغيرها من 1990اغلب الدول في عا  

 ة و المرأة والطفل على وجه الخصوص.االتفاقيات دعما لحقوق اإلنسان بصفة عام

ولكن ما يحدث حاليا يعتبر انتكاسة للعالم بأسر  وتشويه للحضارة التي حققها اإلنسان لتحقيا الرفاهية 

للفرد أينما كان وفي كل مراحل حياته لنعود لممارسة العبودية والرق من جديد ويصبح اإلنسان سلعة 

لحاجته وعوز  تارة ولجهلة وعد  درايته تارة أخرى،و في غياب  تبا  وتشترى برغم إرادته، واستغالالً 

الضمير اإلنساني وطغيان شهوة التملك واالمتالم، حيث تأتي  تجارة البشر في المرتبة الثانية بعد تجارة 

المخدرات في حصد المليارات وقد بلغ العائد منها وفا وزارة العدل األمريكية التي ذكرت أن عصابات 

مليار سنويا من عمليات االتجار بالبشر؛ وقد اصبحت العائدات  10 -8لمنظمة تجني ما بين الجريمة ا

الضخمة  السيما تلك المتأتية من تصدير النساء ومن السياحة الجنسية تشكل أحد المقومات األساسية 

قتصادية لالقتصاد في العديد من الدول التي مرت مجتمعاتها بفترات صعبة من التحوالت السياسية واال

كما هو الحال بالنسبة لبعض دول االتحاد السوفيتي السابا وأوربا الشرقية. وقد ذكرت منظمة العمل 

 ،أو في أعمال سخرة ،مليون إنسان يعملون بصورة قسرية 12.3الدولية إلى أن هنالك ما يقارب من 

الحكومة األمريكية عا   أو يتعرضون لالستغالل واالسترقاق الجنسي. والدراسات التي أجريت برعاية 

( ألف شخا عبر الحدود الوطنية لدول 800أشارت إلى أنه تتم المتاجرة سنويا بحوالي ) 2006

% منهم . وقد انتظمت ه   التجارة معظم دول العالم  إن لم يكن 80مختلفة تشكل النساء والفتيات 

وهو التقرير األول حول  2009عا  جميعها. وأشار تقرير األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ل

االتجار بالبشر إلى ما مفادة عد  وجود بلد محصن ضد ه   الظاهرة وحدد على وجه الخصوص 

( بلداً كوجهة لهم، وقد شملت ه   137( بلداً تعتبر مصدرا لضحايا االتجار بالبشر كما حدد )127)

 البلدان الدول المتقدمة والنامية على السواء.

ة النكراء التي كان ضحيتها الماليين من المستضعفين والمحتاجين ال ين  كان االجدر بالعالم ه   الجريم

االلتفاف  إلى حاجاتهم ومساعدتهم بدل ابتدا  العبودية واسترقاق اإلنسان وأخ   سخرة، ولكن تصدى 

رة بشتى الطرق العالم ممثل في منظماته المختلفة ووكاالت األمم المتحدة  وحكومات الدول له   الظاه
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فُسنت القوانين لمحاربة الظاهرة ومالحقة الجناة وكشف النقاب عن العصابات المنظمة التي تدير عملها 

في الخفاء، وافردت إدارات في أقسا  الشرطة مختصة بالتحقيا ومطاردة مرتكبي ه   الجريمة بالرغم 

دابير الالزمة لمنع وقو  ه   الجريمة. من صعوبة العملية والسرية التي تحاط بها أعمالهم ، ووضعت الت

وفي المقابل ُكفلت الرعاية والعناية بالضحية بالسعي إليوائه ورعايته اجتماعيا ونفسيا وماديا ومحاولة 

تسهيل سبل العودة لوطنه ودمجه من جديد بالمجتمع بعد تخلصه من آثار ما وقع عليه من إساءة 

هي الركائز التي تقو  عليها محاربة ه   الظاهرة وقد سارت واستغالل.إن الحماية والمقاضاة والمنع 

الجهود أبعد من ذلك في المطالبة بتجفيف قنوات الطلب على الجنس التجاري والعمالة الرخيصة التي 

تتحول إلى سخرة وعمالة األطفال، بوضع الضواب  الصارمة لضب  العمالة الوافدة من الفتيات واألطفال 

 فافية في المنتجات الواردة ومدى مراعاة عد  االستغالل في انتاجها.والعمال، وك لك الش

كما عقدت الشراكات بين الحكومات والمنظمات والشركات لتبادل المعلومات واالستفادة من الخبرات 

 المتبادلة، كما أبرمت االتفاقيات االقليمية والدولية للتعاون في محاربة ظاهرة االتجار بالبشر.     

ير وزارة الخارجية االمريكية السنوي لمحاربة االتجار بالبشر تصنف الدول  وفا مجهوداتها في وفي تقر

 محاربة االتجار بالبشر ومنها:  

  سن القوانين التي تحظر أخطر أشكال أعمال االتجار بالبشر، حسب تعريف قانون حماية

 تجار بالبشر.ضحايا االتجار بالبشر، وفرض عقوبات جنائية على مرتكبي جرائم اال

  تحديد العقوبات الجنائية لجرائم االتجار بالبشر بحيث تشمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة التقل

 عن أربع سنوات أو عقوبة أكثر صرامة.

  تطبيا القوانين المتعلقة باإلتجار بالبشر من خالل مالحقات قضائية نشطة وفعالة لمرتكبي

 في البلد.األشكال السائدة من أعمال االتجار بالبشر 

  تحديد تدابير استباقية للتعرف على الضحايا قبل وقو  الجريمة مع إجراءات منهجية توفر

إرشادات للقائمين على إنفاذ القانون وغيرهم من المستجيبين األوائل والموظفين الحكوميين في 

 عمليات التعرف على الضحايا.

 الحكومية بحيث توفر لضحايا  تمويل حكومي وعالقات شراكة بين الحكومة والمنظمات غير

 االتجار بالبشر إمكانية الحصول على الرعاية الصحية األساسية واإلرشاد النفسي والمأوى. 

  جهود حماية ضحايا االتجار بالبشر التي تتضمن تأمين حصولهم على الخدمات والمأوى بدون

 احتجاز غير ضروري، ومع توفير البدائل القانونية لترحيلهم بشكل آمن.

  مدى قيا  الحكومة بتأمين توفير المساعدات القانونية والمساعدات األخرى للضحايا، ومدى

قيامها بتأمين إجراءات قضائية تكون متماشية مع القوانين المحلية وغير مجحفة بحا الضحايا 

 أو كرامتهم .
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 طانهم طوعاً، مدى قيا  الحكومة بتأمين السالمة واألمان للضحايا أثناء نشاطات إعادتهم إلى أو

 بالقدر الممكن، وإعادة دمجهم في المجتمع.

  اتخاذ اإلجراءات الحكومية التي من شأنها الحيلولة دون وقو  أعمال االتجار بالبشر، بما في

ذلك ب ل الجهود الرامية إلى كبح الممارسات التي تم تحديدها كعوامل مساهمة في وقو  ه   

تجاز أرباب العمل لجوازات سفر العمال األجانب أو األعمال؛ وقد تشمل ه   الممارسات اح

السماا لوسطاء التوظيف بفرض رسو  مرتفعة للغاية على العمال المهاجرين المحتمل 

 توظيفهم.

 في الخدمات المقدمة لضحايا االتجار بالبشر يهدف إلى: جهود الدول ورصد

 .اثراء المعرفة 

 ربة االتجار بالبشر.تحديد أوجه الشبه واالختالف بين الدول في محا 

 .تحديد األساليب األكثر كفاءة في محاربة الظاهرة واالستفادة منها في تعزيز الجهود المب ولة 

 .طرا الصعوبات والمشاكل التي تواجة القائمين على ه ا األمر وطرا الحلول لها 

                                                                    

  ولة اإلمارات العربية المتحدة في محاربة االتجار بالبشرد جهود  .1

ب لت دولة اإلمارات العربية المتحدة العديد من الجهود لمحاربة االتجار بالبشر ومساندة ضحايا      

 ،خاصة في السنوات األخيرة ويعكس تزايد عدد قضايا االتجار بالبشر ه   المجهودات ومالحقة مرتكبيه

( 43( قضية وارتفعت إلى )20  )2008قارير السنوية بلغ عدد القضايا في عا  وكما ورد في الت

                      .( قضية58  )2010  ليبلغ العدد في عا  2009قضية في عا  

 -وتمثلت ه   الجهود في وضع استراتيجية تضمنت عدة ركائز: 

 بقضايا االتجار بالبشر.             الركيزة األولى  تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة     

 الركيزة الثانية تمكين الجهات المعنية من تطبيا إجراءات رادعة ووقائية .       

 الركيزة الثالثة تأمين الحماية والدعم لضحايا االتجار بالبشر.         

     (. 2011-2010)التقرير السنوي الركيزة  الرابعة االتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي    

 تحوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا االتجار بالبشرالركيزة األولى: 

في شأن مكافحة االتجار بالبشر اإلطار القانوني للتعامل  2006( لسنة 51يمثل القانون االتحادي رقم )

فيها أن العقوبات ضد ( مادة نجد 16مع القضايا المتعلقة به   الجريمة بدولة اإلمارات، ويتكون من )

مرتكبي جرائم االتجار بالبشر تتراوا بين السجن لعا  واحد والسجن المؤبد، كما يتم فرض غرامات 
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دوالر أمريكي(   وال ي تم  275.000 -دوالر 27.500تتراوا بين مائة ألف ومليون درهم ) 

 الجهة المعنية العتمادها.            تعديل بعض بنود  لتتسا مع برتوكول باليرمو وتم رفع ه   التعديالت إلى

بشأن اإلجراءات  2010لسنة   7/18ومن القرارات الداعمة لمكافحة االتجار بالبشر القرار رقم 

التنظيمية للتعامل مع ضحايا االتجار بالبشر بين الجهات ذات العالقة في الدولة وتعمل ه   اإلجراءات 

بالبشر ومساعدتهم مع الحرص على احترا  كافة حقوقهم  بصفة عامة على ضمان حماية ضحايا االتجار

القانونية واإلنسانية. باإلضافة إلى قيا  اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر ب صدار قرارها رقم 

بشأن المعايير األخالقية للجهات اإلعالمية عند إجراء المقابالت مع ضحايا االتجار  2010لسنة  8/21

لقرار الجهات اإلعالمية بضرورة المحافظة على سرية المعلومات وعد  الكشف عن بالبشر حيث يلز  ا

هوية الضحية ووجوب موافقة الضحية على المقابلة بمراكز اإليواء وبحضور االخصائي االجتماعي أو 

النفسي، كما ينا القرار على عد  إثارة األسئلة التي تثير مشاعر الضحية وعد  نشر معلومات أو 

ال ترغب الضحية في نشرها كما يسمح القرار للقائمين على مراكز اإليواء بمراجعة المادة بيانات 

-2010التقريرالسنوي اإلعالمية الخاصة بالمقابلة واعتمادها قبل نشرها بواسطة الجهات اإلعالمية )

2011  .) 

 التشريعات األخرى ذات الصلة

حدهما هو مشرو  قانون اتحادي في شأن ب عداد تشريعين أ 2010قامت وزارة الصحة خالل عا  

 تنظيم نقل وزراعة األعضاء البشرية وال ي يهدف إلى:

 وضع ضواب  على عمليات حفظ ونقل وزراعة األعضاء واألنسجة والخاليا البشرية.

 منع االتجار في األعضاء واألنسجة والخاليا البشرية.

