
 
 

 
 

 
 
 

 

 بشأن بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 ألشخاصجتار باحة اإلكافماستمرار تواجد مملكة البحرين ضمن الفئة األوىل يف 

 
 2019 يونيو 22املنامة يف 

 ألمريكيةا الخارجية وزارة عن الصادر التقرير تضمنه ما على اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة اطلعت

 تواجد مراراست على أكد والذي باألشخاص، اإلتجار مكافحة مجال في الدول بتصنيف والمتعلق 2019 لعام

 - األولى فئةال) باألشخاص اإلتجار مكافحة في نجاحا   واألكثر المتقدمة الدول فئة ضمن البحرين مملكة

TIER 1 ) التوالي على الثانيللعام. 

 حمايتها يف المملكة جهود عكست حقائق على استند التقرير، في ورد ما بأن  الوطنية المؤسسة واعتبرت

 جاحن وأكد باألشخاص، اإلتجار ظاهرة لمكافحة الممارسات ألفضل تبنيها خالل من اإلنسان لحقوق

 تعتبر شخاصباأل االتجار جريمة أن خاصة الرسمية األجهزة مختلف قبل من المعتمدة والتدابير السياسات

 لدعما بفضل المملكة في لها مكان وال والمجتمع األفراد حقوق وتمس اإلنسان لحقوق جسيم انتهاك

 هللا فظهح المفدى البالد عاهل خليفة آل عيسى بن حمد الملك الجاللة صاحب حضرة لدن من الالمحدود

 .البحرين مملكة في اإلنسان حقوق وحماية صون إلى الهادفة ورؤيته جاللته وتوجيهات ورعاه،

 الملكي السمو بصاح برئاسة التنسيقية اللجنة تقوم به الذي الدور اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة وتثمن

 من لوزراء،ا مجلس لرئيس األول النائب األعلى القائد نائب العهد ولي خليفة آل حمد بن سلمان األمير

 إلى أدت يوالت العالمية، الظاهرة هذه مكافحة إلى تهدف وبرامج واستراتيجيات لمبادرات وضعها خالل

 وذجانم البحرين أصبحت حيث البارزة، المكانة هذه على البحرين مملكة ومحافظة حصول استمرارية

 .المجال هذا في الممارسات ألفضل به يحتذى

 إلتجارا قضايا مع التعامل في العمل سوق تنظيم هيئة قبل من المبذولة بالجهود المؤسسة تشيد كما

 وفقا ألشخاصبا اإلتجار مكافحة جهود وتطوير الوافدة للعمالة آمنة بيئة توفير على والعمل باألشخاص،

 .الوطنية التشريعات من المدعومة الدولية القوانين من المنبثقة الفضلى للممارسات

 تعتبر اإلنسان، حقوق ألوضاع الحثيثة ومتابعاتها إنشائها، قانون في الوارد الرقابي دورها سياق وفي

 الشرق منطقة في ورائدة وحيدة كدولة الدولية مكانتها على الحفاظ في البحرين مملكة مواصلة أن المؤسسة

 مع يتماشى بما باألشخاص اإلتجار مكافحة إلى تهدف عدة عوامل الى استند أفريقيا، وشمال األوسط



 
 

 
 

 
 
 

 ضمن من كان الذي الدولية، الهجرة لمنظمة مكتب افتتاح أهمها اإلتجار، ضحايا لحماية الدولية المعايير

 يضم الذي الوافدة، العمالة ودعم لحماية مركز أول وتدشين والمنظمة، البحرين بين التعاون مبادرات أهم

ا  االتجار ضحايا دعم صندوق وتدشين ضحية، يكون أن يحتمل شخص أي ومساعدة الضحايا إليواء مركز 

 للعمالة الثالثي العقد المملكة واعتماد والمالية، اإلنسانية أوضاعهم تحسين إلى يهدف الذي باألشخاص،

 حيث المنزلي، والعامل( األسرة رب) العمل وصاحب التوظيف، مكتب بين العالقة ينظم الذي المنزلية،

 يُعد الذي باألشخاص، اإلتجار لضحايا الوطني اإلحالة نظام وتدشين بتطبيقه، التوظيف مكاتب التزمت

 الوعي وتعزيز باألشخاص، اإلتجار مكافحة إجراءات تعزيز إلى ويهدف المنطقة، دول مستوى على األول

 برنامج في واالستمرار محتملة، أو فعلية إتجار حاالت أي مع تعاملها وآليات الجهات مختلف بدور

 للتدريب االقليمي المركز إنشاء الى إضافة باألشخاص، باإلتجار  لمذنبين قضائية إدانات وإصدار التوعية،

 لمكافحة الوطنية االستراتيجية اليها وصلت التي المتقدمة المراحل المؤسسة تتابع كما. القدرات وبناء

 .اصدارها سرعة في وتأمل بها، الخاصة العمل وخطة باألشخاص االتجار

 حقوق ايةوحم تعزيز أجل من المملكة في المعنية الجهات جميع مع عملها استمرار على المؤسسة وتؤكد

 ياةح نمط اعتبارهاب جميعا بها واالرتقاء واالجتماعية، واالقتصادية والثقافية والسياسية المدنية اإلنسان

 المنطقة في به يُقتدى
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