
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 مبناسبة بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  «باألشخاصحماربة اإلجتار »حصول مملكة البحرين على مرتبة متقدمة يف 

 

 2018 يوليو 2املنامة يف 

 

 2018ترحب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بالتقرير الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية للعام 

يف تصنيف  (Tier 1) بشأن االجتار باألشخاص، والذي حققت مملكة البحرين من خالله الفئة األوىل

 ير.حكومة وثقها التقر 187الدول األكثر جناحًا يف مكافحة االجتار باألشخاص، ضمن جهود 

إن املؤسسة الوطنية تعتز وتفتخر بهذا اإلجناز الدولي الذي يعكس املكانة املتقدمة ململكة البحرين، 

وإن حصوهلا على هذا التصنيف املتقدم كأول دولة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا جاء 

 ذات الصلة. ليؤكد التزامها باملعايري الدولية احملققة لذلك ومن بينها املعايري احلقوقية

وإذ تثمَّن املؤسسة الوطنية عاليا الدور الذي تضطلع به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو 

امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس 

ار باألشخاص، حققت الوزراء حفظة اهلل، من خالل وضعها ملبادرات وبرامج خالقة ملكافحة اإلجت

ململكة البحرين هذه املكانة البارزة، األمر الذي يعكس توجهات القيادة السياسية يف إعمال ومحاية 

وصيانة حقوق اإلنسان، مشيدة يف الوقت ذاته باجلهود املبذولة هليئة تنظيم سوق العمل يف التعاطي 

للعمالة الوافدة، وتطوير جهود مكافحة مع قضايا اإلجتار باألشخاص، والعمل على توفري بيئة آمنة 

اإلجتار باألشخاص، اليت أسهمت بشكل واضح ومشرف يف تعزيز املكانة اليت وصلت إليها مملكة 

البحرين يف ظل العهد اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، واليت 

 ُتضاف إىل سجل املكتسبات الوطنية املميزة.

املؤسسة الوطنية يف سياق دورها الرقابي يف متابعة أداء السلطة التنفيذية، ومتابعتها احلثيثة وترى 

وفق مسؤوليتها احلقوقية ومن خالل اختصاصاتها اليت أكد عليها  -لألوضاع احلقوقية ذات الصلة 

مل مت أن حصول مملكة البحرين على هذا الرتتيب املتقدم استند اىل عدة عوا -قانون إنشاءها، 

اختاذها ملكافحة اإلجتار باألشخاص مبا يتماشى مع املعايري املنصوص عليها يف القوانني الدولية حلماية 

 ضحايا اإلجتار باألشخاص:



 

  
 
 

 
 

 
 
 

  -الذي اعتمدته األمم املتحدة كأحد أفضل املمارسات الدولية  -: إطالق تصريح العمل املرن أوال

 نبها االستغالل أو االبتزاز أو اإلجتار.بهدف تصحيح أوضاع العمالة املخالفة مبا جي

: تدشني مركز شامل حلماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركًزا إليواء الضحايا ومساعدة ثانيا

 أي شخص حيتمل يف حتوله اىل ضحية.

: تدشني صندوق لدعم ضحايا االجتار باألشخاص بهدف حتسني أوضاعهم اإلنسانية واملالية عرب ثالثا

 الربامج اليت يتبناها.خمتلف 

: اعتماد العقد الثالثي للعمالة املنزلية والذي ينظم العالقة بني مكتب التوظيف، وصاحب رابعا

 العمل، والعامل املنزلي.

: تدشني نظام اإلحالة الوطين لضحايا اإلجتار باألشخاص الذي ُيعد األول على مستوى دول خامسا

إجراءات مكافحة اإلجتار باألشخاص، وتوضيح وتنظيم دور خمتلف املنطقة، والذي يهدف إىل تعزيز 

 اجلهات وآليات تعاملها مع أي حالة اجتار أو يشتبه يف إمكانية حتوهلا إىل حالة اجتار.

 : إصدار إدانات قضائية يف جمال اإلجتار باألشخاص. سادسا

خدرات يف دول جملس التعاون : التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين مبكافحة اجلرمية واملسابعا

اخلليجي، والعمل على إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات ملكافحة اإلجتار باألشخاص يف 

 مملكة البحرين. 

هذا وتعمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا لديها من والية واسعة أكد عليها قانون إنشائها 

لتزام باالتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت صدقت عليها وفقا ملبادئ باريس، على متابعة مدى اال

مملكة البحرين يف جمال حقوق اإلنسان، لضمان نفادها واحرتامها من اجلميع للعمل على تعزيز 

 ومحاية حقوق اإلنسان.
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