 عضاء أو أنسجة أو خاليا بشرية.حماية حقوق األشخاص ال ين تنقل منهم أو تزر  إليهم أ

في شأن تنظيم قيد  2009لسنة  18أما التشريع الثاني فهو الالئحة التنفي ية للقانون االتحادي رقم 

المواليد والوفيات والتي وضعت فيه قواعد تنظيمية للتثبت من الوالدين عند قيد واقعتي الميالد والوفاة 

 8وزارة العمل على تطوير وتحديث القانون االتحادي رقم بهدف مكافحة االتجار بالبشر. كما تعكف 

ً ألحدث  1980لعا   لتنظيم عالقات العمل وال ي يحرص الخبراء القائمين عليه أن يكون مواكبا

التشريعات العمالية وأن ينسجم مع إلتزامات الدولة المترتبة على تصديقعها على إتفاقيات العمل العربية 

 .والدولية

 .     تمكين الجهات المعنية من تحبيق إجراءات رادعة ووقائية :نيةالركيزة الثا

لتقو  بتنسيا  2007تشكلت اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر بقرار من مجلس الوزراء في عا  

 الجهود وتنفي  الخط  وتوحيد مستوياتها في جميع انحاء الدولة. ومن أهم اختصاصاتها:

  المتعلقة بجرائم االتجار بالبشر.دراسة وتحديث التشريعات 

 . إعداد تقارير عن التدابير التي اتخ تها الدولة لمكافحة جرائم االتجار بالبشر 
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 .دراسة التقارير المتعلقة بجرائم االتجار بالبشر واتخاذ الالز  فيما يرد بها من توصيات 

 .تنسيا الجهود بين كافة أجهزة الدولة المعنية بقضية االتجار بالبشر 

 .رفع مستويات الوعي الخاص باالتجار بالبشر 

 .المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بقضايا االتجار بالبشر 

وتعكف على دراسة امكانية استصدار المزيد من اإلجراءات من خالل اجتماعاتها المنتظمة. كما شاركت 

خارجيا وداخليا منها على سبيل المثال ال الحصر  اللجنة في العديد من المنتديات واللقاءات والمؤتمرات

ملتقى االسكندرية بعنوان " اآلليات القانونية لحماية النساء واألطفال من االتجار"  ومنتدى الدوحة 

التاسع بعنوان" المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر، كما شاركت في ورش 

لمقامة في جمهورية اندونيسيا. ومشاركتها في مؤتمر االنتربول األول لمكافحة العمل ضمن نظا  بالي ا

 (.2011-2012االتجار بالبشر في دمشا) التقرير السنوي 

كما نظمت اللجنة العديد من الورش والملتقيات منها ورشة العمل اإلقليمية السنوية الثالثة حول تعزيز 

ل المصدر والعبور والمقصد في آسيا الوسطى،  وورشة عمل وتطبيا القانون والتعاون القضائي بين دو

 بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة حول كيفية التعرف على الضحايا. 

وقد استجابت األجهزة األمنية بالدولة لما ينتظم الجهات المعنية من نشاط للتصدي لظاهرة االتجار 

جرائم االتجار بالبشر اهتما  تمثل في دعم هياكلها بالبشر وجاء دورها بتولية وزارة الداخلية مكافحة 

فتكونت اللجنة العليا لحماية الطفل بالوزارة والتي تختا بدراسة إنشاء مركز لحماية الطفل يعنى بكافة 

الجرائم التي يتعرض لها األطفال وجميع الظواهر التي تشجع على استغالل األطفال ووضع الحلول 

 ة الطفل.                                                                                والمبادرات التي تكفل حماي

ك لك أنشىء مركز اإلحصاء والتحليل األمني ليختا ب دارة المعلومات األمنية االتحادية بحصر 

ث التقنيات البيانات والمعلومات عن جرائم االتجار بالبشر المقيدة على مستوى الدولة باستخدا  أحد

 وإصدار التقارير األمنية واالحصائية.                                                                            

كما اتخ ت الوزارة العديد من التدابير واإلجراءات لمكافحة جرائم االتجار بالبشر كالتعاون مع المنظمة 

لتبادل المعلومات ومالحقة المطلوبين، وتكثيف الجهود األمنية  الدولية للشرطة الجنائية ) االنتربول(

إلحكا  السيطرة على مناف  الدولة ب عادة هيكلة قطا  شؤون الجنسية واإلقامة واستخدا  النظا  الجنائي 

الموحد وتقنية العين وبصمة اليد والوجه واشتراط  فصل األطفال عن جوازات سفر ذويهم للتحقا من 

في حاالت الدخول والمغادرة لمزيد من الحماية لهم من االستغالل، وضع الضواب   هوية األطفال

الخاصة بأذون الدخول ومعايير الكفالة. كما ب لت الوزارة  جهود كبيرة لنشر ثقافة مكافحة االتجار 

بالبشر من خالل الملتقيات والتدريب وورش العمل والمحاضرات وإدراج مادة االتجار بالبشر ضمن 

هد وكليات الشرطة لتعريف الطالب بطبيعة جريمة االتجار بالبشر والتواصل مع الجمهور واألجهزة معا
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اإلعالمية وتنفي  الحمالت اإلعالمية وتزويد البعثات الدبلوماسية والقنصليات بكشوفات وبيانات رعاياها 

                            المودعين بالمنشآت العقابية والتوعية بكل الطرق والسبل المتاحة.          

كما ب لت القيادة العامة لشرطة دبي مجهودات كبيرة في مجال مكافحة جرائم االتجار بالبشر منها تبني 

مركز مراقبة جرائم االتجار بالبشر وتطويرالوعي لدى العاملين بالقطا  الطبي والعديد من الحلقات 

-2012جهزة الشرطية والقضائية)التقرير السنوي النقاشية والدورات التدريبية للمعنيين في األ

2011                               .) 

كما اطلقت العديد من المبادرات لتطوير العمل التعاقدي وحقوق العمال لتضم إجراءات احترازية لمنع 

ستقبال االتجار بالبشر من خالل تطوير نظا  الكتروني يرب  بين إدارات العمل في دول اإلرسال واال

لتوفير نظا  استقدا  وتعاقد أكثر شفافية خاصة فيما يتعلا بعقود العمل، وعمل نظا  وآليات في بلدان 

االرسال لتمويل نفقات السفر للعمالة  المتنقلة وصياغة واختبار منهج تدريبي لدعم وتطوير المهارات 

حدة. كما اعتمدت استراتيجية من قبل المالية للعمال المنتقلين  للعمل في دولة اإلمارات العربية المت

 وزارة العمل لمكافحة جريمتي العمل الجبري واالتجار بالبشر تهدف للرد  والوقاية تضمن:                    

 .مكافحة كافة أشكال االستغالل في العمل والعمل القسري واالتجار بالبشر 

 ل سوق العمل بالدولة .ايجاد المزيد من المرونة وتحرير حركة تنقل العمالة داخ 

 . تطبيا معايير استقدا  واضحة تضع آليات لتنظيم عملية االستقدا 

 .إنفاذ جهاز تفتي  قادر على ممارسة دور وقائي باإلضافة إلى دور  الرقابي 

إلى جانب الوعي بحقوق اإلنسان بما في ذلك نظا  حماية األجور وتوفير متطلبات العمل الالئا حتى 

في أي شكل من أشكال االستغالل. باإلضافة لمجهودات دائرة القضاء بابوظبي في التعريف اليقع العمال 

من خالل ورش العمل والتي منها "التحقيا في قضايا االتجار بالبشر" و" غسيل األموال واالتجار 

                                                           بالبشر"  ومجهودات جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان.                                         

 تأمين الحماية والدعم لضحايا االتجار بالبشر :الركيزة الثالثة

تقو  الركيزة الثالثة على تأمين الدعم والحماية لضحايا االتجاربالبشر، فاألسس الراسخة هي حماية  

خالل برامج إعادة التأهيل وتوفير الرعاية النفسية كل الضحايا وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم من 

ذلك يتم من خالل مراكز اإليواء والتي تقو  بالتنسيا مع الحكومات في كل إمارة وجمعيات النفع العا  

لتقديم الحماية والرعاية الصحية والنفسية والقانونية للضحية أثناء النظر في قضيتها ومن ثم يتم تأمين 

  ها األصلي على نفقة الدولة في إطار برنامج مساعدة ضحايا جرائم االتجار بالبشر.       عودتها إلى بلد

ومؤسسة مراكز إيواء لضحايا  ،وأكبر مؤسسات اإليواء بالدولة مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

                                            (.                                          2011-2012االتجار بالبشر)التقرير السنوي 
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 مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

  لتوفير الدعم والرعاية النفسية لجميع النساء واألطفال من مختلف الجنسيات،  2007تأسست في عا  

الدولية وقيا  المؤسسة يعتبر الخطوة األولى نحو تقنين عمليات دعم الضحايا بما يتماشى ونسا المعايير 

ويشرف على المؤسسة مجلس إدارة يتمتع باإلستقاللية. وتعمل المؤسسة على توثيا العالقات مع مراكز 

اإليواء األخرى ومراكز الشرطة والنيابات العامة ذات الصلة داخل وخارج الدولة. والمؤسسة بمرافقها 

ً للضحايا وتشمل المرافا وحدت ن للنساء،  يسكنيت ين طفال ووحدتن لين سكنيتيالمختلفة تمثل مالذا آمنا

وقاعة داخلية وصالة رياضية على مستوى ،ومطعم ومساحات خارجية خضراء يمرا ويلهو بها األطفال

عال من التجهيز، ومالعب كرة القد  وكرة السلة والكرة الطائرة، وتقد  المؤسسة للضحايا خدمات شاملة 

االت و الخدمات التي تقدمها مع شركائها في القنصليات متمثلة في الرعاية الطبية والنفسية وإدارة الح

ودائرة الهجرة إلى جانب  الدعم القانوني والتعليمي والتدريب المهني، وتوفير الخ  الساخن ال ي يعمل 

على استقبال االتصاالت على مدار الساعة وبمختلف اللغات، وال ي من شأنه أن يسهل عملية إنقاذ 

    ماية لها.  الضحية وسرعة تقديم الح

 أبـرز أنشـحة المؤسسـة:

 االتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاركات

تفعيل الشراكة بين مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال وشرطة دبي بعد توقيع م كرة التفاهم في عا  

   وك لك الشراكة الفاعلة مع محاكم دبي .2009

ع شركة يونيليفر بشأن تقديم برنامج مهني لتمكين اتفاقية تعاون م 2010كما وقعت المؤسسة في مار  

المرأة ، كما وقعت م كرة تفاهم مع جامعة زايد بالتعاون مع جامعة تكسا  االمريكية إلنشاء برامح 

 اكاديمية .   

 النشاط االعالمي والتوعوي

والمرئية تثير  عقدت المؤسسة العديد من اللقاءات والحوارات التي تم بثها في وسائل االعال  المسموعة

موضوعات تتعلا بحقوق االنسان بوجه عا  والعنف واالتجار بالبشر بصفة خاصة ودورها والحاالت 

 التي يتم استقبالها بالمؤسسة والخدمات المقدمة بما في ذلك الصحف المحلية واالجنبية.

تمع بقضية هنالك العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل وحمالت التوعية لرفع وعي المج

 .2008( من  عا   68االتجار بالبشر وبلغ عددها حوالي )

 الخدمات االجتماعية والنفسية

 تقد  المؤسسة خدمات متكاملة للضحية تشمل: 

إدارة الحالة: يتم تعيين مسؤول حالة لكل ضحية لتقييم حالتها العامة وعمل خطة متكاملة وفا 

 االحتياجات للضحية وترتيبها وفا أولويات.

 الخدمات الصحية
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تتلقى الضحايا فور الوصول كشفا صحياً كامالً لتقديم الرعاية الطبية لها وفا احتياجها وذلك بالتعاون مع 

دائرة الصحة في دبي، كما يتم من خالل ذلك تحديد األمراض المعدية ليتم التعامل معها بشكل خاص 

 .(2011ر السنوي للمؤسسة دون تعريض بقية الضحايا بالمأوى النتقال العدوى)التقري

 الخدمات االجتماعية

تتلقى الضحايا جميع خدمات الدعم االجتماعية عن طريا تواصل المؤسسة مع كل األطراف والجهات 

المعنية، كما تقو  االخصائيات االجتماعيات بمرافقة الضحايا بالجلسات وعند أخ  اقوالهن في النيابة 

 العامة أو المحاكم.

 ةالخدمات النفسي

تتلقى الضحايا خدمات الدعم النفسي عن طريا االخصائيات النفسيات بالمؤسسة وذلك أما عن طريا 

ً للشهادة بالنيابات  الجلسات الفردية أو الجماعية وتساهم االخصائيات بقدر كبير في تهيئة الحاالت نفسيا

 ضت له.العامة وتهيئتها للرجو  لحياتها الطبيعية بعد تخليصها من كل آثار ما تعر

 الخدمات القانونية

 توفر المؤسسة الدعم القانوني من خالل متابعة قضايا الحاالت في النيابة العامة والمحاكم.

