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 موجز

 ر باألشخاص،  يتضّمن هذا التقرير االستنتاجات الرئيسية اليت خلصت إليها املقررة اخلاصة املعنية باالجتا            
 ٢٩ال سـيما النساء واألطفال، السيدة سيغما ُهدى عقب الزيارة اليت قامت هبا إىل مملكة البحرين يف الفترة من           

 تشرين  ٧ إىل   ٢، وإىل سلطنة ُعمان يف الفترة من        ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١أكـتوبر إىل    /تشـرين األول  
كما يتضمن التقرير عدداً من     . نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٢ىل   إ ٨نوفمـرب، وإىل دولـة قطر يف الفترة من          /الـثاين 

التوصيات املوجَّهة إىل احلكومات املعنية، وخباصة فيما يتعلق مبنع ومكافحة االجتار باألشخاص وتوفري محاية أقوى 
 .حلقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص

لدان املقصد وكذلك، يف بعض احلاالت،  وقـد تبّين للمقررة اخلاصة أن البحرين وُعمان وقطر هي من ب            
بلـدان العبور لالجتار بالعمال املهاجرين من أجل استخدامهم، بصورة رئيسية، يف العمل اجلربي، مبا يف ذلك يف                  

 .مزارع تربية اجلمال، وألغراض االستغالل اجلنسي

به    وأبرزت املقررة اخلاصة يف تقريرها شاغلني رئيسيني، أوهلما يتعلق بنظام الكف            الة واإلجحاف الذي يسّب
وتذهب املقررة اخلاصة يف تقريرها     . هذا الترتيب الذي جيعل العمال املهاجرين األجانب معتمدين علن كُفالئهم         

إىل أن نظام الكفالة هذا يؤدي، يف ظل ميزان القوى غري املتكافئ املترتب عليه، إىل زيادة حّدة حالة الضعف اليت           
أما الشاغل الرئيسي   . ن األجانب وبالتايل فإنه يزيد من الطلب على االجتار باألشخاص         ُيعانـيها العمال املهاجرو   

الـثاين فيتعلق باملهاجرين العاملني كخدم يف املنازل، وال سيما بالنظر إىل أن قوانني العمل يف هذه البلدان الثالثة             
وف عملهم بوصفها شأناً خاصاً بينهم تستبعدهم من نطاق احلماية مما يضعهم، عملياً، يف وضع يتم فيه تنظيم ظر    

 .وبني رب األسرة اليت يعملون لديها

وبالـرغم مـن بعض التدابري اليت اُتخذت بالفعل وبدرجات متفاوتة، أو التدابري اليت جيري العمل على                  
مما يلزم  اعتمادها، ورغم وجود إطار قانوين قوي بصفة عامة يشمل توفري احلماية جلميع العمال، فإن هناك املزيد                 

فعله لتمكني العمال املهاجرين األجانب؛ ولرصد تنفيذ القوانني القائمة رصداً دقيقاً؛ ولضمان إجراء التحقيقات              
مع مجيع األشخاص املشتبه مبمارستهم ألنشطة تنطوي على اّتجار باألشخاص، ومقاضاهتم وإنفاذ أحكام احملاكم              

ية وتثقيف اجلمهور عموماً واملوظفني العموميني، وخباصة فيما        الصـادرة حبقهم؛ وللقيام مبا يلزم من أنشطة توع        
 .يتعلق باملسائل املتصلة باالجتار باألشخاص وحبقوق العمال املهاجرين

وتتـناول التوصـيات الواردة يف التقرير ضرورة تزويد العاملني كخدم يف املنازل حبماية قانونية أقوى،                 
أقوى للتعاون بني الدول املُرِسلَة والدول املستقبلة، وإسناد دور أقوى إىل وببديل عن نظام الكفالة، وتوفري آليات 

 .اجملتمع املدين يف مكافحة االجتار باألشخاص ويف تعزيز ومحاية حقوق ضحايا االّتجار
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 مرفق
تقريـر املقـررة اخلاصـة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء            

عثة اليت قامت هبا إىل البحرين      واألطفال، السيدة سيغما ُهدى، عن الب     
 نوفمرب، / تشرين الثاين  ١-أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩(وُعمـان وقطر    

 )٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٢-٨نوفمرب، و/ تشرين الثاين٧-٢ و
 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 ٤ ٤-١ ..............................................................................مقدمة
 ٤ ١٠-٥ ....................................................................السياق -أوالً 
 ٦ ٥١-١١ .................................................اإلطار القانوين واملؤسسي -ثانياً 

 ٦ ٥١-١٢ ............................................املنع واحلماية واملعاقبة -ألف  
 ٧ ٢٦-١٤ ....................................................البحرين -١  
 ١٠ ٣٩-٢٧ ......................................................ُعمان -٢  
 ١٣ ٥١-٤٠ ........................................................قطر -٣  

 ١٧ ٨٨-٥٢ ...............................................مظاهر االتِّجار باألشخاص -ثالثاً 
 ١٧ ٥٩-٥٣ ...... أو إيواء أو استقبال أشخاص وخداعهم أو تداولتوظيف أو نقل - ألف 
 ١٨ ٦٨-٦٠ ......................................نظام الكفالة وتكرار اإليذاء - باء 
 ٢١ ٨١-٦٩ .................................الضعيفة اجملموعات -االستغالل  - جيم 
 ٢١ ٧٥-٧٠ ............................................خادمات املنازل -١  
 ٢٣ ٧٨-٧٦ ....................................النساء يف صناعة اجلنس -٢  
 اسـتخدام األطفـال كمتسـابقني يف سباقات اهلجن ويف           -٣  
 ٢٤ ٨٠-٧٩ ................................................مهن أخرى   
 ٢٤ ٨١ ....................................العمالفئات أخرى من  -٤  
 ٢٤ ٨٨-٨٢ .......................................................تدابري بديلة -دال  
 ٢٤ ٨٦-٨٣ .............................................البلدان املرسلة -١  
 ٢٥ ٨٨-٨٧ ...............................................اجملتمع املدين -٢  

 ٢٦ ٩٤-٨٩ ................................................................استنتاجات -رابعاً 
 ٢٧ ٩٥ ..................................................................توصيات -خامساً 

 ٢٧ )ل(-)أ( ..............................................................املنع -ألف  
 ٢٨ )ذ(-)م( ...........................................................احلماية -باء  
 ٣٠ )د د(-)ض( ............................................................املعاقبة -جيم  
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 مقدمة

 سيما النساء واألطفال، السيدة سيغما ُهدى، بزيارة إىل         قامت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال       -١
، وإىل سلطنة ُعمان يف الفترة      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٩مملكة البحرين يف الفترة من      

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٢ إىل ٨، وإىل دولة قطر يف الفترة من ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٧ إىل ٢من 

وُتعرب املقررة اخلاصة عن شكرها للحكومات املعنية ملا أبدته من حفاوة وتعاون يف تيسري االجتماعات                -٢
اليت عقدهتا املقررة اخلاصة مع مسؤولني من خمتلف فروع احلكومة، فضالً عن الزيارات اليت قامت هبا إىل املرافق                  

وُترّحب املقررة اخلاصة، بصفة خاصة، باالنفتاح الذي       . احلكومية، مبا يف ذلك مراكز اإلبعاد ومعسكرات العمل       
وهي تأسف ألهنا مل تتمكّن من االجتماع بأعضاء . أبدته السلطات يف مناقشة القضايا املتعلقة باالجتار باألشخاص

جملس الشورى يف البحرين وذلك بسبب توقيت الزيارة اليت جاءت قبل إجراء االنتخابات الربملانية، كما تأسف                
 .نه مل يتم الترتيب لعقد اجتماعات يف ُعمان مع مسؤولني من وزارة العدل وأعضاء يف اجلهاز القضائيأل

كمـا اجتمعـت املقررة اخلاصة ببعض كبار الدبلوماسيني يف السفارات األجنبية، وممثلي األمم املتحدة                -٣
 خبالص شكرها ملا أبدوه من استعداد وهي تتوجه للجميع. وأعضاء يف اجملتمع املدين وأشخاص من ضحايا االّتجار

كما أهنا ُتعرب عن شكرها بصفة خاصة ملكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف             . لتقاسم خرباهتم وجتارهبم معها   
يف ) اليونسكو(البحرين، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة يف ُعمان، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة              

  به هذه اهليئات من عمل دؤوب يف االضطالع مبا يلزم من األعمال التحضريية والتنسيق قبل                قطـر ملـا قامـت     
 .الزيارة وخالهلا

 وقد اختارت املقررة اخلاصة أن تزور البحرين وُعمان وقطر يف أعقاب ورود تقارير تصف هذه البلدان                 -٤
لَة للعمال املهاجري          ن األجانب فحسب بل بوصفها من بلدان املقِصد        ال باعتـبارها مـن البلدان الرئيسية املستقِب
ومن الدوافع األخرى لقيام املقررة اخلاصة هبذه       . وكذلـك، يف بعض احلاالت، بلدان العبور لالجتار باألشخاص        

الـزيارات مـا متـثل يف اعـتراف احلكومات بوجود عمليات اجتار باألشخاص ضمن أراضيها، واستعداد هذه       
واملقررة اخلاصة واثقة بأن هذه الزيارة ليست سوى        . الضرورية ملكافحة هذه الظاهرة   احلكومـات الختاذ التدابري     

اء مع احلكومات املعنية بشأن الُسبل الكفيلة بسد الفجوات وتعزيز التدابري                  مقدمـة إجيابية ُتمّهد إلجراء حوار بّن
 .القائمة فعالً ولكنها غري كافية

  السياق-أوالً 

قطر قوة عمل أجنبية كبرية بالنظر إىل وجود طلب متزايد على اليد العاملة يف              جتتذب البحرين وُعمان و    -٥
، شكّل العمال   ٢٠٠٤ففي عام   . أنـواع معّيـنة مـن األعمال، وال سيما العمل املرتيل وأعمال الترفيه والبناء             

بلغ عدد العمال   ؛ ويف ُعمان، ي   )١( يف املائة من جمموع قوة العمل يف البحرين        ٣٨املهاجـرون األجانب ما نسبته      

                                                      

 .٢٠٠٤يونيه /وضع العمال املرتليني، منظمة العمل الدولية، حزيران: اجرة يف الدول العربيةاملرأة امله )١(
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ويف قطر، هناك ما يقارب     . )٢( يف املائة من جمموع السكان     ٢٠األجانب حنو نصف مليون عامل، أي ما ُيقارب         
ومن بني البلدان الرئيسية املرسلة     .  يف املائة من جمموع السكان     ٧٠ عامل مغترب يشكلون ما نسبته       ٥٠٠ ٠٠٠

وإندونيسيا وأوكرانيا وباكستان وبنغالديش وبيالروس وتايلند      هلـؤالء العمال االحتاد الروسي واألردن وإثيوبيا        
واجلمهورية العربية السورية ومجهورية مولدوفا وجنوب أفريقيا وسري النكا والصني والفلبني وفييت نام وكوريا 

 .الشمالية وميامنار ومصر ونيبال واهلند واململكة املتحدة

ىل مغادرة أوطاهنم هو، يف الغالب، أهنم يأملون بأن البلدان وإن مـا جيتذب العمال املهاجرين ويدفعهم إ        -٦
كما أن تدفقات اهلجرة . املستقِبلة سوف تتيح هلم فرصةً لكي يعيشوا حياة أفضل ووسيلة إلعالة أُسرهم يف الوطن

هـذه ُتخفـف ضـغوط البطالة يف البلدان املرِسلة وُتشكّل مصدراً حيوياً للدخل الناشئ عن حتويالت العمال                  
ولذلك فإن من مصلحة البلدان املرسلة واملستقبلة على السواء أن توفر ضمانات تكفل حدوث هذه        . املهاجـرين 

 .التدفقات يف ظل أوضاع ُتفضي إىل محاية حقوق املهاجرين وحرياهتم

 هلم ما وتود املقررة اخلاصة أن ُتشدد على أن العديد من العمال املهاجرين جيدون فعالً يف الدول املستقِبلة -٧
 مكان يوفّر هلم ظروف عمل جيدة فضالً عن إمكانية التمتع حبياة كرمية وباالحترام الواجب               -كـانوا ينشدونه    
وعلى الرغم من العوائد اإلجيابية اليت تعود هبا هذه اهلجرة على البلدان املعنية وعلى املهاجرين . حلقوقهم وحرياهتم

. ف املعنية لتحقيق تلك العوائد هو يف بعض األحيان مثن مؤمل ورهيبأنفسهم، فإن الثمن الذي يدفعه بعض األطرا
فقـد أُطلعـت املقـررة اخلاصة على العديد من حاالت العمال املهاجرين األجانب الذين وقعوا ضحيةً للخداع     

م تعرضوا  فغادروا بلداهنم مدفوعني بوعود كاذبة فيما يتعلق بنوع العمل املتوقع وظروفه يف البلد املستقِبل ولكنه              
 .لإلساءة واالستغالل بعد أن حطّوا رحاهلم يف ذلك البلد

 من بروتوكول األمم املتحدة ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه            ٣وتـنص املادة     -٨
الريمو بإيطاليا يف عام واملعاقبة عليه، املُكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املعتمد يف ب

يعين جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تداوهلم أو        " االجتار باألشخاص "على أن تعبري    ) بـروتوكول بـالريمو    (٢٠٠٠
إيواءهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال 

استغالل حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة             أو اخلـداع أو اسـتغالل السلطة أو         
ويشمل االستغالل، كحد أدىن، استغالل بغاء الغري أو . شـخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض االستغالل  

، أو  سـائر أشكال االستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة قسراً، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق               
 .االستعباد أو نزع األعضاء

وعـلى هذا األساس، فإن احلالة اليت أُعلمت هبا املقررة اخلاصة واليت اطلّعت عليها بنفسها يف البحرين                  -٩
وُعمان وقطر ال ميكن تناوهلا بوصفها جمرد حالة تتعلق حبقوق اإلنسان للمهاجرين بل باعتبارها أيضاً حالة اجتار                 

                                                      

)٢( Arab versus Asian migrant workers in the GCC countries, Expert Group Meeting on 

International Migration and Development in the Arab region: Challenges and Opportunities, Beirut, 15-17 May 

2006 (UN/POP/EGM/2006/02). 
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  أي جتنيد األشخاص وخداعهم     -ناصـر الالزمـة املكّونـة لالجتار باألشخاص         باألشـخاص، ذلـك ألن الع     
 تنطبق عندما جيد هؤالء العمال املهاجرون أنفسهم، كما هو مبني أدناه، يف حاالت يتعرضون فيها                -واستغالهلم  

 .)٣(لإلساءة واالستغالل بعد جلبهم إىل البلد من أجل العمل مث يقعون ضحية للخداع

ف املقررة اخلاصة أوالً اإلطار القانوين واملؤسسي القائم يف البحرين وُعمان وقطر من أجل         وسـوف تص   -١٠
مكافحـة االجتار باألشخاص وتوفري احلماية حلقوق اإلنسان لألشخاص ضحايا االّتجار، مث ُتبّين بعد ذلك كيف                

رين وُعمان وقطر بصورة مشروعة     وملاذا ينتهي األمر بوقوع العمال املهاجرين األجانب، الذين يدخلون إىل البح          
 .متاماً يف معظم احلاالت، ضحايا لالجتار رغم وجود هذه التدابري

  اإلطار القانوين واملؤسسي-ثانياً 

يقع على عاتق الدول التزام بالعمل، مع توخي اليقظة الواجبة، ملنع حاالت االجتار باألشخاص والتحقيق                -١١
وُتحدد هذه االلتزامات   . ر حلقوق اإلنسان خاص باألشخاص ضحايا االّتجار      فـيها واملعاقبة عليها، ولتوفري إطا     

 من بروتوكول بالريمو وكذلك يف املبادئ واملبادئ التوجيهية ٩ و٦ و٥بصورة مسهبة يف مجلة مصادر منها املواد 
ة حلقوق اإلنسان   املـتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، املوصى هبا من قبل مفوضية األمم املتحدة السامي             

(E/2002/68/Add.1) . وُتشكّل التشريعات القوية، وخباصة قوانني حقوق اإلنسان وقوانني العمل الشاملة، املقترنة
بآليات فعالة للتنفيذ والرصد، أدوات أساسية يف احلد من اإلساءة للعمال املهاجرين واستغالهلم وبالتايل ملكافحة               

 .ار باألشخاصالطلب الذي يؤدي إىل تزايد االجت

  املنع واحلماية واملعاقبة-ألف 

ولذلك ينبغي  . )٤(إن التصـديق على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ُتشكّل بالتايل أداة ضرورية             -١٢
للبحرين وُعمان وقطر أن تتخذ اخلطوات الضرورية للتصديق على ما تبقى من االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخباصة                 

                                                      

لالطـالع عـلى الصـالت بني االجتار باألشخاص وحقوق اإلنسان للمهاجرين، انظر مثالً الوثائق                )٣(
E/CN.4/2002/94 ؛ و٤٠-٣٢، الفقراتA/58/275 ؛ و٢٤-١٠، الفقراتE/CN.4/2005/85 ٤٤ و٤٣، الفقرتان. 

