


 

ي تشاامة  تاابت    اا ل   ت  اا   انتشاا ظ هاا االت ار باا ظ   الشااال ي ال اا 

 م  ف جهود اابه   ااتموم   ومؤسس   االبتلا  االابنل الم ةتا  

ااااال اارااا االت  م ةااا  أنوايهااا  وأدااام اه  وااتثاااب  اهااا  واساااتتبا  

 ارا    اامف    ا قض ء ي  ه  ح ل ههوظ مؤدالا   بل ي ى وجودا  

 

 
 ةـــمقدم

 



 ار ب ظ من ااسنو  ااال ح ة ن اابالتل  و   ال بظا  االعنل االتتبت ارمم ممت   تس 

 دورظ م   ظ 8 ب تقبظ   ألد  ص

18 ال سن  تت %50  لنهم من ،ار ب ظ  ت ت  ااع ام ةل د ص م  ون 27 حواال تقبظ 

 سن 

 ارستغالل اهبف  هم ار ب ظ تتم طفة م  ون , االتتبت ارمم ومؤسس   ا  ون سف وةق 

   ي ال   اابنسل

 من وأيل ل قسالت  أيل ل ةل تعل ون د ص م  ون 12,3 ان ,اابوا   ااعلة منرل  حس 

   جنس   ويلودت  اابتن ظد أجة

 ااتبود يلال سنوت   هم ار ب ظ تتم د ص 800000 ة ن ارم الك   اا  ظج   وزاظت حس 

 

 

 

 



جالتل  ار ب ظ   الشال م  اف  ا لل دئ األس س   االتع ق   تقوق اإلنس ن وصون كالامته ااتال تمثل 

   -:كف ه  اابستوظ اابائم ابوا  ق ال، وكااك ار ف ق    اابوا  ، و ثف  خ ص 

 ق ال دوا  ي  ه  صبقت وااتل ااوطن  ، يلال اابالتل  الم ةت  االتتبت األمم ا ف ق  •

   ،2009 اسن  (10) ظقم االالسوم  لوج 

 اال تق) واألطف ل اانس ء وخ ص    ألد  ص اإل ب ظ ومع قل  وقل  من  و الو وكول•

   ،(  ر ف ق  

 وق نون   الشال، اإل ب ظ ومم ةت  الن  االتع قل  االتتبت األمم ااع م  اابلع   وقالاظا •

   2004 اسن  (11)  ظقم   اق نون ااث دظ ااق ال  ااعقو   

  ، 2011 اسن  (15) ظقم   اق نون ااث دظ   الشال اإل ب ظ مم ةت  وق نون•

 2004 اسن  (14) ظقم   اق نون ااث دظ ااعلة وق نون•



 
 تسجيلي فيلم

 



 إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة اإلجتار بالبشر 

 

بشون  نةشو    2017لسوة  ( 15)صدر قرار مجلس الوزررا  الموزقر رقو  

أل اووع م دتوو  ا زلوو   لوو      اللجةوو  الزية وو  لمة اإلوو  ابتجوو ر ب لبشوور ة صوو 

تُةشوون بووزرارت التةم وو  ابدار وو  زالؤموول زالشووةز  اةجتم   وو  لجةوو  تسووم  

 ".  اللجة  الزية   لمة اإل  ابتج ر ب لبشر"

 



تُشوةل اللجةو  برس سو  ممثول زرارت "ةصت الم دت الث ة   مو  الرورار المشو ر نل و   لو     

التةم وو  ابدار وو  زالؤموول زالشووةز  اةجتم   وو  زمثوول  وو  زرارت الل رج وو  ة سبوو   للوورس س 

 :ز ضز   ممثل    ةل م 

 . زرارت الدالل   -1     

 .زرارت الؤدل -2     

 . زرارت الصإل  الؤ م  -3     

 .الة  ب  الؤ م  -4     

 .مةتب اةتص ل الإلةزمع -5     

 .اللجة  الزية   لإلرزق ابةس   -6     

 (."مرةر الإلم    زالتنه ل)المةسس  الرير   للؤمل اةجتم  ع  -7     



تهوودا اللجةوو  نلوو  الر وو   بوودزر المةسوو  الووزيةع " ةصووت الموو دت الرابؤوو  موو  الروورار  لوو     

لرصد زمة اإل  ابتج ر ب لبشر م  لالل التةس   مع الجه ت المؤة   اع هذا الشن ، زتلوت  

 : اللجة  ب لتص ص ت  د دت مةه 

 . زضع اللي  الزية   لمة اإل  ابتج ر ب لبشر -1

ن وووداد ق  ووودت ب  ةووو ت تتضوووم  التشووور ؤ ت الدزل ووو  ذات الصووول  ب بتجووو ر ب لبشووور ز سووو ل ب ابتجووو ر  -2