 الخدمات التعليمية والتدريب

تنظم المؤسسة العديد من الدورات التدريبية لتمكين الضحايا ورفع قدراتهن  سواًء داخلياً او بالتنسيا مع 

جمعية النهضة النسائية وغيرها، ومن ه   الدورات دورات اللغة االنجليزية الجهات الخارجية مثل 

والدورات المهنية مثل الحياكة ودورات الحاسب اآللي، وغيرها من الدورات الهادفة الى تعزيز ثقة 

                                                   دورة.                     54حوالي  2010دورة وفي عا   60حوالي  2009، و بلغت في عا  نالضحايا بأنفسه

أما األطفال في سن التعليم في بداية العمل بالمؤسسة فتحت مدرسة خاصة بهم وبغرض دمجهم بالمجتمع 

أصبح يتم تنسيبهم بالمدار  النظامية، إلى جانب المشاركة في العديد من الورش والتدريبات الفنية 

 فيهية.والرياضية والرحالت التر

 الدعم المالي

يقد  الدعم المالي للضحية عند خروجها من المؤسسة باإلضافة إلى الهدايا وت اكر السفر عند سفرها إلى 

 موطنها األصلي وكافة الخدمات التي تقد  داخل المؤسسة مجانية للضحايا.  

 مراكز إيواء النساء واألطفال

ً للمقاييس وأفضل  2008فبراير/شباط 26اريخ أنشئ مركز إيواء النساء واألطفال في أبوظبي بت طبقا

تعمل تحت مظلة هيئة الهالل األحمر اإلماراتي بالتعاون   الممارسات الدولية، وهو مؤسسة غير ربحيه

مع اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر، وتوفر خدمات اإليواء والدعم للنساء واألطفال ضحايا 

لمؤسسة في توفير اإليواء اآلمن والدعم لضحايا االتجار بالبشر عن االتجار بالبشر، ويتمثل هدف ا

طريا إعادة التأهيل والدعم الطبي والنفسي واالجتماعي والخدمات القانونية. باإلضافة إلى توفير 
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التدريب التعليمي األساسي. وقد قامت مراكز إيواء النساء واألطفال ضحايا االتجار بالبشر ب نشاء 

ن إليواء ضحايا اإلتجار بالبشر في إمارتي الشارقة ورأ  الخيمة حيث يستوعب كال وافتتاا مركزي

( نزيلة. وفي الوقت ذاته تم إنشاء 60( نزيلة باإلضافة إلى مركز أبوظبي ال ي يستوعب )70المركزين)

( وتدريب طاقم من الموظفات المؤهالت للتحاورمع ضحايا 8007283خدمة الخ  الساخن )

غات مختلفة وعلى مدار الساعة. والجدير بال كر أن مراكز إيواء تقو  بتقديم العديد من اإلتجاربعدة ل

التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر (الخدمات لضحايا اإلتجار بالبشر

 (.2012-2011 في اإلمارات العربية المتحدة،

حايا االتجار بالبشر، إال أن هنام وحدات لرعاية وبالرغم من عد  وجود مراكز إليواء ال كور ض

العاملين، توجد ه   الوحدات في األماكن المكتظة بالعمالة وتوفر الرعاية والحماية للعاملين، وتدير 

وتعمل حالياً في قرية الراحة العمالية،  شكاواهم واقتراحاتهم وتعمل على توعية العاملين بحقوقهم،

وحدة   وظبي، والمحيصنة، ودبي، ومنطقة الشارقة الصناعية. كما تنظموالوثبة، وجزيرة يا ، وأب

، عقدت الوحدة 2010رعاية العاملين، زيارات لمواقع العمل لإلبالغ عن أي انتهاكات. وفي عا  

لغة )التقرير السنوي الصادر عن اللجنة  150محاضرات حول حقوق العمال بلغات عديدة بلغت 

 (. 2011-2010البشر، الوطنية لمكافحة االتجار ب

ً بأن ضحايا االستغالل الجنسي يجب تدعيمهم وحمايتهم ومنحهم خدمات  ً قويا تؤمن الدولة إيمانا

االستشارات وإعادة التأهيل، ويحا لجميع الضحايا الحصول على أماكن توفر لهم الحماية حتى يُمنحوا 

الدولة بموجب "برنامج مساعدة ضحايا  المستندات الصحيحة، ثم يتم إعادة الضحايا ألوطانهم على نفقة

جريمة االتجار بالبشر". باإلضافة إلى ذلك، تعمل الدولة بفاعلية مع الدول األجنبية والمنظمات غير 

 (.2007الحكومية كلما لز  األمر)اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر باإلمارات العربية المتحدة، 

 التجار بالبشرالجهود العالمية لمكافحة جرائم ا  .2

شكلت مكافحة االتجار بالبشر أحد أهم األولويات الدولية واإلقليمية وك لك الوطنية وذلك للعواقب    

الفادحة واألبعاد السياسية واالقتصادية والجنائية والصحية للظاهرة، التي تمس به   الجوانب مساسا 

دى به لعصور الرق والعبودية متجاهالً صارخا  شو  تقد  إنسان القرن الحادي والعشرين وحضارته وتر

 الشرائع السماوية والمواثيا الدولية واألعراف وكل ما يحفظ لآلدمي قدرة ومكانته .                     

 وانقسمت دول العالم تجا  ه   الظاهرة إلى:

 .دول مصدر 

 .دول مقصد أو مستقبله 

 .دول عبـور 
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ما تختلف الظاهرة وفقاً  له   التصنيفات وهنالك دول تمثل ول لك يختلف حجم الظاهرة من بلد آلخر  ك

األنوا  الثالثة منها ماليزيا والسويد وتايالند والهند و وغيرها ، ويختلف الحجم بحسب نو  االستغالل 

فهنالك دول يكثر بها العمل القسري وعمالة األطفال وأخرى يكثر بها انتهاكات األطفال  وأخرى 

 للنساء وأخرى يكثر بها الزواج القسري.                                             االنتهاكات الجنسية

 الدي بنغو واكرانيا وتايالند واتحاد روسيا الفدرالي ومن دول المصدر البانيا وبلغاريا والصين ورومانيا

كولومبيا ومبوديا كوالمغرب و المكسيكو كازاخستانوالهند وهنغاريا وغانا و جورجياو البرازيلو بنينو

 والفلبين.

وس  دول مقصد للضحايا من دول األ الشرقيعتبر و ،باوورأومن دول العبور دول وس  وغرب 

 المصدر من شرق آسيا.                                                                               

تشريعات واالستراتيجيات لمكافحة ه   الجريمة الية ودولكاالتفاقيات اإلقليمية وال ب لت العديد من الجهود

ذكرت التي (  2016-2012روبية إلزالة االتجار بالبشر للفترة من )والنكراء وكانت االستراتيجية األ

عدة مظاهر منها نقل وانتقال أو تجنيد شخا  صر ويتمثل فيأن االتجار بالبشر هو عبودية ه ا الع

او  ،ي نو  من االستغالل سواء استغالل جنسيأل هأو استغالل هواستخدام ،قوةأو االحتيال أو بال باالكرا 

جرامية أو نز  األعضاء اجباري أو التسول أو أي أعمال قديم خدمة أو للعمل القسري او اإلاخضاعة لت

وتعتبر انتهام صارخ لحرية الفرد وكرامته؛ ومن أخطر أنوا  الجرائم التي يصعب محاربتها لكل دولة 

ردها، حيث أن االتجار يأخ  أشكاال متعددة ويتضمن متغيرات اجتماعية واقتصادية ويستهدف النساء بمف

والرجال والفتيان والفتيات واألطفال. وآخر التقديرات التي صدرت من منظمة العمل الدولية في يونيو 

ل ( لضحايا العمل القسري وال ي يضم االستغال2011-2002والتي غطت الفترة من ) 2012

( مليون طفل 5.5( مليون على مستوى العالم وبلغ تقديرات األطفال )20.9الجنسي وقد بلغ العدد )

كما أشير بمقدمة االستراتيجية إلى تقرير  ر اثني عشر بليون يورو سنوياً.وبلغت ارباا االتجار بالبش

 ،لبشر استغالل جنسي% من ضحايا االتجار با79مكتب االمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أن 

 ،% من الفتيات13و ،% من الضحايا نساء66و ،% لالنوا  األخرى3و ،% العمل القسري18و

ومعظم الضحايا من القارة األوربية تأتي من رومانيا وبلغاريا  .% للفتيان9و ،% من الرجال12و

روسيا واكرانيا وفيتنا  وبية تأتي من نيجيريا واألور غيرالدول ومعظم الضحايا من  ،بولندا وهنغارياو

والصين. وذكر التقرير أنها ظاهرة معقدة ترجع في ج ورها إلى الفقر وعد  الديمقراطية وانعدا  

وعد  التكامل االجتماعي وقلة  ،المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة والصراعات وما يترتب عليه

 .وعمالة األطفال والتمييز   فرص العمل وعد  التعليم

(European Commission-Together Against trafficking in 

Human Trafficking)                                       

( وحددت أوليات االستراتيجية 5االتجار بالبشر بالمادة ) بيوساسية لالتحاد األورمنع ميثاق الحقوق األ

  لالتحاد األوربي في:                                  
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 ومساعدتهم. االتجار بالبشر تحديد ضحايا 

 .زيادة الحماية من االتجار بالبشر 

  تعزيز التنسيا والتعاون بين المنف يين في القطاعات المختلفة واالنسجا  مع السياسات

 الموضوعة.

 . زيادة مقاضاة جناة االتجار بالبشر 

 جار بالبشر. كما وضعت لكل من زيادة المعرفة باالستجابات العاجلة و الفعالة لكل أشكال االت

 ه   االوليات أساليب لتنفي ها.

وقبل أن نعرض مجهودات الدول نوضح سبل الحماية األساسية الواردة باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 الجريمة المنظمة: 

 حماية الضحايا في حاالت تعرضهم للتهديد باالنتقا  أو الترهيب. :والأ

 ل على التعويض وجبر الضرر.توفير سبل الحصو :ثانيا

مكانية عرض آراء الضحايا وأخ ها بعين االعتبار في المراحل المناسبة من اإلجراءات ا :ثالثا

الجنائية المتخ ة بحا الجناة ، على نحو ال يمس بحقوق الدفا ، وفي بروتوكول منع وقمع 

 ي:االتجار باالشخاص وبصفة خاصة النساء واألطفال تمثلت سبل الحماية ف

 .تدابير العالج الجسدي والنفسي واالجتماعي 

 .تدابير أمنية وإدارية 

   .تدابير قانونية وتشريعية 

 في ه ا الجزء نتناول جهود دول من دول المقصد في محاربة االتجار بالبشر والدول هي :

 الســويد  2-1

ات العرضة لالستغالل، السويد دولة مقصد ومصدر وبنسبة أقل دولة عبور، والنساء واألطفال هي الفئ

 والمتاجرين يغرون النساء بعروض العمل في األعمال المنزلية وأماكن الرقا والمطاعم .              

