التقرير الطوعي األول ململكة البحرين بشأن التقدم احملرز
على الصعيد الوطين يف تنفيذ أهداف االتفاق العاملي مـن
أجـل اهلجـرة اآلمنـة واملنظمـة والنظاميـة.

 9سبتمرب 2020
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أوالً -مقدمة
 )1شاركت مملكة البحرين يف املشاورات واملفاوضات التحضريية لالتفاق العاملي مـن أجـل
اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ،انتهاءً بـاملمترر اككـومي الـدولي العتمـار مشـرو
االتفاق املعقور يف العاصمة مراكش باملغرب يف  11- 10ريسمرب .2019
 )2تتشرف مملكـة البحـرين بـأن ترتـر تقريرهـا الطـوعي األولـي ىل األمـا العـام ل مـ
املتحدة للتكرم بإحالته ىل املنظمة الدولية للهجرة.
 )3ىلن ىلعالن مملكة البحرين تبنيها ألهداف االتفاق العـاملي سـوف يكـون يف حـدور أحكـام
الدستور والقانون وما يتفق مر السياسات واملساقات واألولويات الوطنية ،ومـر برنـام
عملها ،ويف سياق تنفيذ رؤيتها ( )2030وتق أهداف التنمية املستدامة الـ بـأ أن ال
تسـتنن أحـداً ،مــر األ ـذ يف االعتبــار ،أن الطبيعـة اغغراتيـة للملكــة ال اعلـها وجهــة
لتــدتق املهــاجرين لــري النظــاميا نتيجــة ،ــروف معينــة ،كمــا هــو اكــال يف بعـ
الدول ،تضالً عن كونها رولة لري مصدرة للعمالة الوطنية.
آلية ومنهجية ىلعدار التقرير:
 )4مت ىلعدار التقرير األول بواسطة هيئـة تنظـي سـوق العمـل مـن ـالل تشـكيل غنـة
را لية ،بناءً على التكليف الصارر هلا من قبل وزارة اخلارجيـة ،كونهـا اغهـة املعنيـة
واملختصة واألكنر اتصا ًال مبسائل اهلجـرة ،ال سـيما تلـمل املرتبطـة بسـوق العمـل مـن
جانأ ،ونظرًا لضيق الوقت املمنـو ععـدار التقريـر ،والـذي ال يسـمك بتشـكيل غنـة
تض اغهات الرمسية ولري الرمسية ععدار التقرير من جانأ آ ـر ،نظـرًا ملـا يتطلبـه
التشــكيل مــن مشــاورات ولقــاءات تســتغرق وقت ـاً يتجــاوز موعــد تقــدي التقريــر ،مــر
اكرص على تشكيل غنة مشرتكة تض خمتلف اغهات ععدار التقارير الالحقة.
 )5يتنــاول التقريــر التقــدم احملــرز يف تنفيــذ أهــداف االتفــاق مبــا يتماشــى مــر السياســات
واألولويــات الوطنيــة ،مــن ــالل رراســة املواضــير املتعلقــة ومايــة وتع ي ـ حقــوق
املهاجرين ،واستعراض اعجراءات األساسية املتخذة ،وما رنله من ىلجنازات ،مر مراعـاة
اعباز قدر اعمكان.
 )6يتضمن التقرير بع املعلومات األساسية املوج ة ال تدع ىلعداره ،وتشكل عنـاوين
رئيســة يف موضــوعاته ،وهــي :عــدر الســكان ونســبة العمالــة املهــاجرة منــه ،والعوامــل
املــمتةرة يف اســتقطابها ،واكالــة االقتصــارية والتنميــة البشــرية ،واعطــار القــانوني و
الصلة بالعمالة املهاجرة.
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ةانياً -معلومات أساسية:
أ .عدر السكان ونسبة العمالة املهاجرة:
 )7يقــدر عــدر ســكان البحــرين ،وتــق أحــد ىلحصــائية لعــام  2019مليــون و( )484ألــف
نسمة ،منها ( )702ألف نسمة مواطن وريين أي ما نسبته ( ،)%47.3كما يبلغ عـدر
املهــاجرين (األجانــأ) ( )782ألــف نســمة ،أي مــا نســبته ( )%52.7مــن لــالي عــدر
السكان.
 )8ري أترار اجملتمر البحريين بسمات بارزة وأصـيلة ،وصـفات ديـدة تـوتر الطمأنينـة
واالستقرار للعمالة املهاجرة ىلليها والعابرين من الهلا .وتأتي يف مقدمة السـمات البـارزة
للمجتمر البحريين التسامك والتآ ي اعنساني ،والنقة واألمـان يف املعـامالت ،والبعـد عـن
كاتــة صــور التعصــأ أو التفرقــة أو التميي ـ  ،األمــر الــذي أرس ىل اســتقرار العمالــة
املهاجرة تيها ،ووتر هل منا اً من الراحـة والطمأنينـة ،وجعلـها وجهـة جا بـة وسـأ
التقارير الدولية الصاررة يف هذا الشأن.

ب .اكالة االقتصارية والتنمية البشرية ال تدع أهداف االتفاق:
 )9أشــار تقريــر التنميــة البشــرية لعــام  2015ىل أن مملكــة البحــرين اتــل املرتبــة ()45
عاملياً والرابعة ليجياً ،لتكون مصنَّفة ضـمن الـدول املرتفعـة جـدًا يف التنميـة البشـرية
وال تض ( )49رولة حققت ممتشراً يرتاو بـا ( )0.8و( )1مـن ممـو ( )188رولـة
مشلها التقرير .هذا وقد احتلـت أيضـاً املركـ الــ( )18عامليـًا واألول عربيـاً يف ممتشـرات
اكريــة االقتصــارية ال ـ تتضــمن السياســات املاليــة والنقديــة والتجاريــة واالســتهال
اككـومي مــن اعنتــاف وتــدتق رؤو األمــوال واالســتنمارات األجنبيــة وحقــوق امللكيــة
الفكرية.
 )10وقد الت مـت مملكـة البحـرين بعمليـة متواصـلة مـن التخطـيت االسـرتاتيجي ،و لـمل
حرصـًا علــى بنــاء السياســات الوطنيــة الـ تــدع حقــوق العمالــة املهــاجرة مــن ــالل
االستنار ىل حقائق واضحة حول واقر اململكة عرب عملية ختطيت مستمرة ،تسعى مـن
الهلا ىل االستخدام األمنل واألكنر تاعليـة ملـوارر اململكـة املتاحـة ،مـن أجـل اقيـق
التنمية الوطنية الشاملة ،وهو ما ينعكس بدوره على بلوغ أهداف االتفاق العاملي.
 )11ويف ىلطـار اغهـور املتواصـلة يف هـذا الشـأن ،أطلقـت اململكـة يف أكتـوبر  ،2008رؤيتهــا
االقتصــارية ،لعــام  2030وشــعارها االســتدامة والتناتســية والعدالــة .وعليــه ،أعــدت
االسـرتاتيجية االقتصــارية الوطنيـة لكــل أربــر سـنوات ،آ رهــا للســنوات ،2022-2019
ومت اعتمارها كخريطـة طريـق لالقتصـار الـوطين والعمـل اككـومي .حيـ تركـ
تلمل االسرتاتيجية على توةيق الرتابت با السياسات اككوميـة ،واديـد أهـ املبـاررات
االسرتاتيجية ال بأ تنفيذها الل تلمل الفرتة احملدرة ،ومنها ما يتصـل بــجملة مـن
أهــداف االتفــاق العــاملي ،كمــا مت اديــد اغهــات املســمتولة عــن تنفيــذ تلــمل املبــاررات
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واعجراءات املطلوبة عجنازها .ولقد انعكس لـمل علـى مـا اقـق مـن تقـدم ملحـو ،يف
مال التنمية الشاملة.

ف .اعطار القانوني كماية وتع ي حقوق العمالة املهاجرة:
ميناق العمل الوطين والدستور:
 )12يأتي احتـرام وتع ي حقـوق اعنـسان على ا تالتها ،مبا تيها حقوق العمالة املهـاجرة
انـسجاماً مـر القـي واملبـارئ اعنـسانية الـ تـضمنها مينـاق العمـل الـوطين ،والتأكيـد
على مبدأ املساواة وعدم التميي بسبأ اغنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
 )13ونظراً لكون العمل أحد أه املقومات االقتصارية وتع ي التنمية من جهـة ،والسـبأ
األبرز للهجرة الدولية للمملكة من جهة أ رس ،تقـد جعـل لـه رسـتور مملكـة البحـرين
قيمة اقتصـارية وىلنسـانية ،تقـوم علـى أسـس تراعـي قواعـد العدالـة االجتماعيـة ،مـن
الل تنظي العالقة با العمال وأصحاب األعمال ،مر تأكيده على عدم جواز تـرض
عمل ىلجبـاري علـى أحـد ىلال يف األحـوال الـ يعينهـا القـانون لضـرورة قوميـة ومبقابـل
عارل ،أو تنفيذاً كك قضائي .كما كفل الدستور حـق التقاضـي يف أي نـ ا ينشـأ يف
العالقة ،ىل جانأ التمتر اكقوق واكريات األساسية األ رس هلذه الفئة.
القانون:
 )14ويف ىلطــار مــا نــع عليــه الدســتور ،تصــدر القــوانا ال ـ تتضــمن ،تيمــا تتضــمنه،
التأكيــد علــى احــرتام ودايــة حقــوق املهــاجرين ،ومــن بيــنه العمــال املهــاجرين ومــا
يتصل به  ،ومن أبرزها:


قانون العقوبات رق ( )15لسنة  1976وتعديالته.



املرسوم بقانون رق ( )33لسنة  2002بإصدار قانون النقابات العمالية.



القانون رق ( )19لسنة  2006بشأن تنظي سوق العمل.



القانون رق ( )5لسنة  2007بشأن مكاتحة التسول والتشرر.



القانون رق ( )1لسنة  2008بشأن مكاتحة اعاار باألشخاص.



القانون رق ( )36لسنة  2012بشأن العمل يف القطا األهلي.



القانون رق ( )37لسنة  2012بإصدار قانون الطفل.

برام وسياسات اككومة:
 )15واتصاالً مبا سبق ،تإن برام وسياسات اككومة تمتكد ،تيما تمتكد عليـه ،علـى أن
تنطلق مشـارير التنميـة مـن منظـور احـرتام حقـوق اعنسـان ،مبـا تيهـا حقـوق العمـال
املهــاجرين ،ونشــري يف هــذا الصــدر ىل برنــام عمــل اككومــة ل عــوام ()2022-2019
واملعنون بـ "أمن اقتصاري واجتماعي مستدام يف ىلطار توازن مالي" ويسـتهدف الربنـام ،
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تيمــا يســتهدته ،دايــة بيئــة العمــل مــن ــالل تــوتري تــرص العمــل ،ورع ـ الــربام
املتخصصة لضمان منو بيئة األعمال ،وتع ي اخلدمات يف هذا اغانأ.
 )16كما مل تغفل رؤية مملكـــــة البحـــــريـــــن االقتصـــــاريــــــة ( )2030مـن تأكيـد
املبارئ األساسية ال يتعا االسرتشـار بهـا يف مسـرية اململكـة الراميـة ىل تع يـ مكانتهـا
على الساحة الدولية ،ورتر املستوس املعيشي ،من ـالل زيـارة اعنتاجيـة وىلبـار تـرص
العمــل ب ـأجور م يــة ،يف بيئــة معيشــية آمنــة ،وتــق طــة تقــوم علــى اكاجــة ىل
ىلصالحات متكاملة ،ومبارئ أساسية للرؤية تتمنـل يف االسـتدامة والتناتسـية والعدالـة،
وأ رياً العمل على تلبية الطموحات ال تستهدف االقتصـار واككومـة واجملتمـر ،ومـن
بينها ركا املواطنا واملهاجرين من اكصول على رعايـة صـحية ات نوعيـة عاليـة،
وتوتري البيئة اآلمنة ،والتمتر مبنـا معيشـي وةقـايف آمـن وجـذاب يتماشـى مـر أهـداف
االتفاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.
 )17وحرصت مملكة البحرين عند تبينها أهداف التنمية املسـتدامة علـى اقيقهـا وتقـًا
ملبدأ "تنمية ال تستنين أحداً" ،من ـالل لـق التـوازن بـا العمالـة الوطنيـة واأل ـرس
املهاجرة عرب اعتمار سياسة نشطة يف سوق العمل تسعى ىل اقيق للة من األهـداف،
منهــا تطــوير املهــارات ومواكبــة متطلبــات ســوق العمــل ،وزيــارة تــرص العمــل الالئــق
للمواطنا مـن جهـة ،والسـعي لالسـتخدام األمنـل للعمـال املهـاجرين مـن جهـة أ ـرس،
وضمان اكد امل طلـوب مـن اكقـوق ،وتلبيـة االحتياجـات األساسـية هلـ وألسـره مـن
رون أي ريي ـ مــن ــالل مشــرو ىلصــال ســوق العمــل الــذي يعــد األول مــن نوعــه يف
منطقة الشرق األوست ،ولقي ترحيباً ىلقليمياً وأممياً لتماشيه مر املعايري الدولية املعنيـة
وقوق اعنسان ال سيماً حقوق العمال املهاجرين ،ويعكس الت ام اململكة بتـوتري اكمايـة
الالزمــة لضــمان تلــمل اكقــوق طبقـًا للقــوانا والتشــريعات الوطنيــة ،واالرتقــاء ببيئــة
العمل ،تضالً عن السعي حنو التحرر من نظام الكفالة.1

الت امات البحرين الدولية يف مال حقوق العمالة املهاجرة:
 )18وباعضاتة ىل ميناق العمل الوطين ،والدستور ،والقوانا ات الــصلة ،تقــد انــضمت
مملكــة البحــرين ىل للــة مــن االتفاقيــات الدوليــة األساســية يف مــال حقــوق اعنســان
ىللــاالً ،ومــا يعنــى وقــوق العمالــة املهــاجرة اديــداً ،ىل جانــأ انضــمامها ىل منظمــة
العمل الدوليّة مبوجـأ املرسـوم رقـ ( )9لسـنة ،1977قـد أوجـدت يف مموعهـا ىلطـارًا
متكامالً من اكماية هلذه الفئة ،يقوم على ىلنفا ها نظام ممتسسي متكامل ،يعمـل وتـق
املعــايري الدوليــة ات الصــلة ،ىل جانــأ اعجــراءات والتــدابري الـ اختــذتها يف هــذا الشــأن،
وهذه االتفاقيات هي:
 .1العهــد الــدولي اخلــاص بــاكقوق املدنيــة والسياســية  ،2006الــذي انضــمت ىلليــه
حكومة مملكة البحرين مبوجأ القانون رق ( )56لسنة 2006؛
 .1لمزيد من التفاصيل ،يرجى االطالع على التقرير الوطني الطوعي األول لمملكة البحرين ألهداف التنمية المستدامة (.)2030
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 .2العهد الدولي اخلـاص بـاكقوق االقتصـارية واالجتماعيـة والنقاتيـة 2007؛ الـذي
انضمت ىلليه حكومة مملكة البحرين مبوجأ القانون رق ( )10لسنة 2007؛
 .3االتفاقية الدولية للقضاء على لير أشكال التميي العنصري 1990؛ال انضـمت
هلا حكومة مملكة البحرين موجأ املرسوم رق ( )8لسنة 1990؛
 .4االتفاقيّة اخلاصة بـالرق واملربمـة يف سـبتمرب  1926واملعدلـة بـالربوتوكول احملـرر
عـــام  ،1953واالتفاقيّـــة التكميليّـــة عبطـــال الـــرق واـــارة الرقيـــق واألعـــراف
واملمارســات الشــبيهة بــالرق لعــام  1956اللــتا انض ـمّت ىلليهمــا حكومــة مملكــة
البحرين مبوجأ املرسوم رق ( )7لسنة 1999؛
 .5اتفاقيّــة األم ـ املتحــدة ملكاتحــة اغرةــة املنظمــة عــرب الوطنيّــة والربوتوكــولا
املكملا هلا ،وهما بروتوكول مكاتحة تهريأ املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر،
وبروتوكول منر وقمر ومعاقبـة اعاـار باألشـخاص خباصـة النسـاء واألطفـال،
ال انضمت ىلليها حكومة مملكة البحرين مبوجأ القانون رق ( )4لسنة 2004؛
 .6كما صارقت أو انضمت ىل بع اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة ،والـ وصـل
مموعها ىل عشر اتفاقيات ،حي انضمت ىل :
أ -اتفاقيّات منظمة العمل الدوليّة رقـ ( )14لسـنة  1921بشـأن تطبيـق الراحـة
األسبوعية ،ورق ( )29لسنة  1930بشأن السخرة أو العمل اغربي ،ورق ()81
لســنة  1947بشــأن تفتــيش العمــل يف الصــناعة والتجــارة ،ورق ـ ( )89لســنة
 1948بشأن تشغيل النساء يف الصـناعة لـيالً؛ و لـمل مبوجـأ املرسـوم رقـ ()5
لسنة 1981؛
ب -االتفاقية رق ( )105لسنة  1957يف شأن ىللغاء العمـل اغـربي مبوجـأ املرسـوم
رق ( )7لسنة 1998؛
ف -االتفاقيّة رق ( )159لسنة  1983اخلاصة بالتأهيل املهـين والعمالـة (املعـوقا)
مبوجأ املرسوم بقانون رق ( )17لسنة 1999؛
ر -االتفاقيّــة رقــ ( )111لســنة  1985اخلاصــة بــالتميي يف االســتخدام واملهنــة
مبوجأ املرسوم رق ( )11لسنة 2000؛
ه -االتفاقيّــة رق ـ ( )182لســنة  1999بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال
واعجراءات الفوريّـة للقضـاء عليهـا ،مبوجـأ املرسـوم بقـانون رقـ ( )12لسـنة
2001؛
و -االتفاقيّــة رق ـ ( )155لســنة  1981بشــأن الســالمة والصــحة املهنيــتا وبيئــة
العمل و لمل مبوجأ القانون رق ( )25لسنة 2009؛
ز -االتفاقيّة رق ( )138لسنة  1973بشأن اكد األرنى لسـن االسـتخدام ،مبوجـأ
القانون رق ( )1لسنة 2012؛
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 االتفاقية العربية ملكاتحة اغرةة املنظمة عرب اكدور الوطنية ،والـ انضـمتهلا اململكة مبوجأ القانون رق ( )4لسنة .2017