حق كل فرد يف التمتع جبميع احلقوق واحلريات احملددة يف          تشـمل احلقوق ذات الصلة، ضمن ما تشمله،          )٤(
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون أي متييز             

السياسي أو أي رأي آخر أو األصل من أي نوع، مثل التمييز على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي       
القومـي أو االجتماعي، أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر؛ وحق كل فرد يف التمتع بظروف عمل منصفة ومرضية تكفل                      
لــه، على األقل، أجراً منصفاً ومتكافئاً مقابل العمل ذي القيمة املتكافئة دون أي متييز من أي نوع؛ واحلق يف سالمة العمل          

اعاته ملتطلـبات الصـحة، واالسـتراحة يف العمل، والتمتع بأوقات فراغ تتخلله، واحلد املعقول لعدد ساعات العمل،                  ومـر 
واإلجازات الدورية املدفوعة األجر، فضالً عن تقاضي أجر عن أيام العطل الرمسية؛ واحلق الذي يقضي بأنه ال جيوز قانوناً ألي                

حسب األصول مبوجب القانون، أن ُيصادر أو ُيتلف أو ُيحاول إتالف وثائق اهلوية أو              شخص، ما مل يكن موظفاً رمسياً خموالً        
 .الوثائق اليت ُتجيز الدخول إىل األراضي الوطنية أو البقاء أو اإلقامة أو االستقرار فيها، أو تصاريح العمل
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، فضالً عن االتفاقيات ذات الصلة ملنظمة العمل    )٥(قية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        االتفا
وُتالحظ املقررة اخلاصة باهتمام أن دساتري هذه البلدان الثالثة تشتمل على قائمة حبقوق اإلنسان واحلريات               . )٦(الدولية
بادرة اليت اختذهتا الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي، مبا فيها البحرين            كما ُترّحب املقررة اخلاصة بامل    . الراسخة

 .وُعمان وقطر، يف صياغة مبادئ توجيهية يتم اتباعها ملكافحة االجتار باألشخاص يف املنطقة

 كما ُتشيد املقررة اخلاصة بالبحرين وُعمان لتصديقهما على بروتوكول بالريمو وتشجع بقوة دولة قطر              -١٣
 .على أن حتذو حذومها

  البحرين-١

 املنع

 أحكاماً خمتلفة توفر احلماية للعمال األجانب من اإلساءة         ١٩٧٦يتضـمن قـانون العمل البحريين لعام         -١٤
 .واالستغالل، باستثناء َخَدْم املنازل على النحو املبّين أدناه

 ُتحدد فيه شروط ونوع العمل الذي       ويقتضي قانون العمل تنظيم االستخدام مبوجب عقٍد كتايب جيب أن          -١٥
كما ُيحظر على أرباب العمل إجبار العمال       . سـيؤدى، مثل األجور وساعات العمل واإلجازات، وما إىل ذلك         

عـلى أداء مهام ختتلف بصورة رئيسية عن تلك املتفق عليها يف البداية، خصوصاً عندما تؤدى هذه املهام بصورة          
وُيحظر تقاضي رسوم من العامل مقابل      . ب دفع األجور إىل املستخدم مباشرة     وجي. متعمدة هبدف اإلساءة للعامل   

وعالوة على ذلك، ويف ظل ظروف      . ومن غري املشروع كذلك أن حيتفظ الكفيل جبوازات سفر العمال         . تشغيله
 املستخَدم وال ُيخلّ هبذا احلق عندما ُيقرر. معينة، حيق للعامل أن حيصل على تعويض عندما ُينهي رب العمل عقده

وباإلضافة إىل ذلك، وما مل يكن العقد قد أُبرم دون اللجوء إىل اإلكراه أو . نفسه إهناء العقد مبوجب شروط معينة

                                                      

اإلضافة إىل قطر،   كما صّدقتا، ب  . صّدقت البحرين وُعمان على اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة          )٥(
وصدقت . عـلى اتفاقـية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني، وكذلك على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري              

. البحرين وقطر كذلك على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
كما أن قطر هي يف سبيلها إىل االنضمام إىل اتفاقية .  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةوانضمت البحرين إىل العهد

القضاء على التمييز ضد املرأة، وجيري اختاذ خطوات لدراسة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية دراسة أوثق 
 .بغية االنضمام إليه أيضاً

االتفاقية املتعلقة بالعمل   :  االتفاقيات التالية ملنظمة العمل الدولية     صـّدقت الـبحرين وُعمان وقطر على       )٦(
يف (؛ واالتفاقية املتعلقة بالتمييز )٨١رقم  (١٩٤٧؛ واالتفاقية املتعلقة بتفتيش العمل، )٢٩رقم  (١٩٣٠اجلربي أو اإللزامي، 

يف املنشآت  (ملتعلقة بالراحة األسبوعية    وصّدقت البحرين كذلك على االتفاقية ا     ). ١١١رقم   (١٩٥٨،  )االستخدام واملهنة 
؛ واالتفاقية املتعلقة بالتأهيل املهين )٨٩رقم  (١٩٤٨، )مراجعة) (للنساء(؛ واتفاقية العمل ليالً )١٤رقم  (١٩٢١، )الصناعية
). ١٠٥رقم  (١٩٥٧وصّدقت البحرين وُعمان على اتفاقية إلغاء العمل اجلربي، ). ١٥٩رقم  (١٩٨٣، )املعوقون(والعمالة 

وصّدقت البلدان الثالثة مجيعها ). ١٣٨رقم  (١٩٧٣وصّدقت قطر وُعمان كذلك على اتفاقية احلد األدىن لسن االستخدام، 
 ).١٨٢رقم  (١٩٩٩على االتفاقية املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال والتدابري الفورية للقضاء عليها، 
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إىل ممارسة تأثري ال داعي لـه أو إىل الغش أو التضليل، وما مل يكن العقد خالياً من أية أخطاء، فمن املمكن إعالن 
وأخرياً، وفيما يتعلق بأية منازعات تتصل بالعمل، حتاول وزارة العمل          . ١٩٦٩بطالنه مبوجب قانون العقود لعام      

ويف هذه احلالة، وخبالف . أوالً التوصل إىل حل وّدي وال ُتحال القضية إىل احملاكم إال إذا أخفقت الوزارة يف ذلك
وقبل . كم بصورة مستعجلة  حالة خدم املنازل، ُيعفى العمال األجانب من دفع رسوم احملاكم، وتتم إجراءات احملا            

، معاجلة قضايا العمل من     ٢٠٠٢سبتمرب  /الـلجوء إىل أي من هذه اخليارات، أصبح من حق العمال، منذ أيلول            
 .خالل النقابات العمالية

وحيدِّد قانون العمل سن الرابعة عشرة باعتبارها احلد األدىن لسن االستخدام ويفرض شروطاً معّينة فيما                -١٦
لِزم أرباب العمل بإجراء فحوص طبية إلزامية          ١٦ و ١٤ الذين تتراوح أعمارهم بني      يـتعلق بالقّصر    سنة، حيث ُي

كما أن  . للمستخدمني قبل التحاقهم بالعمل فضالً عن فحوص طبية ُتجرى هلم بصورة دورية خالل فترة العمل              
حوبني بأحد الوالدين أو    ما مل يكونوا مص   )  سنة ١٨ممن تقل أعمارهم عن     (قوانـني اهلجرة حتظر دخول القّصر       

 من بروتوكول بالريمو، فإن هذا احلكم ال يوفِّر بالضرورة احلماية لألطفال من االتِّجار              ٣ووفقاً للمادة   . اجلّدين
وبالنظر إىل . هبم ما مل يتم التحقُّق مما إذا كان قد مت استخدام أية وسيلة للحصول على موافقة الوالدين أو الوصي

 بتزوير سن األطفال املدرجة على وثائق اهلوية، فقد تلقّت املقررة اخلاصة باهتمام معلومات       وجـود تقارير تتعلق   
 ُيَجرِّم عمليات حتوير أو تزوير تسجيل أو امتالك أية          ١٩٦٥لعام  ) اهلجرة واإلقامة (مفادهـا أن قانون األجانب      

 وجوازات السفر والتأشريات    إفـادات أو مسـتندات صـادرة أو ُمحرَّرة مبوجب هذا القانون، مثل الشهادات             
 .وتصاريح اإلقامة أو غري ذلك من الوثائق

أمـا حالة النساء اللوايت ُيجلَنب إىل البحرين ألغراض العمل الترفيهي، لفترة ثالثة أشهر قابلة للتجديد،                 -١٧
ماكن عملهن مبالبس إذ ُتمَنع هؤالء العامالت من الظهور يف أ. ٣/١٩٩١فينظِّمها حتديداً قرار وزارة اإلعالم رقم 

كما ُيحظر على أرباب العمل إجبار النساء على األداء يف          . غري الئقة كما ُيمنعن من قبول الدعوات من الزبائن        
لَزم رب العمل بتأمني مسكن مناسب هلؤالء العامالت. أماكن غري تلك احملددة يف الترخيص  .وُي

 الذي مينح مفتشي العمل     ٢٣يف قانون العمل رقم     وإن إمكانـية رصـد االمتثال ملا ورد أعاله متوخاة            -١٨
صـالحيات واسـعة الـنطاق تتمثل يف الدخول إىل أماكن العمل، مبا فيها أماكن العمل الليلي، وفحص وثائق                   

 معسكر عمل مسجلة لدى وزارة العمل، ولكن ٢٧٨وقد أُبِلغت املقررة اخلاصة بأن هناك . وظروف عمل العمال
وترحب املقررة اخلاصة مبا تلقته من      . غري مسجلة وال ختضع لعمليات التفتيش هذه      هناك معسكرات عمل أخرى     

معلومـات مفادها أنه يتم القيام بعمليات تفتيش مفاجئة يف أماكن الترفيه وأنه مت، مثالً، إلقاء القبض على بعض             
 وكالة  ٦٥ إغالق   كما ُتجرى عمليات تفتيش ملباين مؤسسات األعمال اخلاصة، وقد أدى ذلك إىل           . القّواديـن 

إال أن املقررة اخلاصة مل تتلَق أية معلومات حمددة عن أسباب عمليات            . ٢٠٠٦ فـندقاً يف عام      ١٨للتوظـيف و  
 .اإلغالق هذه واألسس اليت استندت إليها

وقد تلقت املقررة اخلاصة باهتمام معلومات عن إنشاء فرقة عمل مشتركة بني الوزارات معنية مبكافحة                -١٩
 أٌسِندت إليها والية تشمل، ضمن ما تشمله، وضع خطة عمل وطنية ملكافحة        ٢٠٠٢ر باألشخاص يف عام     االتِّجا

ومن التدابري املتوخاة يف هذا الصدد ما يشمل نشر وتوزيع كتِّيبات إعالمية بعدد من اللغات . االتِّجار باألشخاص
. العمال األجانب فيما يتصل بالعمل    اآلسـيوية يف املطـار ويف املوانـئ، وتتضمن معلومات موجزة عن حقوق              
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وباإلضافة إىل ذلك، ُتحدَّد يف كتيِّب العمال األجانب مجيع األفعال احملظورة، مبا يف ذلك توقيع عقود غري رمسية                  
ومثة . وزائفـة، وإجبار العمال على ممارسة أنشطة غري مشروعة، فضالً عن االعتداءات اجلنسية على املستخدمني              

وقد وجدت املقررة اخلاصة . يف تدريب القضاة واملّدعني العامني فيما يتصل باالتِّجار باألشخاص     نشاط آخر متثَّل    
مـا يشجعها يف املبادرة اإلجيابية اليت اختذها وزير العمل لعقد اجتماعات منتظمة مع السفارات األجنبية ملناقشة                 

لقت فرقة العمل املذكورة محلة     ، أط ٢٠٠٤ويف عام   . مسـائل تشـمل ظروف عمل العمال املهاجرين األجانب        
 .)٧(لتوعية أصحاب العمل مبقتضيات قانون العمل، كما أعلنت عن خطط لتشديد الرقابة على إصدار التأشريات

 احلماية

يوجد حالياً مأويان خلادمات املنازل تديرمها سفارة الفلبني ومجعية محاية العمال الوافدين، وهي منظمة               -٢٠
 قامت املقررة اخلاصة بزيارة املوقع الذي جيري إعداده إلقامة مأوى تديره الدولة لضحايا   كما. حملية غري حكومية  

وتشجع املقررة اخلاصة احلكومة على افتتاح املأوى يف أقرب وقت ممكن حبيث يتسىن لضحايا اإلساءة،               . اإلساءة
ى ذلك، تشجع املقررة اخلاصة     وعالوة عل . مبن فيهم األشخاص ضحايا االّتجار، احلصول على احلماية واملساعدة        

السـلطات عـلى إنشاء نظام للتعرُّف على األشخاص ضحايا االّتجار يف مراكز االحتجاز واإلبعاد حبيث يتسىن                 
ويف غضون ذلك، تلقت . نقلهم، حاملا يتم التعرف عليهم، إىل املآوي لكي حيصلوا على الدعم واملساعدة املناسبني

ت تفيد بأنه ميكن للمحتجزين ممارسة احلق يف توكيل حمامني وإجراء االتصاالت            املقـررة اخلاصة باهتمام معلوما    
إال أن املقررة اخلاصة تشعر     . كمـا ُيسمح للسفارات، من حيث املبدأ، بزيارة رعايا بلداهنم احملتجزين          . اهلاتفـية 