يتم استغالل الرجال واألطفال للعمل القسري واألعمال االجرامية بما في ذلك أعمال السرقة والتسول، 

أن العمل القسري يظهر بقطا  الضيافة والبناء  وذكرت التقارير الحكومية وتقارير المنظمات الوطنية

( طفل اجنبي بدون رفقة ذويهم وصلوا 2400وقطا  الزراعة الموسمية. كما ذكرت  أن حوالي )

 .     مما جعلهم عرضة لالتجار وقد اختفى بعضهم فور وصولهم 2010السويد في عا  

                                   جنسيات الضحايا

ب النساء من شرق اوربا وروسيا والقليل منهن من تايالند، فنجد جنسيات الضحايا من الجنسية يتم جل

الرومانية والروسية والبلغارية والهنغارية وااللبانية والشيكية والنيجيرية والتنزانية والكينية والتايلندية 

ومانيا وتايالند وبنغالدش والصينية إلى جانب الجنسيات السويدية؛ أما العمالة القسرية نجدها من ر
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وفيتنا ، واألطفال من الجنسية السويدية يتعرضون  لالستغالل جنسيا  بقطا  السياحة وقد بلغت الحاالت 

 حالة.   5000 -4000من 

  الدولة في مكافحة االتجار بالبشر جهود

 .         الل النساءر حول استغبادارة التحقيا الجنائي للتقاري 1997تم تعيين اثنين من المقررين عا  

اطلقت حملة ضد االتجار بالبشر بمبادرة من وزير شؤون الجندر السويدية شملت دول  2002في عا  

البلطيا كما شملت استونيا والتيفيا وليتوانيا، و تضمنت الحملة ثماني حمالت للتوعية ونشر المعلومات 

 .          طلقت مناقشات حول استغالل النساءكما ا حول البغاء واالتجار بالبشر ورفع الوعي العا  بالظاهرة،

وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية السابا انشئت مجموعة لمحاربة االتجار بالبشر تعمل كمظلة 

منظمة للتنسيا وتسهيل مجهودات دول البلطيا والشمال ولعبت السويد مها  بارزة في المجموعة، كما 

ن لشمال بة االتجار بالنساء بغرض االستغالل الجنسي والآلتي يوجهكانت هنالك مبادرة سويدية لمحار

 .                                                                               السويد والنرويج وفنلند

طورت الحكومة السويدية برنامج وطني يضم خطتين لمحاربة االتجار  2006 – 2004فيما بين 

نساء واألطفال في جزء  األول وفي جزء  الثاني لمحاربة العمالة القسرية وازالة لل حصابالبشر 

 اشكال االستغالل كبيع األعضاء.                                                                              

ودهم يتم ترحيلهم إلى ال يوجد جهة مسؤولة عن الضحايا أثناء وجودهم بالدولة ومعظم الضحايا عند وج

دولهم األصلية، ويقد  لهم بعض الدعم االجتماعي من قبل بعض  المنظمات والسلطات ضمن نشاطها 

العا  وليس عمل مخصا لضحايا االتجار بالبشر، ولكن الحكومة مولت رعاية الضحايا عبر المنظمات 

حية لهم والمساعدة القانونية والتدريب غير الحكومية داخليا وخارجيا العادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الص

 المهني كما يقد  احيانا جوائز تعويضية لضحايا االتجار.                                                      

كما خصصت الحكومة السويدية تمويل للمنظمات االجنبية والوطنية إلقامة مراكز ايواء وتقديم خدمات 

، وحمالت لرفع الوعي، ومجهودات لمحاربة االتجار بالعمال، ومولت تدريبات بجانب اإليواء للضحايا

                                     للشرطة والمكاتب الخاصة بالعاملين بالخارج، والقضاة والمحققين في قضايا االتجار بالبشر .                                        

 التشريعات

يحظر البيع بغرض االستغالل الجنسي  1999ات قدمت السويد قانون في عا  في جانب التشريع

( يو  عمل وأقصاها بلغ السجن لمدة ستة أشهر، وفي عا  50وتضمن  أقل عقوبة للغرامة تبلغ دخل )

 2004دخل القانون حيز التنفي  ليجر  من يتاجر بالبشر بغرض االستغالل الجنسي، وفي عا   2002

لتشريع السويدي ليضم كل أشكال االتجار بالبشر ليشمل االتجار عبر الحدود ليس فق  اجريت تعديالت ل

 لالستغالل الجنسي ولكن شمل العمالة القسرية وبيع األعضاء، ومقاضاة المقيمين اقامة مؤقتة.  

 الدراسات والبحوث
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ديم تقارير حول دراسة السياسات ضد االتجار بالبشر والنشاطات، وتق وفي مجال الدراسات تم تمويل

تجارة العمالة من قبل الحكومة، كما مولت دراسة اقليمية وقفت على نشاطات محاربة  االتجار في 

 ( دولة في شمال أفريقيا والشرق األوس .                                           11)

  كنـدا      2 -2

الستغالل العمل فالضحايا يدخلون الدولة  يتعرض النساء واألطفال لالستغالل الجنسي ويتعرض الكبار

قانونيا ولكن داخلها يحولون للعمل القسري في قطاعات الزراعة والبناء والتشيد والمتاجر وقطا  

 الضيافة والمنازل، واحيانا تجبر الضحايا الرتكاب بعض األفعال اإلجرامية.     

                                جنسيات الضحايا

كندا مصدر السياحة الجنسية ل طفال، وهي  دولة مصدر وعبور ومقصد في آن واحد ل نوا  وتعتبر 

ضحايا هي الجنسية الهنغارية والكندية واالوكرانية والملدوفية، الالمختلفة من االتجار بالبشر، وجنسيات 

 فاغلب الضحايا  تأتي من االتحاد السوفيتي السابا واوربا الشرقية وآسيا. 

  دولة في مكافحة االتجار بالبشرال جهود

 تم تنسيا المجهودات على المستوى الفدرالي بواسطة مجموعة العمل المشتركة لمحاربة االتجار بالبشر 

فهنالك حمالت التوعية لرفع الوعي ودعم االستراتيجية المحلية لمحاربة االتجار بالبشر، وقد انتهجت 

ل ه   المجهودات. كما مولت العديد من المبادرات الحكومة منهج الشفافية ونشر المعلومات حو

 .                                                                            خارجية خاصة في أمريكا الالتينيةال

الحكومات المحلية أخ ت بدورها عدد من المبادرات ومولت بعض المنظمات المحلية لتنسيا الجهود 

جار عبر المحافظات. وكولومبيا االنجليزية المحافظة الوحيدة  التي لديها مكتب لمحاربة لمحاربة االت

االتجار بالبشر وال ي نف  عدد من إجراءات الحماية منها التدريب ورفع الوعي، واطلا برنامج تدريب 

                       الكتروني للعاملين  في مجال االتجاربالبشر لمعرفة وتحديد الضحايا وسبل مساعدتهم.     

قامت الشرطة الملكية الكندية بتدريب مكثف للقانونيين، ومكاتب الخدمات الخارجية  2011وفي عا  

( من القانونيين 700والمحققيين، وشملت اطالق برنامج تدريبي الكتروني، وورش عمل استهدفت )

                                         والمفتشيين في مقاطعة كويبك تلقوا تدريب لتحديد هوية الضحايا.

كما يوجد مركز الشرطة لشؤون الضحايا وتظهر جهود  في تعديل التشريعات واإلستشارات والسياسات 

 التطويرية والبحوث وتمويل البرامج والمركز يعمل مع المقاطعات المسؤولة عن خدمات الضحايا.

 الخدمات المقدمة للضحايا

لتي تقد  للضحايا يوجد مكتب الهجرة الفدرالي يقو  بمد العاملين بالخارج المعرضين بالنسبة للخدمات ا

لالتجار بالبشر وخاصة المؤقتين منهم، وال ين يتلقون الرعاية بالمعلومات لتمكينهم من معرفة األماكن 

                                     التي تمدهم بالمساعدة في حالة تعرضهم لالستغالل وتعريفهم بحقوقهم .                   
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وتقو  المقاطعات بتقديم خدمات الرعاية الصحية، واإليواء الطارىء، والخدمات االجتماعية، 

والمساعدات المالية العاجلة والدعم القانوني، إلى جانب المقاطعات تساهم الحكومة الفدرالية ببعض 

 التمويل. 

 التشــريعات

حكومة الكندية مجهودات لتفعيل القانون وتم إدانة أول حالة لالتجار اجرت ال 2012خالل عا  

بالبشر) تجارة العمالة ( واستمرت في إجراءات الوقاية الحماية ، حيث زادت إجراءات المالحقة 

 لمرتكبي االتجار.   

ظركل ما ( سنة، و يح14والقانون الجنائي الكندي يحظر كل أشكال االتجار بالبشر وتصل العقوبة إلى ) 

 . يتعلا من منافع تحصل من االتجار، أو حجز مستندات الضحايا

وقانون حماية الالجئين والمهاجرين يحظر نقل الضحايا وتصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة ويعادلها 

 مليون دوالر غرامة.  

لفدرالية ولكن توجد معوقات تحد من فعالية الجهود المب ولة منها ضعف التنسيا بين الحكومة ا

 وحكومات المقاطعات وب لك نجد قلة في الخدمات المتخصصة لضحايا االتجار.

 الدراسات والبحوث

بيانات خاصة باالتجار بالبشر في  كندا وتم نشر الشرطة الملكية الكندية بحث وقامت بجمع أجرت 

 . المعلومات

 اســتراليا  2-3

 أشكال االستغالل

غرض االستغالل الجنسي، ويتم االحتفاظ بهم في منازل دون اعتبار يتم االتجار بالنساء واألطفال ب

 للصحة او الكرامة أوأي نو  من الحقوق اإلنسانية. 

 جنسيات الضحايا

تعتبر استراليا دولة مقصد للضحايا من شرق وجنوب آسيا وشرق اوربا وغرب افريقيا، فنجد الجنسيات 

 زيا والصين والبانيا. تشمل بلغاريا ورومانيا وباكستان والهند ومالي

  الدولة في مكافحة االتجار بالبشر جهود

كونت الشرطة الفدرالية االسترالية فريا عمل لالتجار بالبشر، ويضم الفريا منسا وطني مقر  في 

 .                                                  يا موجود في سدني وملبورن وغيرهاكانبيرا والفر

االسترالية اتفاقيات ضد االتجار بالبشر مع كل من بورما وكمبوديا والو  وتايالند، إلى  وقعت الحكومة

جانب مجموعة من البرامج لدعم وحماية األطفال في أقليم جنوب وشرق آسيا، ومنع االنتهاكات المختلفة 

            منظمة )استراليا ايد(.                                       عواالستغالل الجنسي م

تحت عنوان اوقفوا االتجار الجنسي باألطفال، وتهدف  2009كما اطلقت ثالث حمالت في سبتمبر 

الحملة إلى رفع الوعي وتضامن الحكومة مع مؤسسة  )جايلد وايز( الخيرية لمنع العوامل التي تجعل 
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أفراد وهي شبكة تضم منظمات  و  ( child wise)األطفال عرضة لالتجار.  وتعمل شبكة

يعملون معا لحماية األطفال من االستغالل الجنسي واالتجار بغرض استغاللهم جنسيا أوأي شكل من 

أشكال االباحية، و تركزعلى حماية األطفال من االنتهاكات قبل حدوثها بالتعريف بحقوق الطفل وسالمته 

ي األفراد والمجتمع من النفسية والجسدية، كما يقد  استشارات ونصائح مباشرة ويعمل على زيادة وع

خالل التعليم، وحمالت التوعية، والتدريب، والبحث عن مخاطر األطفال والتصدي لها، وتقليل آثار 

االنتهاكات من خالل االستشارات والبرامج الموجهه إلعادة دمجهم في حياتهم الطبيعية؛ كما يعمل فر  

ي ل مم المتحدة يعمل داخليا وخارجيا لمنع بالتعاون مع المجلس االقتصادي واالجتماع من ه   الشبكة

 استغالل النساء واالتجار بهن.                                                                         

( مليون شخا 20العون ألكثر من ) Vision    (Worldوتقد   منظمة  رؤية العالم ) 

 ( شخا استرالي.400.000سنويا وأكثر من )

( مليون دوالر 20اطلقت الحكومة االسترالية خطة الزالة االتجار بالبشر رصدت لها ) 2003في عا  

عن تغيرات كبيرة 2009ضمنتها اصدار تصاريح دخول للضحايا، وأعلنت الحكومة الفدرالية  في عا  

لية   في عا  في هيكلة ومنح تصاريح الدخول لدعم ضحايا االتجار بالبشر. كما أعلنت الحكومة االسترا

( دوالر  350.000عن برنامج يمنح بموجبة المرأة ضحية العبودية الجنسية مبلغ يفوق ) 2006

امرأة سنويا لمدة ثالث سنوات إلى جانب السكن اآلمن  30استرالي وقد  البرنامج الدعم لحوالي 

                                               للضحايا والدعم القانوني.                                                 

وأطلقت مبادرة لدعم الضحايا لمنحهم الفرصة إلستعادة حياتهم وإيجاد النصائح بالنسبة لمستقبلهم،  ورفع 

مليون دوالر)تقرير الواليات  101% ليصل لحوالي 26نسبة التمويل لبرنامج دعم الضحايا بنسبة 

  (.2012المتحدة لعا  

قديم الدعم القانوني للضحايا خاصة ال ين ليس لديهم تصاريح دخول وفرز ال ين يحملون تصاريح وتم ت

 لم تنتهي صالحيتها ومعالجة وضع ال ين اليحملون لتمكينهم من تلقي الدعم .