رور املمتسسات الوطنية واجملتمر املدني يف تشجير احرتام وداية حقوق
العمالة املهاجرة:
 )19باعضاتة ىل مـا تقـوم بـه السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية ،تـإن مملكـة
البحرين تولي أهمية كربس لدور املمتسسات الوطنية واجملتمر املـدني يف تشـجير احـرتام
وداية حقوق العمالة املهاجرة ،ومن لمل:
 )20ىلنشاء املمتسسـة الوطنيـة كقـوق اعنسـان مبوجـأ القـانون رقـ ( )26لسـنة ، 2014
لتضطلر بدور مه يف تع ي ودايـة حقـوق اعنسـان ،والـ مـن بينهـا حقـوق العمالـة
املهاجرة وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها واعسهام يف ضمان ممارستها ،وىلنفا ًا لـدورها يف
هذا الشأن ،تقد منحها القـانون واليـة واسـعة يف التعـاطي مـر خمتلـف القضـايا واملسـائل
ات الصلة ،و لمل عرب تلقي الشكاوس وتقدي أوجه الدع  ،وقد عـ ز لـمل الـدور ،ىلنشـاء
تـر هلــا يف مقــر اللجنــة الوطنيــة ملكاتحـة اعاــار باألشــخاص ومركـ دايــة ورعـ
العمالة املهاجرة ،ىل يأتي ىلنشاءه ىلةانًا منها بأن تع ي ودايـة حقـوق العمالـة املهـاجرة،
بأ أن اظى باكماية يف لير صـورها ،مـن رون ىلي رييـ ألي سـبأ ،عـرب تقـدي
الدع القانوني واكقوقي هلا ،والنظر يف أي انتهـا يقـر علـى حقـوقه العماليـة ،وهـو
رور يتنال والغاية من االتفاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.
 )21وةار اجملتمر املدني روره جنباً ىل جنأ مر اغهات السياسـية والنقابـات يف ىلطـار
القـوانا ات الصـلة يف رسـ السياسـات واديـد األولويـات الوطنيـة ،حيـ يبلـغ عـدر
اغمعيــات األهليــة (منظمــات اجملتمــر املــدني) مــا يقــارب ()617لعيــة مســجلة وتقـًا
ألحكــام املرســوم بقــانون رق ـ ( )21لســنة  1989بإصــدار قــانون اغمعيّــات واألنديــة
االجتماعية والنقاتية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشـباب والرياضـة واملمتسسـات
اخلاصة وتعديالته ،يف حـا أن عـدر النقابـات العماليـة املنضـوية اـت أحكـام املرسـوم
بقانون رق ( )33لسـنة  2002بإصـدار قـانون النقابـات العمّاليـة وتعديالتـه تصـل ىل
( )91نقابة عمالية .ىل جانأ اغمعيات السياسية اخلاضـعة للقـانون رقـ ( )26لسـنة
 2005بشـــأن اغمعيّـــات السياســـية .حيـ ـ تعمـــل هـــذه الكيانـــات ليعهـــا ووتقـ ـًا
ال تصاصــاتها عل ـى تشــجير واحــرتام ودايــة اكقــوق واكريــات ،ومنهــا مــا يتصــل
بالعمالة املهاجرة ورس السياسات ات الصلة.

وضر االتفاق يف النظام القانوني ململكة البحرين أهداف االتفـاق العـاملي
من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية:
 )22نظراً العتبار االتفاق وةيقة لري مل مة تستند ىل القانون الـدولي وىل مموعـة مـن
األطر العاملية ات الصلة ،تأتي مشاركة مملكة البحرين بدءًا من املشاورات واملفاوضـات
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التحضريية لالتفاق ،وانتهاءً باملمترر اككومي الدولي العتماره ،معلنـة تبنيهـا ألهـداف
االتفاق العاملي ضمن حدور أحكام الدستور والقانون ،وما يتفق مر السياسـات واملسـاقات
الوطنية ،وبالنظر ىل طبيعتها اغغراتية والدةولراتية.

اهلدف ()1
لر بيانات رقيقة ومصنفة واستخدامها كأسا للسياسات القائمة على
األرلة
 )23تعد مملكة البحرين مـن الـدول الرائـدة يف مـال تطـوير أنظمـة الــسجل الــسكاني يف
منطقة الشرق األوسـت ،واـرص عنـد رسـ سياسـاتها واديـد أولوياتهـا الوطنيـة،
على املمتشرات ال يكشف عنها الواقر واستناراً ىل قاعدة البيانات ال توترها أنظمة
السجل السكاني ،أ ذاً يف االعتبار بالطبيعة اغغراتية للمملكة وال ال اعلـها وجهـة
لتدتق املهاجرين لري النظاميا ،ويف الوقت اته تإنهـا ليسـت رولـة مصـدرة للعمالـة،
وهلذا الغرض تقد اعتمدت مملكة البحرين منذ العام  1984نظامًا مبوجـأ املرسـوم
بقانون رقـ ( )9لسـنة  1984يف شـأن السـجل السـكاني املركـ ي ،يعمـل علـى لـر
وىلةبــات وتنظــي املعلومــات اخلاصــة بــاملواطنا واملهــاجرين ،مــن حيــ البيانــات
الشخصية والـ تشـمل االسـ  ،والعنـوان ،ومكـان وتـاريخ املـيالر ،واغـنس ،والديانـة،
واغنســـية ،واكالـــة ال وجيـــة ،واملمتهـــل العلمـــي ،والو،يفـــة ،والعمـــل علـــى ىلعـــدار
اعحصاءات والبيانات واملعلومـات الدقيقـة وتـق املعـايري الدوليـة ،الـ تسـاه يف رعـ
عمليات التخطيت والسياسات ومنها ما يتعلـق بـاهلجرة ،ومـا يتصـل بتنفيـذ أهـداف
التنميــة املســتدامة ،حيــ تشــمل تلــمل اعحصــاءات عــدة مــاالت منهــا البيانــات
الدةولراتية ،واالجتماعية ،والبيئية ،واالقتصارية.
 )24كمــا اــرص اململكــة عنــد ىلعــدار طتهــا الوطنيــة الــ تتضــمن االســرتاتيجية
والسياسة العامة املتعلقة باهلجرة الدولية ال سيما يف بيئة العمل ،ومبـا يتفـق والرؤيـة
االقتصارية للمملكة ( ،)2030ويف ضـوء تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة ،وبرنـام
عملها الذي تضعه كل أربر سنوات على االسـتنار علـى قاعـدة واسـعة مـن البيانـات
املصنفة.
 )25ولتحقيق هذا الغرض ،تقد أنشأت هيئة تعنى بتنظي سوق العمل مبوجـأ القـانون
رق ( )19لسنة  ، 2006ختـتع رون لريهـا ومـن ـالل قاعـدة البيانـات علـى لـر
واليــل البيانــات واملعلومــات واعحصــاءات املتعلقــة بالوضــر االقتصــاري يف اململكــة
انطالق ـاً مــن كونهــا اغهــة املعنيــة بإصــدار تصــاريك العمــل ،وتــرا يع وكــاالت
التوريد ومكاتأ التو،يف ،وتصاريك م اولـة أصـحاب العمـل املهـاجرين ،واديـدها،
وىللغائها ،وىلصدار تصاريك امللتحقا من أسر العمـال املهـاجرين ،وتتبـر عمليـة اهلجـرة
منذ كظة الد ول ىل اململكة وأةناء التواجد تيها ،وحتى كظة املغاررة ،حي تعمل
على ادي تلمل البيانات بشكل مسـتمر ومنـتظ علـى حنـو يعكـس الواقـر العملـي
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واكقيقي للوضر االقتصاري وبيئة العمل ،عرب نظام ىللكرتوني متطـور عرارة العمالـة
املهــاجرة ( ،)Expat management systemحيــوي املعلومــات الشخصــية كاتــة
للعامــل املهــاجر ،ىل جانــأ املعلومــات املتعلقــة بتــاريخ أول ر ــول ىل اململكــة ،وحالــة
اعقامة ،واملعلومات املتعلقة الو،يفة وجهتها.
 )26كمـا تعمــل اهليئـة علــى ىلعــدار التقـارير يف هــذا الشــأن ،ونشـرها بالوســائل املناســبة،
لتكون متاحة للكاتة لالطال عليها .كما أنشأ نظام يف العام  2018أطلق عليه نظام
اعحالـة الـوطين ( ،)National referral mechanismيسـاه يف رسـ السياســات
املتعلقة باهلجرة ،من الل الشكاوس ىللي ترر ىلليـه مـن العمالـة املهـاجرة ،والعمـل علـى
تصنيفها واليلها ،وبيان أوجه الضعف ،والعمال على معاغتها.
 )27وقد ساهمت تلمل البيانات بشكل كـبري يف ىلعـارة رسـ السياسـات املتعلقـة باسـتقدام
العمالة املهاجرة ،من الل االستفارة من العمالة املهاجرة النظامية املتوترة يف اململكة،
يف طــوة حنــو م يــد مــن التقنــيا يف عمليــة االســتقدام ،علــى حنــو يتناســأ مــر
اعمكانيات واملوارر املتوترة مـ ن جانـأ ،وعلـى حنـو يضـمن رتـر العمالـة املهـاجرة يف
اململكة باخلدمات األساسـية مـن جانـأ آ ـر ،كمـا سـاهمت تلـمل البيانـات يف سـهولة
التعامل مر تلـمل الفئـة يف ،ـل جائحـة كورونـا للحـد مـن تـداعياتها ،عـرب اسـتيعاب
العمالة ال مت االستغناء عنها نتيجة الظروف يف سوق العمل من حي تعنرها.
 )28وتيما يتعلق بالتعـاون مـر أصـحاب املصـلحة املعنـيا ،سـواء كـان يف بلـدان املنشـأ ،أو
العبـــور ،أو املقصـــد ،تقـــد حرصـــت مملكـــة البحـــرين علـــى ىلعمـــال هـــذا اغانـــأ،
كمشاركتها يف حوار أبو،يب ،من أجل تع ي التعاون با الدول اآلسـيوية املصـدرة
للعمالــة ورول ملــس التعــاون لــدول اخللــي العربيــة ،واســتعراض أتضــل املمارســات
والنظ واعجراءات العملية الكفيلة بتسهيل وتنظي انتقال وتو،يف األيدي العاملة
اآلسيوية لتلبية احتياجات سوق العمل ،ىل جانأ تع ي ىلجراءات اكمايـة القانونيـة
لكل مـن العمـال املهـاجرين وأصـحاب العمـل ،وتقـاً ل نظمـة والتشـريعات املعتمـدة يف
مملكة البحرين مبا يتواتق مر معايري العمل الدولية.

