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بشااااااب تدالير العدالة الجنالية المالمة المتخمة فيما  ( من جدول األعمال: إرشاااااا ا   2البند )
 أجبروا على ارتكاب جرالم نتيجة لاتجار لهم:يتعلق بالضحايا المين 

الوطنية جهودها كرست  دولة اإلمارات العربية المتحدة من أوائل دول المنطقة التي تعتبر 
  2006( لسددددنة 51أصدددددرت القااوت ارتحادر ر    ، عليه فقد لتصدددددر لةرامة ارتةار شالب ددددرل

ارطدار القدااواي للتعدامدل مه هد    وتعددالتتده ليتوت  في شددددددددددددددمت متدافحدة جرائ  ارتةدار شدالب ددددددددددددددر
  الةرامة.

  والتي   2007اللةنة الوطنية لمتافحة جرائ  ارتةار شالب ددر في عا   الدولة أا ددمت كما 
اسددددددددتراتيةيتها الوطنية المبنية عل  تنفي   سدددددددداهمت ش ددددددددتل فاعل في تحقيل أهدافها المتم لة في 

وتعزاز   ،وحماية الضددددحايا  ،والعقاب  ،والمتحقة القضددددائية  ،خمس ركائز تتم ل في الو اية والمنه
 التعاوت الدولي.

عل  الصعيد المحلي  ارتةار شالب ر ليس  جرامةدولة اإلمارات تتددددددددددددددددددددددددددددعامل مه ت  كما أ
وتعاوت مت ف مه الةهات المعنية نسدددددديل تحدر دولي تتطل  متافحتها تشاعتبارها  فحسدددددد ،  ل 

اتفا ية  إل   دولة ارمارات العربية المتحدة ااضددددمت في الدول والمنظمات الدولية ذات الصددددلة.  و 
دولة  ااضددددددددددددمت إل كما  ،  2007في عا   متافحة الةرامة المنظمة عبر الوطنية  األم  المتحدة ل



منه و مه ومعا بة ارتةار شاألشداا  وبااصدة النسدا   روتوكول   ال  2009ارمارات في عا   
التعاوت الم دددددددددددترا مه الدول اإل ليمية تعزاز كما سدددددددددددعت دولة ارمارات جاهدة  ال     .واألطفال

م كرات تفاه  في شددددددددددددددمت متافحة ارتةار شالب ددددددددددددددر وحماية  8ت الدولة  والدولية، عليه فقد و ع
ضددددحاياها، والتي سدددداهمت ش ددددتل كبير في تسددددهيل التنسدددديل ه   شاإلضددددافة ال  تبادل الابرات 

  فضل الممارسات.أوارستفادة من 

  تشما التماشددددددددد  مه ارلتزاما عل  مراجعة ت دددددددددراعاتها الوطنية دولة ارمارات حرصدددددددددت و 
لقااوت ارتحادر ر    عليه فقد أصدددددرت الدولة ابما يحقل حماية أك ر فاعلية للضددددحايا،  الدولية و 

في شددددددددددمت    2006( لسددددددددددنة 51 تعدالل شعض أحتا  القااوت ارتحادر ر      2015( لسددددددددددنة 1 
تحقيل ضددمااات إضددافية لضددحايا  فةا ت أغل  التعدالتت  هدف متافحة جرائ  ارتةار شالب ددر  

   .(1( متررا  1رد في اص المادة  لما و طبقا ه   الةرامة 

عن أر جرامة من ومدايا  جنائيا  الضددددددحايا  كما تضددددددمنت التعدالتت عد  جوال مسددددددا لة  
الةرائ  المنصددددددددو  عليها في القااوت ارتحادر في شددددددددمت متافحة جرائ  ارتةار شالب ددددددددر مت   

( 1( متررا  11نص المادة  ا ددددددددمت أو ارتبطت ارتباطا مباشددددددددرا شتواه مةنيا عليه وذل  طبقا ل
( 51 تعددالدل شعض أحتدا  القدااوت ارتحدادر ر      2015( لسددددددددددددددندة 1من القدااوت ارتحدادر ر    

في شددددددددددمت متافحة جرائ  ارتةار شالب ددددددددددر، ووجود ه ا النص في  ااوت اتحادر    2006لسددددددددددنة 
لتنفي  من  بل جميه الةهات والسددددددلطات التي تتعامل مه واج  اكواه  في التنفي   فعالية يضددددددمن 

أو أر جهات    أو القضددا   لضددحية في الدولة سددوا  من  بل جهات إافاذ القااوت أو النياشة العامةا
 .أخرى 

عد  المسددددا لة الةنائية والمداية لنل من أجبر عل  الم ددددار إليه  وا ددددمل النص القااواي  
القيا  شما دددطة غير م دددروعة م ل تنليف أحد الضدددحايا رغما عنه شاإلشدددراف و دارة المتات ال ر 

عل  الرغ  من أت فعله ي دددددددددددتل جز  من األفعال المتواة  ارتةار شالب دددددددددددر، فجرامة  هرتنبت فيا



، كما ر يسدددمل  عن ه ا الفعل وفقا للنصومدايا ر يسدددمل جنائيا  أاه إر    ،لةرامة ارتةار شالب دددر
جنائيا ومدايا كل من شاشددر عمت غير م ددروت كنتيةة مباشددرة لنواه ضددحية اتةار شالب ددر، م ل 

ارتبداطا  مت  ما ارتبط فعلده يمدار  جرامدة الدعارة المعدا   عليهدا وفقدا للت ددددددددددددددراعدات الوطنيدة  من
 مباشرا شتواه مةنيا عليه.