ق وقتاً طويالً، وألن بالقلق ألن احلصول على التصاريح اخلاصة مبثل هذه الزيارات هو، كما ذُكر، صعب ويستغر
 .السلطات ال تقوم بصورة منتظمة بإخطار السفارات عندما يتم احتجاز رعايا من بلداهنا

ومن تدابري احلماية األخرى ما يشمل نشر كتِّيبات عن حقوق العمل ُتدَرج فيها األرقام اهلاتفية اهلامة، مبا  -٢١
خطاً هاتفياً "كما أنشأت وزارة العمل البحرينية . ات الرمسيةيف ذلك أرقام هواتف خمتلف السفارات األجنبية واهليئ

 لـتلقي الشـكاوى املـتعلقة بالعمل، وأعلنت يف الصحف اليومية عن بدء تشغيل هذا اخلط باللغتني                 " سـاخناً 
 .اإلنكليزية والعربية

ية إىل  وعـالوة عـلى ذلك، وبغية تشجيع العمال ضحايا اإلساءة واالستغالل على تقدمي شكاوى رمس               -٢٢
السـلطات، تقوم احلكومة حالياً مبناقشة مسألة وضع برنامج حلماية الشهود من شأنه أن يتيح للضحايا اإلدالء                 

ويف الوقت احلاضر، تتوفر    . بإفاداهتم من خالل الفيديو والسماح هلم بتغطية وجوههم حىت ال يتم التعرف عليهم            
 . ليس جبميع اللغاتخدمات الترمجة الشفوية خالل إجراءات احملاكم ولكن

 املعاقبة

إال أن البحرين تعكف حالياً على      . إن االتِّجار باألشخاص ليس جرمية مبوجب قانون العقوبات البحريين         -٢٣
وقد علمت املقررة   . صياغة تشريع ملكافحة االتِّجار باألشخاص من أجل إدماج بروتوكول بالريمو يف تشريعاهتا           

                                                      

)٧( Trafficking In Persons Report, Department of State, United States of America, June 2005, p. 63. 
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وقد أُفيد . شخاص يف مشروع القانون يعكس التعريف الوارد يف بروتوكول بالريمواخلاصة أن تعريف االتِّجار باأل
بأن من عناصر مشروع القانون األخرى املثرية لالهتمام ما يشمل حق األشخاص الذين ُيزَعم أهنم ضحايا لالتِّجار 

خاص ضحايا االّتجار،   يف الـبقاء يف البحرين ريثما ُيفصل يف املنازعات القانونية، وإنشاء صندوق خاص باألش             
وتأسف املقررة  . وحظر إقامة الدعاوى اجلنائية ضدهم بسبب قيامهم بأعمال غري مشروعة أُجِبروا على القيام هبا             

اخلاصة ألنه مل تتم استشارة املنظمات غري احلكومية احمللية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين احمللي يف صياغة مشروع 
 .هذا القانون

 يـتم حتويل هذا املشروع إىل قانون، تعتمد البحرين على خمتلف مواد قانون العقوبات البحريين                وإىل أن  -٢٤
وفيما يتعلق باالتِّجار باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي، . للمعاقبة على األفعال املتصلة باالتِّجار باألشخاص

جبار شخص ما على ممارسة البغاء أو القوادة أو حيظر قانون العقوبات اللجوء إىل اإلكراه أو التهديد أو اخلداع إل
وُيعّد من اجلرائم أيضاً التصوير     . إنشـاء أو تشـغيل بيت للدعارة أو استخدام أي مكان آخر ألغراض الدعارة             

كما يعاِقب القانون اجلنائي على     . اإلبـاحي لألطفـال واستخدام األطفال يف البغاء وتشغيل األطفال وخطفهم          
مال، واحتجاز جوازات سفرهم وغريها من وثائق السفر، وتشغيلهم يف أعمال السخرة            احـتجاز مرتـبات الع    

 .واسترقاقهم فضالً عن تشغيل األشخاص ونقلهم واحتجازهم رغماً عن إرادهتم

وتالحـظ املقررة اخلاصة باهتمام املعلومات اليت تفيد بأن السلطات قد استجابت بصورة عامة للطلبات           -٢٥
 أجنبية للتحقيق يف شكاوى العمال األجانب فيما يتعلق بعدم دفع أجورهم وبإساءة             املوجهـة مـن سـفارات     

إال أن املقررة اخلاصة تأسف ألن شكاوى العمل املقدمة من العمال املهاجرين العاملني يف القطاع               . )٨(معاملـتهم 
 .طاع العاماخلاص ال حتظى بنفس القدر من االهتمام الفوري الذي حتظى به الشكاوى املتعلقة بالق

وعلى الرغم من أن املقررة اخلاصة قد ُزوِّدت ببعض املعلومات املتعلقة بالتحقيقات واملالحقات القضائية               -٢٦
يف عدد من القضايا املتصلة باالتِّجار باألشخاص، مثل احلرمان من احلرية واالحتجاز غري املشروع للعمال األجانب 

م دفع أجورهم وإجبارهم على ممارسة البغاء، فإن املقررة اخلاصة تشعر واالعـتداء عليهم واهتامهم بالسرقة، وعد  
بأن عدد القضايا املشار إليها يبدو، مع ذلك، غري كاٍف وال يعبِّر عن مدى انتشار مشكلة االتِّجار باألشخاص يف 

 .البحرين، حسبما أفيدت به املقررة اخلاصة

  ُعمان-٢

 املنع

 الذي ُعدِّل مؤخراً يشتمل أيضاً على إطار قانوين موضوعي حلماية           ٢٠٠٣م  إن قانون العمل الُعماين لعا     -٢٧
 .العمال األجانب، باستثناء خدم املنازل هنا أيضاً

                                                      

 Country Reports on Human Rights Practices, Bureau of Democracy, Human Rights, andانظر أيضاً )٨(

Labour, United States Department of State, 2005. 
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وباإلضافة إىل االشتراطات املتعلقة بتوقيع عقد كتايب يتضمن تفاصيل عن نوع العمل واألجور وساعات               -٢٨
مل أن يفرض أصحاب العمل أية رسوم على املستخدمني،         العمـل واإلجـازات، وما إىل ذلك، حيظر قانون الع         

وإجبارهم على ممارسة أعمال ختتلف بصورة رئيسية عن ذلك العمل املتفق عليه، كما حيظر على أصحاب العمل                 
وقد تلقت املقررة اخلاصة باهتمام معلومات مفادها أنه يف احلاالت اليت قام            . احتجاز جوازات سفر املستخدمني   

 فعالً بتقدمي شكاوى ضد أصحاب العمل بسبب احتجاز جوازات سفرهم، فقد أفلحوا إىل حد كبري                فيها العمال 
ثبتوا أن             . يف استعادة وثائق هويتهم    وعالوة على ذلك، حيق للمستخدمني إهناء عقودهم إذا كان باستطاعتهم أن ُي

سوم للمحاكم فيما يتصل بأي     وهذا القانون ُيعفي كذلك العمال من دفع أية ر        . صاحب العمل قد اعتدى عليهم    
وقبل اللجوء إىل اإلجراءات الرمسية، ميكن للعمال أن يثريوا شواغلهم املتعلقة بالعمل مع جلان . نزاع يتعلق بعملهم

  املعدِّل لقانون العمل احلظر الذي كان مفروضاً يف السابق          ٧٤/٢٠٠٦وقد ألغى املرسوم رقم     . متثـيل العمـال   
 .على اإلضرابات

وقد ُرِفع احلد األدىن لسن املستخدمني كمتسابقني       .  سنة ٢١د األدىن لسن استخدام العمال األجانب هو        واحل -٢٩
 وجيب على مجيع هؤالء أن يسجِّلوا أمساءهم شخصياً لدى االحتاد العماين لسباق )٩( سنة١٥يف سـباقات اهلجـن إىل    

 . سنة١٥ أن عمرهم ال يقل عن اهلجن وأن يقدموا صوراً عن جوازات سفرهم وشهادات ميالدهم تثبت

 من قانون   ٨واالمتـثال لشروط العقود وأحكام قانون العمل بصورة عامة منصوص عليه مبوجب املادة               -٣٠
العمـل الـيت ُتعطـي ملسؤولني معينني حق التصرف كمسؤولني قضائيني يف إنفاذ أحكام قانون العمل ولوائحه                  

وبالنظر إىل وجود   . يش أماكن العمل فضالً عن الدفاتر والسجالت      التنظيمـية والقرارات التنفيذية من خالل تفت      
تقارير تشري إىل عدم االمتثال لشروط العقود وأحكام قانون العمل، ترحب املقررة اخلاصة باملعلومات اليت تلقتها                

 .من وزارة العمل ومفادها أنه ستجري زيادة عمليات تفتيش مواقع العمل

عمل وطنية ملكافحة االتِّجار باألشخاص، كما ال توجد لديها آلية تنسيق           وال توجـد لدى ُعمان خطة        -٣١
وبالتايل فإن التدابري املتخذة ملكافحة االتِّجار باألشخاص       . لإلشـراف على جهود مكافحة االتِّجار باألشخاص      

يتعلق ببعض  ومحايـة حقـوق اإلنسان لضحايا االّتجار هي تدابري مشتتة وغري شاملة ويتم تنفيذها أساساً فيما                 
 وتالحظ املقررة اخلاصة كذلك أن السلطات      . املسـائل ذات الصـلة باالتِّجار فقط وليس مبسائل االتِّجار ذاته          

ال تنـتهج سياسـة موحدة بشأن االتِّجار باألشخاص وليس لديها فهم مشترك ملفهوم هذا االتِّجار، وهو ما بدا       
  االتِّجار باألشخاص بينما أنكرت سلطات أخرى       واضـحاً بصفة خاصة عندما سلّمت بعض السلطات حبدوث        

 .وجوده كلياً

ومـن األمثلة على بعض التدابري اليت جيري اختاذها ما يشمل برامج التوعية مبعايري العمل وحقوق العمال        -٣٢
. العربيةالـيت ُتنشـر، وفقاً ملا ذكرته وزارة القوى العاملة، يف الربامج التلفزيونية اإلخبارية ويف الصحف باللغة                  

وعالوة على ذلك، ويف    . وتـوزَّع نسخ من نصوص قوانني العمل باللغتني العربية واإلنكليزية يف املطار يف ُعمان             
غـياب إجراء فرز مناسب للتعرف على األشخاص ضحايا االّتجار ضمن احملتجزين يف انتظار ترحيلهم، ترحب                

                                                      

 . سنة١٨ُيذكَر أن هناك مناقشات جارية لرفع السن الدنيا إىل  )٩(
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وتأمل . )١٠(ت مساعدة دولية لوضع برنامج فرز شامل      املقـررة اخلاصـة باملعلومات اليت تفيد بأن ُعمان قد طلب          
املقـررة اخلاصة بأن يتم، يف إطار االستراتيجية الوطنية اخلاصة باملرأة ويف خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال،                 

 .عند وضعها، إيالء اهتمام خاص حلقوق اإلنسان للنساء واألطفال ضحايا االّتجار

 كيلومتر من ١ ٤٠٠ىل ما ينطوي عليه طول احلدود الُعمانية على امتداد      وعـالوة على ذلك، وبالنظر إ      -٣٣
خطر اهلجرة غري املشروعة واالتِّجار باألشخاص، فقد خصصت احلكومة موارد لتحسني مراقبتها للحدود البحرية 

حلدود من  ، اّتخذت قوات اجليش والشرطة العمانية إجراءات خاصة ملراقبة ا         ٢٠٠٥ويف عام   . والربية على السواء  
كما مت وضع ُنظم تأشريات خاصة ببلدان معينة يٌُعتقَد . خالل تسيري دوريات ومنع الدخول غري املشروع إىل البلد

 .)١١(أن رعاياها جييئون أو ُيجربون على اجمليء إىل ُعمان للعمل يف صناعة اجلنس

 احلماية

يوجد فيها نظام لتمييز املهاجرين بصورة      ال يوجد يف ُعمان مأوى لضحايا اإلساءة واالستغالل، كما ال            -٣٤
. غري مشروعة عن األشخاص ضحايا االّتجار ولتزويد هؤالء باملساعدة الالزمة املطلوبة مبوجب بروتوكول بالريمو

وهم يقومون، مع   . وُيسـمح ملسـؤويل السـفارات األجنبية بزيارة رعايا بلداهنم احملتجزين يف مراكز االحتجاز             
إال أن هذه املساعدة ليست منتظمة وال يوجد        . بتقدمي املساعدة إىل األشخاص ضحايا االّتجار     املنظمات اخلريية،   

وعلى الرغم من عدم وجود تدابري صرحية لتوفري احلماية لألشخاص ضحايا االّتجار، فقد كان من               . نظام لإلحالة 
ل جبّدية مع الشكاوى املتعلقة     دواعـي سرور املقررة اخلاصة أن تطِّلع على معلومات مفادها أن السلطات تتعام            

 .باإلساءة للعمال األجانب واستغالهلم

وتكرر املقررة اخلاصة اإلعراب عن الشواغل اليت سبق أن أعربت عنها جلنة حقوق الطفل إزاء عدم توفُّر           -٣٥
ال يف البغاء البحوث والبيانات حول انتشار االتِّجار باألشخاص على املستوى الوطين وعرب احلدود واستغالل األطف

كما أُعِرب عن قلق إزاء عدم توفر إجراء شامل لتحديد األطفال الذين ُيحتمل أن يكونوا . )١٢(ويف املواد اإلباحية
 .ضحايا لالتِّجار، وإزاء عدم توفر خدمات تكفل تعايف هؤالء الضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

. لة األطفال املستخدمني كمتسابقني يف سباقات اهلجنوترحب املقررة اخلاصة بإنشاء فرقة عمل لرصد حا -٣٦
. وقد ُعِقدت اجتماعات مع منظِّمي سباقات اهلجن ومع األطراف املهتمة بأنشطة سباق اهلجن أو املشاِركة فيها               

وتتفق املقررة اخلاصة مع جلنة حقوق الطفل يف تشديدها على أمهية اختاذ تدابري لضمان تنفيذ احلظر املفروض على 
تخدام األطفال كمتسابقني يف سباقات اهلجن تنفيذاً فعاالً، وهي توصي بأن تكون هناك عمليات تفتيش منتظمة اس

 .)١٣(وغري معلَن عنها يف أماكن سباقات اهلجن لضمان عدم استخدام أي أطفال يف هذه السباقات

                                                      

)١٠( Trafficking In Persons Report, Department of State, United States of America, June 2006. 
 .املرجع نفسه )١١(
 .٦٥، الفقرة CRC/C/OMN/CO/2انظر  )١٢(
 .٦٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
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 املعاقبة

إال أنه مت إنشاء جلنة . جب التشريعات الُعمانيةإن االتِّجار باألشخاص ال ُيعترب حىت اآلن عمالً إجرامياً مبو -٣٧
فنية مشتركة بني الوزارات كُلِّفت بوالية استعراض التشريعات القائمة والتوصية مبا إذا كانت هناك حاجة لوجود 

وتأسف املقررة اخلاصة ألن اجملتمع املدين مل ُيدَع إىل         . قـانون منفصل ُيصاغ حبيث ُيدَمج فيه بروتوكول بالريمو        
 .ملشاركة يف هذه اللجنةا