اهلدف ()2
تقليع الدواتر والعوامل اهليكلية السـلبية الـ تضـطر النـا ىل مغـاررة
بلده األصلي
 )29نال اكق يف العمل يف مملكـة البحـرين مكانـة جعلتـه يف مصـاف اكقـوق الدسـتورية،
مبوجــأ املــارة ( ،)13لــذلمل كــان مــن الضــروري تــوتريه للمــواطن بشــرو عارلــة،
وعدم ترضه جربًا على أي ترر باسـتنناء مـا يبينـه القـانون بالضـرورة ،و لـمل كلـه
علــى أســس اقتصــارية مراعيــة للعدالــة االجتماعيــة .األمــر الــذي أوجــد بيئــة آمنــة
وحاضــنة للعمالــة الوطنيــة مــن رون اكاجــة ىل اهلجــرة ومغــاررة اململكــة ونـًا عــن
عمل.
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 )30ويف سبيل لمل ،تـإن الدولـة مل مـة وـق اكمايـة ،وحـق املسـاواة أمـام تـولي خمتلـف
األعمال ،وعليـه ،تقـد اختـذت طـوات جـارة لرتلـة مفهـوم التنميـة املسـتدامة ىل
سياســة عمليــة عــرب رؤيــة اجتماعيــة اقتصــارية طموحــة أطلقهــا حضــرة صــاحأ
اغاللــة امللــمل املفــدس -حفظــه او ورعــاه -يف العــام  ،2008عنونــت بـــ "رؤيــة مملكــة
البحــرين  ،"2030ملــا تقدمــه مــن أبعــار تنمويــة واضــحة ،وأطــر ملعاغــة التحــديات
الرئيسة وال جـاءت مسـتندة علـى ةـال مبـارئ أساسـية ،هـي :االسـتدامة والعدالـة
والتناتسية.
 )31واقيقا ألهـداف التنميـة املسـتدامة ،جـاء برنـام عمـل اككومـة ل عـوام (-2019
 )2022مرتك ا على مبدأ التوازن با مـا رتلكـه مـن ىلمكانيـات ومـوارر ،والتحـديات
ال تواجهها ،ومتطلبات واحتياجات املواطنا ومواصـلة التطـوير والبنـاء ،وتأكيـد
استدامة التنمية االقتصـارية يف اململكـة ،وعليـه ،تـإن الربنـام يعـد ترلـة ألهـداف
التنمية املستدامة ،وعلى األ ـع مـا يتعلـق منهـا بـاكق يف العمـل ،مـن ـالل جعـل
مسرية النمو االقتصـاري املسـتدام أولويـة اسـرتاتيجية ،عـرب تـاما بنيـة اتيـة يقـوم
عليها ،وتهيئـة الظـروف الـ تتـيك ألتـرار اغيـل اكاضـر واملسـتقبل اكصـول علـى
ترص عمل الئق افِّ االقتصار ومن رون اعضـرار بالبيئـة ،ويف ،ـل ،ـروف الئقـة
ركنها من الصمور وتدتر الستدامتها.
 )32وقــد حــرص الربنــام علــى ركــا األتــرار مــن رتــر مســاهمته يف عمليــة التنميــة،
وجعــل املــدن واملســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــر وآمنــة وقــاررة علــى الصــمور
ومستدامة ،تقد أو برنام عمـل اككومـة اهتمامـاً حنـو تع يـ األمـن واالسـتقرار
والقـــدرة علـــى مواجهـــة الكـــوار وحـــاالت الطـــوارئ ،واعرارة املســـتدامة للمـــوارر
االسرتاتيجية مر تأما التنمية اكضرية املستدامة.
 )33ومن للة السياسات ال قامت بها مملكة البحرين يف سعيها لتحقيق رؤيتهـا القائمـة
علــى لــق تنميــة مســتدامة حقيقيــة يف بيئــة العم ـل ،اعتمارهــا رؤيــة اقتصــارية
متقدمة تقوم على أسا أن يكون املـواطن يـاراً مفضـ ًال لـدس الشـركات وأصـحاب
العمل يف عملية البناء والتطوير ،حي حققت جناحاً ملحو،اً على هذا الصـعيد عـرب
تنفيذ العديد من املشارير اهلارتة ىل ىلصال بيئة التعلي والتدريأ املهين عـرب تع يـ
آلي ات اعشراف واملراجعة الدوريـة آلليـة العمـل تيهـا ،ووضـعت عـدرًا مـن االشـرتاطات
الواجأ االلت ام بها لضمان اقيق مستوس عال مـن اغـورة يف املخرجـات ،وموائمتهـا
مر احتياجات سوق العمل وأهداف التنمية املستدامة.
 )34ويف ىلطار ىلصال سوق العمـل ،تقـد تبنـت مملكـة البحـرين برنامـاً متكـام ًال ملعاغـة
البطالـــة الـ ـ بلغـــت يف العـــام  2005حنـــو  ،%17بغـــرض افيـــف منـــابر البطالـــة
ومسبباتها ،وهو ما أرس ىل استقرار نسـبة البطالـة يف اكـدور اآلمنـة وهـي  %4باملائـة
منــذ العــام 2010حتــى اآلن ،وبــا تلــمل الــربام  ،الربنــام الــوطين للتو،يــف ،ليمــنك
األتضلية للمـواطن البحـريين ،وتع يـ ترصـه ليكـون اخليـار األول يف التو،يـف ،مـر
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اكفا ،على مرونة سوق العمل الستقطاب الكفاءات ،وتأهيلـها يف و،ـائف مسـتدامة،
وترص متكاتئة وتق احتياجات سوق العمل .كما مت ىلطالق برنام (ضمان) وهـو
برنــام مطــور للتــدريأ مــر ضــمان التو،يــف ،ويف طــوة تعــد نوعيــة يف مــال
التوطا ،تقد عملت اململكة على ىلقامة معارض للتو،يف عامة ومتخصصـة ،تعمـل
على ىلرماف الباحنا عن عمل يف القطا اخلاص.
 )35ولغرض رتر كفاءة املواطن البحريين للدرجة ال يكون قاررًا تيهـا علـى املناتسـة يف
سوق العمل ،باعضاتة ىل الـدتر قـدماً باعنتاجيـة يف املشـارير التجاريـة بـالتوازي مـر
املساعدة يف لـق تـرص و،يفيـة ات قيمـة مضـاتة يف اململكـة ،تقـد أنشـأت يف العـام
 2006ممتسسة أطلق عليها (ركـا) تهـدف ىل رعـ تنميـة القطـا اخلـاص ليكـون
احملر الرئيس للنمو االقتصاري .ىل يأتي تأسيسها انسجاماً مر أهداف رؤية البحرين
االقتصارية ( )2030ومبارئها األساسية ،واملتمنلة يف االستدامة والعدالـة والتناتسـية،
وتنويـــر املـــوارر ،و لـــق تـــرص ىلبداعيـــة مـــن ـــالل اقتصـــار قـــائ علـــى املعرتـــة
والتكنولوجيا.
 )36ويف السياق اته ،عملت مملكة البحرين على اقيق مبدأ املساواة وتكاتمت الفرص ،من
الل ىلنشاء "وحدات تكاتمت الفرص" يف عدر من الوزارات واملمتسسات الرمسيّة والقطا
اخلاص ،ويف ملسي النوّاب والشـورس ،الـ ختـتع بتفعيـل النمـو ف الـوطين عرمـاف
احتياجــات املــرأة البحرينيّــة يف التنميــة بإر ــال احتياجاتهــا يف مــاالت عملــها يف
الــوزارات أو األجه ـ ة اككوميــة .ويعمــل صــندوق العمــل "ركــا" ســالف اعشــارة
بتحقيــق للــة مــن األهــداف وال ـ مــن بينهــا ورتــر كفــاءة العمــال البحــرينيا
وقدراته اعنتاجية ،واملناتسة يف سوق العمل ،وتهيئة البيئة املناسـبة غعلـه اخليـار
األتضل للتو،يف ،واعتبار البحرنة شرطاً الحتفا ،أصحاب العمل بتصـاريك العمـل
واديدها بالنسبة للعمالة املهاجرة.
 )37ويف طوة حنو اكد من الفروقات و ف التباين وانعـدام املسـاواة يف األجـور والـذي
قد يشكل أحد أسباب اهلجرة ،قامـت الدولـة عـرب صـندوق العمـل (ركـا) بتحسـا
أجور العمالة الوطنية ،يضاف ىل لمل ،ىلقامة معارض التو،يف املتخصصـة يف سـبيل
القضاء على البطالة واكيلولة رون هجـرة العمالـة الوطنيـة ،عـرب ىلرمـاف املـواطنا يف
و،ائف ومهـن نوعيـة وجا بـة ،وبـأجور مناسـبة يف خمتلـف القطاعـات اعنتاجيـة يف
سوق العمل.
 )38وملواجهة تداعيات جائحة كورونا على االسـتقرار الـو،يفي للعمالـة الوطنيـة ،تقـد
قامت بتفعيل برنام رع أجور املواطنا العاملا يف القطا اخلاص ،ضـمن ح مـة
مالية بقيمة ( )3.4مليار رينار ،مبا يعارل ( )9مليار روالر.
 )39وىل جانأ لمل كله ،تقد عملت مملكة البحرين ويف سبيل اقيق أهـداف التنميـة
املستدامة ،ال سيما اهلدف األول والذي يشرت يف مقاصده مر اهلدف يف اععالن العـاملي
يف تقليع الدواتر السلبية والعوامل ال تمتري ىل اهلجـرة ،علـى رعايـة أكنـر تئـات
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اجملتمــر حاجــة للضــمان ،والتكاتــل ،وتــوتري مقاومــات األمــن االجتمــاعي عــرب اختــا
ح مة من النظ والتدابري للحمايـة االجتماعيـة ،وبـرام السـكن ،ومانيـة التعلـي ،
والصحة ،واخلدمات األساسية ،و لمل من الل تقدي خمصصات مالية للتـأما ضـد
التعطل ،وعالوة اسا املعيشية ،ومباررة التعوي مقابل رتـر الـدع عـن اللحـوم،
وختفي رسوم الكهرباء واملاء ،ولريها ،وبالتالي يضمن لذوي الد ل احملـدور العـيش
الكري  ،وهذه املباررات يف مملها تهدف ىل ف نسبة حمدوري الد ل ىل النصف
على األقل ولول عام  ،2030واكيلولة رون مغاررته للمملكة.
 )40وأ رياً نمتكد حـرص اململكـة علـى مواكبـة كـل القـرارات املتعلقـة بتحسـا بيئـة
العمل الصاررة عن األم املتحدة من أجل ضمان وكفالة حق العمل والعيش الكري
للجيل اكالي ،ىل جانأ كفالته وضمانه ملستقبل أجياهلا القارمة ،وركـا اجملتمـر
من مسايرة حركة التطور يف جوانبها كاتة.

اهلدف ()3
تقدي معلومات رقيقة يف حا قتها يف لير مراحل اهلجرة
 )41أنشــأت الدولــة هيئــة خمتصــة باملعلومــات واككومــة اعلكرتونيــة ،لتكــون منصــة
ىللكرتونيــة وطنيــة ،حرصــت مــن الهلــا علــى تــوتري خمتلــف اخلــدمات اككوميــة
ىللكرتونياً ،مبا تيها تلمل املتصلة بالعمالة املهاجرة ،ومتاحة للجمير من ـالل القنـوات
ال خيتارونها ،حتى أصبحت ج ءاً أصيالً يف منظومة اخلـدمات الـ توترهـا الدولـة
للمــواطنا واملقــيما مــن العمالــة املهــاجرة ،والــ وار وأصــحاب األعمــال واغهــات
اككومية ،وتتضمن رليالً مبختلف اخلدمات بلغات متعدرة بلغت ( )12لغة.
 )42يضاف ىل لمل ىلطالق اغهات املعنية بالعمالة املهاجرة كشمتون اغنسية واغـوازات
واعقامة ،وهيئة تنظـي سـوق العمـل ،ووزارة العمـل والتنميـة واالجتماعيـة ،مواقـر
ىللكرتونية توتر من الهلـا املعلومـات وأوجـه الـدع كاتـة لفئـة العمالـة املهـاجرة يف
خمتلــف مراحــل اهلجــرة ،واديــداً مــا يتعلــق بــالقوانا وسياســات املنظمــة للــهجرة،
وشرو منك التأشريات ،وترا يع العمل ،ومعرتة الوضر القانوني للعامل املهاجر.
 )43ولغــرض اــدي آليــات التواصــل مــر العمالــة املهــاجرة بهــدف الوصــول ىل أقصــى
مستويات اكماية والتع ي ومبا حيقـق مقاصـد اهلـدف ،قامـت هيئـة تنظـي سـوق
العمــل بتخصــيع ــت ســا ن علــى مــدار الســاعة وبلغــات متعــدرة .كمــا قامــت
بطباعة وتوزير الكتيبات االسرتشارية تستهدف العمالة املهاجرة منـذ كظـة ر وهلـا
اململكة ،وىلقامتها انتهاءً مبغاررتها ،وتكنيـف اكمـالت اععالميـة ،بلغـات متعـدرة عـرب
بوسائل خمتلفة منها ،ت ويده برق اتصال كظة الد ول ىل اململكة ،ويتلقون من
الله الرسائل النصـية التنبيهيـة والتوعويـة ،وكـل مـا يتعلـق بوضـعه القـانوني،
حي بلغ عدر الرسائل املرسلة أكنر من مخسة مليون رسالة نصية سـنوياً بــ ()14
لغة.
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 )44وتيما يتعلق بإنشاء نقا استعالم مفتوحة وميسـورة تعنـى بالعمالـة املهـاجرة ،تقـد
مت ىلنشاء مرك كماية ورعـ العمالـة املهـاجرة ،ىل يعـد أول مركـ شـامل لتقـدي
اخلدمات الوقائية واعرشارية والدع الفين والقانوني للعمالـة املهـاجرة علـى املسـتوس
اعقليمــي ،ويتضــمن مركـ ًا عيــواء العمالــة املهــاجرة الـ قــد تكــون يف وضــر شــبهة
ضــحية ىلاــار باألشــخاص ،أو عرضــة لالســتغالل ،والعمــل علــى حفــح حقــوقه
اعنسانية ،ىل جانأ وجـور نقـا اسـتعالم تابعـة للهيئـة موزعـة يف خمتلـف منـاطق
اململكة ،من بينها نقطة االستعالم وتقدي اخلدمات يف مطار البحرين الدولي.
 )45ولتع ي واسا التعاون واكوار املنتظما على الصعيد اعقليمي والدولي من أجـل
تبــارل املعلومــات تيمــا يتعلــق بالعمالــة املهــاجرة ،تقــد شــاركت اململكــة يف خمتلــف
الفعاليات ات الصلة ،ومن بينها مشاركاتها يف حوار أبو،يب سالف اعشارة.

اهلدف ()4
ضمان حيازة لير املهاجرين ما ينبت هويته القانونية ووةائق كاتية
 )46ارص مملكة البحرين على ضرورة وجوب حيازة كل تـرر علـى الوةـائق الالزمـة
عةبات اهلوية القانونية ،سـواء كـان م واطنـًا أو مهـاجرا ،ملـا تشـكله تلـمل الوةـائق مـن
أهمية لبيان الرابطة السياسية والقانونية با الفرر والدولـة ،توجـأ عليهـا دايتـه
ومنحــه امل ايــا واكقــوق املرتتبــة علــى هــذه الرابطــة ،وأن عــدم حيازتهــا يرتّــأ آةــارًا
سلبيّة ،تتمنل يف جعل اكقوق األساسيّة ل ترار عرضةً لالنتهـا  ،ويصـبك التمييـ
وسوء املعاملة طرًا قائمًا ومالزمًا هل .
 )47ويف هذا الشأن ،صدر القانون رق ( )46لسنة 2006بشأن بطاقة اهلوية ،ليوجأ على
كــل تــرر مواطن ـاً كــان أو مهــاجراً اكصــول علــى بطاقــة اهلويــة وال ـ تتضــمن
البيانـــات الالزمـــة ،للتعـــرف علـــى هويـــة حاملـــها ،باعضـــاتة للبيانـــات الدالـــة علـــى
شخصيته ،كفصيلة الدم ،وبصمات األصـابر ،وبصـمة العـا ،والبصـمة الوراةيـة ،يف
ىلطار من اخلصوصية والسرية ،وي ال بوز االطال عليهـا ىلال وتـق القـانون ،كمـا
حظر القانون على أي شخع طبيعي كان أو اعتبـاري اسـتخدام أو ىلبقـاء أي تـرر يف
اخلدمة ما مل يكن حاصالً على بطاقة هوية سارية املفعول .ويف سبيل توتري اكمايـة
القانونيــة لتلــمل البيانــات ،تقــد صــدر مــمت رًا القــانون رقـ ( )30لســنة 2018بشــأن
ىلصدار قانون داية البيانات الشخصية.
 )48ولتــوتري اكمايــة الفعّالــة للمهــاجرين ال ســيما العــاملا مــنه  ،تــإن مملكــة البحــرين
رتلمل نظاماً ىللكرتونياً متكامالً أنشئ وتق أعلى املعايري املعتمدة يف هـذا الشـأن ،يعمـل
علــى ربــت اغهــات اككوميــة ات العالقــة منــذ كظــة وصــول املهــاجر ىل مملكــة
البحرين عرب أي من مناتذها ،واصيل بياناتـه البيولوجيـة ،ومنهـا بصـمة األصـابر
والصورة الشخصية ،والبيانات الدالة على هويته ،يف طوة تسهل التعرف على هويـة
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املهاجر ،ال سـيما يف حـال عـدم حيازتـه مسـتندات ةبوتيـة ،ىل جانـأ صـدور بطاقـة
هوية رقمية ،و ات صائع رنر ت ويرها ،أو استعماهلا النتحال شخصية حاملها.
 )49ويف السياق اته ،ويف ىلجراء يوتر م يداً من اكماية للمستندات النبوتيـة للمهـاجرين
من العمالـة ،تقـد أوجـأ قـانون العمـل يف القطـا األهلـي يف املـارة ()12علـى صـاحأ
العمل تسلي العامل ىليصاالً مبا مت ىليداعه يف ملفه الشخصي ،كما يلت م بررهـا ىلليـه
متى طلبها باعتبارها وريعة .كما أوجد داية يف حال تقـدان تلـمل املسـتندات ،مـن
الل تقدي بالغ لدس اغهات األمنية لتجنيبـه املسـمتولية يف حـال الت ويـر وانتحـال
الشخصية من جهة ،ولتمكنيه من اكصول على بدل تاقـد عـن تلـمل املسـتندات مـن
جهة أ رس.
 )50ولعلّ من التحديات ال عملت مملكـة البحـرين علـى مواجهتهـا والتغلـأ عليهـا ،هـو
القيام بعملية ادي البيانات الشخصـية بالنسـبة للعمالـة املهـاجرة والـ اولـت يف
وقت الحق ىل عمالة لري نظامية وتعذر الوصول ىلليها ،ال سـيما يف الظـروف الـ قـد
يتعرضون تيها ل س الل بقائه يف اململكـة ،كمـا هـو اكـال بالنسـبة ىل جائحـة
كورونا ،حي قامت اململكة ولغرض الوصول ىلليه للحيلولة رون تفشـي الفـايرو
مــن جهــة ،وتــوتري اكمايــة والعــالف هلـ مــن جهــة أ ــرس ،بــإطالق دلــة لتصــحيك
وضعها القانوني وادي بياناتها ،مر اععفاء من الرسوم والغرامات.
 )51وتيما يتعلق بكفالة تقدي وةائق قنصلية يف حا وقتها للمـواطنا املهـاجرين ،مبـا
يف لمل وةائق اهلوية والسفر ،تإننا حنيل بيـان لـمل ىل مـا سـيت ىليضـاحه يف اهلـدف
(.)14