 التشريعات

وضمنت بنود لمحاسبة وإدانة الرق 1995للقانون الجنائي لعا    1999تم تعديل التشريعات في عا  

تم التعديل ليشمل االتجار بالبشر وإدانة  2005لعبودية الجنسية والتوظيف لخدمات جنسية، وفي عا  وا

 ( عاما.                             25االتجار باألطفال وعبودية الدين وتصل العقوبة إلى السجن لمدة )

( عا  والزج 16هم أقل من )كما يوجد قانون السياحة الجنسية للطفل ال ي يجر  كل من يقو  بسفر من 

( قضية 112فتحت الحكومة الفدرالية االسترالية التحقيا في ) 2004بهم في أعمال جنسية. في عا  

تم ادانة اربعة من المتهمين بالسياحة  2006( شخا باالتجار بالبشر، وفي اكتوبر 22وادانت )

ها أربع استغالل جنسي وأثنان تجارة الجنسية ل طفال، و عدد ست من جرائم االتجار أما  المحاكم من

 عمالة .        
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 على برتوكول األمم المتحدة للحماية ومعاقبة المتاجرين بالبشر. 2005كما صادقت استراليا في عا  

 الدراسات والبحوث

ضحية حاليا تحت عبودية الدين خالف  1000مشرو  المنظمات الوطنية االسترالية حصر حوالي 

 فعن ما عليهن من دين.                                                                الضحايا الآلتي د

ولجنة الجرائم االسترالية اوضحت في تقريرها ازدياد عدد النساء ضحايا العقودات الخادعة وتناقا 

                                                                                                                          التجنيد المخاد )موقع الشرطة  الفدرالية االسترالية(.  

 الفلـبين 2-4

تعتبر الفلبين من دول المصدر وبصورة أقل دولة عبور ومقصد للنساء والرجال واألطفال المعرضين 

ي من الرجال والنساء يهاجرون سنويا لالتجار بالبشر. أكدت منظمة العمل الدولية أن حوالي مليون فلبين

( مليون فلبيني يعملون بالخارج ويعملون في مجاالت مختلفة 10بحثا عن العمل ويوجد حاليا حوالي )

 مثل مواقع البناء والقطاعات الزراعية وقطا  الصيد واألعمال المنزلية.   

مثبببل ماليزيبببا، سبببنغافورة،  تتعبببرض المبببرأة الفلبينيبببة للتجبببارة الجنسبببية أو الجبببنس التجببباري فبببي دول

هبببونج كبببونج، كوريبببا الجنوبيبببة، والياببببان، وعبببدد مبببن دول الشبببرق االوسببب . حيبببث تعمبببل الجماعبببات 

المنظمبببببة فبببببي اسبببببتقطاب ضبببببحايا مبببببن القبببببرى والمبببببدن المجببببباورة ويتنكبببببرون كممثلبببببين لوكببببباالت 

بوديبببة التوظيبببف الحكوميبببة، وبأخببب هم مقاببببل مبببادي يجعبببل هببب   العمالبببة عرضبببة لالتجبببار الجنسبببي وع

 الدين.                                                            

سبببنة  17-15فبببي تقريبببر للحكومبببة الفلبينيبببة قبببدر عبببدد عمالبببة األطفبببال فبببي الدولبببة ل عمبببار مبببا ببببين  

 مليون طفل.  2.2بأكثر من 

الفلبين خاصة في كما ان الدولة تتعرض من خالل الجماعات الدولية  المنظمة لترحيل الضحايا عبر 

 االستغالل الجنسي إلى دول المقصد. 

وإذ نجد الفلبين دولة مقصد لعدد قليل أو محدود من الضحايا النساء من الصين وكوريا الجنوبية وروسيا 

ودول شرق اوروبا لالستغالل الجنسي؛ كما توجد تجارة البشر واستغاللهم داخليا من المدن والقرى 

ال يتعرضون لالستغالل خارجيا وداخليا، ويقعون ضحايا العمل القسري فالنساء والرجال واألطف

واالستغالل الجنسي والتسول فهم عرضة للعنف والتهديد وعد  تسديد األجور والعي  في ظروف ال 

            إنسانية وسحب أوراقهم الثبوتية.                                                                             

يتضح أن ضحايا االتجار بالبشر اغلبهم من الفلبين وسجلت التقارير قليل من الضحايا من النساء من كل 

              من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية ودول شرق أوروبا.                                                                             

  في مكافحة االتجار بالبشر الدولة جهود

وضعت الحكومة عدد من اإلجراءات والسياسات بهدف تطوير وتفعيل أداء المؤسسات العاملة في 

محاربة االتجار بالبشر، بما فيها زيادة التدريب للجهات القضائية والقانونية والبعثات الدبلوماسية، وقد تم 

 حكومة( للعاملين بالخارج، كما أنشأت ال100.000و) 2010( قاض في عا  400تدريب ما يفوق) 
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( 4( ساعة يوميا، وهي)24ومولت وحدات لمنع االتجار بالمطارات والموانئ والمحليات تعمل مدة )

نقاط حول الدولة تضم ممثلين من الجمعيات الوطنية والقانونين واالختصاصيين االجتماعيين، كما اطلا 

تجابة للضحايا،  وزادت من القوى العاملة بمكافحة  االتجار الخ  الساخن ال ي يعمل طوال اليو  لالس

لتمويل برامج مجلس المنظمات الوطنية  2011( ألف دوالر في ميزانية عا 550بالبشر وخصصت )

ال ي يعمل في مكافحة االتجار بالبشر. كما تعمل الدولة بالتنسيا مع  المنظمات االجنبية لمكافحة االتجار 

وخارجها، ولكن ضعف المحاكم في مالحقة مجرمي االتجار بالبشروالفساد في  بالبشر داخل الدولة

( 25صفوف العاملين في كل المستويات يقلل من فعالية ه   المجهودات، فعلى سبيل المثال تم إدانة )

  .         2010( في عا  9( قضية مقابل )19  متهمين في )2011متهم في عا  

 التشريعات

 تضمن  و2003تجار بالبشر سواء االتجار الجنسي أو اتجار البشر في عا  صدر قانون منع اال

العقوبات التي تصل إلى السجن مدى الحياة، كما سمح للمحققين من القطا  الخاص والمنظمات الوطنية 

 لتحرير قضايا االتجار.

 خدمات الضحايا

مبببأوى مؤقبببت لكبببل أنبببوا  ( 42وعلبببى الشبببا اآلخبببر مبببن الخدمبببة المباشبببرة للضبببحايا تبببدير الفلببببين ) 

االنتهاكبببات ولكبببن الخبببدمات المقدمبببة لحمايبببة الضبببحايا تظبببل محبببدودة نسببببياً لمحدوديبببة التمويبببل الببب ي 

تقدمبببببة الحكومبببببة، وتقبببببد  الحكومبببببة مبببببأوى طبببببارىء يقبببببد  الرعايبببببة الطبيبببببة والمسببببباعدة القانونيبببببة 

 للضحايا من الفلبين في عدد من الدول. 

 الدراسات والبحوث

لبحثية فتأتي من الجهد المشترم بين معهد البحوث القضائي والجريمة ومكتب األمم اما المجهودات ا

المتحدة للمخدرات والجريمة، فاجراء الدراسات والبحوث يتم فق  من قبل المنظمات الدولية والمنظمات 

          غير الحكومية وال يتم عن طريا الحكومة الفلبينية بنفسها.                                  

  الهنـد 2-5

مشكلة االتجار بالبشر تظهر بصورة كبيرة في الهند، حيث يتعرض لها النساء والرجال واألطفال ويعمل 

الرجال واألطفال تحت عبودية الدين قسرا في المصانع وطواحين األرز والزراعة، وهنام بعض 

                                        الجماعات التي تجند األطفال كجواسيس أو انتحاريين.           

أما النساء والفتيات فيتم المتاجرة بهن داخل الدولة لالستغالل الجنسي، فالهند دولة مصدر وعبور 

ومقصد لالتجار بالنساء والرجال واألطفال خاصة العمل القسري واالستغالل الجنسي، فالنساء والرجال 

 الهند إلى الشرق األوس .من نيبال وبنغالدي  يتاجر بهم عبر 

كما أن الهند وجهة رئيسية للنساء والفتيات المتاجر بهن وبأعداد كبيرة من نيبال وبنغالدي  والريف 

 الهندي، وتعتبر مدينة مومباي أكبر وجهة لالتجار الجنسي بالهند.      
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 جنسيات الضحايا                        

ن المواطنين الهنود والبنغالدي  ونيبال وسيرالنكا، أما جنسيات تظهر الجنسيات للضحايا كما ذكرنا م

 المتاجرين فهي من الهنود أنفسهم في أغلب األحيان ونسبة قليلة من نيبال.

  الدولة في مكافحة االتجار بالبشر جهود

 كتب األمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمكتب االقليمي لجنوب آسيا مع وزارة شؤون الدولةم نف 

بالحكومة الهندية مشرو  لتعزيز االستجابة القانونية لالتجار بالبشر، وهدف المشرو  لتكثيف مجهودات 

محاربة االتجار بالبشر من خالل بناء قدرات األفراد العاملين بالجهات المختلفة سواء من الشرطة أو 

  اإلمارات الهندية. على مستوى المحققيين في خمس إمارات، وتطوير الوحدات التي تحارب االتجار

ما نف  مكتب األمم المتحدة للجريمة والمخدرات مشروعين بالتعاون مع وزارة المرأة والطفل الهندية ك

والمنظمات الوطنية، وقد  المشروعين البرامج التدريبية  والتعليمية  والتوعوية والدعم القانوني، وكونت 

دعم القانوني وتقديم فرص التأهيل الشامل، وك لك لجان يقظة أو تنبيه بالقرى، وخدمات للضحايا كال

 للمعرضين من األطفال.                                                                          

النساء بمراكز اإليواء تقد  لهن الرعاية االجتماعية والدورات التدريبية بما فيها االستشارات والبرامج 

على التوفير ومهارات وظيفية متقدمة وتقد   األطفال والتدريب المالي والتدريبالتعليمية ورعاية 

( ساعة ل طفال المحتاجين من ضحايا العنف 24مؤسسة الطفل خ  الطوارىء ال ي يعمل لمدة )

المنزلي واالستغالل الجنسي أو استغالل العمل كما يستجيب الحتياجاتهم العاجلة أو الطارئة ك لك 

 ات الرعاية  طويلة االمد وإعادة التأهيل.                                                          يربطهم بخدم

كما قدمت المنظمات الوطنية الدعم للفتيات والنساء مثل منظمة ) براجوال( التي عملت على دمجهن  

ت وجدن شريك أو تم حاقهن بأسرهن كخطوة في عملية التأهيل فنجد عدد من الفتياالبالمجتمع أو 

فتقد  المنظمة الحماية للضحايا والرعاية مثل التدخل الدقيا لضمان الصحة العقلية  سرهن،إلحاقهن با

والتعزيز االقتصادي. ومن الجهود التي قامت بها الحكومة لمحاربة عمليات االتجار بالبشر المشرو  

مشرو  شامل حيث تم من خالله تقديم  وهو 2008ال ي اطلقته وزارة تنمية المرأة والطفل في عالم 

الدعم والتمويل للجهات التي تعمل في المحاربة والحماية واعادة التأهيل والدمج للضحايا، وفي عا  

 ( وحدة منتشرة في كل الدولة ضد ه   الظاهرة.                                                                115تم إنشاء ) 2010

الهندية بالخارج قررت رسميا مراجعة شكاوى العاملين المستقبلة من السفارات   ة شؤون العاملينوزار 

 ( شركة في الشرق االوس  في القائمة السوداء.                          400الهندية، ووضعت حوالي )

زلية في الشرق ( عا  في األعمال المن40كما منعت الحكومة الهندية عمل المرأة األقل من عمر  )

 األوس   نتيجة لالنتهاكات التي يتعرضن لها.     
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 خدمات الضحايا 

 2012فبببي عبببا  بلبببغ عبببدد  الضبببحايا مبببن النسببباء الآلتبببي تلقبببين الخبببدمات مبببن خبببالل مركبببز االيبببواء 

 ،( أمبببرأة لتعمبببل بمصبببنع اليبببد المفتوحبببة الببب ي ترعبببا  شبببركة لبببيس للبيبببع100فبببي مجبببال التبببدريب )

 % منهن من ضحايا االستغالل أوعرضة بصورة كبيرة له.40-30بلغ نسبة 

 4.5( مدينببببة واسببببتجابت إلببببى 54مؤسسببببة الهنببببد للطفببببل سبببباعدت علببببى رببببب   األطفببببال فببببي )  

 ار المعنين.                                                                               مليون مكالمة ل طفال والكب

والتحديات التي تواجهة اإليواء تتمثل في الصعوبات التي تصاحب انتقال الضحايا إلى أسرهم خاصة أن 

وقلة التفهم  الضحايا يواجهون مشاكل نفسية وجسدية واجتماعية كبيرة، مثل ضعف مستوى المعيشة

