
 
  
 
 

 
 

 
 
 

 

 مبناسبة بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  باألشخاص اليوم العاملي ملناهضة االجتار

 

 

 2019 يوليو 30املنامة يف 

 

 

وذلك ، ن كل عامم يوليو 30 اص يفشخجتار باألاليوم العاملي ملناهضة اإلحتتفل دول العامل ب

، ق اإلنساننتهاكا حلقواد عتيث ح، باألشخاص حول العاملالضوء على جرمية االجتار  تسليطل

ين باجلرمية تحدة املعم املألميركز مكتب او ،الف من الرجال والنساء واألطفالس اآلمتو

 جتاراإلضحايا دمة ما يتصل خب ي يفكومواملخدرات يف احتفالية هذا العام على أهمية العمل احل

صلة  ذاتونية انات قشريعت الدولمن الرغم من أن لدى كثري  ، حيث أنه علىباألشخاص

، يف بعض الدول تمرةمسالتزال  ارساتاملم تلك إال أن، باألشخاصنع اإلجتار املعين مبربوتوكول بال

 عملوال التعاون يقحتق لمن أجل مجيع الدوتضافر جهود إىل مكتب األمم املتحدة  يدعوحيث 

ع واقمستخدام ا اللمن خك اجلرمية وما يتصل بها من ممارسات، وذلهذه ناهضة معلى 

  HumanTrafficking# الومسني: علىالتواصل االجتماعي 

 . EndHumanTrafficking# و

 االجتارمكافحة  ين يف جماللبحرلكة امملالدور الكبري املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تثمن و

كثر تقدمة واألل املة الدوئضمن ف يف تواجدهامملكة البحرين  استمرتحيث باألشخاص، 

ر لتقريا يف ( للعام الثاني على التواليTIER 1 -يف مكافحة اإلجتار باألشخاص )الفئة األوىل  اجناًح

فحة بتصنيف الدول يف جمال مكا واملتعلق 2019الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية لعام 

ل الدعم بفضعتمدة  املتدابريجناح السياسات والوهو ما يؤكد على اإلجتار باألشخاص، 

لبالد املفدى يفة عاهل ال خلى آد من لدن حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسالالحمدو

إلنسان يف مملكة ااية حقوق ن ومحصو حفظه اهلل ورعاه، وتوجيهات جاللته ورؤيته اهلادفة إىل

 البحرين.

 

 انون إنشائها وفقاكد عليها قأاسعة ا لديها من والية ومب -كد املؤسسة الوطنية بأنها تعمل وتؤ

االتفاقيات بااللتزام  مدى لى متابعةع -باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية  ملبادئ

تدعو إىل كما  ن،قوق اإلنساال حجم ة البحرين يفواملعاهدات الدولية اليت صدقت عليها مملك

عمل سوًيا من حلكومية للري اية وغاحلكوم األطرافمجيع  استمرار التعاون الفعال بنيأهمية 

االت اإلجتار حبيادة الوعي زل ن خالم، وذلك جتار باألشخاصاملساهمة يف جمال مناهضة اإلأجل 

 .يتهاوتعزيز حقوقهم ومحاه باألشخاص والتوعية مبعاناة ضحايا
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