اهلدف ()5
تع ي تواتر ومرونة وسائل اهلجرة النظامية
 )52تعمــل مملكــة البحــرين ومــن ــالل هيئــة تنظــي ســوق العمــل ،علــى وضــر
اسرتاتيجية وسياسة عامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية واملهاجرة ،ولر واليل
البيانـات واملعلومــات واعحصــاءات املتعلقــة بالوضـر االقتصــاري يف اململكــة وحاجــة
سوق العمل ،ويف سبيل لمل ،تقد حرصت اململكة علـى مرونـة اعجـراءات املتعلقـة
بإصدار تصاريك العمل املتعلقة بالعمالة املهاجرة واديـدها ،والعمـل علـى تقـدي
دمــة ســريعة تقــوم علــى تكــرة "املعاملــة الواحــدة" يف ىلصــدار واديــد تصــاريك
العمــل ضــمن نســق متكامــل مــر مموعــة مــن وزارات وممتسســات اململكــة يف مــدة
زمنية ال تتجاوز ( )48ساعة ،مستندة يف لـمل علـى طـة عمـل اككومـة سـالفة
اعشارة ،واخلطة االقتصارية ،من أجل ضمان تقدي دمة ممي ة وسريعة تسه
يف منو االقتصار احمللي ،وعـرب ضـمان ىلرارة تعّالـة وىلنسـانية ملتابعـة شـمتون العمالـة
املهاجرة.
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 )53ويف مــال ىلعــدار اخلطــت لتنقــل األيــدي العاملــة املهــاجرة علــى حنــو مــن املرونــة،
ومتفقة مر حقوق اعنسان ،ومستجيبة لالعتبارات اغنسانية ،تقـد مت اسـتحدا
نظام التصريك املرن ،والذي بدأ العمل به منـذ منتصـف يوليـو ،2017حيـ يتـيك
ألي عامل مهاجر وجد يف وضـر لـري نظـامي ،أن يتقـدم بشـكل مسـتقل للحصـول
علــى تصــريك شخصــي للعمــل مــن رون االرتبــا بصــاحأ عمــل ،ممــا بنبــه أي
اســتغالل ،ويضــمن لـه اكصــول علــى أوجــه الرعايــة واكمايــة القانونيــة كاتــة.
كما يتيك له توقير عقور عمل ممتقتة مر التمتـر باالمتيـازات واكقـوق كاتـة
الـ أقرهـا قـانون العمـل يف القطـا األهلـي .كمـا أتـيك لـه حريـة التنقـل وتغـيري
صاحأ العمل وتق شرو وضوابت معينة.
 )54ولغرض تع ي امل اوجة الفعالة بـا املهـارات والو،ـائف يف االقتصـار ،تقـد أوجـأ
القانون رق ( )19لسـنة 2006بشـأن تنظـي سـوق العمـل يف املـارة ( )5يف الفقـرة
(ب) على اهليئة عند ىلصدار أية أنظمة أو لوائك أو قـرارات أو اختـا أيـة تـدابري ات
تــأةري ملمــو علــى ســوق العمــل ،عقــد مشــاورات مــر اغمهــور واغهــات املعنيــة
الستطال آرائه قبل ىلصـدار أي مـن تلـمل األنظمـة أو اللـوائك أو القـرارات أو اختـا
تلــمل التــدابري ،ويشــمل لــمل الســلطات احملليــة ،واغهــات املعنيــة ،ال ســيما القطــا
اخلاص والنقابات العمالية .وادر اعشارة يف هذا الصدر ىل أن ملس ىلرارة اهليئـة
يض يف تشكيله ممنلا عن لرتة اارة وصناعة البحـرين ،واالاـارات النقابيـة
لعمال البحرين.
 )55وتيما يتعلق بإعـدار ممارسـات وطنيـة تسـتند ىل اعتبـارات رحيمـة أو ىلنسـانية
للمهــاجرين لــري النظــاميا الــذي يتعرضــون لظــروف حمفوتــة باملخــاطر أةنــاء
تواجده يف مملكة البحرين ،ويف الوقت اته تعذر مغاررته ىل بلدانه األصـلية،
كمــا هــو اكــال يف جائحــة كورونــا ،قامــت مملكــة البحــرين بالــدعوة املفتوحــة
لتصــحيك األوضــا  ،مــن ــالل اععفــاء مــن الغرامــات والرســوم ،واكصــول علــى
تصريك عمل مرن يتيك لـه العمـل مـن رون أن يكـون مرتبطـًا بصـاحأ عمـل ،أو
اكصول على تصريك للعمل لدس صاحأ عمل خيتاره بنفسه.
 )56ولتيســري االســتفارة مــن ىلجــراءات مل مشــل أســر العمالــة املهــاجرة ،قــد مت وضــر
ىلجراءات وتدابري اصة تع ز ىلعمـال اكـق يف حيـاة أسـرية ،تراعـي يف الوقـت اتـه
مصاحل الطفل الفضـلى ،حيـ أوجـد نظـام تأشـرية ر ـول ور صـة ىلقامـة ألتـرار
عائلـة العامـل املهـاجر ،وتــق شـرو وضـوابت ميســرة تراعـي ،ـروف وىلمكانيــات
العامل نفسه ،مـر ىلمكانيـة التصـريك للملـتحقا بالعمـل وتـق شـرو معينـة ،ىل
جانـأ التمتــر بــاكقوق واكريـات األساســية الـ نـع عليهــا الدســتور والقــانون،
كالصحة والتعلي ولريها ،وال تتفق ووضر العمالة املهاجرة.
 )57كمــا ســعت اململكــة يف ىلطــار تــوتري وســائل اهلجــرة النظاميــة ومرونتهــا يف مــال
التنقــل األكــارةي ىل التوقيــر علــى عــدر مــن اتفاقيــات التعــاون ومــذكرات
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التفاه بـا بعـ الـدول يف مـال التـدريأ والبحـ واالبتكـار .ويف السـياق اتـه،
قامــت الدولــة بســن تشــريعات تســهل عمليــة تنقــل العمالــة املهــاجرة أللــراض
االسـتنمار والعمـل ،والسـياحة ، 1ىل مـن شـأن لـمل تكييـف يـارات وسـبل اهلجـرة
النظامية على حنو يسهل تنقل األيدي العاملة ،وترص العمـل الالئـق ،مبـا يعكـس
اكقائق الدةغراتية وحقائق سوق العمل ،ويع ز التوسر والتنو يف سـبل اهلجـرة
اآلمنة واملنظمة.

اهلدف ()6
تيسري التو،يف املنصف واأل القي وضمان الظروف ال تكفل العمـل
الالئق
 )58تعد التشريعات الوطنية يف مملكة البحرين متمي ة يف مال املساواة ،ىل مل ريـ
با األترار على أسس اغـنس أو العـرق أو األصـل أو اللـون ولريهـا ،حيـ حـرص
املشر البحريين على ىلعمال مبدأ املساواة با العمالـة الوطنيـة والعمالـة املهـاجرة.
أمـــا بالنســـبة للعمـــل يف القطـــا األهلـــي ،تقـــد نظـ ـ القـــانون رقـ ـ ( )36لســـنة
2012العالقـة بـا صـاحأ العمـل والعامـل والـ مـن بينهـا العمالـة املهـاجرة مـن
خمتلــف اغوانــأ ،كعقــد العمــل ،وضــمان اكــق يف االســرتاحة وأوقــات الفــراغ
والتحديد املعقول لساعات العمل واعجازات الدورية املدتوعة األجـر ،واملكاتـأة عـن
أيام العطل الرمسيّة ،مر مراعاة ىلبار ،روف عمل تكفل السالمة والصحة املهنيـة
اآلمنة ،و لمل كله يف ىلطار عدم التميي با تئاته .
 )59واـدر اعشـارة هنــا ىل أنـه جــرس مـمت راً تعــدي ًال علـى قــانون العمـل املــذكور
يقضي وظر التميي با العمال اخلاضعا ألحكام هذا القانون بسبأ اغـنس أو
األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ،يف طوة تضمن التو،يف املنصـف واأل القـي
ومبا يكفل العمل الالئق للعمالة املهاجرة.
 )60ويأتي انضمام مملكة البحرين ىل منظمة العمل الدوليّة مبوجأ املرسـوم رقـ
( )9لسنة 1977وهو ما حدا بها الحقًـا ىل االنضـمام ىل مموعـة مـن االتفاقيّـات
ات الصــلة بــاكق يف العمــل وضــمان الظــروف ال ـ تكفــل العمــل الالئــق ،وصــل
مموعهــا ىل عشــر اتفاقيــات ،حي ـ انضــمت مبوجــأ املرســوم رق ـ ( )5لســنة
1981ىل كل من اتفاقيّات منظمة العمل الدوليّـة رقـ ( )14لسـنة 1921بشـأن
تطبيق الراحة األسبوعية ،ورق ( )29لسنة 1930بشأن السخرة أو العمل اغربي،
ورق ( )81لسـنة 1947بشـأن تفتـيش العمـل يف الصـناعة والتجـارة ،ورقـ ()89
لسنة 1948بشأن تشغيل النساء يف الصناعة ليال ،وتال لمل تصـديقها أو انضـمامها
ىل مموعـة مـن االتفاقيّــات ،كاالتفاقيـة رقـ ( )105لســنة 1957يف شـأن ىللغــاء
 . 1مجموعة قرارات صادرة عن وزير الداخليةة ،مةن نين ةا القةرار رقة ( )173لسةنة  ،2015والقةرار رقة ( )60لسةنة  ،2015والقةرار رقة ( )195لسةنة
.2014
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العمل اغربي مبوجأ املرسـوم رقـ ( )7لسـنة  ،1998وأعقـأ لـمل انضـمامها ىل
االتفاقيّــة رق ـ ( )159لســنة 1983اخلاصــة بالتأهيــل املهــين والعمالــة (املعــوقا)
مبوجــأ املرســوم بقــانون رقـ ( )17لســنة  ،1999كمــا صــدقت اككومــة علــى
االتفاقيّة رق ( )111لسنة 1985اخلاصة بالتميي يف االسـتخدام واملهنـة مبوجـأ
املرسوم رق ( )11لسنة  ،2000وقد انضمت مبوجأ املرسـوم بقـانون رقـ ()12
لسنة  2001ىل االتفاقيّة رق ( )182لسنة 1999بشـأن حظـر أسـوأ أشـكال عمـل
األطفـــال واعجـــراءات الفوريّـــة للقضـــاء عليهـــا ،واالتفاقيّـــة رقـ ـ ( )155لســـنة
1981بشأن السالمة والصحة املهنيتا وبيئة العمـل و لـمل مبوجـأ القـانون رقـ
( )25لسنة  ، 2009حي كـان آ ـر تلـمل االتفاقيّـات الـ انضـمت ىلليهـا حكومـة
مملكــة البحــرين االتفاقيّــة رقــ ( )138لســنة 1973بشــأن اكــد األرنــى لســن
االستخدام ،مبوجأ القـانون رقـ ( )1لسـنة  ،2012حيـ ىلن تصـديق أو انضـمام
مملكة البحرين ىل اتفاقيّات منظمة العمل الدوليّة السالفة الذكر يشـكلل الت امًـا
من قبلها باملعايري الدوليّة ال تتفق ومقاصد اهلدف.
 )61ولغرض تنظي العالقة با صاحأ العمل والعمالـة املهـاجرة مـن حيـ ىلصـدار
التصاريك واديدها وكل ما يتصـل بهـا ،تقـد جـاءت أحكـام القـانون رقـ ()19
لسنة 2006بشأن تنظي سوق العمل وتعديالته لتضمن االعرتاف وقوق العامـل
املهاجر وعدم استغالله من قبل جهات التو،يف وأصحاب العمل ،مـر وضـر آليـات
للمراقبة والتفتيش على أرباب العمل ومكاتأ توريـد العمالـة املهـاجرة ،مـن بينهـا
ىلنشاء آليات متخصصة يف داية العمالة املهاجرة ،كمرك اكماية والدع هلـذه
الفئة بهيئة تنظي سوق العمل ،ومكتـأ التحكـي واالستشـارات العماليـة يف وزارة
العمل والتنمية االجتماعية ،ىل جانـأ املمتسسـة الوطنيـة كقـوق اعنسـان ،وىلرارة
مكاتحة اعاار بالبشـر التابعـة لـوزارة الدا ليـة ،والـذين يعنـون بتلقـي الشـكاوس
والباللات ،وتقـدي الـدع الفـين والقـانوني لكـل مـن يـدعي تعرضـه لالسـتغالل
وانتها حقوقه العمالية.
 )62ونشري هنـا ىل أن مملكـة البحـرين تيمـا يتعلـق بتيسـري حصـول صـاحأ العمـل
على احتياجاته من األيدي العاملة املهـاجرة ،تقـد انتهجـت سياسـة تـنظ عمليـة
االستقدام ،ووضر لذلمل ضوابت ،ومنهـا أن يـت مبعرتـة صـاحأ العمـل نفسـه ،أو
من الل وكاالت توريد العمال املر صة من قبل اغهـة املعنيـة ممنلـة يف هيئـة
تنظي سوق العمل.
 )63ويف ســبيل تــوتري اكمايــة للعمالــة املهــاجرة بــدءاً مــن وصــوهلا ،تقــد مت حظــر
تقاضي أي مبالغ أو اكصول على أي منفعة أو م ية مـن العامـل مقابـل استصـدار
تصريك عمل بشأن العامل املهاجر أو مقابـل اسـتخدامه أو اسـتبقائه يف عملـه علـى
أي شخع ،سواء كان صاحأ عمل أو مكتأ توريد أو اسـتقدام العمالـة املهـاجرة.
وهذه اكماية تتفق ومقاصد اهلدف ومـا ورر يف االتفاقيـات الدوليـة بشـأن دايـة
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العمــال يف مواجهــة الوســطاء الــذين يتوســطون يف ىلكــاقه بعمــل لــدس أصــحاب
األعمال.
 )64ويف مال سن التشريعات الوطنية اخلاصة مبعاقبة مـرتكيب انتهاكـات حقـوق
اعنسان مبا تيها حقوق العمال املهاجرين ،ال سـيما العمـل اغـربي وعمـل األطفـال،
تقد جاء القانون رق ( )1لسـنة  2008بشـأن مكاتحـة اعاـار بالــأشخاص وعلـى
حنو يتفق واألحكام والتدابري الـواررة يف بروتوكـول منـر وقمـر ومعاقبـة االاـار
باألشخاص املكمل التفاقية األم املتحدة ملكاتحة اغرةة املنظمـة عـرب الوطنيـة،
كما تضمن قانون العقوبات الصارر عام  1976نصوصاً تشمل صوراً مـن حـاالت
االنتها أو االستغالل ال وررت يف الربوتوكول سالف الذكر ،باعتبارهـا جـرائ
رس اكياة أو تمتري ىل التسخري يف أعمال معينة ،أو تطال حقاً من اكقوق املاريـة
كجــرائ هتــمل العــرض والــدعارة والفجــور والتحــري عليهــا واالعتــداء علــى
اكرية.
 )65وتيما يتعلق وماية األطفال ،تقد جاء القانون رقـ ( )37لسـنة 2012بإصـدار
قانون الطفل ليمتكد يف أحكامه مصلحة الطفـل الفضـلى ،مـن ـالل الـنع علـى
للة مـن اكقـوق تشـكل يف مموعهـا ىلطـارًا مـن اكمايـة املتكاملـة ،حيـ وضـر
ضوابت لتشغيل األطفال علـى حنـو ال يضـر بالسـالمة أو الصـحة أو ةـسّ جـوهر
اكقوق ،ىل جانأ قانون العمل يف القطا األهلي رق ( )36لسنة .2012
 )66وتيما يتعلق مبراجعة أوضـا العمالـة املهـاجرة يف بيئـة العمـل ،ومراعـاة للحالـة
اعنسانية مـن جانـأ وحقـوقه مـن جانـأ آ ـر ،مت ىلطـالق نظـام حريـة العامـل
املهاجر يف االنتقال ىل صاحأ عمل آ ر وتق شرو وضوابت تضـمن لـه اكمايـة
يف جوانبهــا كاتــة ،وال ـ نظمهــا القــرار رق ـ ( )79لســنة  ،2009ووضــر أساســه
القانون رق ( )19لسنة 2006بشأن تنظي سوق العمل واديداً املارة ( )25منه،
و لــمل ممــا يعتــرب مــن السياســات الـ اختــذتها مملكـة البحــرين حــدينًا للحــد مــن
استغالل العمالة املهاجرة.
 )67وألن السالمة املهنيّـة تعتـرب ىلحـدس مقومـات اكـق يف العمـل ،تقـد أولتهـا مملكـة
البحرين اهتماماً بالغاً ،ىل ضمنتها برنام عملها ( )2022-2019كأولوية لتأما
البيئــة الداعمــة للتنميــة املســتدامة مــن ــالل تع يـ اخلــدمات الصــحية ،وســوق
العمل ،وبيئة الـتمكا ،حيـ صـدرت عـدة قـرارات تعمـل يف مملـها علـى تـوتري
بيئة عمل آمنة ،منل قرار رئيس ملس الوزراء رق ( )2لسنة  2015بشأن ىلنشاء
ملس السالمة والصحة املهنية ،الذي يتو رس ومتابعة تنفيـذ السياسـة العامـة
يف مـال الســالمة والصــحة املهنيــة ،وتــأما بيئــة العمــل املنلــى للعــاملا ،وقــرارات
وزارة العمل والتنمية االجتماعية أرقام ( )40لسنة  2014بشأن اديد اشرتاطات
ومواصــفات مســاكن العمــال ،ورق ـ ( )3لســنة  2013بشــأن حظــر العمــل وقــت
الظهرية ،ورق ( )6لسنة  2013بشأن داية العمّال من أ طار اكرائق يف املنشـآت
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ومواقر العمل ،ورق ( )8لسنة  2013بشأن تنظي السالمة املهنيّة را ـل املنشـأة،
ورق ( )12لسنة  2013بشأن اعبالغ عن اعصابات واألمراض املهنيّة ،ورقـ ()31
لسنة  2013للوقاية من أ طار الكهرباء.
 )68ويف مال ىلقامة الشراكات مر اغهات املعنية ،تإن اململكة حرصـت علـى تفعيـل
هذا الدور من الل مد جسور التعـاون بـا خمتلـف اغهـات ،سـواء علـى الصـعيد
الوطين أو اعقليمي أو الدولي ،يف سبيل تنسـيق اغهـور ووـ القضـايا املشـرتكة،
وتع ي الوعي باكقوق واألنظمة وسبل االنتصـاف ات الصـلة بالعمالـة املهـاجرة،
ومن بينها ىلقامة شراكات مر منظمـات اجملتمـر املـدني ،والسـفارات والقنصـليات،
ومنظمــات األم ـ املتحــدة ،وعلــى رأســها املنظمــة الدوليــة للــهجرة ،ومكتــأ األم ـ
املتحدة ملكاتحة اغرةة واملخدرات.