لضدددحايا ال الن أجبروا  لالةنائية والمداية  المسدددا لة  عد  مبدأ وأت األسدددا  ال ر يقو  عليه 
األا دددطة غير الم دددروعة  نا  عل  ، هو أاه  شاشدددروا تل  عل  ارتناب جرائ  اتيةة لتتةار  ه 

ما كااوا ليباشدددددددددروا تل  األا دددددددددطة غير  ، وأاه منه  ليه  أو  نا  عل  رضدددددددددا معي إكرا  و ه ع
 الم روعة لو ل  يتواوا تحت تل  الظروف غير ارعتيادية. 

العمل شالتعدالتت التي طرأت عل  القااوت ارتحادر ش ددددددددددددددمت متافحة جرائ   ولضددددددددددددددمات  
في كدل حرصددددددددددددددت الددولدة عل  تدمهيدل جميه كوادهدا   فعداليدة وب ددددددددددددددتدل فورر،ارتةدار شدالب ددددددددددددددر ش

 وتوعية المةتمه شتافة أطيافه شالتعدالتت التي أجرات عل  القااوت.القطاعات 

حرص المشااارل الوطني على ملاااانلة الضاااحية  واساااتءنان من األ ااال ومن جانب آخر  
في وبرضدددا كامل منه معنور  خضدددوعه ألر إكرا  مادر أو إذا سددداه   نفسددده ودوت  جناليا ومدنيا

ذا ل  البلغ السدددددددددددددلطات الماتصدددددددددددددة عن الةرامة أو و تنفي  جرامة من جرائ  ارتةار شالب دددددددددددددر  
القضددددددائية المبادئ و العامة  وذل  ألاه وفقا للقواعد القااواية ،  التحراض عليها مه  درته عل  ذل  

اه  في تنفي  جرامة من والعدالة الةنائية فإاه ر التصدددور أت يتوت ضدددحية اتةار شالب دددر من سددد 
 دوت خضوعه ألر إكرا . شتامل إرادته ورضا  و جرائ  ارتةار شالب ر 

 

 

 



: أفضااال الممارساااا  في مجال التحاياا  المشاااترقة والماحاا   ( من جدول األعمال3البند )
 الاضالية المتخصصة: 

ما تتسدددد  شماها جرائ     غالبا  تعي دولة اإلمارات العربية المتحدة شمت جرائ  ارتةار شالب ددددر 
وحتمي  الةهود الدولية وتعزاز سبل التعاوت أمر رل    رتضافل ا ترى شمت  عا رة للحدود الوطنية، 

إلحاطة ة في سددبيل ااجوهر  د تنوت    مشاترقةال  ا تحاياوال،  لمتافحة ه   الةرامة والتغل  عليها
عل  المسدددددددددتواين    واإللما  شتافة ظروف الةرامة وأدلتها وضدددددددددبط المةرمين ومتحقته   ضدددددددددائيا

ختل ضددددددبط وتةميد المتحصددددددتت وأدوات الةرامة من   وتةفيف مناشه التموال  الوطني والدولي
ل ا حرصدددددددددت الدولة عل  تو يه العدالد من م كرات التفاه  في مةال التعاوت في ، ومصدددددددددادرتها

 والتي تركز عل  تبادل المعلومات والابرات.  متافحة جرائ  ارتةار شالب ر 

لةرامدة المنظمدة ( من اتفدا يدة األم  المتحددة لمتدافحدة ا27المدادة  كمدا أاده وبموجد  اص  
فدددإت الددددولدددة ملتزمدددة في التعددداوت مه الددددول األطراف شمدددا التفل والنظ  القدددااوايدددة  عبر الوطنيدددة  

القددااوت الراميددة   ذواإلداراددة الددداخليددة للدددولددة والدددول األطراف من أجددل تعزاز فدداعليددة تدددا ير إافددا
ل األطراف وأجهزتها لمتافحة الةرائ  شما فيها تعزاز  نوات ارتصددددددددال  ين سددددددددلطات الدولة والدو 

ودوائرها من أجل تيسددير تبادل المعلومات شصددورة مممواة وسددراعة، و جرا  التحراات ش ددمت هواة 
األشدددددددددداا  الم ددددددددددتبه في ضددددددددددلوعه  في جرائ  ارتةار شالب ددددددددددر وتتبه حركة عائدات الةرامة 

فيها، وك ل   والممتلنات المتمتية منها، واألدوات األخرى المسدددددددددتادمة فيها أو المراد اسدددددددددتادمها 
ت دددددةيه تبادل العاملين وغيره  من الابرا ، وتبادل المعلومات مه الدول األطراف عن الوسدددددائل 

 ة. واألسالي  المحددة التي تستادمها الةماعات اإلجرامية المنظم

 

 اللجنة الوطنية لمكافحة جرالم االتجار بالبشر

  ولة اإلمارا  العربية المتحدة