وبانـتظار إدمـاج بـروتوكول بـالريمو يف التشريعات، ميكن لُعمان مقاضاة مرتِكيب جرائم االتِّجار                 -٣٨
فالقانون اجلنائي، على سبيل املثال، يعاِقب على جرمية االختطاف عقوبة          . باألشـخاص مبوجب قانون العقوبات    

وعالوة على ذلك، ُيعدُّ االسترقاق وجتارة الرقيق من األعمال         . بغاءمشّددة إذا ما أُجِبرت الضحية على ممارسة ال       
اإلجرامية أيضاً، شأهنما يف ذلك شأن جرائم استغالل األطفال يف البغاء وإنتاج أو حيازة أو توزيع املواد اإلباحية، 

 . املكمِّل لقانون العمل حيظر مجيع أشكال العمل اإلجباري٧٤/٢٠٠٦كما أن املرسوم رقم 

وتأسف املقررة اخلاصة ألن املعلومات اليت تلقتها تدل على عدم بذل سوى قدر ضئيل جداً من اجلهود                   -٣٩
، على سبيل املثال، ٢٠٠٥ففي عام  . لكشـف عملـيات االتِّجار باألشخاص والتحقيق فيها ومقاضاة مرتِكبيها         
 أو مالحقات قضائية لألشخاص املشتَبه ورغم ورود تقارير عن االتِّجار باألشخاص يف ُعمان، مل ُتجر أية حتقيقات

مبمارسـتهم لالتِّجـار باألشخاص، ال من ِقبل املدعي العام وال من ِقبل وزارة القوى العاملة اليت يندرج ضمن                   
 .)١٤(واليتها التحقيق يف التقارير املتعلقة باإلساءة للعمال

  قطر-٣

 احلماية

قد املكتوب اإللزامي الستخدام العمال، باستثناء خدم  على أن الع٢٠٠٤ينص قانون العمل القطري لعام  -٤٠
املـنازل، جيب أن ُيحدِّد، ضمن ما حيدِّده، مدة العقد، ونوع العمل، وتوفري الغذاء واملسكن، ودفع أجور العمل                  

 الصادر عن وزارة شؤون اخلدمة املدنية ٢٠٠٥ لعام ١١وعالوة على ذلك، فإن القرار رقم . اإلضايف وما إىل ذلك
كما ينص قانون العمل على أن العقد جيب أن         . إلسـكان ينظِّم احلد األقصى لساعات العمل والعمل اإلضايف        وا

يكون موقّعاً من ِقبل الوزارة والسفارة األجنبية املعنية، وهذا يشكِّل عنصراً إجيابياً يف مراقبة العقود والتأكد من                 
 ٢٠٠٥ لعام   ٨وة على ذلك، فإن القرار رقم       وعال. خلوهـا مـن أي شروط تفضي إىل ظروف عمل استغاللية          

الصادر عن الوزارة نفسها جيعل من الصعب على أصحاب العمل خمالفة الشروط اليت تنظم عالقتهم مع العمال،                 
 ريال قطري لدى الوزارة عن مدة تصريح        ٢٥ ٠٠٠حيث إن هذا القرار يتطلب من أصحاب العمل إيداع مبلغ           

ويضاف إىل ذلك أن    .  من أجل ضمان حصول املستخِدمني على مجيع مستحقاهتم        العمل املمنوح للعامل األجنيب   
وأخرياً، . إدارة العمل القطرية حتتفظ بقائمة سوداء تضم الشركات اليت انتهكت قوانني العمل أو أساءت لعماهلا              

                                                      

 . أعاله١٠انظر احلاشية  )١٤(
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ز اخلدمات   يقتضي قيام أصحاب العمل خارج املدن بنقل مستخدميهم إىل مراك          ٢٠٠٥ لعام   ١٢فإن القرار رقم    
 .الصحية على نفقتهم

 من قانون العمل الذي مينح مفتشي العمل        ١٥وُيـتوخى رصـد مدى االمتثال هلذه األحكام يف اجلزء            -٤١
صـالحيات واسعة لدخول أماكن العمل خالل ساعات العمل، هناراً وليالً، دون إخطار مسبق من أجل تفتيش                 

كما . رى تتصل بالعمال بغية ضمان االمتثال ألحكام القانون       السـجالت والدفاتر وامللفات أو أية مستندات أخ       
وتأسف املقررة . تتوفر احلماية للعمال من خالل احلق القانوين يف اإلضراب ويف تشكيل النقابات ورابطات العمال

اخلاصة ملا تلقته من معلومات مفادها أن إعمال هذا احلق يف القطاع اخلاص هو أمر صعب بسبب شروط القانون                  
 . عضو١٠٠اليت تقتضي أال يقل عدد املواطنني القطريني يف النقابة أو الرابطة عن 

 بشأن األطفال وسباق اهلجن، ٢٠٠٥ لعام ٢٢وترحب املقررة اخلاصة، بصفة خاصة، بسن القانون رقم     -٤٢
يف  سنة للعمل كمتسابقني     ١٨وهـو حيظـر جتنيد واستخدام وتدريب وإشراك األطفال الذين يقل عمرهم عن              

 سنوات وبدفع غرامة تتراوح ١٠ و٣ويعاقَب من خيالف هذا القانون بالسجن ملدة تتراوح بني . سـباقات اهلجن  
كما أن القانون ُيسِند إىل مديرية العمل دوراً شبه قضائي يف التحقيق مع             .  ريـال  ٢٠٠ ٠٠٠ و ٥٠ ٠٠٠بـني   

 على ذلك، أُنشئت جلنة حكومية ملتابعة تنفيذ        وعالوة. األفراد الذين ينتهكون هذا التشريع وإحالتهم إىل القضاء       
إال أن املقررة   . وتقوم هذه اللجنة بزيارات إىل ميادين سباق اهلجن وتقدم تقارير عن هذه الزيارات            . هذا القانون 

اخلاصـة ال تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأنه رغم إعادة عدد كبري من األطفال إىل أوطاهنم، فقد مت                     
ولذلك فإن املقررة اخلاصة ستقدِّر موافاهتا . تجاز بعضهم للعمل يف املزارع حيث يعيشون يف ظل ظروف صعبةاح

 .مبعلومات عن حالة مجيع األطفال املعنيني

 بوضع خطة وطنية للتصدي لالتِّجار      ٢٠٠٣وتـثين املقـررة اخلاصـة عـلى احلكومة لقيامها يف عام              -٤٣
ق وطين معين باالتِّجار باألشخاص يقدِّم تقاريره مباشرة إىل اجمللس األعلى           باألشـخاص، مث إنشـاء منصب منسِّ      

لشـؤون األسـرة ويتعاون مع مراكز التنسيق القائمة يف عدد من املؤسسات احلكومية األخرى، مبا فيها مكتب                  
ذلك دليل العمل ويقوم املنسق الوطين بنشر املعلومات، مبا يف . النائـب العـام، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية       

القطـري خبمس لغات، يف املطار والسفارات األجنبية واملراكز الصحية ويف وزارة العمل، وينظِّم برامج للتوعية                
بقضايا حقوق اإلنسان واالتِّجار باألشخاص، كما ينظِّم أنشطة اجتماعية وترفيهية لألشخاص ضحايا االّتجار، مبا 

 وكاالت التوظيف، ويقدِّم املساعدة إلعادة إدماج األشخاص ضحايا يف ذلـك أنشطة خاصة تنظم باالشتراك مع     
كما جيري وضع خطط لكي يعقد املنسق الوطين اجتماعات منظمة مع           . االّتجـار يف بلداهنم أو يف سوق العمل       

ية وقد مت أيضاً تنظيم دورات تدريب     . السـفارات األجنبـية ملناقشة خمتلف الشواغل املتعلقة باالتِّجار باألشخاص         
للقضـاة واحملـامني وأفـراد الشرطة، وعقدت مديرية العمل اجتماعات مع رجال األعمال ووكاالت التوظيف                

 .إلطالعهم على التزاماهتم مبوجب قانون العمل

ومـن األمور اليت تتسم بأمهية إضافية ما يتمثل يف إنشاء وحدة حقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية، وما                   -٤٤
ك أيضاً يف اجلهود اليت ُتبذَل ملكافحة االتِّجار باألشخاص، وكذلك اللجنة الوطنية            برحـت هـذه الوحدة تشار     

حلقـوق اإلنسان يف قطر اليت اتُِّخذ يف إطارها العديد من اخلطوات اإلجيابية لتعزيز جوانب حقوق اإلنسان اليت                  
. فردية املتصلة حبقوق اإلنسانكما تشتمل والية اللجنة على تلقي الشكاوى ال. ينطوي عليها االتِّجار باألشخاص
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وقـد وجدت املقررة اخلاصة ما يشجعها أيضاً يف املعلومات اليت تلقتها عن إنشاء االحتاد القطري حلماية النساء                  
واألطفـال الـذي يضطلع أيضاً بعمل هام من أجل محاية حقوق اإلنسان للنساء واألطفال، مبا يف ذلك العمال                   

ذه املؤسسة إدارة ثالثة خطوط هاتفية ساخنة وتستخدم مرشدين اجتماعيني          وبصفة خاصة، تتوىل ه   . األجانـب 
كما .  حمامياً من احملامني املتطوعني للدفاع عن النساء١٩ موظفاً من موظفي االتصال و٤٢ومستشارين قانونيني و

عنية باالتِّجار  كان من دواعي سرور املقررة اخلاصة أن تالحظ أن املسؤولني العامني قد حضروا مؤمترات دولية م               
باألشـخاص، وقـد سـّرها أن جتـري مناقشات مع أحد أعضاء الوفد يف مؤمتر ُعِقد يف بيالروس يف تشرين                     

 .٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 احلماية

 لصاحل ضحايا ٢٠٠٥قامت املقررة اخلاصة بزيارة دار قطر لإليواء والرعاية اإلنسانية اليت أُنشئت يف عام  -٤٥
أوى، يتم تزويد الضحايا باملساعدة االجتماعية والقانونية والطبية والنفسانية، وُتحال احلاالت ويف هذا امل. اإلساءة

كما يقدم هذا املأوى    . يف بعض األحيان إىل الشرطة واحملاكم وإىل مدير وحدة حقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية             
 املقررة اخلاصة لعدم وجود نظام للتعرُّف       وتأسف. املساعدة يف إعادة الضحايا إىل أوطاهنم إذا ما رغبوا يف ذلك          

 .على األشخاص ضحايا االّتجار

وتشـعر املقررة اخلاصة بقلق ألن أعداداً كبرية من العمال األجانب ُيحَتَجزون لفترات مطّولة يف مراكز                 -٤٦
 املعلومات، ترحب وبالنظر إىل هذه. الترحيل ريثما يتم الفصل يف املنازعات املدنية ومنازعات العمل مع كُفالئهم

املقـررة اخلاصة مبا وردها من معلومات مفادها أن وزارة الداخلية، وبناء على توصية من اللجنة الوطنية حلقوق                  
اإلنسان، قد أنشأت جلنة باالشتراك مع إدارة حقوق اإلنسان التابعة للوزارة، أُسِندت إليها والية تتمثل يف العمل                 

ين يف مراكز الترحيل إىل أدىن حد ممكن من خالل النظر يف احلالة اخلاصة              عـلى خفض أعداد األشخاص احملَتجز     
وسوف تتعاون اللجنة أيضاً مع مكتب املدعي العام . بكـل مـنهم ومن مث اإلفراج عنهم أو إعادهتم إىل أوطاهنم    

 تتوىل رصد حالة    كما مت حتديداً إنشاء جلنة معنية باملرأة      . )١٥(واحملـاكم من أجل التعجيل يف الفصل يف املنازعات        
وتشجع املقررة اخلاصة احلكومة على نقل أي أشخاص من ضحايا االتِّجار يتم التعرُّف عليهم              . النساء احملَتجزات 

 .إىل املأوى لكي يتلقوا الدعم واملساعدة الضروريني

تضطلع به من   وأخرياً، تلقت املقررة اخلاصة باهتمام معلومات عن املؤسسة القطرية لألعمال اخلريية وما              -٤٧
 طفالً من املستخدمني يف سباقات اهلجن إىل بلدهم السودان تنفيذاً للحظر ٢١٢عمل يف السودان يف أعقاب إعادة 

وتتابع هذه املؤسسة عمليات إعادة هؤالء األطفال إىل وطنهم وإعادة تأهيلهم يف السودان حيث افتتحت . القانوين
 .مدارس ووضعت برامج إلعادة إدماجهم

                                                      

، ٢٠٠٥ اللجنة الوطنية القطرية حلقوق اإلنسان،    : التقرير السنوي عن حقوق اإلنسان وأنشطة اللجنة       )١٥(
 .٣١الفقرة 
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وقد أُبِلغت املقررة اخلاصة بأن إجراءات احملاكم توفر املساعدة يف جمال خدمات الترمجة الشفوية يف بعض  -٤٨
 .كما أن دليل األجانب املفّصل يتضمن أيضاً قائمة بأرقام اهلواتف يف احلاالت الطارئة. وليس كل اللغات األجنبية

 املعاقبة

ويف غضون ذلك، جتري صياغة قانون حمدد ملكافحة        . موُتجرى مناقشات للتصديق على بروتوكول بالري      -٤٩
يعاقب، حتديداً، على االتِّجار باألشخاص    ) قانون العقوبات  (١٤/٢٠٠٤مث إن القانون رقم     . االتِّجار باألشخاص 

ء وُتعد من اجلرائم ممارسة البغا    . ويطبِّق اختصاصاً شامالً فيما يتصل بالتحقيق يف هذه اجلرمية ومقاضاة مرتكبيها          
وُيعترب الكسب من استغالل بغاء الغري . )١٦(وإجبار اآلخرين على ممارسته وغري ذلك من أشكال االستغالل اجلنسي

ويعاقَب أيضاً على جرائم االختطاف أو احتجاز األشخاص رغماً عن إرادهتم وكذلك            . عـامالً مشدِّداً للعقوبة   
دة ال تزيد عن ستة أشهر وبدفع غرامة ال تزيد عن           ويعاقَب بالسجن مل  . االسـترقاق واملمارسات الشبيهة بالرق    

 ريـال كل من يقوم باستغالل الغري أو إجباره على العمل دون أجر وُتشّدد هذه العقوبة إذا كان عمر                    ٣ ٠٠٠
 حيظر استخدام األطفال كمتسابقني     ٢٢/٢٠٠٥وعالوة على ذلك، فإن القانون رقم       .  سنة ١٦الضحية يقل عن    
 .يف سباقات اهلجن

وقد تلقت املقررة اخلاصة باهتمام معلومات مفادها أنه عندما يقدِّم العمال شكاوى رمسية ضد أصحاب                -٥٠
وإذا قدَّم خدم املنازل . العمل، ُتجرى التحقيقات الالزمة وتباَشر اإلجراءات القضائية الضرورية، حسب االقتضاء

وى، وبعد ذلك يتم إدراج اسم الكفيل على شكاوى، ُتعطي السلطات للكفيل مهلة أسبوع واحد للرد على الشكا
كما أُبِلغت املقررة اخلاصة عن حالة ُحِكم فيها على الكفيل الذي أُدين بتعذيب خادمه املرتيل،               . القائمة السوداء 

بالسـجن ملـدة مخس سنوات وحصلت أسرة الضحية على تعويض نقدي، وسّددت احلكومة تكاليف الفحوص    
قررة اخلاصة كذلك بأن حالتني من حاالت اإلساءة خلدم املنازل األجانب من ِقبل             وأُبِلغت امل . الطبـية للعـامل   