 . زالدراس ت المتؤلر  به 

 .ن داد زةشر ترر ر سةزي    جهزد الدزل  اع مةع زرصد زمة اإل  ابتج ر ب لبشر -3

مع السلي ت الملتص  زالجه ت المؤة   لتنم   الإلم    زالود   لضوإل    ابتجو ر ب لبشور بمو  التةس    -4

 . اع ذلك برة مج الإلم    زالتنه ل لمس  دت الضإل     ل  اةةدم ج المجتمؤع

الز ع ب لزس سل المتؤلر  ب بتج ر ب لبشر م  لالل نق م  المةتمرات زالةدزات زن وداد الةشورات ةشر  -5

 . زبرامج التدر ب زغ ره  بم   إلر   هداا اللجة 

 



 الوطنية ملكافحة اإلجتار بالبشر حماور اخلطة 



 .تشريعات جديدة ملنع ورصد ومكافحة جرائم اإلتجار بالبشر، أو اقتراح تعديل القائم منهااقتراح 1.

.2 
 
 تقييم واقع االتجار بالبشر في دولة قطر ومراجعته دوريا

 عن املمارسات املثلى املتبعة ملنع ورصد ومكافحة جرائم االتجار بالبشر3.
 
 .اإلعالن دوريا

  
 

 :رسم سياسة وطنية ملنع ورصد ومكافحة جرائم اإلجتار بالبشر: أولا 

الوقاية: احملور األول   



 :ويشمل هذا الهدف االستراتيجي األهداف الفرعية اآلتية
 .بالبشر اإلتجار أشكال من شكل لكل قطاعية توعية برامج تدشين1.
 بالبشر االتجار جرائم ومكافحة ورصد بمنع الوعي لنشر املدني املجتمع مؤسسات دور  تعزيز2.

 .املختلفة بأشكاله
 القانون  كلية مناهج في الصلة ذات والتشريعات بالبشر االتجار مكافحة قانون  أحكام تدريس3.

 .قطر في املجتمع وكلية قطر، بجامعة

 اسرتاتيجية التوعية بكافة أشكال اإلجتار بالبشر: ثانياا   



 .بالبشر اإلتجار ومكافحة ورصد بمنع املعنية بالجهات القانون  إنفاذ ملسؤولي متخصصة تدريبية برامج اعتماد1.

   .التدريب من املستهدفة الفئة عمل طبيعة حسب ومحتوياته تدريبي برنامج لكل عام إطار وضع2.

 .ودولية إقليمية تدريبية دورات في القانون  تنفيذ مسؤولي إيفاد3.

 اإلتجار ومكافحة ورصد منع مجال في المعتمدين المدربين من وطني فريق تضم قائمة تدشين 4.

 .بالبشر

 التدريب املتخصص ملسؤويل إنفاذ القانون يف جمال منع ورصد ومكافحة اإلجتار بالبشر: ثالثاا   



 .الدولية املعايير مع يتفق بما بالبشر االتجار جرائم في واملتضررين الضحايا على التعرف آليات تحديد1.

 .بالبشر االتجار ضحايا على التعرف إجراءات في القانون  إنفاذ ملسؤولي تدريبية برامج وتنفيذ تصميم2.

 ضحايا مع والتعامل التعرف كيفية توضح معنية جهة كل في القانون  إنفاذ ملسؤولي سلوك مدونة واعتماد اعداد3.

 بالبشر اإلتجار

 التعرف على الضحايا واملتضررين من جرائم اإلجتار بالبشر: أولا   

احلماية: احملور الثاني   



 .بالبشر االتجار قضايا لنظر متخصصة جنائية دوائر توفير على العمل1.

 مرتكبي ملالحقة الالزمة القانونية اإلجراءات واتخاذ القانون  تطبيق لضمان العامة النيابة ووكالء القضاة قدرات تعزيز2.

 .بالبشر االتجار جرائم

 .بالبشر االتجار قضايا في الشهود حماية ضمان3.

 :محاية ودعم ضحايا جرائم اإلجتار بالبشر: ثانياا   



 .بالبشر اإلتجار ضحايا إيواء في املتخصصة اإليواء دور  اعتماد1.

 .بالبشر اإلتجار جرائم في والشهود للمبلغين الكافية الحماية تقديم2.

 للمجني املجتمعي االندماج على واملساعدة واملشورة اإلرشاد لتقديم اإليواء دور  في للعمل مدربة كوادر وتأهيل إعداد3.

 .بالبشر االتجار جرائم لضحايا
 اإلقامة أو العمل لصاحب مؤقت تغيير على املوافقة خالل من بالبشر اإلتجار ضحايا إلقامة القانوني الغطاء توفير4.

 .استقبالهم على وتوافق يختارونها أخرى  دولة أي أو أوطانهم إلى الطوعية العودة لحين املؤقتة

 :تعزيز سيادة القانون والعمل على توفري القضاء املتخصص: أولا   

املالحقة القضائية: احملور الثالث   



 .بالبشر اإلتجار جرائم مرتكبي ملالحقة للوحدة عمل إطار وضع1.

