
  
 
 

 
 

 
 
 

 

 مبناسبة بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  باألشخاص اليوم العاملي ملناهضة االجتار

 

 2018 يوليو 30املنامة يف 

 

افحة ملك باليوم العامليعام  كل من ويوليمن  30الـ يف البحرين مملكة ومنها العامل دول حتتفي

ميثل هذا و، م2013ديسمرب  يفدة املتح اجلمعية العامة لألمم هأقّرت والذي ،باألشخاص االجتار

ه ية مبعاناة ضحاياخاص والتوعاألشب اراالجتيا بضرورة زيادة الوعي حباالت القرار إعالنا عامل

 .وتعزيز حقوقهم ومحايتها

 

بحرين يف مكافحة مملكة ال هقوم بتذي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الدور الكبري الوتثمن 

ة ملتحداتقرير وزارة خارجية الواليات  يف (TIER1) الفئة األوىللى عوحصوهلا باألشخاص،  االجتار

من جهود ض باألشخاص جتاراال يف مكافحة اتصنيف الدول األكثر جناًحباألمريكية اخلاص 

مة إضافة جديدة ومه صنيفحيث ميثل هذا التم، 2018حكومة وثقها التقرير يف عام  187

جلهود احلثيثة يعكس ا الذيو، ةملكليت تنتهجها املاضمن منجزات املسرية التنموية الشاملة 

فضل أواتباع  ،ة الوافدةمنة للعمالئة آبي ويؤكد جناح املبادرات الرائدة اليت مت إجنازها لتوفري

بشأن  2008( لسنة 1رقم ) انونصدار قإ: أبرزها، يف اململكة باألشخاص االجتارالسبل ملكافحة 

قليمية اليت بادرات اإلامل أهم نبأنه مف هذا القانون يوص، حيث باألشخاص االجتارمكافحة 

وعقوبات رادعة  هيم متقدمةمفا ه منبالبشر ملا مشل االجتارشهدتها دول املنطقة يف مكافحة 

 . باألشخاص االجتارضد كل من يرتكب جرمية 

 

من خالل ، شخاصباأل الجتارافحة ة ملكاللجنة الوطني الفعال دورالبالوطنية  املؤسسةكما تشيد 

قيامها رب ع ألطراف منايع ق مجلخطط والربامج واآلليات الداعمة حلفظ وصون حقووضعها ل

: ثال ال احلصرلى سبيل املنها عمص، يف جمال مكافحة االجتار باألشخا من اإلجراءات بالعديد

اء كًزا إليورميتضمن والذي  ،لكةملميف اة ودعم العمالة الوافدة أول مركز شامل حلماي تدشني

الذي  - لعمل املرناريح ق تصإطال، ضحية إىلالضحايا ومساعدة أي شخص حيتمل يف حتوله 

لعمالة املخالفة اع اضوأبهدف تصحيح  -اعتمدته األمم املتحدة كأحد أفضل املمارسات الدولية 

 . االجتارمبا جينبها االستغالل أو االبتزاز أو 

 

ليها قانون اسعة أكد عية ومن وال مبا لديها -بأنها تعمل تأكيدها املؤسسة الوطنية جتدد و

ى االلتزام دعلى متابعة م -ية لوطنباريس املتعلقة مبركز املؤسسات ا إنشائها وفقا ملبادئ

 كما حقوق اإلنسان، ين يف جماللبحرة اباالتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت صدقت عليها مملك

كومية للعمل ية وغري احلكوماحل افاألطركافة  استمرار التعاون الفعال بنيتدعو إىل أهمية 

 .تفة اجملاال كايف يزهذا الوطن العز املساهمة يف بناء وتطويرسوًيا من أجل 
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