، واتُِّخذت إجراءات قضائية ٢٠٠٥، ومل حتدث أية حالة من هذا النوع يف عام ٢٠٠٤كُفالئهم قد حدثتا يف عام 
لكفالء واحلكم عليه   ، مبا يف ذلك إدانة أحد ا      ٢٠٠٦بصدد مثاين حاالت تتعلق بعدم دفع مرتبات العمال يف عام           
 .بالسجن ملدة مخس سنوات بتهمة االعتداء على خادم مرتيل

وعلى الرغم من هذه املعلومات واألحكام ذات الصلة باالتِّجار باألشخاص الواردة يف القانون اجلنائي،               -٥١
م ضدهم شكاوى تتعلق تأسف املقررة اخلاصة ملا وردها من معلومات مفادها أنه بالرغم من أن الكُفالء الذين ُتقدَّ

باالستغالل اجلنسي ميكن أن ُيالَحقوا قضائياً وأن ُتدَرج أمساؤهم على القائمة السوداء مع إلغاء التراخيص املمنوحة 
ويف اخلتام، فإن ما يدعو إىل القلق هو العدد القليل جداً     . هلم أيضاً، تظل هناك مشكلة فيما يتعلق بإنفاذ األحكام        

 باألشخاص اليت جيري التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها رغم ما يتوفر من تقارير تشري إىل أن                من حاالت االتِّجار  
 .العديد من العمال األجانب يعانون من اإلساءة واالستغالل

                                                      

جهـود قطـر يف مكافحة االتِّجار باألشخاص، املكتب الوطين ملكافحة االتِّجار باألشخاص، اجمللس               )١٦(
 .٤، الصفحة ٢٠٠٦أكتوبر /األعلى لشؤون األسرة، تشرين األول
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  مظاهر االتِّجار باألشخاص-ثالثاً 

شخاص موجود يف   عـلى الرغم من اإلطار القانوين واملؤسسي الذي ورد وصفه أعاله، فإن االتِّجار باأل              -٥٢
وتبحث املقررة اخلاصة، يف هذا الفرع من التقرير، العملية اليت ينطوي عليها األمر واليت              . البحرين وُعمان وقطر  

تبدأ يف حلظة اتصال املهاجرين بوكالة للتوظيف يف بلدهم وحىت حلظة تشغيلهم يف البلد املستقِبل، والعناصر اليت                 
 . هذا السياقتفضي إىل حدوث اتِّجار باألشخاص يف

  أو إيواء أو استقبال أشخاص وخداعهم أو تداولتوظيف أو نقل - ألف

تراقب فطريقة عمل وكاالت التوظيف     . عملية توظيف العمال املهاجرين األجانب    بدء   مع   الشواغلتبدأ   -٥٣
ويف ) ٢الفقرة (مان  يف ُع٣٥/٢٠٠٣يف املرسوم السلطاين رقم تنعكس  قانون العمل الساري يف البحرين ويف إطار

ن ينصان على وجوب أن تكون مجيع وكاالت التوظيف         ي يف قطر، اللذ   ١٩٩٢ الصادر يف عام     ١٤القـانون رقم    
 إال مع عقوداً أصحاب العمل يربممسـجَّلة وحائـزة على ترخيص عمل وعلى أنه ال جيوز، من حيث املبدأ، أن          

 ُيخضع وكاالت التوظيف ملراقبة     ١٤ القطري رقم    بل إن القانون  . وكاالت التوظيف احلائزة على ذلك الترخيص     
فذلك القانون ال مينع تلك الوكاالت من القيام بأنشطة أخرى غري استقدام عمال أجانب حلساب الغري                . رمسـية 

ويعاقَب على . لعمليات تفتيش رمسية مبا يف ذلك تفتيش الوثائق واألماكن املستخَدمةأيضاً فحسب، وإمنا ُيخضعها 
 ريال قطري وال تزيد عن ١ ٠٠٠ املقتضيات باحلبس ملدة ال تزيد على شهر واحد وبغرامة ال تقل عن خمالفة تلك

األحكام وغريها من وبالرغم من هذه   . جيوز أن ُتغلَق الوكاالت أو تعلَّق ُرخصها      كما  .  ريـال قطـري    ٦ ٠٠٠
تام حلقوق العمال   الحترام  أساس اال  علىولضمان إمتام التوظيف برتاهة     األحكـام املماثلة اليت تضع إطاراً قانونياً        

يف كثري من احلاالت النقطة اليت يبدأ عندها هي  املقررة اخلاصة أن عملية التوظيف فقد علمتاملهاجرين األجانب، 
 . اليت حيدث فيها اخلداعاملرحلةوهي أيضاً . مسلسل االعتداء على العمال واستضعافهم

 احلصول على عمل جيد األجر وعلى حياة دون ما يغريهم يف إمكانيةجييكون العمال املهاجرون، الذين و -٥٤
أفضل، راغبني يف دفع الرسوم الباهظة اليت كثرياً ما تطلبها الوكاالت يف البلدان املرسلة واملستقبلة من أجل إجياد                  

لعمال تسديد رسم ففي ُعمان، مثالً، أفادت تقارير أن وكاالت التوظيف تطلب من ا. عمل هلم يف الدول املستقبلة
عملية التوظيف عالوة على الرسم الذي      لبدء  ت الواليات املتحدة األمريكية     ا دوالر اً من  دوالر ١ ١٧٦ حنو   يبلغ

 حتديداً على تلك    ١٤ويف قطر، حيظر القانون رقم      . يكونـون قـد دفعـوه لوكالة التوظيف يف بلدهم األصلي          
 وينص على أن صاحب     ، توظيفهم وتغطية نفقات سفرهم    الوكاالت أن تطلب من املهاجرين دفع رسم ما مقابل        

 .العمل وحده هو من جيب عليه دفع عمولة الوكالة

. وتـتعاون وكـاالت التوظيف يف الدول املرسلة مع نظرياهتا يف الدول املستقبلة على إجياد فرص العمل                 -٥٥
 بوضعيف يف الدول املستقبلة     عمال، تقوم وكاالت التوظ   الوحاملـا ُيعرب أصحاب العمل عن رغبتهم يف تشغيل          

 مبا يف ذلك تأشريات الدخول واإلقامة       ،الترتيـبات لشراء تذاكر الذهاب وحتضري مجيع الطلبات والوثائق املطلوبة         
وتراخيص العمل على نفقة أصحاب العمل الذين ُيصبحون، مبجرد التوقيع على العقد، كفالء العمال واملسؤولني               

إرسال ميكن مع ذلك و ،ويف بعض احلاالت، ُتجهل هوية صاحب العمل.  املستقبلة هلممتاماً على إقامتهم يف الدول



A/HRC/4/23/Add.2 
Page 18 

 

بأن وكاالت التوظيف ستتخذ ما يلزم من ترتيبات إىل أن يتم توظيف   مع توكيدات   العمـال إىل الدول املستقبلة      
 .العمال لدى صاحب عمل

علومات يف الدولة املرسلة عن نوع       أو حيصلون على م    ويف بعـض احلاالت، يوقع العمال على عقد أويل         -٥٦
غري أن املهاجرين، حاملا يصلون إىل الدولة املستقبلة، ُيمنحون عقداً ثانياً إما حمرَّراً باللغة          . املتوقعالعمـل والعقد    

 وهي لغة ال يفهموهنا بالضرورة، أو نسخةً مترمجة يف حاالت أخرى ال تكون بالضرورة مطابقة                ،العربـية فقط  
 من قانون العمل    ٢٠وتزيد املادة   . بدايةاللشروط املتفق عليها يف     لقعوا عليه يف الدولة املرسلة أو       للعقـد الذي و   

ومن ناحية أخرى، .  إذ تتيح إمكانية توظيف عامل دون أن حيصل على عقد مكتوبالُعماين من تفاقم هذه احلالة
 .كان العامل ال يفهم اللغة العربية إذا على أنه جيب توثيق العقد من قبل السلطة املختصة ٢٢تنص املادة 

العرض لرفض   أمام املهاجرين     حقاً ويف املـرحلة اليت يقدَّم فيها العقد إىل العمال، ال يكون اخليار متاحاً             -٥٧
 وقد تكون   ،روجاخل فهم إما يعتمدون على الكفيل يف تزويدهم بتذكرة اإلياب وبتأشرية            -وذلك ألسباب عدة    

 وهم يف معظم األحوال يكونون مدينني بقدر كبري من املال لكلتا ، سفرهماتجوازا احتجزالوكالة أو الكفيل قد 
لذلك، و.  تذكرة اإلياب إىل أوطاهنم    لدفع مثن م ببساطة ال ميلكون مبلغاً كافياً من املال         أهنوكـاليت التوظيف أو     

ا ُوعدوا به ويف ظروف ختتلف      إن كان أقل بكثري مم    وجتدهم يفضلون العمل مقابل ما ُيعرض عليهم من مال حىت           
وجلميع هذه األسباب، ال يرغب العمال عادة يف اإلبالغ عن أية خديعة أو إكراه . عن تلك املتفق عليها يف البداية

 .أو معاملة سيئة قد حتدث أثناء عملية التوظيف

باالعتداء عليهم  وذلك  وقـد أفادت تقارير أيضاً بأن وكاالت التوظيف تسيء معاملة العمال املهاجرين              -٥٨
كما أفادت . وظروفهعليهم جسدياً ولفظياً وحىت جنسياً كوسيلة للسيطرة عليهم وجعلهم يقبلون العمل املعروض 

 الوكاالت أو هتّيئه يف احلاالت اليت يقيم فيها العمال املهاجرون مؤقتاً يف سكن اتلك االعتداءتتقارير بوقوع مثل 
 كلها إىل تفاقم   العملية   وتؤدي هذه . ما تكون مهينة ومذلة إىل حني توظيفهم      يف مـبىن تابع هلا يف ظروف كثرياً         

حالـة الضعف وقلة احليلة اليت يعيشها العمال املهاجرون إذ تكرههم على قبول ما يعرض عليهم ألهنم خيشون،                  
 .التعرض ملزيد من االنتقام ما خيشونه، ضمن

عندئذ، يتم التوقيع على العقد و. حص الطيب لياقته للعملويتم تأكيد ترخيص إقامة العامل فور تأكيد الف      -٥٩
يف حال إال ، دون أن تكون ملَزمة مبتابعة رفاه العامل أثناء فترة عمله  التوظيفوتنتهي بذلك مسؤوليات وكاالت

لعامل فُيتوقع من الوكاالت آنذاك أن جتد ل      . قـرر صاحب العمل أو العامل إهناء العقد أثناء فترة االختبار األولية           
ويف تلك احلالة، يكون نوع املعاملة اليت يلقاها العمال على قدر .  غري أن ذلك ال يتحقق يف كل مرة،وظيفة بديلة
 .أرحيية الكفيل

 نظام الكفالة وتكرار اإليذاء - باء

 إهناء  واالكفـالء هم من يوفرون للعمال األجانب ترخيصي اإلقامة والعمل والكفالء أيضاً هم من يقرر               -٦٠
وهكذا فإن موقف العمال املهاجرين األجانب يزداد ضعفاً بسبب         . ذيـنك الترخيصني وفقاً للقوانني ذات الصلة      

ومن . وضـعهم حتت رمحة كفالئهم واتكاهلم عليهم متاماً يف ما يتعلق بعملهم وباستمرار إقامتهم بصورة قانونية               
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م الكفالة ما وقع يف منطقة النجمة يف احلراج،         األمـثلة على ظروف العمل التعسفية اليت قد تكون ناشئة عن نظا           
 إىل ٢٠٠قطر، حيث من الشائع، حسب املعلومات الواردة، أن يدفع العمال األجانب لكفالئهم مبلغاً يقدر بنحو 

ويزيد هذا  .)١٧( ريال قطري شهرياً لكي يطمئنوا إىل أن الكفالء لن يلغوا تراخيص إقامتهم وعملهم يف قطر٣٠٠
وقيل إن  . إعراضهم عن اإلبالغ عن التوظيف املنطوي على خديعة وعن ظروف العمل التعسفية           االرهتـان مـن     

ظـروف العمـل تلك، اليت قد تتفاوت حسب سلوك كل كفيل، إىل جانب كون رصد االمتثال للقانون ليس                   
 .باالسترقاق أمران يؤديان إىل نشوء ظروف شبيهة  مهامنهجياً،

فقانون . صاحب عمل آخرالعمل لدى مستخدم ترك كفيل متعسف من أجل  هذا النظام، ال يستطيع ويف -٦١
 من األمر   ٥العمـل القطـري والتعديالت اليت أُدخلت عليه مؤخراً، واليت مل تلغ نظام الكفالة، وكذلك املادة                 

ر يف  الصاد١٦ من قانون الالئحة التنفيذية رقم   ٢٤ واملادة   ، يف البحرين  ٢٠٠١ الصادر يف عام     ٢١الوزاري رقم   
 على أنه ال جيوز للعمال األجانب تغيري صاحب العمل، وبالتايل الكفيل، إال             ا تنص ، كله ١٩٩٥ُعمـان يف عام     

والواضح أن املعضلة تكمن يف وجوب احلصول على موافقة الشخص نفسه           . مبوافقـة هذا األخري وبشروط معينة     
فضالً عن ذلك، ال ميلك خدم املنازل يف و. ل بسبب ظروف التعسف واالستغالرمباالذي يتمىن العامل اخلالص منه 

وهنا أيضاً، تشري التقارير إىل أن وكالء . البحرين، مثالً، حىت ذلك احلق إال إذا كانت فترة االختبار مل تنقض بعد
 إلجبارهم على البقاء لدى أصحاب      اإلساءة ملزيد من    للعمال وُتخضعهم  بديلة   وظائف إجياد   ُتعرض عن التوظيف  
 من الفقرة ٢وأبلغ املدير القطري املعين حبقوق اإلنسان املقررة اخلاصة بأنه، حسب الفقرة الفرعية . وائلالعمل األ

 من قانون تنظيم دخول وإقامة األجانب يف قطر، جيوز لوزير الداخلية نقل كفالة عامل أجنيب إىل ١٩ من املادة ١
وحسب املدير املذكور، فإن    . م على تلك اخلطوة   صـاحب عمل آخر إذا ما رأى أن مصاحل البالد تسوِّغ اإلقدا           

  إلنفاذ هذه املادة يف     اتاللجـنة الوطنية حلقوق اإلنسان وإدارة حقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية اختذت إجراء            
 .كثري من احلاالت

اب  بني أصح  حالة عدم التكافؤ يف ميزان القوة     ويف الـبحرين، مثة عنصر آخر يف نظام الكفالة يزيد من             -٦٢
هو احلق املخوَّل   هذا العنصر    واالستغالل، و  تعرض العمال لإلساءة  العمل والعمال املهاجرين وبالتايل من إمكانية       

ويف هذه احلال، وفور ترحيلهم من البالد، جيب .  العمال الذين هربوا منهم على قائمة سوداءبإدراج أمساءللكفالء 
أو مديرية اهلجرة   /الشرطة و صادرة عن   موا شهادات مناسبة    علـيهم، إن أرادوا العـودة إىل الـبحرين، أن يقد          