لظروفهم والخوف من المستقبل، فاعادة الثقة تحتاج للكثيرمن الصبر والجهد والمبادرات، كما أن 

األطفال بمركز اإليواء يحتاجون للدعم والحب إلعادة الثقة المفقودة لديهم فاعادة بناء حياتهم من أجل 

ا رغم الجهود هنالك فرص لوقوعهم حياة أفضل، وعملية ارجاعهم  الطويلة المليئة بالصعوبات واحيان

 التجار مرة أخرى.                                                                           لضحايا  

 التشريعات

 1956أما على صعيد التشريعات فقد صدقت الهند على قانون الحماية من االتجار الالخالقي في عا  

  لحماية األطفال من االتجار خاصة االستغالل الجنسي، وكانت 2012وهنالك مشرو  قانون عا  

خطوات التنفي  للقانون بصورة قوية في مومباي وقليل من اإلمارات األخرى، ولكن إجراءات التحقيا 

والتجريم في بقية الهند تعتبر في حدها األدنى. واالنتهاكات الجنسية واستغالل األطفال عقوبتها تمتد من 

 7ى السجن مدى الحياة، وقد تم زيادة عقوبة االنتهاكات الجنسية على أن تكون أكثر من سنوات إل 7

سنوات، ولتقوية التشريعات واإلجراءات الخاصة بمحاربة االتجار يحتاج األمر لتعاون وأخ  

االقتراحات والتوصيات من كل الجهات العاملة في ه ا المجال سواء المراكز الحكومية والجمعيات 

 ية ووكاالت األمم المتحدة.                                                                                         الوطن

                                           الدراسات والبحوث                                         

توجد خلية لجمع وتحليل المعلوما ت المتعلقة باالتجار  وفيما يخا جمع المعلومات واجراء الدراسات  

وذلك من الجهات الحكومية، أما التجارب فتسجل بواسطة الجمعيات الوطنية من خالل السجالت الطبية 

كما اجريت دراسة صحية عامة الختبار آليات كشف االستغالل الجنسي في جنوب آسيا.  والصعوبات 

تسجيل الضحايا لدى السلطات نتيجة الخوف من المتاجرين  بحوث عد التي تواجه جمع المعلومات وال

وتهديداتهم المستمرة للضحايا، والفساد بالجهات الحكومية التي ال تتعاون مع الجمعيات الوطنية واللجان 

 الخاصة.                   
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  أوزبكسـتان 2-6 

( من المواطنين 1450فق  وقع ) 2008ففي عا   ،تتزايد حاالت االتجار بالبشر في اوزبكستان

 ( متاجر.                                       339االوزبكيين ضحايا لالتجار بالبشر وفي نفس العا  تم محاكمة )

في استغالل الرجال في قطاعات العمل في كل من كازخستان وروسيا واستغاللهم  االتجار بالبشريتمثل 

لمنزلية، الرجال والنساء داخليا للعبودية ايتم استغالل كالً من و التباكو.في قطا  البناء والقطن وصناعة 

 ت الزراعة والبناء واالستغالل الجنسي.والعمل القسري في قطاعا

تايالند وتركيا. كما يتم واسرائيل د والهنوكما تبا  النساء لالستغالل الجنسي لدول مثل دول الخليج 

طفال يتم استغاللهم في الركبية. تعد أوزبكستان دولة مصدر لتجارة األاالستغالل الجنسي داخليا وبعض 

النساء بغرض االسغالل الجنسي داخليا وخارجيا لدول مثل دولة اإلمارات العربية المتحدة والهند 

      وروسيا وكازخستان وتركيا تايالند وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان واندونيسيا واسرائيل.                   

إلى جانب الجنسية االزبكستانية توجد نساء روسيات من طاجكستان ومن  كوريا ولدن وعشن في 

 اوزبكستان.

  الدولة في مكافحة االتجار بالبشر جهود

كونت لجنة لمحاربة االتجار بالبشروالتي تعد سنويا خطة وطنية لزيادة فعالية محاربة االتجار بالبشر، 

 نية متعددة لمحاربة عمالة األطفال.   كما تبنت الحكومة خطة وط

روبا لبناء قدرات أفر  المفوضية المشتركة التي تعمل وانضمت ازبكستان إلى منظمة األمن والتعاون با

ضد االتجار بالبشر. منظمة األمن والتعاون اقامت ورشة عمل ضمت خبراء من القانونين والجنائيين 

 كما اقيم مؤتمر لمحاربة االتجار الشخصي.وخمسة عشر من الجمارم ممثلين بالورشة، 

واقيم  برنامج تحت اسم محاربة االتجار الشخصي في وس  آسيا  يهدف إلى محاربة االتجار من خالل  

حملة لجمع المعلومات ورفع الوعي العا  ومساعدة ضحايا االتجار، حيث تضم المساعدة ارجاعهم 

 واليات المتحدة للتنمية العالمية. وإعادة دمجهم، تم تمويل المشرو  من وكالة ال

كما نظم مكتب التنسيا بأوزبكستان التابع لمنظمة األمن والتعاون االوربي زيارات من مار  إلى أبريل 

إلى ملدوفيا وايطاليا وفرنسا ليتم العمل مع الجهات الخاصة بمحاربة االتجار في ه   الدول.  2009عا  

نظمت خارجيا في دول منها اإلمارات العربية المتحدة ومولدوفا  ،ولقاءً  ا( مؤتمر72واقيم أكثر من )

واستراليا وايطاليا لتبادل الخبرات والتطبيقات الحديثة في مجال محاربة االتجار بالبشر. وفي عا  

استضافت أوزبكستان اللقاء االقليمي لتعزيز التعاون القانوني بين دول المصدر والعبور  2008

 تجار والتهريب للمهاجرين لدول وس  آسيا.                              والمقصد لمحاربة اال

حماية لضحايا االتجار، وقد الأنشيء مركز بالعاصمة األوزبكية على مستوى عالمي لتقديم المساعدة و

   ( ضحية.                                                                 250قد  المساعدة لحوالي )

( ضحية  تلقوا المساعدات الطبية 164والي )فحوسجلت الحكومة المساعدات لضحايا االتجار 

( ضحية 32( اإلستشارات القانونية والتدريب المهني لحوالي )149( المساعدات النفسـية و)123و)
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( ضحية.  كما 92( ضحية وخدمات اجتماعية أخرى مثل ايجاد السكن لحوالي )47والتوظيف لحوالي)

( 35قامت منظمة أجيال المستقبل وهي منظمة وطنية لمحاربة االتجار بالبشربتقديم المساعدة لحوالي )

( منهن تم ارجاعهن من اسرائيل، وثالثة منهن من تايالند وأخرى من اإلمارات 30ضحية بارجاعهن )

 العربية المتحدة.  

قومون بعملهم في القرى والمدن الصغيرة وتمثلت أبرز التحديات في محاربة اإلتجار بالبشر أن الجناة ي

حيث نقا الوعي والمعرفة مما يسهل خدا  وإغراء الضحايا بفرص العمل، كما تمثل النظرة السلبية 

 للضحايا واتهامهن باختيار ه االطريا بانفسهن التحدي الثاني للقائمين على اإليواء.                                       

 التشريعات

صعيد التشريعات تبنت أوزبكستان قانون للتصدي لالتجار بالبشر متماشيا مع البرتوكول العالمي  على

 النساء واألطفال، وأنشئت مجموعة خاصة للتحقيقات باالقاليمبخاصة  لحماية وقمع ومعاقبة االتجار

ائي اوصلت العقوبة ( من القانون الجن135) قضايا االتجار بالبشر، والمادة في للتحقيا الكامل المحتلفة

لتقديم االحصائيات المتعلقة باالتجار  2008سنة كعقوبة للمتاجرين. وأصدر قرار في عا   12- 8إلى 

 لتعزيز عمل الجهات العاملة في مجال المكافحة.                                                        

( ووضع  1994) ، وفيرة العمالة وحمايتهماجتوأقليميا وقعت اتفاقية التعاون  بموسكو في مجال 

اتفاقية ل وضا  القانونية للعمال المهاجرين وأسرهم كما توجد برتوكول للتعديل واإلضافة عليها، 

 وحمايتهم.                       

 الدراسات والبحوث                                                                            

في مجال الدراسات والبحوث وبمبادرة من اللجنة المشتركة لمكافحة االتجار بالبشر يقو  مركز الرأي 

العا  والدراسات باجراء الدراسات والبحوث بصورة منتظمة لقضايا االتجار بالبشر، و أجرى في الفترة 

 ( مسوحات. 8) 2010إلى يونيو  2009من مار  

وث عد  ادالء الضحايا في بعض االحيان بالمعلومات نتيجة الخوف أو وتحديات اجراء الدراسات  والبح

الصدمة ، كما أن الفساد في األجهزة الحكومية يعيا التعاون مع المنظمات الوطنية ولجنة مكافحة 

 االتجار بالبشر.

((UNIPA United Union Inter Agency Project On Human 

Trafficking      

 الجهود العربية .3

الجهود العربية في مكافحة االتجار بالبشر في عدة مناحي كتوصيات لمؤتمرات قامت به ا  تبلورت

الصدد، أو تنفي ا للبرتوكوالت واالتفاقيات الدولية فوضع مشرو  أولي الستراتيجية عربية شاملة 

                      لمكافحة االتجار بالبشر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وتمثلت محاورها في:             

 المحور األول: تعزيز تدابير وإجراءات المنع.
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 المحور الثاني: تجريم كافة صور وأشكال االتجار بالبشر .

 في جرائم االتجار بالبشر. اتالمحور الثالث: ضمان كفاءة التحقيا واالتها  والمحاكم

 المحور الرابع: حماية الضحايا.

 اإلقليمي والدولي في مجال مكافحة االتجار بالبشر. المحور الخامس: تعزيز التعاون

 المحور الساد : تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر.

 المحور السابع: صياغة قانون عربي نموذجي وضمان نشر  وتطبيقه.

 المحور الثامن: ضمان تنسيا جهود المكافحة في المنطقة العربية.

بية بحقوق الضحايا تنفي ا  للميثاق العربي لحقوق اإلنسان ال ي اعتمد في القمة هتمت الجامعة العرا

. 2005 . كما اعتمد القانون العربي االسترشادي لمكافحة االتجار بالبشر عا  2004العربية عا  

ونظمت جامعة الدول العربية ورشة عمل بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز حول آلية مواجهة االتجار 

، 2010شر، وأطلقت المبادرة العربية لتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر في مار  بالب

بالتعاون مع المؤسسة القطرية لمكافحة االتجار بالبشر ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

ت العربية )دولة اإلمارا والجريمة ويجرى التحضير إلنشاء وحدة لمكافحة االتجار بالبشر بالجامعة

  (.                                  2012إدارة حقوق اإلنسان ورشة عمل  المتحدة وزارة الخارجية

كل من جمهورية مصر العربية لتناول جهود بعض الدول العربية في مجال مكافحة االتجار بالبشر سو

 .السوريةوالمملكة األردنية الهاشمية والجمهورية العربية 

 رية مصر العربيةجمهو 4-1  

أثبتت دراسة قا  بها المجلس القومي للبحوث االجتماعية والتي تم اإلشارة لها وللمعلومات عن الجهود 

التشريعية والخدمات المقدمة للضحايا في ورشة العمل الخاصة بزيارة المقررة الخاصة المعنية باالتجار 

  وأثبتت الدراسة  أن 14/03/2012عاء الموافا بالبشر ال سيما النساء واألطفال والمنعقدة بيو  األرب

 مصر تعتبر دولة مصدر ومقصد لالتجار بالبشر، وتمثلت أشكال االتجار في اآلتي:                  

 الزواج الموسمي أو المؤقت .1

في ه ا الشكل من الزواج  يقو   سماسرة الزواج بتيسير ه   الزيجات الموسمية أو المؤقتة والتي 

 تستخد  

أحيانا كستار لتقديم خدمات جنسية لغير المصريين وهي ظاهرة أكثر انتشاراً في مناطا معينة مثل 

محافظة الساد  من أكتوبر، والعوامل الدافعة له   الزيجات ذات طابع اقتصادي ورغبة الفتيات في 

    الهروب من العمل المضني واألحوال المعيشية الصعبة.