اهلدف ()7
معاغة أوجه الضعف يف اهلجرة واكد منها
 )69ارص مملكة البحرين من الل تشريعاتها الوطنية ،وأنظمتها اعجرائية على
توتري بيئة آمنة للمهاجرين ال سيما تلمل املتعلقة أللـراض العمـل ،كونهـا تشـكل
الغرض األبرز ،يتمتعون تيها وقوقه وحرياته األساسـية ،ومنهـا تلـمل املتعلقـة
مبعاغة أوجه الضعف ال قد يتعرضون ىلليها يف بلدانه األصلية وقبل هجـرته
ىل اململكة ،و لمل من الل وجور عقد عمل مربم بينه وبا صاحأ العمـل ،يعـرب
تيــه عــن ىلرارتــه ،واكريــة يف التفــاوض علــى شــروطه ،كأحــد متطلبــات ىلصــدار
تصريك العمل .كما وضعت من التدابري كظـة وصـول املهـاجر ىل اململكـة تعمـل
على التحقق من الل ممتشرات معينة على عـدم التعـرض لالسـتغالل أو اعاـار،
يقوم على ىلنفا ها مو،في اكدور وتق أعلى املعايري املتبعة يف هذا الشأن.
 )70ويف السياق اته ،تقد مت اعتمار ىلجراء يهدف ىل اكيلولة رون تعرض املهاجرين
ىل حاالت من الضعف ،ال سيما العمال املن ليون ،و لمل من الل ىلبرام عقد ةالةـي
با العامل املن لـي املهـاجر وعلـى حنـو يتناسـأ مـر قدراتـه وطبيعتـه ،وصـاحأ
العمل ،ومكتأ االستقدام الصارر بشأنه تر يع يف هذا الشأن ،حي ينظ العقـد
املهــام املنوطــة ،وحجـ العمــل ،وعــدر أتــرار أســرة صــاحأ العمــل ،ومكــان اعقامــة
وطبيعته ،واألجر وملحقاته ،وساعات العمل ،وأوقات الراحة واعجازة .ونشـري هنـا
ىل أن مكاتأ االستقدام ،تضـال ًعـن لـ وم صـدور تصـريك بشـأنها ،تإنهـا اضـعة
للرقابة والتفتيش من قبل هيئة تنظـي سـوق العمـل ،و لـمل للتأكـد مـن عـدم
وجور ممارسات اعل العمال املهاجرين يف حالة من الضعف.
 )71ويف مال داية األطفال املهـاجرين ،تبـالرل مـن عـدم وجـور حـاالت ألطفـال
لــري مصــحوبا بــذويه أةنــاء اهلجــرة ،ىل أن مملكــة البحــرين قــد أولــت اهتمامـًا
كبرياً بكل ما يتعلق وماية الطفل من الل تـوتري آليّـات للحمايـة ومـن رون أي
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ريي ألي سبأ ،حي أنشـئ مركـ كمايـة الطفـل يف عـام  ،2007يعمـل علـى
توتري أوجه اكماية كاتة من أشكال سوء املعاملة واعهمال ،ومن حاالت االعتـداء
اغنسي القائمة على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى ،كما يقدم الرعايـة والعـالف
الصحي عند التعرض لإليذاء اغسدي أو النفسي ،باعضاتة ىل اخلـدمات النفسـيّة
واالجتماعيّة والتعليميّة ،وتنسـيق اخلـدمات القانونيّـة والقضـائيّة عنـد اكاجـة،
وتــوتري الرعايــة البديلــة املمتقتــة أو الدائمــة يف حالــة الضــرورة القصــوس ،وهــي مــا
يعـرف باكضــانة املمتقتـة ،مــن ــالل قيـام أســر باحتضــان األطفـال الــذين يكــون
عرضة لإليذاء اغسدي أو النفسي أو اعهمال را ـل األسـرة أو حـاالت التشـرر ،مـر
توتري ت سا ن لتلقي الباللات بشأن أي انتها قد يتعرض له الطفل.
 )72ويف مال ىلقامة شـراكات تـوتر للمهـاجرين الـدع الـالزم أةنـاء اهلجـرة ،حيـ
تقوم اغهة املعنية ممنلة يف هيئة تنظي سوق العمـل بالتنسـيق مـر رول املصـدر
وعـــرب ســـفاراتها وقنصـــلياتها بتوعيـــة املهـــاجرين كظـــة وصـــوهل مـــن ـــالل
احملاضـــرات التوعويـــة ،والتعريـــف بـــاكقوق وااللت امـــات ،واغهـــات الــ ةكـــن
التواصل معها يف هذا الشأن ،كما يت التواصل مر السفارات والقنصـليات يف كـل
ما يتعلق باملهاجرين عن طريق نظام ىللكرتوني أطلق عليـه نظـام اعحالـة الـوطين
اعلكرتوني (.)National referral mechanism
 )73ولضــمان ىلمكانيــة حصــول املهــاجرين علــى املســاعدة القانونيــة ،وتــق ىلجــراءات
ميسرة يف لير األحوال ،من الل تـوتري آليـات هلـذا الغـرض ،كمركـ دايـة
ورع العمالة املهاجرة ،والذي يقوم بتوتري الدع القانوني اجملاني .ويف حال كـان
الن ا عمالياً ،مت تدشا آلية تعنى بتيسري اعجراءات املتعلقـة برتـر الـدعوس أمـام
القضاء املختع ،من الل ىلعدار ملـف الـدعوس واسـتيفاءه لإلجـراءات واملتطلبـات
كاتة من الناحية الشكلية واملوضوعية ،مر املتابعـة وصـوالً ىل حسـ النـ ا مـن
رون ىلبطاء ،مر اععفاء من الرسوم القضائية.
 )74كمــا قامــت مملكــة البحــرين بوضــر أنظمــة ملعاجلــة الوضــر القــانوني املخــالف
للمهاجرين ،من الل استحدا نظام التصريك املرن يتيك للعامل املهاجر وبيسري
اكصول على تصريك للعمل من رون االرتبا بصاحأ عمل ،مما بنبه املسـائلة
القانونية بسبأ الوضر لري القانوني ،كما بنبه أي اسـتغالل ،أو التعـرض كالـة
الضعف ،ىل جانأ لمل كله ،تقد أتيك للعامـل حريـة االنتقـال ىل صـاحأ عمـل
أ ر خيتاره وتق شرو وضوابت تضمن له اكماية يف جوانبها كاتة.

اهلدف ()8
ىلنقا األروا وتنسيق اغهور الدولية بشأن املهاجرين املفقورين
 )75رل عـدم اتسـاق اهلـدف مـر موقـر البحـرين اغغـرايف وآليـات اهلجـرة يف املنطقـة
لعدم وجور حركات هجرة ،سـوس عـن طريـق اغـو ،ىلال أن مملكـة البحـرين تـور
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اعشــارة ويف مــال التعــاون علــى الصــعيد الــدولي عنقــا األروا ومنــر الوتيــات
واعصابات ،ىل مشاركتها يف عملية اعلاةة الربيطانية ملساعدة الالجئا يف البحـر
األبي املتوست يف العام  ،2018من ـالل ىلرسـال تـرق طبيـة متخصصـة ،وتـأتي
تلــمل املشــاركة انطالقـاً مــن الــروابت اعنســانية ال ـ امــر مملكــة البحــرين مــر
خمتلف شعوب العامل .كما انضمت ىل بروتوكول عام  1988املتعلق باالتفاقيـة
الدولية لسالمة األروا يف البحار (سوال ) لعام  ،1974مبوجأ القانون رق ()12
لسنة  ، 2015ىل جانـأ االنضـمام ىل االتفاقيـة الدوليـة للبحـ واعنقـا يف البحـار
مبوجأ القانون رق ( )8لسنة .2016

اهلدف ()9
تع ي االستجابة عرب الوطنية لتهريأ املهاجرين
 )76عدم اتساق اهلدف مر موقـر البحـرين اغغـرايف وآليـات اهلجـرة يف املنطقـة لعـدم
وجور حركات هجرة ،سوس عن طريق اغـو ،لـمل أن اهلجـرة القائمـة يف مملكـة
البحــرين هــي هجــرة نظاميــة أللــراض العمــل ،أو الســياحة ،أو العــالف ،وختضــر
ليعها ىل تنظي قانوني كما مت اعشارة ىلليه يف اهلـدف اخلـامس .ىلال أنـه ورلـ
لمل ،تقـد انضـمت مملكـة البحـرين ىل اتفاقيّـة األمـ املتحـدة ملكاتحـة اغرةـة
املنظمة عـرب الوطنيّـة ،والربوتوكـوالن املكمـالن هلـا ،وهمـا بروتوكـول مكاتحـة
تهريأ املهاجرين عن طريق الرب والبحر ،وبرتوكول منر وقمر ومعاقبـة اعاـار
يف البشــر خباصــة النســاء واألطفــال ،مبوجــأ القــانون رق ـ ( )4لســنة  ،2004ىل
جانــأ االنضــمام ىل االتفاقيــة العربيــة ملكاتحــة اغرةــة املنظمــة عــرب اكــدور
الوطنية ،مبوجأ القانون رق ( )4لسنة  .2017كمـات صـدقت علـى عـدر مـن
االتفاقيات يف هذا الشأن مر كل من لهورية قربص ،ولهورية اهلند.

اهلدف ()10
منر اعاار باألشخاص ومكاتحته والقضاء عليه يف سياق اهلجرة الدولية
 )77أولت مملكة البحرين اهتماماً بالغاً يف مال مكاتحـة اعاـار باألشـخاص انطالقـًا
من ىلةانها بضرورة مكاتحة هذه اغرةة ،وبـرز هـذا االهتمـام واضـحاً للمجتمـر
الدولي ،األمر الذي أهلها ألن تكون ضـمن الـدول املتقدمـة يف مـال املكاتحـة و لـمل
من الل بناء منظومة متكاملة من اكماية مشلت خمتلف اغوانـأ ،التشـريعية،
والتنفيذية والقضـائية ،وقـد كـان لتصـنيف اململكـة يف الفئـة األو للعـام النالـ
علــى التــوالي يف تقريــر اخلارجيــة األمريكيــة املتعلــق بتصــنيف الــدول يف مــال
مكاتحة اعاار باألشخاص ،راللة بالغة على املستوس الذي حققته يف هذا اجملال.
 )78تعلى الصـعيد التشـريعي ،تقـد تفاعلـت مملكـة البحـرين مـر االااهـات الدوليـة
املعاصرة يف مال مكاتحة اعاار باألشخاص ،ىل وضر الدستور نقطة االنطـالق يف
هذا اجملال ،و لمل يف املارة ( )13يف تقرتها (ف) من أنه "ال بوز ترض عمل ىلجباري
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علــى أحــد ىلال يف األحــوال الـ يعيّنهــا القــانون لضــرورة قوميّــة ومبقابــل عــارل ،أو
تنفيـذًا ككـ قضــائي" ،ومــن ةـ انضــمامها ىل للــة مــن الصــكو واالتفاقيــات
الدوليــة ات الصــلة ،منهــا االتفاقيّــة اخلاصــة بــالرق واملربمــة يف ســبتمرب 1926
واملعدلــة بــالربوتوكول احملــرر عــام  ،1953واالتفاقيّــة التكميليّــة عبطــال الــرق
واارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام  ،11956ىلضـاتة ىل العهـد
الدولي اخلاص باكقوق املدنيّة والسياسيّة.2
 )79كما انضمت ىل اتفاقيّة األم املتحـدة ملكاتحـة اغرةـة املنظمـة عـرب الوطنيّـة
الـ اعتمـدت مبوجـأ قـرار اغمعيـة العامـة ل مـ املتحـدة رقـ ( )25يف الـدورة
اخلامسة واخلمسا املمتر يف  15نوتمرب  ،2000والربوتوكوالن املكمالن هلا ،وهمـا
بروتوكول مكاتحة تهريأ املهاجرين عن طريـق الـرب والبحـر ،وبرتوكـول منـر
وقمر ومعاقبة اعاار يف البشر خباصة النساء واألطفال.3
 )80وشـــكل االنضـــمام ىل االتفاقيـــات الدوليـــة الت امــًا علـــى اململكـ ـة رنـــل يف ســـن
التشــريعات الالزمــة ،حي ـ صــدر القــانون رق ـ ( )1لســنة  2008بشــأن مكاتحــة
اعاار يف األشخاص ،والذي جاء متواتقًـا مـر االتفاقيـات والصـكو والدوليـة ،مـن
الل ارةه لير صور اعاار باألشخاص ،ىل ال يقتصـر علـى الـرق املقنـر ،بـل
يتسر ليشمل االستغالل اغنسي وعمالة األطفال ،واملتـاجرة يف األعضـاء البشـرية،
واعرتاتــه بالشــخع املتــاجر تيــه كـــ"ضحية" ال يســتوجأ عقابــه .كمــا أو
القانون اهتماما بإعارة تأهيل الضحية ،من الل اعيدا يف أحد مراكـ التأهيـل
الطبية أو النفسية أو رور الرعاية أو يف مراك اعيواء ،تضال عن حقه يف أن تنظـر
قضيته أمام القضاء ،كما مسك القانون لضحايا جرةة اعاار باألشخاص بالبقاء
يف اململكة  -ىل ا كان أجنبياً -مر توتيق أوضاعه القانونية.
 )81وااوباً مر االتفاقيات املصارق عليها ،وىلنفا ًا خلطة العمـل العامليـة ل مـ املتحـدة
ملكاتحة اعاار باألشخاص أو على اغانأ املوازي ،وتقاً للقـانون الـدا لي يف سـبيل
مكاتحة هذه اغرةة سواء بغرض منر ارتكابها ،أو بهدف اكد منهـا ومكاتحتهـا،
تقــد اختــذت مملكــة البحــرين التــدابري واعجــراءات والــ شــكلت يف مموعهــا
منظومــة متكاملــة مــن اكمايــة يف ســياق اهلجــرة الدوليــة للعمالــة املهــاجرة ،مت
ىلنفا ها عرب شراكة ضمت اغهات اككومية ،وعلى رأسها وزارة الدا ليـة وهيئـة
تنظي سوق العمل ،واللجنة الوطنية ملكاتحة اعاار باألشخاص ،ولري اككوميـة
كمنظمات اجملتمر املدني احمللية واعقليمية والدولية.
 )82تقــــد مت تشــــكيل اللجنــــة الوطنيــــة ملكاتحــــة اعاــــار باألشــــخاص لتضــــطلر
با تصاصــاتها املنصــوص عليهــا يف القــانون رقـ ( )1لســنة  2008بشــأن مكاتحــة
اعاــار باألشــخاص ،وملعاغــة أوجــه الضــعف اخلاصــة بالنســاء والرجــال والفتيــات
.1انض ّمت إلي ما حكومة مملكة البحرين نموجب المرسوم رق ( )7لسنة 1999م.
 .2انضمت إليه حكومة مملكة البحرين نموجب القانون رق ( )56لسنة 2006م.
 .3انضمت إلي ا حكومة مملكة البحرين نموجب القانون رق ( )4لسنة 2004م.
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والفتيــان ،مــن رون النظــر ىل وضــعه مــن حي ـ اهلجــرة ممــن أصــبحوا ضــحايا
لإلاار باألشخاص ولري لمل من أوجه االستغالل ،تقد مت ىلنشـاء مركـ كمايـة
ورعـ العمالـة املهـاجرة ليعمـل علـى صـون حقوقهـا مـن ـالل تقـدي اخلـدمات
الوقائية واعرشارية ،وكما يتضمن مرك ًا عيواء الضـحايا أو األشـخاص احملتمـل
وقـوعه ضـحايا هلـذه اغرةـة ،كمـا يعتـرب نقطـة وقايـة اـول رون أن تصــبك
الفئات املستضعفة ضحايا.
 )83ويف طوة نوعية على مستوس املنطقة والعامل ،مت تدشا نظـام اعحالـة الـوطين
اعجرائــي لضــحايا اعاــار باألشــخاص والــذي اــول يف العــام ( )2018ىل النســخة
الرقمية (اعلكرتونية) ،ل يعمـل علـى ربـت اغهـات اككوميـة ولـري اككوميـة ات
العالقــة مبكاتحــة اعاــار بنظــام ىللكرتونــي موحــد ،ومتابعــة التسلســل التــدربي
وال مين للحالة ،بدءًا من التعرف على الضحية ،وتوةيـق اكالـة ،والرصـد ،وتقـدي
اكماية واملساعدة ،وصوالً ىل ىلعارة االندماف والعورة الطواعية لبلد الضحية أو أي
بلد ةال ختتاره حسأ األحوال .وىلةاناً بضرورة توتري اكماية واملساعدة لضحية
جرةة اعاار بالبشر ،أقر ملس الوزراء املـوقر يف العـام  2018تأسـيس صـندوق
لدع الضحايا لغرض التأهيل واسـا أوضـاعه املعيشـية واملاليـة ،ومسـاعدته
على بدء حياته من جديد.
 )84ويف مال التوعية ،حرصت مملكة البحرين على تفعيل الشراكة اجملتمعيـة مـر
أصحاب املصلحة كممتسسات اجملتمـر املـدني ،والسـفارات والقنصـليات ،واملنظمـات
لــري اككوميــة ،باعتبارهــا أحــد األروات الفاعلــة يف مكاتحــة جرةــة اعاــار
باألشخاص ،من الل التوعية وقوق العمالة املهاجرة عرب خمتلف القنوات ،و لمل
من أجل مساعدته وتقدي أوجه الـدع لغـرض اكيلولـة رون وقـوعه ضـحايا
لالسـتغالل أو غرةـة اعاـار باألشـخاص ،مـن ـالل طباعـة وتوزيـر املنشـورات
واملطويات الورقية بلغات عدة ،مر تضمينها ممتشرات اعاار ،وقنوات التواصل.
 )85ونظـرًا للطـابر عــرب الـوطين غرةــة اعاـار باألشـخاص كونهــا عـابرة للحــدور
الوطنيــة ،تقــد قامــت اململكــة يف ســبيل مكاتحتهــا مبــد جســور تعــاون رولــي بــا
األجه ة املعنية يف الدول ،مشل اجملاالت الدبلوماسـية واألمنيـة والقضـائية ،لغـرض
ىلنصاف الضحايا ومعاقبة اغناة وضمان املساءلة ووضر حد لإلتالت من العقاب.
 )86أما على صعيد التدريأ وتبارل اخلربات وتع ي القدرات يف مال مكاتحة اعاـار
باألشــخاص ،تقــد مت ىلنشــاء املركـ اعقليمــي للتــدريأ يف مــال مكاتحــة اعاــار
باألشخاص ، 1ليكون مبنابة بيت ربة وريين بدع تين مـن قبـل مكتـأ األمـ
املتحــدة ملكاتحــة املخــدرات واغرةــة يف رول ملــس التعــاون واملنظمــة الدوليــة
للهجرة ،ووضر املعايري وىلعدار الـربام وتـدريأ املـدربا ،وختـري اخلـرباء يف مـال
 .1يُعد إنشاء المركز أحد أنرز مخرجات المنتدى الحكومي لمكافحة اإلتجار ناألشخاص في الشرق األوسط الذي استضافته مملكةة البحةرين فةي الفتةرة مةن
 16 – 14أكتونر  ،2019وهو األول من نوعه في المنطقة ،نمشاركة دولية وأممية.
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مكاتحة اعاار باألشخاص ،تستهدف املتعاملا مر قضايا اعاار باألشخاص وتق
املعــايري الدوليــة ات الصــلة ،كالعــاملا يف اجملــال األمــين والقضــائي ،والصــحي،
والعاملا يف املناتذ اغوية والربية ،ورور اعيواء.