. واجلـوازات إىل السـلطات املعنية يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية من أجل احلصول على ترخيص عمل                
إن و. )١٨(وعليهم أيضاً احلصول على رسالة عدم اعتراض من صاحب عملهم السابق أو االنتظار ملدة ستة أشهر               

مون هذه الظروف وكيف أن أي خالف مع صاحب عملهم قد يؤثر على عملهم احلايل وعلى       كـون العمال يعل   
أي أمل يف فرصة عمل أفضل مع صاحب عمل آخر يف املستقبل جيرب العمال على حتمُّل ظروف عملهم الصعبة إىل 

تذكرة اإلياب احلصول على أجرة عملهم وعلى أن يأملوا بعندها يستطيعون على األقل وأن تنقضي مدة عقدهم، 
 من قانون العمل على أنه جيوز لصاحب العمل         ٢٠وتلك هي احلال أيضاً يف ُعمان حيث تنص املادة          . إىل بلداهنم 

                                                      

 .٥٤، الصفحة ) أعاله١٥انظر احلاشية ... (التقرير السنوي عن حقوق اإلنسان  )١٧(
 .٢٩، الصفحة ) أعاله١انظر احلاشية ... ( العربية املرأة واهلجرة يف الدول )١٨(



A/HRC/4/23/Add.2 
Page 20 

 

أن يعـيد املسـتخَدم من حيث جيء به إذا استطاع أن يثبت أن صاحب العمل مل يلبِّ مجيع الشروط املنصوص    
، ١٩٨١ الصادر يف عام ٢نه، مبقتضى القانون رقم إظام حيث بينما جاءت قطر مبا حيسِّن هذا الن. عليها يف العقد  

 .ال يلَزم العمال األجانب الذين ُتنهى عقودهم مبغادرة قطر، ما عدا خدم املنازل هنا أيضاً

وقـد علمت املقررة اخلاصة أثناء زيارهتا كذلك أن نظام الكفالة، يف مجيع هذه البلدان الثالثة، تشوبه                   -٦٣
العمل "أو نظام   " التأشرية احلرة "ووفق ما يسمى نظام     .  تعرض العمال لالستغالل   كانيةإم تـزيد من     تشـوهات 

نَشأ شركات غرضها الرئيس "املتقطع  املفترضونوحيصل هؤالء الكفالء . استخدام أجانب واستغالل عملهمهو ، ُت
الكفالء من العمال   وفور وصول هؤالء العمال إىل البالد، يطلب        . عـلى تراخيص العمل وعلى تأشريات للعمال      

عالقة  تكون عالقة التوظيف ،ويف هذه احلاالت.  بأنفسهم عمالًليجدوادفع عموالت لتسهيل دخوهلم مث يتركوهنم 
وبالتايل فإن القانون ال حيمي استخدام العمال من قبل أصحاب عملهم احلقيقيني ألهنم غري مصرح               . ومهـية متاماً  

لعمال للتوقيف والترحيل إذا ُضبطوا وهم يعملون لدى كفيل غري ذلك        عالوة على ذلك، يتعرض هؤالء ا     و. عنهم
 .الذي تربطهم به عالقة قانونية

عامل أساسي يف تشجيع الطلب على االجتار       هو  ولـدى املقـررة اخلاصة اعتقاد راسخ بأن هذا النظام            -٦٤
 املهاجرين واستغالهلم مقابل  العمالاإلساءة إىلمان وقطر إذ إنه يزيد من احتمال        باألشـخاص يف الـبحرين وعُ     

وبسبب هذا النظام، كثرياً ما يعزف . القليل من املال بالرغم من وجود محاية قانونية وآليات لرصد ظروف العمل
العمـال املهاجـرون عن تقدمي شكاوى رمسية ضد أصحاب عملهم خمافة أن َيفقدوا تراخيصهم وأن ُيرسلوا إىل                  

 قانون العمل يف القطاع     معلومات مفادها أن   املقررة اخلاصة باهتمام     تلقته،  ونظراً لبواعث القلق هذ   . بلداهنـم 
وقد سبق أن أثريت مسألة فرض      . يف طور التعديل بغية إلغاء نظام الكفالة      هو   ١٩٧٦األهـلي الـبحريين لسنة      

ت قانونية من   تعديالإجراء    ويناقش جملس التنمية االقتصادية حالياً     .عقوبـات على إساءة استعمال نظام الكفالة      
 أية خطط مماثلة بشأن لىملقررة اخلاصة عا يتم إطالعومل . شأهنا أن تسهِّل على املستخَدمني تغيري أصحاب عملهم

 .مان وقطرُع

قوق اإلنسان  حلانتهى إىل علم املقررة اخلاصة أيضاً أن العمال املهاجرين يقعون ضحية انتهاكات             قـد   و -٦٥
ذلك عدم وجود نظام ميكِّن من التمييز بني األشخاص املتاجر هبم           لب الرئيسة   ومن بني األسبا  . على يد السلطات  

 ألن  - قانونية   اً أوراق ال ميلكون فإذا ُضبط عمال مهاجرون     . وبـني املهاجرين غري الشرعيني ومن التعرف عليهم       
، فإهنم يرَسلون   - الكفيل صادر هذه األوراق أو ألن الكفالء ال جيددون على الفور تراخيص عمل وإقامة العمال              

وهم يعاَملون كما لو كانوا مهاجرين غري . حيث تباشر اإلجراءات القضائية حبقهمعلى األرجح إىل مركز احتجاز 
وقد شهدت  . تحديد وضعهم كأشخاص متاجر هبم ومن مث ينبغي مد يد العون إليهم           ُيبذل جهد ل  شـرعيني وال    

سلطات القبض على عدد من األشخاص ُزعم أهنم مهاجرون      مثاالً على ذلك عندما ألقت ال      ٢٠٠٦مان يف عام    ُع
وباملثل، .  أشخاٌص مت االجتار هبم يف واقع األمر       ما إذا كان من بينهم    غري شرعيني دون التحقق من هويتهم ملعرفة        

ور الدعارة، وهو أمر مناف للقانون يف البلدان الثالثة، يبدأ التحقيق معهم على الف            ميارسون  وهم  هؤالء  إذا ُضبط   
. وال حياول أحد هنا أيضاً معرفة ما إذا كانوا أشخاصاً مت االجتار هبم. ويتم احتجازهم يف انتظار ترحيلهم الوشيك
 .ويواجه خدم املنازل اهلاربون ذات املصري
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يقلّص  فرض الفحوص الطبية اإللزامية كشرط مسبق للحصول على ترخيصي اإلقامة والعمل             كمـا أن   -٦٦
 يف أن ُيعترف بصفتهم تلك ألن نتائج الفحوص اليت تثبت اإلصابة بأمراض             حايا االجتار ضأكثر فرص األشخاص    

الترحيل بناء على نتائج تلك الفحوص ينتهك حقهم يف         فإن  فضالً عن ذلك،    و. معينة تؤدي إىل ترحيلهم تلقائياً    
 . مرضه قابالً للعالجغري أنه ُيسمح للعامل بالبقاء يف البحرين إذا كان. كتمان املعلومات املتعلقة هبم

العمال األجانب من مشاق يف الوصول إىل نظام العدالة وغريه          يكابده  ا  مب عموماً تتعلق    شكاوى أخرى  وهناك -٦٧
مـن آلـيات احلماية الرمسية، كإجراءات احملاكم اليت تستغرق وقتاً طويالً جداً، وعدم احلصول على مساعدة مترجم                  

 .عدم متكنهم دائماً من االتصال بسفاراهتم ملساعدهتم أثناء وجودهم رهن االحتجازحام، ومب االستعانةفوري، وصعوبة 

وهو ما يصعِّب   باألشخاص،  كما ُوجد أن التمييز عنصر آخر يشجع الطلب على بعض أشكال االجتار              -٦٨
ء  بسبب عدم دفع أجر العمل أو بسبب االعتدا        العملوى رمسية ضد أصحاب     اعـلى العمال األجانب تقدمي شك     

 ما تنظر السلطات والسكان عموماً إىل العمال املهاجرين األجانب بوصفهم مواطنني            وكثرياً. )١٩(اجلنسـي، مثالً  
وبلغ املقررة  .  إيذائهم منوبالتايل فإن مواقف التمييز وكره األجانب املتأصلة ضدهم تزيد          . أدىن مـنهم درجـة    

 السلطات يف خمافر من قبلافة إىل اإليذاء اجلسدي واللفظي ة ومهينة باإلضلذِّاخلاصة أن املهاجرين يلقون معاملة ُم
وتصف التقارير كذلك كيف تتعرض النساء ملزيد من . الشرطة ويف مراكز االحتجاز ال لسبب إال ألهنم مهاجرون

 .)٢٠(العنف بسبب وضعهن كنساء ووضعهن كعامالت مهاجرات

 الضعيفة اجملموعات - االستغالل - جيم

 واالستغالل هم خدم املنازل، وأغلبهم من النساء والفتيات، وعمال          لإلساءةكثر عرضة   اجملموعـات األ   -٦٩
 الذين يعملون يف   يف قطاع البناء ويف الزراعة؛ واألطفال        ومنهم قُصَّر، ممن يعملون    أغلبهم من الرجال،     -آخرون  

 .مان وقطرقطاع سباق اهلُجن يف ُع

 خادمات املنازل -١

ومن . خدم املنازل لـه   اللذين يتعرض    واإلساءةة اخلاصة تأكيد تفاصيل االستغالل      مت خالل زيارة املقرر    -٧٠
البقاء على أهبة االستعداد ليالً     و ساعة يف اليوم؛     ١٨بلغ  ي قد   الذيأوجه تلك املعاملة عدد ساعات العمل املفرط        

وعدم  العمل اإلضافية؛ عدم احلصول على أجرة مقابل ساعاتوجازة؛ إعدم احلصول على و؛ لرعاية الرضع، مثالً  
فقط  احلصول   أوالبقاء يف بيوت مقفلة،     و والشراب أو على بقايا الطعام فقط؛        الطعامعلى قليل من    إال  احلصول  

احلرمان من حق االتصال عرب اهلاتف والبقاء على اتصال بالعامل اخلارجي؛ وتتجلى و؛ على حرية تنقل حمدودة جداً
املة ويف ظروف العيش الرديئة كأماكن النوم غري املالئمة اليت ال تراعي حرمة حياة              املعاملة املذلة يف العقوبات الظ    

اخلادمـة اخلاصة؛ وعدم دفع األجرة أو خصم مبلغ منها كشكل من أشكال العقوبة؛ واحلرمان من احلصول على           
                                                      

)١٩( CERD/C/BHR/CO/7 ١٥ و١٤، الفقرتان. 
 ,Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Women deserve dignity and respectانظر أيضاً )٢٠(

Amnesty International, May 2005, p. 3. 
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والنفسي واللفظي؛  من وثائق إثبات اهلوية؛ واإليذاء اجلسدي ااخلدمات الصحية؛ ومصادرة جوازات السفر وغريه
 .مبا يف ذلك اإليذاء ذو الطابع اجلنسي

 حجم معاناهتا، هي بال شك الفئة       العملهـذه اجملموعـة، اليت ختفي اجلدران احلصينة لبيوت أصحاب           و -٧١
 واالستغالل إذ إنه، فضالً عن آثار نظام الكفالة املُضعفة وأسباب تكرار اإليذاء األخرى، لإلساءةاألكـثر عرضة    

 وهو ما حيد من قدرة املؤسسات       ، تـزداد ضعفاً بسبب اإلطار القانوين الواهي الذي حييط بظروف عملها           فإهنـا 
مان وقطر مستثنيات ويعود السبب يف ذلك إىل كون خادمات املنازل يف البحرين وُع. الرمسية على توفري احلماية هلا

على بنود العقود اخلاصة    إال   من أجل محايتهن     دوبالتايل فإهنن ال يستطعن االعتما    من نطاق سريان قوانني العمل      
 .العملاليت يوقعن عليها مع أصحاب 

 مجلة يفوحسب القوانني ذات الصلة السارية يف البلدان الثالثة، جيب أن تتضمن العقود معلومات تتعلق،   -٧٢
لية جيوز لكل من    وجيب أن ينص العقد على فترة اختبار أو       . أمـور أخـرى، مبدة العقد واألجرة الواجب دفعها        

وجيب أن يلزم العقد    . جازةإ كما جيب أن ينص العقد على منح         ،العاملـة وصـاحب العمل إهناء العقد خالهلا       
صـاحب العمل بدفع مصاريف اخلدمات الصحية وتوفري املأكل واملسكن إىل جانب تذكرة اإلياب عند انقضاء                

ويف قطر، جيب أن ينص العقد . ةلفهمها العامت يترَجم إىل لغة وجيب أن ُيحرَّر العقد باللغة العربية وجيوز أن. العقد
 إشعار بذلك قبل شهر من تاريخ سريان قرار     توجيهعـلى بـند إضايف مينح صاحب العمل حق إهناء العقد دون             

اإلهنـاء، مثلما هو مطلوب عموماً، يف حال متكن العاملة من تقدمي ما يثبت أهنا كانت تتعرض لتحرش على يد                    
وأي نزاع ينشأ عن استخدام . لعمل أو أن صاحب العمل قد أخل بالتزامات أساسية ينص عليها القانونصاحب ا

 التوصل إىل حل ودي قبل أن حتيل القضية أوالًويف ُعمان، حتاول السلطة املختصة . خادمات خيضع للقانون املدين
 من قانون العمل    ٣ خدم املنازل أيضاً املادة      ، تسري على   واستثنائياً . إذا تعذر التوصل إىل هذا احلل      إىل احملكمـة  

 اليت تنظم منح وزارة العمل والشؤون االجتماعية تراخيص العمل ومدة تلك التراخيص          ١٩٧٦الـبحريين لعـام     
 واحلاالت اليت تستوجب تعليق التراخيص وجتديدها وسحبها قبل         ،وإجـراءات جتديدها والرسوم املفروضة عليها     

 . وحاالت اإلعفاء من تلبية الشروط املطلوبة للحصول على تلك التراخيص، صالحيتهاحلول تاريخ انقضاء مدة

وتشري .  بنود العقد  مدى احترام رصد  لبيد أنه ال يوجد نظام      .  أدىن للحماية  اً إطار يوفرلذلك فإن العقد     -٧٣
ءة املعاملة تقع دون أن     تقارير، يف واقع األمر، إىل أن أصحاب العمل كثرياً ما خيالفون شروط العقود ولكن إسا              

قدية بني خادمات   تعاوتعزف السلطات عن التدخل يف العالقة ال      . يشعر هبا أحد ألهنا حتدث خلف أبواب موصدة       
؛ وُينظر إىل أي تدخل على أنه اعتداء على حق  خاصاً أسرياًالبيوت وأصحاب عملهن ألن هذه العالقة ُتعترب شأناً

 . اعتداء على حقوق وحريات العامالت هو أن نقص احلمايةإال. األسرة يف حرمة احلياة اخلاصة

 ما يكنَّ يف موقف ضعف بسبب نظام الكفالة، فإهنن خيشني يف كثري من احلاالت               وألن العـامالت كثرياً    -٧٤
 عن القيام بذلك ألهنن على األرجح ال ميلكن من املال يعجزنبل إهنن . وى رمسية ضد أصحاب عملهناتقدمي شك