 عمل القسرياالتجار بغرض االسترقاق وال .2

( حالة  لمواطن غير مصري وقعوا 30رغم عد  االهتما  به ا النو  من االتجار رصد وقو   حوالي )

 ضحية ه   التجارة وأغلب هؤالء الضحايا من االندونيسين.
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 تجار لغرض انتزا  األعضاء البشريةاال .3

وس  الشرائح الفقيرة تشير التقارير إلى انتشار االتجار باالشخاص له ا الغرض الى حد ما خاصة 

 وأطفال الشوار .

 االتجار لغرض اإلستغالل الجنسي  .4

 جنسيات الضحايا

تشكل الضحايا في مصر من عدد من الدول اآلسيوية واالفريقية مثل اريتريا واثيوبيا والسودان  

 وسيرالنكا واندونيسيا إلى جانب الجنسيات المصرية.      

 تاالتشريع

وم الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق مصر طرف  في عدد من الصك

االجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء والمدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

مال على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الع

، واالتفاقية 1957واتفاقية إلغاء السخرة لعا   1930المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية السخرة لعا  

المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال، كما صدقت على بروتوكول منع االتجار بالبشر وبخاصة 

أبريل  20وسنت في النساء واألطفال وصدقت ك لك على الميثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه. 

بشأن مكافحة االتجار بالبشر، حيث يحظر االتجار بالبشر لغرض  2010لسنة  64القانون الجديد رقم 

والعمل القسري واالسترقاق، او الممارسات الشبيهة  االستغالل ويشمل سائر اشكال االستغالل الجنسي،

منظم. ويفرض القانون عقوبة شديدة باالسترقاق، وبيع األطفال، ونز  األعضاء البشرية، والتسول ال

( 50على ممارسي االتجار بالبشر تشمل السجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات ودفع غرامة ال تقل عن )

انين تعنى بشكل غير مباشر ( ألف جنية مصري. كما توجد قو200ألف جنية مصري وال تزيد على )

ائم ذات الصلة االتجار بالبشر مثل قانون مكافحة الدعارة والجر بجريمة

 (.                                                                                            2012بها)تقريرالمقررةالخاصةالمعنيةباالتجاربالبشر، 

وضحت المقررة عد  وجود المعلومات الدقيقة حول عدد التحقيقات التي أجريت في قضايا االتجار أ

رباكا في التحديد السليم لحاالت االتجار بالبشر، حيث نجد أن تقارير وزارة الداخلية إيعكس  بالبشر، مما

ومحكمة االستئناف اشارت إلى أربع قضايا فق  تتعلا باالتجار بالبشر وجميع ه   القضايا تتعلا بتبني 

ايا األربع تتعلا أجانب ألطفال مصريين، في حين ذكرت اللجنة التنسيقية الوطنية بان قضتين من القض

باستغالل جنسي ل طفال، وقد حكم على أحد الجناة بالسجن مدى الحياة واآلخر حكم علية بالسجن لمدة 

( سنة؛ كما يتبين من الحاالت الواردة أن السلطات لم تتخ  إجراءات للتحقيا والمحاكمة في قضايا 15)

التحقيقات  والمحاكمات للضالعين في  غياب فنجد  االتجار بالبشر باستثناء حاالت االتجار باألطفال، 

االتجار باالشخاص ألغراض االستغالل في العمل أو نز  األعضاء)تقريرالمقررة الخاصة المعنية 

 (.                               2012باالتجار بالبشر
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 الضحايا      خدمات

ة، وبرامج لتعليم القراءة والكتابة يقد  مركز السال  خدمات متنوعة منها الخدمات البدنية والنفسي

( طفال خالل عا   14569زار المركز عدد )توعية بمسألة استغالل األطفال. ووالتدريب المهني وال

، وشمل العدد أطفال الشوار  واألطفال ضحايا التسول المنظم واألطفال ال ين يرغمهم آباؤهم 2009

اد أسرهم، وسعى المركز إلنشاء لجنة خاصة على العمل واألطفال المعرضين للعنف من جانب أفر

 ل طفال تتولى الوساطة في نزاعات األطفال.                                                                    

وقد أشارت المقررة أن المرافا الموجودة تفتقر إلى القدرة على تلبية احتياجات األشخاص المتاجر بهم 

من حيث التعافي وإعادة االدماج وهي احتياجات تختلف عن احتياجات ضحايا العنف على نحو مناسب 

 األسري وأطفال الشوار .

كما أن من بواعث القلا أيضا أن السلطات تعنى في حالة الضحايا األجانب على إعادتهم إلى بلدانهم دون 

ومنحهم فترة  ،ر التي تعرضوا لهاومعرفة المخاط ،وإعادة التأهيل لهم ،االهتما  بمسألة تقديم المساعدة

وتقديم البدائل في العودة الوطانهم االصلية أو البقاء وضمان عد  تعرض أمنهم  ،التعافي والتفكير

 وسالمتهم للخطر في حالة العودة.     

  الدولة في مكافحة االتجار بالبشر جهود

رة داراً إليواء النساء ضحايا أنشأت وزارة األسرة والسكان باالشترام مع المنظمة الدولية للهج

ويتاا االلتحاق بالمركز لضحايا االتجار من المصريات وغير المصريات.  2010االتجارفي عا  

سنتين  فيتنف  التي خطة العمل الوطنية األولى لمكافحة االتجار بالبشر و 2010واطلقت في عا  

شخاص المتاجر بهم، ومقاضاة وترتكز على أربعة أهداف هى منع االتجار وحماية المجتمع واأل

المتاجرين باألشخاص ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة، ومن األنشطة بالخطة إنشاء مراكز قانونية 

بكليات الحقوق بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز لتقديم المساعدة للضحايا، وتنفي  برامج مدرة للدخل 

                                                                     .                                للتنمية خالل فترة خمس سنوات بالتعاون مع الصندوق االجتماعي

ومجتمع  ،وفي مجال التوعية نف ت الحكومة أنشطة توعوية استهدفت بشكل خاص وسائ  اإلعال 

في مجال مكافحة االتجار األعمال التجارية، كما قامت المنظمات غير الحكومية بحمالت إعالمية 

بالبشر، وينقا ذلك توعية الفئات األكثر عرضة لالتجار وتزويدهم بمعلومات دقيقة عن اتجا  ومظاهر 

االتجار بالبشر.  وبالرغم من التدريب ال ي يهدف إلى توعية وسائ  اإلعال  ال يزال الخل  بين ظاهرة 

ر القانونية. إال أن معالجة األسباب الج رية االتجار بالبشر وظواهر أخرى ذات صلة مثل الهجرة غي

 لالتجار كالفقر والبطالة والتمييز وعد  المساواة بين الجنسين لم يلا االهتما  الكاف من قبل الحكومة .                  

وأصحاب العمل المحتملين فيما يتعلا بحقوق العمل  ،كما يتطلب الوضع زيادة التوعية ألصحاب العمل

فلها القانون الدولي لحقوق اإلنسان والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان للعاملين في الخدمة المنزلية التي يك

 (.2011)صقر بن محمد المقيد، 
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أن الحكومة المصرية لم تحدد بشكل استباقي ضحايا  2012ذكر تقرير الخارجية األمريكية لعا  

عن  تبلغعلى فعل ذلك محدودة، كما أن الحكومة لم  االتجار بالبشر بين الفئات الضعيفة، والتزال قدرتها

كما اتهم التقرير الحكومة المصرية  أي جهود مهمة في معالجة اجبار األطفال على العمل في الخدمة.

                                      بالفشل في التحقيا ومالحقة مسئولي الحكومة ال ين تورطوا في عمليات االتجار بالبشر .                                      

ن الفجوة في سد احتياجات الضحايا ال يسدها سوى بناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني إ

واالستفادة من خبراتهم في ه ا المجال، ورغم أن مركز السال  يدار بالتعاون مع منظمة غير حكومية 

ها بقانون االتجار بالبشر، إال أن القانون نفسة تنقصة ( منظمة الفادت40وتم االجتما  به ا الصدد مع )

الشفافية وعد  استشارة منظمات المجتمع المدني بشأن ه ا القانون على نحو كامل؛ وهنالك قلا تجاة 

مشرو   القانون ال ي يني  باالتحاد العا  للجمعيات والمؤسسات األهلية مسؤولية مراقبة وإجازة أعمال 

 مية ال ي قد يقيد نطاق أعمال المنظمات غير الحكومية.                                         المنظمات غير الحكو

كان لمصر دور فعال في المفاوضات المتعلقة باالعتماد النهائي لخطة العمل العالمية لمكافحة االتجار 

فعلى مستوى  ،ار بالبشربالبشر، كما لعبت دوراً بارزاً في التعاون اإلقليمي الرامي لمكافحة االتج

المنطقة األفريقية اقترحت مقرراً يدعو إلى تدعيم التعاون بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في مجال 

مكافحة االتجار بالبشر، وهى تخط   لوضع خطة عمل إقليمية لمكافحة االتجار بالبشر في المستقبل، 

 ت الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر بالدوحة.                                          وشاركت في اطالق المبادرة العربية لبناء القدرا

وقد وقعت اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين، فوقعت اتفاقا مع ايطاليا 

لومات عن مخاطر بشأن هجرة العمال، وانشأت نظا  المعلومات المتكامل المتعلا بالهجرة ال ي يقد  مع

الهجرة غير القانونية. وفي جانب التعاون مع الدول المصدرة وقعت اتفاق الحريات األربع مع حكومة 

  وهو يسمح لمواطني البلدين بحرية التنقل عبر الحدود ويكفل حقهم في اإلقامة 2004السوادن في عا  

 والعمل والتملك دون اشتراط الحصول على تصريح ب لك.  

 ت والبحوثالدراسا

شخاص في ألاستكمل المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية دراسته الوطنية بشأن االتجار با

 ، وكشفت الدراسة أن عددا من المصريات يتجر بهن لغرض االستغالل الجنسي داخل 2010سبتمبر 

رة وتوصلت ( امرأة مصرية من المتهمات بالدعا294البلد، كما أجرى المركز استقصاًء  شمل )

الدراسة إلى أن نصف هؤالء النساء ضحايا لالتجار لغرض االستغالل الجنسي التجاري، واكدت 

الدراسة ايضا انتشار االتجار باألعضاء البشرية، وكشفت عن تورط عدد من األطباء والمستشفيات 

 120000إلى  5000المعروفة في أحيان كثيرة في نز  األعضاء وأن ثمن األعضاء يتراوا من 

 (.2012 )تقرير المقررة الخاصة المعنية باالتجار بالبشر، يجنية مصر

 المملكة األردنية الهاشمية   3-2

المملكة األردنية دولة مقصد وعبور للكبار واألطفال، حيث يواجهون العمالة القسرية وبصورة أقل 

 االستغالل الجنسي.
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 جنسيات الضحايا

، هند وفيتنا  والصين اندونيسيا والفلبين الآلتي اتين للعمل بالمنازلالضحايا هن النساء من سيرالنكا وال

 ك لك العمال من المصريين والسوريين يتعرضون لالستغالل بالقطا  الزراعي وقطا  البناء.             

والتهديد بالسجن  ،وعد  دفع الرواتب ،وسحب جوازات السفر ،ويتنو  االستغالل من تقيد الحركة

ل الجنسي حيث يضع نظا  الكفيل السلطات في يد المخد  ويحر  المستخدمين من الوصول واالستغال

 (.                                     2012للتحاكم بالقانون)تقرير الواليات المتحدة لعا  

 التشريعات

ا التعديالت صادقت األردن على مختلف االتقاقيات الدولية ذات العالقة باالتجار بالبشر، وتم اقترا

أشهر   6 ،  وتترواا العقوبة بين 2009وتعديل الناف  منها، وصدر قانون لمنع االتجار بالبشر في عا  

حالة تم التحقيا معها بواسطة وحدة االتجار  13دوالر وهنالك  7.000سنوات والغرامة تبلغ  10إلى 

العامة وادانة الحكومة أربع من  حالة بواسطة النيابة 14، كما تم التحقيا مع 2011بالبشر في عا  

 المتاجرين.  