اهلدف ()11
ىلرارة اكدور بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة
 )87نظراً للطبيعة اغغراتية ملوقر مملكة البحرين كج يرة ،تإن املناتـذ اكدوريـة
هلا مقتصرة على منفذين ،أحدهما جوي يتمنل يف مطار البحرين الدولي ،واآل ر
برّي يتمنل يف جسر امللـمل تهـد الـذي يـربت مملكـة البحـرين مـر اململكـة العربيـة
السـعورية .ويعـد منفـذ مطـار البحـرين الـدولي املنفـذ الـرئيس الـذي يسـتقبل مــا
يقارب ( )%99من املهاجرين ،بينما يعترب املنفذ الربي األكنـر اسـتعما ًال ل لـراض
السياحية والتجارية.
 )88وباعتبار هيئة تنظي سوق العمـل ضـمن اغهـات املختصـة ،واملسـمتولة بتنظـي
كـــل مـــا يتعلـــق بـــإجراءات العمالـــة املهـــاجرة للمملكـــة عنـــد الـــد ول ،تهـــي
ختتصبتسجيل وأ ذ البيانـات اخلاصـة بهـا ،وىلصـدار األ ونـات بالتعـاون مـر ىلرارة
شمتون اغنسية واغوازات واعقامة ،عرب ربت ىللكرتونـي مباشـر ،كمـا تعمـل علـى
اصيل البيانات البيولوجية قبل الد ول ،وىلصدار بطاقة اهلوية يف حينها.

اهلدف ()12
تع ي ـ الــيقا والقــدرة علــى التنبــمت يف ىلجــراءات اهلجــرة مــن أجــل الفــرز
والتقيي واعحالة على حنو مناسأ
 )89ال تتسق بع مقاصد هذا اهلدف مر السياسات واألولويات الوطنية ،عـدا املتعلـق
منها بفه ىلجراءات اهلجرة ،حي حرصت مملكـة البحـرين علـى تـوتري املعلومـات
الالزمــة والكاتيــة والشــفاتة يف هــذا الشــأن عــرب عــدر مــن املنصــات اعلكرتونيــة
اككومية ،متضمنة ىلجـراءات وشـرو الـد ول أو القبـول أو اعقامـة ،أو العمـل ،أو
الدراسة ،على حنو يسهل الوصول ىلليها واالستفارة منها من قبل املهاجرين كاتـة،
ومــن بينهــا املنصــة اعلكرتونيــة هليئــة تنظــي ســوق العمــل ،وشــمتون اغنســية
واغوازات واعقامة ،باعضاتة ىل املنصة اعلكرتونية املرك ية ،و لمل كلـه بلغـات
متعدرة.
 )90أمـا علـى صـعيد التطـوير والتـدريأ املتخصـع علـى الصـعيد اعقليمـي يف مـال
حقوق اعنسان ،واديـداً مـا يتصـل باملهـاجرين ،تقـد مت ىلنشـاء املركـ اعقليمـي
للتــدريأ يف مــال مكاتحــة اعاــار باألشــخاص كأحــد أه ـ خمرجــات املنتــدس
اككومي ملكاتحة اعاار باألشخاص يف منطقة الشرق األوست ،والذي يسـتهدف يف
برامــه املتعــاملا مــر ضــحايا اعاــار باألشــخاص مــن العــاملا يف اجملــال األمــين
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والقضائي ،والصحي ،والعاملا يف املناتذ اغويـة والربيـة ،ورور اعيـواء ،و لـمل وتـق
املعايري الدولية ات الصلة.

اهلدف ()13
عدم اللجوء ىل احتجاز املهاجرين ىلال كمال أ ري ،والعمل على ىلبار بدائل
 )91عدم اتفاق اهلـدف ىللـاالً مـر السياسـات واألولويـات الوطنيـة كمـا مت ىليضـاحه
سلفاً ،نظراً لعدم اعتبار مملكة البحـرين وجهـة أو مقصـد للـهجرة لـري النظاميـة،
وأن اكــاالت املرصــورة -ىلن وجــدت -هــي ترريــة ال تشــكل نســبة تــذكر ،ويــت
التعامل معها وتق النظ القانونية املراعية كقوق اعنسان وحرياته األساسية ال
كفلها الدستور واملعايري الدولية ،ال سيما تلمل املعنية بضمانات احملاكمـة العارلـة،
بغية داية األشخاص من انتقاص حقوقه املتعلقـة مبراكـ ه القانونيـة أمـام
اغهة القضائية منذ كظة القب عليه  ،وأةنـاء احتجـازه  ،حتـى آ ـر مراحـل
احملاكمــة ،و لــمل كلــه يف ىلطــار مبــدأ املســاواة وعــدم التميي ـ بســبأ اغــنس أو
األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
 )92وادر اعشارة ىل أن احتجاز املهـاجرين ال يكـون ىلال أةنـاء ىلجـراءات العـورة بسـبأ
خمالفـــة شـــرو اعقامـــة مبوجـــأ قـــانون األجانـــأ (اهلجـــرة واعقامـــة) لســـنة
1965وتعديالتــه ،ونظــرا ملــا يشــكله هــذا االحتجــاز مــن مســا بــاكق يف اكريــة
الشخصية ،تقد كفل رستور مملكة البحرين هذا اكـق يف املـارة ( )19مـن ـالل
عــدم جــواز القــب علــى أو التوقيـف أو اكـبس أو التفتــيش أو اديــد اعقامــة أو
تقييد اكرية يف اعقامة أو التنقل ىلال وتق أحكام القانون وبرقابـة مـن القضـاء ،ىل
جانــأ قــانون اعجــراءات اغنائيــة الصــارر باملرســوم بقــانون رقــ ( )46لســنة
2002الذي تضمن مموعة من اعجـراءات والضـوابت شـكللت يف مموعهـا ىلطـارًا
قانونيًّا متكاملًا كماية اكق يف التمتر بتلمل الضـمانات ،بـدءًا مـن مرحلـة القـب
ولر االستدالالت وال بأ أن ال تتجاوز مدة ( )48ساعة للتعرض على النيابـة
العامة ملباشرة التحقيـق االبتـدائي وصـولًا ىل مرحلـة احملاكمـة ،والـ مـن بينهـا
االستعانة مبحام.

اهلدف ()14
تع ي اكماية القنصلية واملساعدة والتعاون على امتدار رورة اهلجرة

 )93حرصت مملكـة البحـرين علـى تع يـ اكمايـة القنصـلية وتقـدي أوجـه الـدع
أةنـاء اهلجـرة الدوليــة ،مـن ــالل وزارة اخلارجيـة ،الـ تعمـل علــى بنـاء عالقــات
ااتح على اكقوق واملصاحل لرعاياهـا يف اخلـارف ،واملنـابرة علـى اقيـق املسـتوس
املطلــوب مــن األمــن واالســتقرار والتنميــة وترســيخ العــدل والســالم ،عــن طريــق
كفاءة اعرارة ومواصلة تطوير العالقات مر الدول من الل تعاون تعّـال ،يـنه
به ربلوماسيا وي قدرات عالية التأهيل.
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 )94ومن للة اعجراءات والتدابري التيسريية ال قامت بها مملة البحرين ،وتتفق مر
مقاصد اهلدف ،تدشا دمة "وجه " ،وهي عبـارة عـن دمـة مانيـة مقدمـة
ملواطين مملكة البحرين أةناء هجرته  ،وال تسهل عمليـة التواصـل بـا البعنـات
الدبلوماسية ململكة البحرين واملواطنا املسجلا ،أةنـاء حـاالت األزمـات والطـوارئ
والكوار الطبيعية ،بهدف ىلجالئه وتنسـيق عـورته للدولـة سـاملا .ولعـلّ أبـرز
التحديات ال واجهتها مملكة البحـرين يف هـذا الصـدر ،هـو عمليـة ىلجـالء وعـورة
املواطنا أةناء تفشي تايرو كورونا ( ،)Covid-19حي قامـت بوضـر طـة
زمنية تراعي الظروف وحج االستعدارات ال شهدها العامل آنذا  ،وقـد ركنـت
اململكة من أجالء املواطنا الرالبا يف العورة.
 )95ومن با اخلدمات املقدمة ال تع ز من اكماية القنصلية أةناء اهلجرة ،واديـدًا
تيما يتعلق بإصـدار الوةـائق الرمسيـة والنبوتيـة وتصـديقها ،كإصـدار واديـد
جــوازات الس ـفر ،وىلصــدار تــذاكر املــرور لتســهيل العــورة ،ســواء كــان يف الوضــر
الطبيعي ،أو يف حاالت الطوارئ واألزمات.
 )96كما مل تتوانى مملكة البحرين يف تقدي أوجه الـدع واملسـاندة ملواطنيهـا أةنـاء
هجــرته يف خمتلــف الظــروف ،وال ـ مــن بينهــا متابعــة أمــور وقضــايا املــواطنا
املهاجرين ،،ومتابعـة تنفيـذ األحكـام القضـائية والقـرارات الصـاررة عـن القضـاء يف
مملكــة البحــرين ،املتعلقــة مبــواطين اململكــة باخلــارف ،ومتابعــة شــمتون مــواطين
اململكة ،املمنوعا من ر ول بع البلدان ،مـر اغهـات املعنيـة للبلـدان املمنـوعا
مــن ر وهلــا ،ومتابعــة رصــد الكــوار واكــروب يف أي مــن بلــدان العــامل ،والقيــام
بتحذير وتوجيه املواطنا املهاجرين يف تلمل البلـدان واملتواجـدين تيهـا مـن رعايـا
اململكة ،مبا يضمن سالمته .