عالوة على ذلك، فإهنن يعلمن أهنن إذا أقدمن على اهلروب،     و.  أو مصاريف التقاضي   احملامنيبه أتعاب   ما يسددن   
هلذا، .  إىل أوطاهننالعودة حيصلن على أجورهن وال على تذكرة فإهنن لنقد يتعرضن لالحتجاز والترحيل وبالتايل ف
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لى إجياد عمل آخر بصورة غري شرعية أو  عظروفهن، رغم   ،فـإهنن كـثرياً ما يفضِّلن البقاء مع أصحاب عملهن         
 .)٢١(اللجوء إىل وسائل غري قانونية، ومن بينها الدعارة، كوسيلة للبقاء على قيد احلياة

 لبواعـث القلـق هـذه، ترحب املقررة اخلاصة باملعلومات اليت تفيد بأن نطاق احلماية الذي توفره                  ونظـراً  -٧٥
وهي ترحب كذلك بكون    .  ستشمل فئة خدم املنازل    ١٩٧٦بحريين لعام   التعديالت اليت سُتجرى على قانون العمل ال      

 .دم املنازلخب بالتحديد ُيعىناملنسق الوطين القطري املعين باالجتار باألشخاص يدرس الوضع حالياً بغية طرح قانون 

 النساء يف صناعة اجلنس -٢

جتار بالنساء اللوايت ُيجلَنب إىل تلك      أيضاً مقصد لال  هي  مان وقطر   علمت املقررة اخلاصة بأن البحرين وعُ      -٧٦
أو ضمن جمموعة من السياح ويوَعْدن بالعمل       " فرقة فنية /فنان"البلدان بتأشريات للعمل يف قطاع الترفيه أو بصفة         

ويف بعض احلاالت، ُتجلب    . ، مث ُيجربن على ممارسة الدعارة     كـنادالت أو مضـيفات يف حانات ومطاعم، مثالً        
 عادية من أجل العمل كخادمات يف البيوت مث ُيجربن على ممارسة الدعارة وغريها من            النسـاء بتأشـريات عمل    
مان وقطر، أُجربت فيها نساء على وعلمت املقررة اخلاصة أيضاً ببعض احلاالت، يف ُع. أشكال االستغالل اجلنسي 

 بعض الفتيات اهلنديات    فقد ُخدعت . الـزواج أو غُرِّر هبن كي يتزوجن ألغراض االجتار هبن واستغالهلن جنسياً           
 .املسلمات بعروض زواج مؤقت مث ِبيعت بعدها كخادمات أو أُجربن على ممارسة الدعارة يف قطر

ويف . ويف الـبحرين، جتري يف الوقت احلاضر مناقشة قانون يضع تدابري ملكافحة استغالل النساء جنسياً               -٧٧
تأشريات ال إساءة استخدام  لتقارير وردت عن     وفقاً و ، دخول األجانب إىل البالد    مراقبةمـان، وبقصد حتسني     ُع
حظر قانون إقامة األجانب التأشريات السياحية فأصبح واجباً على مجيع األجانب الوافدين إىل             فقد  سـياحية،   ال
عالوة على ذلك، جيب على الفنادق      و. مان التسجيل لدى السلطات قبل انقضاء سبعة أيام على تاريخ وصوهلم          ُع

مان باإلضافة إىل ذلك     عُ واستحدثت. ات املعنية تقارير يومية بأمساء مجيع األجانب املقيمني فيها        أن تقدم للسلط  
 .أنظمة تأشريات خاصة تسري على بعض البلدان من أجل التصدي لتجارة اجلنس على الصعيد الدويل

ت مثلما هي ويف انـتظار اعـتماد تشريعات وتدابري أخرى من أجل التصدي الستضعاف هؤالء العامال    -٧٨
 ما يتعرضن ألشكال احلـال بالنسـبة لفئات أخرى من العاملني األجانب، فإن العامالت يف صناعة اجلنس كثرياً              

 هؤالء العامالت   جوازات سفر أن  علمت املقررة اخلاصة    قد  و.  واالستغالل على يد كفالئهن    اإلساءةمتنوعة من   
 حريتهن يف التنقل وكثرياًكما ُتقيَّد بشكل صارم . ورة منهجية تصادر بصوغريها من الوثائق القانونية املتعلقة هبن

باإلضافة إىل ذلك، وبغض النظر عن املعاملة و. ما يصحبهن مرافق عندما ُيسمح هلن مبغادرة مكان العمل أو اإلقامة
 أيضاً االعتداء   النساء يقاسني  الالإنسـانية واملهيـنة اليت يقاسينها عندما ُيجَبرن على ممارسة الدعارة، فإن هؤالء            

وقد تلقت املقررة اخلاصة أيضاً تقارير تشري إىل كون النساء ُينقلن         . اجلسدي والنفسي واللفظي من ِقَبل كفالئهن     
ويف قطر، أفادت تقارير أن . مراراً من مكان إىل آخر، بل من بلد خليجي إىل بلد خليجي آخر، يف بعض احلاالت

  ممارسة الدعارة قد جيء هبن عرب اململكة العربية السعودية أو عرب العديـد مـن النسـاء اللـوايت أُجـربن على          
 .اإلمارات العربية املتحدة

                                                      

 .٧، الصفحة ) أعاله١٥ انظر احلاشية... (التقرير السنوي عن حقوق اإلنسان  )٢١(
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  استخدام األطفال كمتسابقني يف سباقات اهلجن ويف مهن أخرى-٣

ترحب املقررة اخلاصة ترحيباً شديداً باحلظر القانوين الذي فُرض على سباقات اهلجن يف قطر مؤخراً بعد                -٧٩
وحضرت املقررة  . نها إهنا من أهم وجهات االجتار باألطفال ألغراض استخدامهم يف سباقات اهلجن           أن قـيل ع   

اخلاصة شخصياً سباقاً من سباقات اهلجن يف الدوحة وشاهدت كيف ُيستخدم اإلنسان اآليل حالياً حمل األطفال يف 
لذين تقل أعمارهم عن مخسة عشر      ويف ُعمان، ترحب املقررة اخلاصة حبظر استخدام األطفال ا        . تلـك السباقات  

عامـاً يف سـباقات اهلجـن وهـي حتيط علماً بكون ُعمان ال تعتمد على أطفال أجانب من أجل استخدامهم                     
 .كما علمت املقررة اخلاصة أن سباق اهلجن ال مياَرس يف البحرين. كمتسابقني يف سباقات اهلجن

ينتمون إىل مجيع فئات اجملموعات الضعيفة      طفال املتاجر هبم     أن األ  ، باإلضافة إىل ذلك   ، املقررة اخلاصة  وعلمـت  -٨٠
ويقال إن ما جيعل هذا األمر يسرياً هو تزوير وثائق األطفال بغرض احلصول على تأشريات               . اليت مت تعريفها يف هذا التقرير     

طاع غري النظامي ويف كما تلقت املقررة اخلاصة معلومات حمددة عن حاالت االجتار باألطفال يف الق. وعلى تراخيص عمل
وتلقت فضالً عن ذلك معلومات عن مدى االستخفاف املنتظم يف هذين البلدين            . الـزراعة ويف قطـاع الصيد يف ُعمان       

 .بالقانون الذي مينع استخدام خادمات املنازل اللوايت تقل أعمارهن عن سن معينة

 العمال فئات أخرى من -٤

والنساء العاملني يف القطاع اخلاص، ال سيما يف املصانع وقطاع البناء           تتضمن املعلومات املتعلقة بالرجال      -٨١
واملزارع وصناعات أخرى، مصادرةَ وثائق اهلوية وعدَد ساعات العمل املفرط وظروف العمل املخطرة وظروف              

صف النهار العيش الشاقة اليت ال ُتحترم فيها أدىن معايري السالمة واإلصحاح، وعدم السماح بفترة استراحة يف منت
. أو عطلة هناية األسبوع واألجازة السنوية، وحرية التنقل احملدودة وعدم دفع األجور أو خصم مبالغ منها كعقوبة 

ويف بعـض األحيان، ُيجَبر العمال، مثالً، على دفع تكاليف اخلدمات الطبية اخلاصة هبم وقد اشتكوا من صعوبة                  
له، وبالرغم من وجود إطار عمل قانوين أشد صرامة من ذاك وفضالً عن ذلك ك. احلصول على اخلدمات الصحية  

ويعود السبب يف ذلك أساساً إىل      . املتوفر خلدم املنازل، يقع هؤالء العمال املهاجرون ضحية لإلساءة واالستغالل         
 .حالة ضعفهم بسبب نظام الكفالة وعدم وجود آلية رصد منتظمة ملراقبة االلتزام بأنظمة وشروط االستخدام

 تدابري بديلة - دال

أكـدت املناقشـات مع خمتلف سفارات البلدان املرسلة الرئيسة وأفراد من اجملتمع املدين وجود االجتار                 -٨٢
باألشخاص يف البلدان الثالثة وضرورة إجراء تعديالت قانونية معينة، مبا يف ذلك رصٌد أشد صرامة إلعمال وإنفاذ 

 .القوانني والتدابري ذات الصلة

 ن املرسلةالبلدا -١

حتاول السفارات األجنبية، بدرجات متفاوتة، سد الثغرات الوقائية واحلمائية املوجودة يف البلدان املضيفة              -٨٣
وتتراوح هذه اآلليات بني محالت التثقيف والتوعية داخل أقاليمها قبل أن . عن طريق إقامة آليات خمتلفة خاصة هبا
بنغالديش (وعمليات تفتيش مواقع العمل ) بنغالديش وباكستان، مثالً(قبلة يهاجر مواطنوها وأيضاً يف البلدان املست
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وتعيني حد أدىن لألجور    ) بنغالديش ومصر وباكستان، مثالً   (والتدقيق يف عقود العمل     ) ومصـر والفلـبني، مثالً    
 املستقبلة على   وإدراج بعض وكاالت التوظيف يف البلدان     ) مثالً، اهلند وإندونيسيا والفلبني   (بالنسـبة ملواطنـيها     
والتفاوض ) بنغالديش، مثالً (والدعوة إىل التصديق على صكوك دولية       ) مثالً، اهلند والفلبني  (القائمـة السـوداء     

وزيارة مراكز االحتجاز ) بنغالديش وإندونيسيا وسري النكا والفلبني، مثالً(والوساطة مع الكفالء ومع السلطات 
بنغالديش ومصر،  (وتقدمي املساعدة الطبية والنفسية والقانونية واملالية       ) نبنغالديش، مصر، اهلند، نيبال، باكستا    (

 ).بنغالديش واهلند وإندونيسيا وسري النكا والفلبني(وإقامة مآوي لضحايا االعتداء واالستغالل ) مثالً

 املستقبلة  إىل البلدان  ،أو النساء يف سنة معينة    عموماً،   على سفر النساء     كما فرضت بعض البلدان حظراً     -٨٤
بعـد مـا ورد مـن حاالت وتقارير عديدة عن اإلساءة واالستغالل اللذين يتخذان طابعاً جنسياً بصفة خاصة                   

وتشعر املقررة اخلاصة بالقلق إزاء أوجه احلظر تلك ألهنا تنتهك حرية النساء يف             ). بـنغالديش واهلند وباكستان   (
ري شرعية مما جيعلهن أكثر عرضة لإلساءة واالستغالل، وهو ما التنقل وجتربهن يف هناية األمر على اهلجرة بصورة غ

 .يؤدي بدوره إىل زيادة الطلب على االجتار هبن

ويساور املقررة اخلاصة قلق من كون بعض البلدان اليت هاجرت أعداد كبرية من مواطنيها ليس هلا حضور  -٨٥
 ليس هلا سوى حضور قنصلي فخري يف البحرين فسري النكا، على سبيل املثال،(قنصلي كامل يف البلد املستقبل   

 ).بينما ليس إلثيوبيا أي حضور على اإلطالق يف البحرين وقطر وليس إلندونيسيا من ميثلها يف ُعمان

تشيد املقررة اخلاصة بالبلدان املرسلة ملا تقوم به من أنشطة وتشجعها عليها، فإهنا تود أن جتدد                ويف حـني     -٨٦
فإبرام اتفاقات ثنائية هو أمر مستحب نظراً . ثنائية شاملة بني البلدان املرسلة والبلدان املستقبلةدعمها إلبرام اتفاقات 

. للغايـات اليت تبشِّر بتحقيقها وكذلك إلطالقها عملية إعادة تقييم للمشاكل املطروحة ومناقشتها من قبل الطرفني               
، بالتزامات واضحة برصد عمل وكاالت التوظيف يف البلد وقد تؤدي االتفاقات الثنائية دوراً هاماً يف التصريح، مثالً

ولذلك ترحب املقررة اخلاصة مبا ورد مثالً من        . األم ويف البلد املضيف إىل جانب تعريف العمال املهاجرين حبقوقهم         
 .معلومات عن عمان، اليت شرعت حالياً يف وضع اللمسات األخرية على اتفاق ثنائي مع اهلند

 اجملتمع املدين -٢

وهي . تشيد املقررة اخلاصة بعمل مجيع أفراد اجملتمع املدين الذين اجتمعت هبم يف البحرين وُعمان وقطر               -٨٧
، على العمل البالغ األمهية     يف البحرين وافدة، وهي منظمة غري حكومية       ال ةمجعية محاية العمال  تشـجع باخلصوص    

وقد ساعد هذا املأوى، منذ     . رضن لسوء املعاملة  الـذي تقـوم بـه يف إدارة مأوى خلادمات املنازل اللوايت يتع            
 .، نساًء من بنغالديش وإريتريا واهلند وإندونيسيا وسري النكا٢٠٠٥أبريل /نيسان

 يف مساعدة السلطات يف ما تبذله من جهود يف    ياً أساس اًوتؤكـد املقررة اخلاصة أن للمجتمع املدين دور        -٨٨
وهو قد يؤدي دوراً هاماً أيضاً يف ممارسة . ة حق األشخاص املتاجر هبموتعزيز ومحايسبيل مكافحة االجتار بالبشر  

. ما متليه الضرورة من ضغط على السلطات كي تفي بالتزاماهتا الدولية بأن تتوخى العناية الواجبة يف هذا الشأن                 
وهي . دين نشيطولذلك فإن املقررة اخلاصة تشجع حكومات البحرين وُعمان وقطر على هتيئة بيئة مواتية جملتمع م
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تدعو، من أجل حتقيق هذه الغاية، حكومات تلك البلدان على التوايل إىل دعم املبادرات اليت يتخذها اجملتمع املدين 
 .يف مكافحة االجتار باألشخاص بوسائل منها إجراء مشاورات مع املنظمات املعنية، حسبما يكون مناسباً

 استنتاجات -رابعاً 

حرين وُعمان وقطر، بدرجات متفاوتة من االلتزام، بوجود االجتار باألشخاص          لقد أقرت كل من الب     -٨٩
وهناك قوانني وتدابري متنوعة ملكافحة االجتار باألشخاص وتوفري احلماية للعمالة املهاجرة           . ضـمن حدودهـا   

ن، قد  غري أن حكومات تلك البلدا    . األجنبـية، كما أن هناك قوانني وتدابري أخرى ال تزال يف طور اإلعداد            
أخفقت حىت اآلن يف الوفاء بالتزاماهتا الدولية بتوخي العناية الواجبة ملنع االجتار باألشخاص ومبالحقة ومعاقبة               