  الدولة في مكافحة االتجار بالبشر جهود

اعتمدت الحكومة األردنية االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر، والتي صدر عنها خط  مرحلية 

 والتي تتضمن رسم سياسات شاملة وخط  وقائية. 2012- 2010للسنوات من 

االتجار بالبشر على وزارات الداخلية والعمل والعدل والصحة والتنمية االجتماعية  مكافحة وتتوز  مها 

والصناعة والتجارة ومديرية األمن العا  ومؤسسات المجتمع المدني، كما اصدرت الحكومة قانونا خاصا 

في  ينظم سوق العمل، واصدار نظا  العاملين في المنازل ونظا  خاص بتنظيم المكاتب الخاصة العاملة

استقدا  واستخدا  غير األردنين العاملين في المنازل. كما عززت الحكومة مبدأ سيادة القانون من خالل 

المالحقة القضائية واقامت أقسا  متخصصة لمكافحة االتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي التابعة 

بين وزارة العمل ومديرية    ووحدة متخصصة لمكافحة االتجار بالبشر ما2008لمديرية األمن في عا  

األمن العا . و ولكنها وبمساعدة المنظمات االجنبية اقيمت مراكز لاليواء، كما قدمت المنظمات االجنبية 

 (.2012دورة تدريبية لوحدة مكافحة االتجار بالبشر) تقرير الواليات المتحدة لعا   22أيضا 

  الجمهورية العربية السورية  3-3

 السورية دولة مقصد للنساء واألطفال المعرضين لالستغالل الجنسي وسخرة العمل. الجمهورية العربية

 جنسيات الضحايا

من اندونيسيا والفلبين والصومال واثويبيا، حيث يتم التعاقد معهن بواسطة وكاالت  نساء الغالبية العظمى

منعت الحكومة االثيوبية  العمل للعمل بالمنازل وبوصولهن إلى سوريا تتغير العقود، وعلى سبيل المثال

مواطنيها من قبول العمل في سوريا إال أن ذلك لم يمنع تدفا العمالة منها إلى سوريا، كما أن بعض 

 ،الجىء العراق يتعاقدون لتعمل فتياتهم كخادمات، مما يؤدي إلى إجبارهن على الدعارة أو االغتصاب
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خل الدولة )تقرير الواليات المتحدة لعا  إلى جانب المعرضين لالتجار من دا ،أو العمل االجباري

2012  .) 

 التشريعات

وقانون  في إطار التشريعات صدر المرسو  التشريعي بعنوان مشرو  قانون مكافحة االتجار بالبشر،

  ولم 2007 ، والقانون المنظم الستقدا  عامالت المنازل عا  2003تنظيم نقل األعضاء البشرية لعا  

  .2000لعا   لالتجار بالبشر رتوكول األمم المتحدةتوقع الحكومة على ب

  الدولة في مكافحة االتجار بالبشر جهود

هنالك تعاون قائم بين وزارة الداخلية السورية والمنظمة الدولية للهجرة حيث أدى التعاون إلى تنظيم 

وزارة الداخلية  الدورات التدريبية والورش العلمية والتي تجاوز عددها عشر ورش، وهنالك تنسيا بين

والمنظمة الدولية للهجرة وجامعة نايف العربية للعلو  األمنية لتنظيم البرامج العلمية لمنسوبي وزارة 

الداخلية للتوعية به   الجرائم، وقد تم انشاء إدارة لمكافحة االتجار بالبشر بوزارة الدخلية السورية وتم 

 ،مكافحة االتجار بالبشر نماذج من الجهود العربية(.        تجهيزها بالكوادر الفنية المؤهلة ) صقر المقيد

أعدت البرامج اإلعالمية التي تركز على ماهية الجريمة ودوافعها ومساعدة الضحايا من خالل النشرات 

االخبارية واإلعال  االلكتروني واألفال  الوثائقية، وإصدار نشرات توعوية لتوزيعها على المدار  

يا مع المؤسسات واألجهزة الحكومية واالجتماعية من أجل تنظيم لقاءات مع شرائح والجامعات والتنس

مختلفة للتعريف بالمشكلة وايضاحها كما تراعي الرسالة اإلعالمية المواطن العادي  من حيث بساطة 

ساليب والتنسيا مع األجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتكوين الوعي األووضوا اللغة و

  لالسها  في التصدي للجريمة.)صقر المقيد ،مكافحة االتجار بالبشر نماذج من الجهود العربية( الالز

، أطلقت وحدة مكافحة االتجار  بالبشر الخ  الساخن وعملت على توزيعه على 2011 في منتصفو

وضعت  رصد عدد المكالمات المستقبلة، وال تزال الخطة الوطنية التيالمدن الرئيسية، إال إنه لم يُ 

 لم يتم تفعيلها وذكرها.                                                      2010مسودتها في عا  

من المشاكل التي تواجه جهود المكافحة ك لك، قلة برامج التدريب وحمالت التوعية، ونقا التنسيا بين 

لمنظمات الوطنية واالجنبية، وقلة  الوحدات العاملة في مكافحة االتجار بالبشر والوزارات المعنية وا

 (.2012) تقرير الواليات المتحدة لعا  لمرتكبي االتجار بالبشر التحقيقات واالدانة

 

 تحديات الدول في التصدي لقضية االتجار بالبشر  .4

 : التشريعات وانفاذ القانوناوال

 البلدان من كثيرف للمعايير، االمتثال حيث من المناطا بين كبير تباين الحال بطبيعة هنام

 إال تجّر  ال قوانين لديها أو بالبشر االتجار بشأن اآلن تشريعات حتى لديها ليس األفريقية

 باألطفال.                                                                           االتجار مثل بالبشر االتجار جوانب بعض
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 بالبشروردت من قبل عدد قليل من الدول، االتجار قضايا  في الصادرة  اإلدانة  أحكا   معظم 

الدول فق   لديها تشريع يجر  االتجار بالبشر بينما  % من35 نجد  2003ولكن بصفة عامة قبل عا  

% من الدول  اصبح لديها 80  2008% ال يوجد لديها تشريعات به ا الخصوص. وفي عا  65

)تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تشريع. % ال يوجد لديها ه ا ال20تشريع بينما 

2009.)  

ترتكز الخدمة المقدمة لضحايا االتجار بالبشر والحماية والوقاية على عدة مبادىء منها المبادىء  

حقوق األشخاص المتاجر بهم محور الجهود الرامية إلى منع االتجار، وتقع  والتي تمثلالموصى بها ، 

 سؤولية على عاتا الدولة ، بما في ذلك مسؤولية التحقيا والمقاضاة والمساعدة والحماية.ه   الم

كما يجب أن تعالج االستراتيجيات الهادفة إلى منع االتجار بالبشر مسألة الطلب بوصفها أحد األسباب 

نصاف، التجريم والمعاقبة واالوالحماية والمساعدة للضحايا  ،إلى جانبالرئيسية لالتجار بالبشر

وتتلخا ه   الحقوق في األمن والمساواة اما  المحاكم ، والحا في المحاكمة العادلة، والحا في التحرر 

من العبودية والرق والعمل القسري أو السخرة، عد  الخضو  للتع يب أو المعاملة القاسية ، والحا في 

قلية والحا في ظروف عمل عادلة حرية التنقل وفي التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والع

 وفي مستوى معيشي الئا وضمان اجتماعي.

ومن المهم مراعاة ضرورة تطبيا حقوق اإلنسان على كل االشخاص مواطنين وغير مواطنين بغض 

النظر عن الجنس والجنسية والمواطنة وبغض النظر عن طرق تواجدهم بالدولة. ) يوال حدادين 

2011) 

 اآلتي: بناًء على كل ذلك نجد

أن عدد كبير من الدول قامت بالتوقيع على البرتوكول المكمل التفاقية منع االتجار بالبشر، وسنت بناًء  

على ذلك القوانين والتشريعات ولكن التباطوء في مالحقة الجناة، والفساد الحكومي، وعد  تعيين وحدات 

 ل نفاذ القانون. متخصصة،  قاد بعض الدول للحد من فعالية الجهود المب ولة وعط

 ً  دور االيواء والخدمات المباشرة المقدمة لضحايا االتجاربالبشر  :ثانيا

نجد أن بعض الدول تنقصها الدور اإليوائية التي يتم بها إعادة تأهيل الضحايا، والبعض اآلخر توجد بها 

في بعض البلدان  وينقصها التمويل الالز  لتقديم الخدمة الكاملة للضحايا، حيث أن ضعف الميزانيات

يعيا سير مراكز االيواء ويقلل من جودة الخدمات المقدمة ويتم االعتماد كليا على المنظمات غير 

الحكومية في توفير التمويل الالز . كما أن الخل  في دور االيواء بين ضحايا االتجار بالبشر وغير  من 

لدور، كل ه   األسباب تؤدي إلى عد  فعالية الفئات، وعد  توجيه الخدمة ومحدودية الطاقة اإلستيعابية ل

 الخدمات وعد  تقديم الدعم المطلوب للضحايا. 

 ً   مجال الوقاية والحماية :ثالثا

عد  تقديم التوعية الكاملة والشاملة للمجتمعات وللمعرضين لالتجار بصفة خاصة، وعد  وجود كتيبات 

  يضعف من المساعي للوقاية من وقو  جرائم بكل اللغات للتعريف بالحقوق بالقوانين وحقوق المستخد
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قلة الدورات التدريبية للقائمين على قضية االتجار بالبشر في في كثيرمن الدول،كما أن  االتجار بالبشر

 كافة المواقع في كثير من الدول يقلل من االدرام بالقضية وتحديد الضحايا ومالحقة الجناة.

 ً  راتيجياتالشراكات واالتفاقيات واالست :رابعا

من الشراكات واإلتفاقيات واإلستراتيجيات إال ان المشكلة تبرز في عد   تفعيلها  مع وجود العديد

  للمساهمة في  الحد من جريمة االتجار بالبشر. االستفادة القصوىواالستفادة منها 
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 :التوصــــــيات

  للتعرف على الضحايا قبل وقو  المساعدة في وضع التدابير االستباقية واإلجراءات المنهجية

 الجريمة.

  تفعيل القوانين وتطبيقها وإدانة الجناة ومالحقتهم قضائيا، ووضع السياسات واإلجراءات

 المالئمة إلنفاذ القانون.

  وتطبيا إجراءات رقابة خاصة  ،تشديد شروط منح التأشيرات خاصة للفئات العرضة لالتجار

 فلونهم .على مقدمي الطلبات المتكررة ومن يك

 كل مراجعة االستراتيجيات وضمان تنفي ها بالصورة التي تحقا األهداف المضمنة ب

 استراتيجية .

  التركيز على الوقاية ومنع وقو  ضحايا جدد لالتجار بالبشر وذلك بمحاربة الفقر والجهل

رة وتوفير فرص العمل وإزالة كل ما يجعل اإلنسان عرضة لالتجاربه في الدول الفقيرة المصد

 للضحايا.

  تكثيف التوعية للفئات العرضة لالتجار بالبشر وبكل اللغات سواء التوعية المكتوبة أو المباشرة

 لتتخ  ه   الفئات بنفسها التحوطات الالزمة،و ك لك الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة. 

 الضحايا تبادل المجرمين وفي مجال تفعيل االتفاقيات والشراكات في كل المجاالت سواء

 وشراكات العمل، وغيرها لتصب في منع االتجار بالبشر.أ

  ضرورة تجريم مرتكبي جرائم االتجار بالبشر وتغريمهم مبالغ كبيرة وتجميد أصول الضالعين

 في االتجار ليتم منها تعويض الضحايا.

 ضرورة محاربة الفساد الحكومي بشدة وبدقة كبيرة حيث أن الضحايا بشر وقضيتهم ال تقبل 

وبالتالي يتمادون في  ،والتحتمل مثل ه   الممارسات التي بسببها يفلت الجناة من العقاب

ممارستهم بل على العكس كسب األموال من وراء ه   الجرائم يجعل أصحاب المصلحة 

 بالجهات الحكومية يناهضون بكل السبل وسائل مكافحتها.

 ى السخرة واستغالل العمل في شتى صورة مقاطعة المنتجات التي يتم انتاجها  في دول تقو   عل

أو وجود العاملين في ظروف سيئة ال تليا باالنسان  ،سواء تشغيل األطفال وحرمانهم من التعليم

ساليب التي تمتهن كرامة وانسانيته، او عد  دفع األجور وسوء المعاملة وغير ذلك من األ

 االنسان.

 تقديم الدعم القانوني لضحايا االتجار بالبشر. انشاء مراكز قانونية بكليات الحقوق متخصصة في 

  على الحكومات توفير قروض صغيرة للمهاجرين لتغطية تكاليف السفر حتى ال يقعوا فريسة

 لعبودية الدين.

 .مراعاة أن يتم ارجا  الضحايا طواعيا وضمان عد  ان يقعوا فريسة مرة أخرى لالتجار بهم 
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