اهلدف ()15
تيسري حصول املهاجرين على اخلدمات األساسية
 )97تمتكد مملكة البحرين حرصها اغار ،وسياستها القائمة على االعـرتاف بالكرامـة
املتأصــلة يف أتــرار اجملتمــر ،مــواطنا كــانوا أم مهــاجرين ،ووقــوقه املتســاوية
النابتــة القائمــة علــى أســا اكريــة والعــدل والســالم ،معتــربة لــمل ركي ـ ة يف
منظومــة حقــوق اعنســان وحرياتــه األساســية الــ أقرهــا الدســتور والقــانون،
واالتفاقيات الدولية ال انضمت هلا ،ال سيما تلمل املعنية وقـوق العمالـة املهـاجرة،
األمر الذي حدا بها لوضر سياسات وتدابري تقوم على مبـدأ املسـاواة وعـدم التمييـ
بسبأ اغنس أو األصـل أو اللغـة أو الـدين أو العقيـدة يف تيسـري حصـول املهـاجرين
على اخلدمات األساسية.
 )98وعليه ،تقد اختذت مملكة البحـرين اعجـراءات والتـدابري الالزمـة لـتمكا ليـر
املهاجرين ،أياً كان وضعه من اهلجرة ،ويأتي يف مقدمتها قانون العمـل يف القطـا
األهلي ،والقوانا األ رس ،ال عنت ببيان اكقوق واكريات األساسية ال تد ل
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ضمن حقوق اعنسان وال يل م رتر العامل ،سواء كان وطنيـاً أو مهـاجراً ،ومـن
ضمنها اكق يف التقاضي وتق ىلجراءات ميسـرة مـر اععفـاء مـن الرسـوم القضـائية
مبوجأ املارة رق ( )6من قانون العمل يف القطا األهلي رقـ ( )36لسـنة ،2012
لغرض تسوية أي ن ا ينشأ مبوجأ عالقة العمل ،وىلنفـا ًا لـذلمل ،مت تدشـا آليـة
تعنى بتوتري الدع القضـائي ،وتيسـري اعجـراءات املتعلقـة برتـر الـدعوس العماليـة
أمــام القضــاء املخــتع ،مــن ــالل ىلعــدار ملــف الــدعوس واســتيفاءه لإلجــراءات
واملتطلبات كاتة من الناحية الشكلية واملوضوعية ،مر املتابعـة وصـوالً ىل حسـ
الن ا من رون ىلبطاء.
 )99كما كفلـت مملكـة البحـرين حـق العامـل املهـاجر يف الرعايـة الصـحية يف بيئـة
العمل من الل ىلل ام صاحأ العمل ،ووتقاً ألحكام قانون العمل يف القطـا األهلـي
بتــوتري الرعايــة الصــحية األساســية ،مــن ــالل متابعــة اكالــة الصــحية للعامــل
املهاجر ،وال تبدأ قبيل التحـاق العامـل بالعمـال ،وتسـتمر ـالل مـدة العقـد ،مـر
توتري الرعاية الصحية ملن ه عرضة لإلصابة باألمراض املهنية .وجدير باعشـارة
يف هذا الصدر ىل حرص اململكة على اصـا املهـاجرين ضـد األمـراض واألوبئـة،
وال من بينها ما اختذته من ىلجراءات وتـدابري احرتازيـة ملكاتحـة انتشـار تـايرو
كورونــا ( )Covid-19انطالق ـاً مــن مســمتوليتها يف اكفــا ،علــى صــحة وســالمة
اجملتمر ،مبا تيه تئة العمالة املهاجرة ،و لمل من الل ىلطالق ح مـة واسـعة مـن
القــرارات واعجــراءات االحرتازيــة ،والتــدابري الوقائيــة املدروســة بــدأتها مببــاررات
استباقية من الل عقد لقاءات مر ممنلي السفارات والبعنات الدبلوماسية للـدول
املصـدرة للعمالـة وىلباللهـ بـاعجراءات الوقائيـة واالحرتازيـة املطلوبـة مبـا حيفـح
سالمة وصحة اغمير.
 )100ومــن بــا تلــمل اعجــراءات والتــدابري االحرتازيــة م ـا اختذتــه يف مواقــر العمــل،
وأماكن السـكن ،مـن تشـديد الرقابـة الـ اـول رون انتشـار الفـايرو  ،والعمـل
على ىلجالء وىليواء العمالة املهاجرة املتمركـ ة يف بعـ املنـاطق ،عـرب نقلـها ملقـرات
ىليــواء ممتقتــة ،مــر تدشــا مبــاررات وطنيــة واجتماعيــة عملــت علــى تــأما أهـ
مقومات املعيشة ،ومنها ىلطالق دالت وطنية عملت على توتري عـدر ( )288ألـف
وجبــة ،وأ ــرس قــدمت الــدع املــالي للمتــأةرين مــن اغائحــة بســبأ تقــدانه
لو،ائفه  ،كما مت ىلطالق رعوة مفتوحة لتصحيك أوضا العمالة املهـاجرة سـواء
تلـمل املخالفـة لشــرو تصـريك العمــل أو اعقامـة ،واععفـاء مــن الغرامـات والرســوم
املرتتبة ،ويأتي لمل كله يف سبيل ىلشاعة الشـعور باألمـان مـن املالحقـة القانونيـة،
بغية تسهيل وصول اغهات املعنية هل للحيلولة رون تعرضه خلطر اعصابة.
 )101ولضـمان رتــر املهـاجرين بــأعلى مسـتوس مــن الصـحة يف أوجههــا كاتـة ،تقــد
انتهجت مملكة البحرين سياسة تضمن رتر املهـاجرين بالرعايـة الصـحية و لـمل
مقابــل رســوم رم يــة يســرية ،حــدرها القــرار رق ـ ( )2لســنة  2017بشــأن رســوم
اخلدمات الصحية لغري املواطنا ،كما قامت بوقف استحصـال تلـمل الرسـوم أةنـاء
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جائحة كورونا ،مبوجأ القـرار رقـ ( )47لسـنة  ،2020يف طـوة تهـدف للحـد
من انتشار الفايرو با املهاجرين.
 )102ولضمان رتر املهاجرين وقه يف التعلي  ،تقد جـاء القـانون رقـ ( )27لسـنة
 2005بشـــأن التعلـــي ليضـــمن التمتـــر بـــه الســـيما التعلـــي األساســـي اجملـــاني
للمهاجرين الذين يشـغلون و،ـائف حكوميـة يف اململكـة ،ىل جانـأ ىلنشـاء املـدار
اخلاصة ال تتناسأ وةقاتة وتعلي املهاجرين ،مر سهولة وتيسري االلتحاق بها.
 )103ومن با اكقوق األساسية أيضاً املع زة للجوانـأ املتعلقـة بالشـراكة يف العمـل
النقابي ،تقد حرصت مملكـة البحـرين علـى تفعيـل هـذا اغانـأ مـن ـالل سـن
القــوانا املنظمــة ،وعلــى رأســها املرســوم بقــانون رق ـ ( )33لســنة  2002بإصــدار
قانون النقابات العمالية ليسمك للعمال املهاجرين اخلاضعا ألحكـام قـانون العمـل
يف القطــا اخلــاص االنضــمام ىل النقابــات العماليــة وتأسيســها أســوة مبنلــه مــن
املواطنا ،ما يشكل داية للحقوق املشروعة هل  ،والدتا عن مصاكه واسا
،روف وشرو العمـل ،وبوجـه ـاص اقيـق نشـر الـوعي النقـابي بـا العمـال،
ورتر املستوس النقايف واملهين والفين الصحي واالقتصاري واالجتماعي هلـ  ،وهـو مـا
نصت عليه املارة ( )7من القانون اته.
 )104وتيمــا يتعلــق مبواجهــة املخــاطر االجتماعيــة ،تقــد أ ضــر املشــر البحــريين
العمــال املهــاجرين ىل نظــام التــأما ضــد طــر ىلصــابات العمــل ،و طــر التعطــل،
وتأتي هذه اكماية يف سياق االتفاقيات ال انضـمت هلـا مملكـة البحـرين املنبنقـة
عن االتفاقيات الدولية ال اعتمدتها منظمة العمل العاملية ،ىل يأتي لـمل يف سـياق
السياسات الوطنية ال تسعى لتحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة وبرنـام عمـل
اككومة ملواجهة التحديات ومتطلبات واحتياجات املواطنا واملقيما من العمالة
املهاجرة.
 )105وتــأتي تلــمل اغهــور املبذولــة مــن قبــل مملكــة البحــرين يف ســياق سياســاتها
وأولوياتها الوطنية راشياً مر برنام عملـها ،والـذي يمتكـد علـى املضـي قـدماً يف
بذل اغهور حنو تع ي عناصر االسـتدامة ومواكبـة خمتلـف املـتغريات مـن أجـل
زيارة الوعي وضمان توتري اخلدمات األساسية جبورة عاليـة ،ومنظمـة ومتكاملـة،
وعارلة ومستدامة ويف متناول لير املواطنا واملهاجرين على حد سواء.
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اهلدف ()16
ركا املهاجرين واجملتمعات من اقيـق االنـدماف والتماسـمل االجتمـاعي
الكاملا
 )106يعـد األمـن االجتمـاعي علـى رأ األولويــات الـ تعمـل مملكـة البحـرين علــى
اقيقها ،ىل جعلته حمور برنام عملها ل عوام ( )2022-2019باعتباره ركي ة
أسا وضرورة من ضرورات اقيق االندماف والتماسمل االجتمـاعي ،ال سـيما وأن
اجملتمــر البحــريين متمــر يتسـ بالتعدريـة ،تشــكل تيهــا العمالــة املهــاجرة نســبة
تفوق نسبة املواطنا ،حي رنل العمالة املهاجرة نسبة ( )%78من نسـبة القـوس
العاملة يف اململكة ،األمر الذي حدا بها الختا طوات قوامها العدل وعدم التحي يف
التشريعات واعجراءات ،انطالقـاً مـن ىلةانهـا بـأن لـمل هـو الضـمان للتمتـر مبنـا
معيشي آمن وجذاب من رون أي ريي  ،ممتمنة بأن االستبعار والتهميش من شأنه
أن يمتري ىل اعحبا والعدوانية والتعصأ ،وهو ما يتفق ومقاصد اهلدف.
 )107ولتع يــ االحــرتام املتبــارل للنقاتــات والتقاليــد والعــارات اخلاصــة لكــل مــن
متمعات املقصد واملهاجرين ،تقد اختذت اململكة تـدابري تضـمن ممارسـة اكقـوق
واكريــات األساســية اخلاصــة بهــذه الفئــة ،و لــمل عــرب تهيئــة الظــروف املواتيــة
لتمكيـــنه مـــن التعـــبري عـــن صائصـــه وتطـــوير ةقـــاتته ولغـــته وريـــنه
وتقاليده وعاراته  ،ومبا يتفق مر القـوانا والـنمظ املعمـول بهـا يف اململكـة ،مـن
ـــالل التشـــجير علـــى تشـــكيل الكيانـــات اخلاصـــة ،وتقـــدي أوجـــه الـــدع هلـــا،
كاغمعيات واألندية االجتماعيـة والنقاتيـة وتقـاً للشـرو والضـوابت الـواررةيف
املرســـوم بقـــانون رقــ ( )21لســـنة  1989بإصـــدار قـــانون اغمعيـــات واألنديـــة
االجتماعيــة والنقاتيــة واهليئــات اخلاصــة العاملــة يف ميــدان الشــباب والرياضــة
واملمتسسات اخلاصة وتعديالته.
 )108ومن با املباررات الرائدة ال اختذتها مملكة البحرين ،والـ تصـأ يف اقيـق
مقاصد اهلدف ،هـي تدشـا ىلعـالن مملكـة البحـرين كوةيقـة عامليـة للتسـامك يف
13سبتمرب  ،2017تهدف ىل ترسيخ نه االعتدال ونبـذ التعصـأ ،وتعظـي قـي
الدين اعسـالمي الداعيـة ىل ىلشـاعة احملبـة والسـالم بـا اغميـر ،وكـذلمل ىلنشـاء
مرك امللمل دد العاملي للتعايش السـلمي مبوجـأ األمـر امللكـي رقـ ( )15لسـنة
 ،2018ليجسد يف رؤيته ورسالته وأهداته املبارئ املستخلصة مـن تـاريخ وحضـارة
مملكة البحرين عرب عصورها ،واملتمنلة يف االنفتا على لير اكضارات واألريـان
والنقاتات .كما جـاء تدشـا كرسـي امللـمل دـد للحـوار بـا األريـان والتعـايش
السلمي يف  5نوتمرب  2018يف جامعة (سابين ا) اعيطالية بهدف اقيق خمرجـات
أكارةيــة يف نشــر كــل مــن شــأنه اقيــق االنــدماف والتماســمل االجتمــاعي يف
اجملتمر الواحد.
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 )109واتصــاالً مبقاصــد اهلــدف ،تقــد حرصــت مملكــة البحــرين علــى كفالــة رتــر
املهاجرين وقه يف ممارسة اكرية الدينية باعتبارها املظهـر الـذي يعكـس حالـة
االندماف االجتماعي ،و لمل من الل السـما بإقامـة الشـعائر والطقـو اخلاصـة
بامللل والطوائف والديانات الـ يعتنقهـا املهـاجرون يف املنشـآت الـ صصـتها هلـ
اململكــة ،والــ يبلــغ عــدرها ( )19كنســية مســيحية ،و( )3معابــد ،و كنــيس
يهوري ،وادر اعشارة هنا ىل أن مملكة البحرين اتضن أقدم معبد هندوسي يف
منطقــة اخللــي العربــي ،حي ـ مت ىلنشــاءه قبــل أكنــر مــن ( )200عــام ،كمــا
اتضن أقدم كنسية ىلجنيلية يف املنطقة ،حي مت ىلنشاؤها يف العام  ،1906تضالً
عــن اغهــور األ ــرس املتمنلــة يف ىلقامــة الــربام واألنشــطة ال ـ تصــأ يف اقيــق
اهلدف ،ومنها ،تنظي الربام العلمية وبـرام اععـالم الـديين عـرب عقـد املـمتررات
وحلقــات اكــوار والتقريــأ بــا خمتلــف املــذاهأ .نشــري هنــا ىل مشــاركة هيئــة
تنظي سوق العمل باعتبارها اغهة املعنية بالعمالة املهاجرة ،واغهات أ ـرس ات
الصلة يف خمتلف الفعاليات ال يقيمها املهاجرون يف مملكة البحـرين ،والـ تعكـس
هويته  ،وهوما يدع األنشطة متعدرة النقاتات ،وتيسري تهمها وتقديرها.

اهلدف ()17
القضاء على لير أشكال التميي وتع ي اخلطاب العام املسـتند ىل األرلـة
من أجل التأةري على التصورات العامة عن اهلجرة
 )110ةنــل القضــاء علــى ليــر أشــكال التمييـ وتع يـ اخلطــاب حمــور السياســات
الوطنيــة يف مــال ىلعمــال اكقــوق واكريــات علــى ا تالتهــا ،مبــا تيهــا حقــوق
املهاجرين ،معتربة لمل ج ءاً ال يتج أ من مبـدأ سـيارة القـانون ،الـذي يشـكل أحـد
العناصر الرئيسة يف نظام مملكة البحرين الدةقراطي ،ىل ينبغي أن يتمتر ليـر
األتـــرار را ـــل الدولـــة بـــاكقوق واكريـــات العامـــة املنصـــوص عليهـــا يف نظمهـــا
القانونية ،وعلى قدر من املساواة تيمـا بيـنه  ،رومنـا رييـ علـى أسـا العـرق أو
اغنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اال تالف السياسي أو لري لمل.
 )111وىلعماالً لذلمل ،تقد انتهجت مملكة البحرين سياسية تشريعية تعّالة ات طابر
جنــائي اظــر ليــر أشــكال التميي ـ  ،والـدعوات التحريضــية الـ رـسم حريــة
الدين واملعتقد والفكر والوجدان ،أو تلمل ال ا م على العنف والكراهية القوميـة
أو الدينية أو العنصرية ،و لمل من الل قانون العقوبات الصارر باملرسـوم بقـانون
رق ـ ( )15لســنة  1975وتعديالتــه الــذي جــاء بنصــوص صــرحية اــرم تلــمل
األتعال ،واملرسوم بقانون رق ( )47لسنة  2002بشأن تنظي الصحاتة والطباعة
والنشر ،وال تتفق يف مموعها واملواةيق الدولية كقـوق اعنسـان ات الصـلة الـ
انضــمت ىلليهــا اململكــة ،وعلــى رأســها اتفاقيــة القضــاء علــى ليــر أشــكال التميي ـ
العنصري ،واالتفاقية الدولية لقمر جرةة الفصل العنصري واملعاقـأ عليهـا لعـام
 ،1973و لمل مبوجأ املرسوم رق ( )8لسنة .1990
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 )112ومن با ما مت اختا ه أيضـاً ،ويعكـس السياسـة العامـة ململكـة البحـرين ،حظـر
التميي بـا العمـال املهـاجرين يف بيئـة العمـل ،حيـ جـاءت أحكـام القـانون رقـ
( )36لســنة  2012وتعديالتــه لتحظــر التميي ـ بــا العمــال اخلاضــعا ألحكــام
قانون العمل بسبأ اغـنس أو األصـل أو اللغـة أو الـدين أو العقيـدة ،حيـ أن هـذا
اكظر قد مت بنـاء علـى تعـديل تشـريعي حـدي ليتناسـأ مـر بيئـة العمـل الـ
تشكل تيها العمالة املهاجرة نسبة كبرية ،ىل جانأ القـرارات الـ تسـري يف االاـاه
اته ،يضاف ىل لـمل القـرارات الـ توجـأ احـرتام حقـوق واملصـاحل رون اسـتنناء،
والتعامل معها باحرتام ولباقة وكياسة وحيارية واـرر وموضـوعية ،ومـن رون
رييـ علــى أســا العــرق أو اغــنس أو املعتقــدات الدينيــة أو السياســية أو الوضــر
االجتماعي أو أي شكل من أشكال التميي .
 )113ومن جانأ آ ـر ،مل تـد ر اململكـة ممنلـة يف أجه تهـا املعنيـة ،كـوزارة العـدل
والشــمتون اعســالمية واألوقــاف ،ووزارة شــمتون اععــالم ،جهــدا يف وضــر اخلطــت
االسرتاتيجية الرامية ىل تع ي اخلطاب العام املعتدل ،بهـدف نشـر القـي الوطنيـة
واعنســانية يف خمتلــف األمــاكن واملنشــآت ال ـ رــار تيهــا اكريــات الدينيــة
والنقاتية ات الطابر التعدري ،واكد من اااهات التطرف والتشدر ونبـذ اآل ـر،
وىلشـرا خمتلـف األطـراف ،و لــمل عـربة ح مـة مــن الـربام املختلفـة واملتخصصــة
واملناه الدراسية ،وىلقامة الربام التلف يونية واع اعيـة ،وعقـد اللقـاءات اكواريـة
للشخصــيات املنتميــة ملختلــف األريــان والطوائــف ،مــا يعكــس التـ ام اململكــة الــدائ
والنابت باملعايري ال جاءت ونارت بها املواةيق الدولية ات الصلة.
 )114وتيما يتعلق بإنشاء آليات وطنية ىل جانأ السـلطات العامـة ،للتصـدي غميـر
أشكال التميي  ،تقد لعبت املمتسسة الوطنية كقوق اعنسان ووتقاً ال تصاصـها يف
مال تع ي وداية حقوق اعنسان ،روراً مهماً رنـل يف تنفيـذ الـربام واألنشـطة
ال ـ تســه يف منــر التميي ـ وتع ي ـ اخلطــاب املعتــدل ،ىل جانــأ رورهــا يف تلقــي
الشكاوس ات الصلة ومتابعتها مر اغهـات املعنيـة ،تضـ ًال رورهـا يف عمليـة الرصـد
واملتابعة لكـل مـا يتعلـق باملمارسـات الـ اـ علـى الكراهيـة ونبـذ اآل ـر ،الـ
يتعرض هلا األترار ،ومن بينه املهاجرين.