 .املتاجرين وبتوفري سبل االنتصاف واملساعدة املالئمة لألشخاص ضحايا االجتار

واالستغالل اجلربي  العمل  الجتار باألشخاص قصد استخدامهم يف      ل مان وقطر وجهةُ  والـبحرين وعُ   -٩٠
وأغلب الضحايا هم من النساء والفتيات اللوايت يتم توظيفهن كخادمات منازل وكعامالت يف جمال              . اجلنسي
كما تؤثر هذه الظاهرة، وإن يكن بدرجة أقل، على عمال آخرين، ال سيما الرجال العاملون يف قطاع . الترفيه

ليت جرى سنها مؤخراً يف عمان وقطر بشأن استخدام         وقد كانت القوانني ا   . اإلنشـاءات والعمـل الزراعي    
ولكن املراقبة الدقيقة بغية وضع     . األطفال يف سباقات اهلجن فعالة يف التصدي الستغالل األطفال هلذا الغرض          

 .حد هنائي لالجتار باألطفال هلذه الغاية يبقى ضرورة ملحة

فالة وما ينشأ عنه من مناخ يطغى عليه سوء         وتشعر املقررة اخلاصة بالقلق بصفة خاصة إزاء نظام الك         -٩١
ومما يزيد قلقها عدم تطبيق قوانني العمل والقوانني ذات الصلة خبدم           . معاملـة العمال املهاجرين واستغالهلم    

وتـبقى فرص وصول العمال املهاجرين األجانب إىل العدالة حمدودة حيث إن            . املـنازل يف هـذه الـبلدان      
، تستغرق وقتاً طويالً جداً وكثرياً ما ُتقّصر يد العمال عن احلصول على مساعدة              اإلجراءات القانونية، مثالً  

 .حمام أو مترجم فوري

ومـن الضـروري بذل مزيد من اجلهد لتوضيح مفهوم االجتار باألشخاص للموظفني العموميني بغية                -٩٢
ثاث املواقف واملمارسات التمييزية كما إن توعية عامة الناس أمر ال غىن عنه الجت. إنفاذ القوانني احلاليةضمان 

 .جتاه العمال املهاجرين

وتدعـم املقررة اخلاصة اعتماد املبادئ التوجيهية جمللس التعاون اخلليجي ملكافحة االجتار بالبشر وما               -٩٣
 .سوف يؤدي إليه من تشجيع لتوثيق التعاون اإلقليمي بشأن االجتار باألشخاص

وتطبيق قوانني العمل ومكافحة االجتار بالبشر وتنفيذ القرارات املتعلقة وأخرياً، من الضروري احترام  -٩٤
 .بانتهاكات تلك القوانني
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  توصيات-خامساً 

 :توصي املقررة اخلاصة مبا يلي -٩٥

  املنع-ألف 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقيات  )أ( 
بشأن العمال املهاجرين واالتفاقية رقم ) ١٩٤٩(٩٧ل الدولية ذات الصلة، مبا فيها االتفاقية رقم     منظمة العم 

وينبغي . بشـأن اهلجرة يف أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين           ) ١٩٧٥(١٤٣
 لقطر أن تفكر جدياً يف التصديق على بروتوكول بالريمو؛

لية متوافقة متاماً مع بروتوكول بالريمو ومراعاة مجيع العناصر املكوِّنة          جعـل التشريعات احمل    )ب( 
 لتعريف االجتار؛

 تعديل قوانني العمل بغية جعلها تسري أيضاً على خدم املنازل؛ )ج( 

 إلغاء نظام الكفالة والسماح للعمال املهاجرين بتغيري أصحاب عملهم بسهولة؛ )د( 

ضور أصحاب العمل واملستخَدمني، يف مجيع عقود العمال        تدقـيق السـلطات املختصة، حب       )ه( 
املهاجرين مبن فيهم خدم املنازل والنساء اللوايت ُيستقدمن للعمل يف جمال الترفيه، بغية ضمان كون الشروط                
الـواردة ضـمنها ال تفضي إىل سوء املعاملة، والتأكد من أن العمال يفهمون الشروط الواردة يف عقودهم                  

 وينبغي أن تكون ترمجة العقد إىل لغة يفهمها العامل إلزامية؛. لء إرادهتمويقبلوهنا مب

أن تسـعى احلكومـات إىل إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف وبرامج تعاون مع بلدان         )و( 
املنشـأ وبلدان العبور من أجل منع االجتار باألشخاص، خاصة النساء واألطفال، والتعاون يف التحقيقات مع                

وضمن إطار التعاون هذا، ميكن للحكومات أن تعقد اجتماعات منتظمة مع           . رمني ويف إدانتهم وتسليمهم   اجمل
 السفارات األجنبية الستعراض التطورات وتقاسم املعلومات؛

أن تسعي احلكومات إىل احلصول على مساعدة الوكاالت املتخصصة، مبا فيها مفوضية األمم             )ز( 
سان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية املتحدة السامية حلقوق اإلن

 والـتعاون معهـا لالهـتداء مبشورهتا بصفتها خبرية يف املسائل املتعلقة بالتصدي لظاهرة االجتار باألشخاص                
 وال سيما ما يتعلق حبقوق اإلنسان لألشخاص املتاجر هبم؛

صة تثين على البحرين ملا أحرزته من تقدم يف هذا اجملال، فإن على      يف حـني أن املقـررة اخلا       )ح( 
احلكومـات احـترام التزاماهتا الدولية عن طريق هتيئة بيئة مواتية يستطيع فيها اجملتمع املدين العمل من أجل                  

 املسامهة يف مكافحة االجتار باألشخاص وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص املتاجر هبم؛
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  مجـيع العمـال املهاجـرين دورة توجيهية يف البلدان املرسلة والبلدان املستقبلة              حضـور  )ط( 
إلعالمهم حبقوقهم وواجباهتم كمستخَدمني مقيمني يف البلدان املستقبلة، مع إيالء اهتمام خاص لتقاليد وثقافة            

 اجملتمع املضيف؛

. رسلة والبلدان املستقبلة  رصد نشاط وكاالت التوظيف بطريقة مالئمة يف كل من البلدان امل           )ي( 
 وميكن جعل تسجيل تلك الوكاالت إلزامياً والقيام بعمليات تفتيش رمسية موقعية تكون منتظمة ومباغتة؛

تقـدمي تدريب للموظفني العموميني املعنيني ولوكاالت التوظيف فيما يتصل بطبيعة ووجود             )ك( 
 املهاجرين األجانب؛االجتار باألشخاص، وقوانني العمل وحقوق وحريات العمال 

أن تعتمد ُعمان خطة عمل وطنية وأن تنشئ آلية تنسيق وطنية مستقلة لتنسيق املناقشات بني  )ل( 
وينبغي . الدوائر احلكومية، وأن تتخذ تدابري ملكافحة االجتار باألشخاص وتوفر احلماية لألشخاص املتاجر هبم            

 .اجملتمع الدويل أثناء هذه العمليةالتشاور مع اجملتمع املدين ومع املنظمات الدولية و

 احلماية -باء 

جعل إجراءات التحقق والتدقيق يف هوية األشخاص املتاجر هبم إجراءات منهجية يف مراكز              )م( 
وينبغي النظر يف وضع ترتيبات بديلة، غري الترحيل أو اإليداع يف مراكز االحتجاز، من أجل إيواء        . االحتجاز

  التعرف عليهم يف مكان آمن؛األشخاص املتاجر هبم يتم

وينبغي أن تكون   . ضـمان حـق العمـال األجانب يف الوصول إىل نظام عدالة متاح ونزيه              )ن( 
مصـاريف التقاضـي، إن ُوجدت، معقولة وأن تتم اإلجراءات على وجه االستعجال وأن توفَّر هلم خدمات                 

وينبغي أال تعلَّق   . اجات النساء واألطفال  الـترمجة الفورية واملساعدة القانونية وأن تراعى بشكل خاص احتي         
تراخيص عمل العمال املهاجرين يف انتظار البت يف املنازعات القانونية، وينبغي السماح هلم بالتمتع حبق إجياد                

وينبغي توفري احلماية الضرورية للشهود ولألشخاص املتاجر هبم، مبا يف . وظيفة بديلة أثناء سري تلك اإلجراءات
  احلفاظ على السرية؛ذلك احلق يف

اسـتحداث إطار شامل خاص حبقوق اإلنسان يتيح تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص              )س( 
املتاجر هبم وإعمال هذا اإلطار لتحقيق مجلة أمور منها تشجيع األشخاص املتاجر هبم على تقدمي شكاوى رمسية 

ملتاجر هبم احلماية واملساعدة الكافيتني، مبا وينبغي للحكومات أن تضمن منح األشخاص ا. ضد من تاجروا هبم
يف ذلك السكن املالئم واملساعدة القانونية واملساعدة الطبية والنفسية واملادية، واحلق يف احلصول على تعويض 

وينبغي . عن األذى الذي حلق هبم، واإلعادة اآلمنة إىل بلداهنم أو إعادة إدماجهم، حسب ما يكون مستحسناً               
وينبغي أال تكون تلك احلماية واملساعدة مشروطة       . ترم التزاماهتا املتعلقة بعدم الترحيل القسري     للدول أن حت  

 بقبوهلم اإلدالء بشهادهتم ضد من ُيدَّعى أهنم يتاجرون باألشخاص؛

ونظـراً لكون احلق يف حرمة احلياة اخلاصة مقيد باخلضوع لفحوص إجبارية خاصة بفريوس               )ع( 
يدز، ينبغي أن حتظر قوانني الصحة العامة والقوانني اجلنائية وقوانني مكافحة التمييز اإل/نقـص املناعة البشري  
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وعندما ُتجرى تلك الفحوص، . إجراء هذه الفحوص اإلجبارية جملموعات مستهدفة، مبا فيها العمال املهاجرون
 جيب ضمان احملافظة على سرية النتائج؛

هجياً عندما يتم احتجاز رعايا لبلداهنا، وتسهيل       ضـمان قيام السلطات بإعالم السفارات من       )ف( 
وينبغي أن تضمن البلدان املرسلة توفر املوارد الضرورية        . زيارة احملتجزين من قبل املوظفني القنصليني املعنيني      

 لسفاراهتا يف الدول املضيفة من أجل القيام بتلك الزيارات ومتابعة القضايا وتقدمي أية مساعدة ضرورية؛

ـ  )ص(  اء آليات لرصد ظروف العمل ومدى التقيد بعقود العمل املتعلقة بعمل خدم املنازل يف      إنش
وينبغي إجراء زيارات مفاجئة إىل املنازل ومقابالت سرية مع خدم املنازل؛ مبا يف ذلك . بيوت أصحاب عملهم
 يف هناية فترة االختبار؛

ضع توظيفهم لقوانني العمل،    تطبـيق آليات لرصد ظروف عمل العمال املهاجرين الذين خي          )ق( 
وينبغي . ولتفتيش مواقع العمل مبا يف ذلك األماكن اليت يعمل فيها العمال ليالً، تطبيقاً أكثر منهجية وصرامة               

 إغالق معسكرات العمل غري املسجلة أو إجبارها على التسجيل؛

وينبغي .  تدابري محائيةإيالء عناية خاصة لتلبية االحتياجات احملددة للنساء واألطفال عند وضع )ر( 
 أال تؤدي تلك التدابري إىل الالفتئات على حقوق وحريات أخرى ومنها حرية التنقل؛

إعالم العمال املهاجرين احملتجزين يف مراكز االحتجاز بأسباب توقيفهم، وذلك بلغة يفهموهنا،  )ش( 
ة هاتفية حملية أو دولية، وإتاحة اتصاهلم       وتوفري املساعدة القانونية هلم إن طلبوها، والسماح هلم بإجراء مكامل         

 بسفاراهتم؛

ينـبغي لـلحكومات توخي احلذر الشديد يف ضمان عدم حصول اآلباء و األوصياء الذين                )ت( 
يـرافقون أطفـاالً قاصرين على مبالغ أو منافع حىت يوافقوا على السماح باستغالل األطفال املوجودين يف                 

 اً مبصلحة الطفل الفضلى يف معاجلة تلك احلاالت؛وينبغي أن ُيستهدى دائم. رعايتهم

ويف . إيالء عناية خاصة لضبط عبور القُصَّر للحدود ومتريرهم بوصفهم راشدين بوثائق مزورة )ث( 
تلك احلاالت، ينبغي اختاذ اخلطوات الضرورية من أجل توفري احلماية واملساعدة الالزمتني للقُّصر املعنيني، مبا               

 ىل أوطاهنم بوسيلة آمنة أو إعادة إدماجهم يف اجملتمع إذا كانت إعادة القاصر إىل وطنه               يف ذلـك إعـادهتم إ     
 ليست يف مصلحته؛

عدم استمرار البحرين يف تأجيل افتتاح املأوى املخصص هلذا الغرض، وُتشجَّع احلكومة على              )خ( 
ل النساء املهاجرات من أجل     إعـادة الـنظر يف اخلطـط اليت أرسلتها إىل املقررة اخلاصة للحد من حرية تنق               

وينبغي لُعمان . وميكن تصور تدابري بديلة كأن يرافقهن عاملون اجتماعيون عند خروجهن من املأوى. محايتهن
 أن تفكـر جديـاً يف إنشـاء مـأوى يـلجا إليه األشخاص املتاجر هبم حيث ميكنهم احلصول على احلماية                     

 واملساعدة الضروريتني؛



A/HRC/4/23/Add.2 
Page 30 

 

ت الدائـرة حالـياً يف ُعمان بشأن سباق اهلجن إىل رفع السن األدىن              أن تفضـي املناقشـا     )ذ( 
وعالوة على ذلك، ووفقاً لتوصيات جلنة حقوق الطفل، تدعو         .  عاماً ١٨للمستخدمني يف هذه السباقات إىل      

املقـررة اخلاصة حكوميت ُعمان وقطر إىل إجراء عمليات تفتيش مباغتة مليادين سباقات اهلجن وملزارع تربية                
 .جن من أجل ضمان تنفيذ القوانني ذات الصلة على النحو الواجباهل

  املعاقبة-جيم 

وفاء احلكومات بالتزاماهتا الدولية بأن تتصرف متوخيةً العناية الواجبة ملنع االجتار باألشخاص  )ض( 
 وللتحقيق فيه واملعاقبة عليه طبقاً لألحكام احملددة يف بروتوكول بالريمو؛

بتجميع إحصائيات شاملة خبصوص التحقيقات واملالحقات القضائية يف        حلكومات  اأن تقوم    )أ أ( 
اجلرائم املتصلة باالجتار باألشخاص، على أن تكون هذه اإلحصائيات مفصلة حسب نوع اجلرمية ونوع جنس               

 الضحية وسنها؛

و، تعريف أن تضـمن ُعمان والبحرين، أثناء مواءمة قوانينهما الوطنية مع بروتوكول بالريم        )ب ب( 
 مجيع مكونات االجتار باألشخاص بوصفها جرائم؛

. أن تضمن احلكومات تنفيذ قرارات احملاكم والعقوبات الصادرة عنها تنفيذاً فورياً وصارماً            )ج ج( 
 وينبغي نشر القرارات واألحكام املتعلقة باالجتار باألشخاص؛

 اجلوار، مبا فيها البلدان األصلية      أن تعقـد احلكومات اتفاقات تسليم للمجرمني مع بلدان         )د د( 
 .وبلدان العبور، من أجل تنسيق ما تبذله من جهود يف سبيل مكافحة االجتار بالبشر

- - - - - 