 .الجرائم هذه ومرتكبي بالبشر، اإلتجار لجرائم بيانات قاعدة إنشاء2.

 :استحداث وحدة متخصصة ملكافحة جرائم اإلجتار بالبشر بوزارة الداخلية: ثانياا   



 مكافحة لتسهيل الدولية واملنظمات العالم دول  في النظيرة والجهات القانون  إنفاذ جهات بين االتصال قنوات فتح1.

 .بالبشر اإلتجار جرائم

 العالم، دول  في لها النظيرة واللجان بالبشر اإلتجار ملكافحة الوطنية اللجنة بين واالتفاقيات التفاهم مذكرات توقيع2.

 (UNODC) والجريمة املخدرات بمكافحة املعني املتحدة األمم مكتب ومع

 ورصد منع في قطر دولة جهود حول  معلومات لنشر والخارج الداخل في الدبلوماسية البعثات مع والتعاون  التنسيق3.

 .بالبشر االتجار ومكافحة

 :تعزيز الشفافية والتعاون اإلقليمي والدويل املشرتك  

التعاون اإلقليمي والدولية: احملور الرابع   



 مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية االمريكية 

 بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر

  

 الواليات حكومة وبين بالبشر، اإلتجار ملكافحة الوطنية اللجنة وتمثلها قطر، دولة حكومة بين تفاهم مذكرة توقيع تم م،2018 يناير واشنطن، في 

 .بالبشر اإلتجار مكافحة مجال في األمريكية، الخارجية وزارة وتمثلها األمريكية، املتحدة

 :التالية املجاالت في الحكومتين بين التعاون  التفاهم مذكرة شملت وقد
 .املشتركة املشاريع وتنفيذ أعمالهما تسهيل على والعمل قدراتهما ورفع البلدين في بالبشر االتجار مكافحة مجاالت تنمية1.
   .بها االسترشاد بهدف بالبشر االتجار مكافحة مجال في للعمل املنظمة والتعليمات التشريعات تبادل2.
   .املجتمع أفراد بين وتنميته بالبشر االتجار مكافحة مجال في بالعمل الوعي زيادة3.
 .بالبشر االتجار مكافحة مجال في اإللكترونية والبرمجيات العلمية والبحوث الدراسات تبادل4.
 .بالبشر االتجار مكافحة مجال في تدريبية برامج لتنفيذ البلدين بين واملختصين الخبراء زيارات تبادل5.



 بالبشرللتبرعات لضحايا اإلتجار  االستئمانيصندوق األمم المتحدة 
 

 .للتبرعات لضحايا اإلتجار بالبشر ال سيما النساء واألطفال من اإلنجازات الهامة االستئمانيكان إنشاء صندوق األمم المتحدة 
على مساعدة الدول والمنظمات في جميع أنحاء يعمل الهام، الذي  االستئمانيدولة قطر هي أول وأكبر المانحين لهذا الصندوق 

 .العالم لمساعدة أولئك الذين في أشد الحاجة إلى العون 
ويعمل . عمل الصندوق يعكس الطابع الدولي لالتجار بالبشر وكذلك الخدمات المختلفة الالزمة لمساعدة ضحايا هذه الجريمة

. الصندوق ضمن نهج شامل، وتقديم الدعم لمجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات لضحايا اإلتجار
وتشمل الخدمات هذه المالجئ وتشغيل اإلسكان في حاالت الطوارئ، وتقديم خدمات إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، وتوفير الدخل 

 .والمشورة والدعم القانوني، ومساعدة الضحايا بتقديم المشورة النفسية واالجتماعية والعالج الطبي
وكذلك تعد دولة قطر من أكبر الداعمين لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره المرجع األممي الرئيسي 

  .لمكافحة االتجار باألشخاص
الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والمالحقة  248الجمعية العامة  وقطر من الدول التي دعمت قرار

 .القضائية للمسؤولين عن الجرائم األشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي ويعتبر خطوة مهمة وحاسمة لمكافحة اإلتجار بالبشر



 التدابير التشريعية للحماية من اإلتجار بالبشر

 .وخروج الوافدين وإقامتهم وإلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج إصدار قانون دخول -1
 إنشاء لجان فض المنازعات العمالية -2
 . إصدار قانون المستخدمين في المنازل -3
 



 (202-2018)اتفاق التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية 
 

مت توقيع اتفاق تعاون فين بني حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدوليةة  اةان اكاف ةة ار ةاب رلاجلةر األةرب  ا اة  
 :منه
  
 . حتسني ا جوب•
 . حتسني تفتيش العمل ونظم السالمة والص ة ااهنية•
 .  تنفيذ نظام تعاقدي لي ل حمل الكفالة•
 زايدة الوقاية من العمل األ ي ومحايته ومقاضاة مرتكايه •

 



اتسن دمالاي 

 استل يمم

 