اهلدف ()18
االستنمار يف تنمية املهارات وتيسري االعرتاف املتبارل باملهارات واملمتهالت
والكفاءات
 )115تشري مملكة البحرين ىل أنها تستقطأ العمالة املهاجرة مـن ليـر أحنـاء العـامل
بفضل ما توتره من بيئة جا بة للعمل ،وعليه ،تـإن العمالـة املهـاجرة تقـر ضـمن
ةــال تئــات ،أصــحاب املــمتهالت والكفــاءات العاليــة ،وأصــحاب املــمتهالت املتوســطة،
وأصـحاب املــمتهالت املتدنيــة ،وهـ األكنــر عــدراً يف قطاعــات اعنشــاء واخلــدمات.
ولتمكا تلمل الفئات من اعسـهام يف ىلنفـا طـة اململكـة يف تنفيـذ أهـداف التنميـة
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املستدامة ،ال سيما تلمل املرتبطـة باغانـأ االقتصـاري ،تـإن تلـمل العمالـة اضـعة
مبوجأ أحكام قانون العمل يف القطا األهلـي لـربام التوجيـه والتـدريأ املهنـيا
مما يسه يف تطوير املعلومات واملهارات.
 )116وىلنفــا ًا لتلــمل السياســة ،تقــد أنشــأت مملكــة البحــرين آليــة لتقيــي املهــارات
واملمتهالت وتحع الشهارات األجنبية ومقارنتها بنا ًء على مستويات اعطار الوطين
للمــمتهالت مــن ــالل اســتخدام التكنولوجيــا والرقمنــة ،وتــق شــرو وضــوابت
ومعايري حمدرة ،رنلت يف وزارة الرتبيـة والتعلـي عـرب أجه تهـا اخلاصـة .كمـا مت
وضر منصة ىللكرتونية مرك ية تتيك للمهاجرين ىلمكانية تقدي طلبـات معارلـة
وتقوي ممتهالته الصاررة من ممتسسات التعلي العالي ارف مملكة البحرين ،مر
اترتاض صحتها ما مل تكن اضعة مبوجأ ىلجراءات اصة للمعارلـة والتقيـي يف
بع التخصصات احملدرة.
 )117وتيمــا يتعلــق بتع ي ـ قــدرة العمــال املهــاجرين علــى االنتقــال مــن و،يفــة ىل
أ رس ،أو مـن صـاحأ عمـل ىل آ ـر ،تقـد أقـرت التشـريعات الوطنيـة يف طـوة
رائدة يف املنطقة حق العامل املهاجر يف االنتقال من صاحأ عمل ىل آ ـر مـن رون
مواتقة صاحأ العمل الذي يعمل لديه وتق شرو وضـوابت تضـمن لـه اكمايـة
يف جوانبهــا كاتــة وال ـ نظمهــا القــرار رق ـ ( )79لســنة  ،2009ووضــر أساســه
القــانون رقـ ( )19لســنة  2006بشــأن تنظــي ســوق العمــل واديــدًا املــارة ()25
منه ،وتسهيالً للعملية ،تقد مت تدشا املنصة اعلكرتونية لسوق العمل ،تعمل على
لــق قنــوات تواصــل بــا البــاحنا عــن عمــل مبــا تــيه العمــال املهــاجرين،
وممتسســات القطــا اخلــاص ،كمــا تعمــل علــى تعريــف املمتسســات علــى مــمتهالت
العمالـة املهـاجرة املتــوترة يف سـوق العمــل را ـل مملكـة البحــرين ،وتسـهيل ىلعــارة
تو،يفهــا ،وتــأتي هــذا اخلطــوة ضــمن سياســة اململكــة يف اكــد مــن وجــور عمــال
مهاجرين لري نظاميا.
 )118ومــر ىلةــان مملكــة البحــرين بــأن اســتدامة منــو االقتصــار راشــياً مــر أهــداف
التنمية املستدامة ات الصلة ،تقوم على االبتكار وتنمية املهـارات وتنقلـها ،وتبـارل
اخلربات الفنية ورتر مستويات التدريأ املتخصـع وخمرجـات التعلـي والتـدريأ
املهــين ،تقــد عملــت علــى ىلقامــات شــراكات مــر أصــحاب املصــلحة ،ال ســيما علــى
املســـتوس اعقليمـــي والـــدولي ،يف ســـعي منهـــا ىل اســـتيعاب التطـــورات اكاصـــلة
واحتياجات سوق العمل من الكوارر الفنية املمتهلـة يف خمتلـف التخصصـات املهنيـة
بالقطاعات اعنتاجية ،األمر الذي حدا بها ىل عقد اتفاقيـات ةنائيـة مـر عـدر مـن
الــدول ،مــن بينهــا لهوريــة اهلنــد ،ولهوريــة كينيــا الشــعبية ،ولهوريــة
ىلندونيسيا ،وروسيا االاارية ،واغماهريية العربية الليبية.

اهلدف ()19
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لق ،روف تساعد املهاجرين واملغرتبـا علـى املسـاهمة الكاملـة يف
التنمية املستدامة يف لير البلدان
 )119راشــياً مــر حــرص مملكــة البحــرين علــى التنفيــذ الفعــال ألهــداف التنميــة
املستدامة ،وتق الرؤية االقتصارية ( ،)2030تقد عملـت علـى اختـا سياسـات مـن
شأنها لق ،روف تسـاعد املهـاجرين يف املسـاهمة يف عمليـة تنفيـذ تلـمل األهـداف
والدتر بعجلة التنميـة االقتصـارية حنـو األمـام ،ومـن بـا تلـمل السياسـات ىلطـالق
التصريك املرن كأحد اكلول املبتكـرة يف طريـق ىلصـال سـوق العمـل ،مـن ـالل
اصا بيئة التعامل مر العمالـة املهـاجرة ،علـى حنـو يضـمن حقوقهـا ،ىل جانـأ
حقوق بقية أطراف العالقة ،كما يقدم نوعية لالقتصار الوطين من الل توتري
احتياجات السوق من العمالة املمتقتة ،ومن رون اع الل بالطبيعة التناتسية.
 )120وتأتي تكرة تصريك العمل املرن الذي مت ىلطالقه يف العام  2017لغرض احتـواء
العمالــة املهــاجرة املخالفــة لشــرو اعقامــة وتصــريك العمــل ،وتص ـحيك أوضــاعها،
واالستفارة منها يف مال التنمية ،و لمل من ـالل العمـل املمتقـت لـدس أي صـاحأ
عمــل أو تــرر -مــن رون أن يكــون صــاحأ واليــة قانونيــة عليــه -يف أي مهنــة ال
تتطلــأ تر يصـًا احرتاتيـًا مل اولتــه ،وبــذلمل يكــون العامــل املهــاجر ضــمن دايــة
قانونية انبه االستغالل ومصاررة حقوقه.
 )121ولتمكا املهاجرين سواء كانوا مـواطنا ـارف اململكـة أو مهـاجرين بدا لـها
من املساهمة الفعّالة يف الشمتون العامة ومنهـا االخنـرا واملشـاركة السياسـية الـ
تتصل بالبلد األصلي باعتبار لمل أحد العناصر الرئيسـة يف الـنظ الدةقراطيـة،
تقد حرصت مملكة البحرين على وجـوب تتمتـر األتـرار كاتـة را ـل الدولـة أو
ارجها باكقوق ات الصلة املنصوص عليها يف نظمها القانونية ،الت اماً منهـا مبـا
ورر يف العهد الدولي اخلـاص بـاكقوق املدنيـة والسياسـية ،ويف الوقـت اتـه ركـا
املهاجرين را ل اململ كة من اسـتعمال حقهـ يف هـذا الشـأن مـن ـالل عـدم وضـر
العراقيل والقيور ال اول رون ممارسته واخنراطه يف املشـاركة السياسـية يف
بلدانه األصلية.

اهلدف ()20
تشجير ىلرسال التحويالت املالية بوسائل أسر وأكنر أماناً وأقل كلفة،
وتيسري االندماف املالي للمهاجرين
 )122نظراً العتبار مملكة البحرين بيئة مستقطبة للعمالة املهاجرة من لير أحناء
العامل ،بفضل ما توتره من ،روف جا بة ،حتى باتوا يشكلون ( )%78من ىللالي
القوس العاملة ،وبالرل من صغر املسـاحة اغغراتيـة للملكـة ،ىلال أنهـا تـوتر أكنـر
مــن ( )600ألــف ترصــة عمــل رائمــة للعمالــة املهــاجرة ،وعليــه ،تقــد اختــذت مــن
التدابري ما يسمك هل بتحويل ما يكسبونه من أموال من رون أي اقتطا أو تـرض
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ضريبة ،ووتق ىلجراءات تيسـريية رنلـت يف ىلمكانيـة التحويـل اعلكرتونـي الرقمـي،
وهي تدابري تتماشى وسياسية اململكة يف هـذا الشـأن القائمـة علـى عـدم التـد ل يف
حرية انتقال رؤو األموال ،وتقييد املعامالت املالية ،ملـا يشـكله لـمل مـن تضـارب
مــر السياســة االقتصــارية املفتوحــة ،ويعيــق ىل جانــأ مــا خيلقــه مــن أعبــاء علــى
العمالة املهاجرة ،تقور ىل لق قنوات لري شـرعية لتحويـل األمـوال ـارف اعطـار
الرمسي ،كما أن ترض الرسوم سوف ينعكس على التكلفة التشغيلية للممتسسـات
املصرتية.
 )123ويف طوة تصأ يف اقيق مقاصد اهلدف ،تقد تضمن قانون العمل يف القطـا
األهلي يف املارة ( )46منه ،ما يوجأ على صاحأ العمـل سـدار أجـر العامـل ضـمن
نظام يًعنى وماية األجـور ،عـن طريـق اعيـدا يف املصـارف املاليـة الصـارر بشـأنها
تر يع ،مما يسهل عمليـة التحـويالت ،و ـالف لـمل ،تـإن مـة صـاحأ العمـل
تظل مشغولة باألجر ،مما يستوجأ املسائلة القضائية.
 )124وتأتي سياسية مملكة البحـرين يف اغانـأ ضـمن ىلطـار تنفيـذ أهـداف التنميـة
املستدامة يف شقها املرتبت بالتنمية االقتصارية من منظـور االسـتدامة واالزرهـار.
وقــد بلــغ ىللــالي اــويالت العمــال املهــاجرين ( )3.3مليــار روالر أمريكــي يف العــام
 ،2018يساهمون بها يف تنمية النات الـوطين يف بلـده األصـلي ،واسـا الوضـر
املعيشي ألسره  ،كعملة صعبة الرتباطها بالدوالر ،مر االحتفا ،بسعر الصرف.

اهلدف ()21
التعاون يف تيسري عورة املهاجرين والسما بإعارة ر وهل بصورة آمنة
تصون كرامته  ،وكذلمل ىلعارة ىلرماجه ىلرماجاً مستداماً
 )125بداية نشري ىل عدم اتفاق اهلدف مر السياسات واألولويات الوطنية ،نظرًا لعـدم
اعتبار مملكـة البحـرين مصـدر للـهجرة ،أو مقصـد للـهجرة لـري النظاميـة ،ىلال أنهـا
تتعامل مر مهاجرين قصدوا مملكة البحرين أللراض العمل ،أو السـياحة ،أو لـري
لمل من األلراض املشروعة ،ومـن ةـ اولـوا الحقـًا ىل مهـاجرين لـري نظـاميا
ألســباب تتعلــق مبخالفــة شــرو العمــل أو اعقامــة ،حي ـ يــت معاغــة عــورته
بالتعاون مر سفارات وقنصليات بلدانه  ،والعمل على تسـهيل اعجـراءات يف أقصـر
مـدة ممكنــة ،عــرب تـوتري تــذكرة الســفر ،أو شــهارة العبـور ،كمــا أوجــدت نظامـًا
ىللكرتوني ـاً حيــوي قاعــدة بيانــات يتضــمن املعلومــات الشخصــية ،ووضــر اعقامــة
( ،)Expat management systemيــت الرجــو ىلليــه يف حــال تقــدان ل ـ وراق
النبوتيــة للعامـــل املهـــاجر ،الرتباطـــه بنظــام حيـــوي بصـــمة األصـــابر والصــورة
الشخصية.
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اهلدف ()22
ىلنشـــاء آليـــات مـــن أجـــل اويـــل اســـتحقاقات الضـــمان االجتمـــاعي
واالستحقاقات املكتسبة
 )126تيمـــا يتعلـــق باكمايـــة ات الطـــابر االجتمـــاعي ،تللعامـــل اكـــق يف التـــأما
االجتماعي ومـا يتفـر منـه مـن التـأما ضـد األمـراض املهنيـة وىلصـابات العمـل،
وصوال ىل ىلبار تـأما للعامـل ضـد البطالـة شـأنه يف لـمل شـأن املـواطنا ،حيـ
أعطــى املرســوم بقــانون ( )78لســنة 2006بشــأن التــأما ضــد التعطــل للعامــل
األجنيب ترصة اكصول على تعوي ضد طر البطالة متى ما اققـت شـرو
لــمل ،هــذا ىل جانــأ اكــق يف اعجــازات ،وتنظــي ســاعات العمــل ،ودايــة املــرأة
العا ملة ،واكق يف الرعاية الصـحية واالسـتفارة مـن اخلـدمات العالجيـة علـى قـدم
املساواة ،ناهيمل عن حقه يف اخلضو للفحع الطيب الدوري.
 )127واــدر اعشــارة ىل أن مملكــة البحــرين قــد اعتمــدت نظامـاً تأمينيـاً يتــا مــن
الله مد اكماية التأمينية لتشمل املهاجرين اخلليجـيا يف رول ملـس التعـاون
لــدول اخللــي العربيــة (اهلجــرة البينيــة اخلليجيــة) ،مــر قابليــة التوســر يف النظــام
ليشــمل رول أ ــرس ،يف حــال أتيحــت الفرصــة لتعــاون ىلقليمــي ورولــي مــر الــدول
املصدرة للعمالة املهاجرة ،عرب نظام ربت يف مال التأما والضمان االجتماعي.

اهلدف ()23
تع ي ـ التعــاون الــدولي والشــراكات العامليــة اقيق ـاً للــهجرة اآلمنــة
واملنظمة والنظامية
 )128نظــرًا لطبيعــة اهلجــرة أي ـاً كــان وضــعها مــن حي ـ كونهــا ات طــابر ع ـابر
للحــدور ،تــإن مملكــة البحــرين تــمتمن ومبــا يتناســأ مــر طبيعتهــا اغغراتيــة،
وىلمكانياتها ،وسياساتها وأولوياتها الوطنية ،بضرورة وجور تعاون رولي ال سـيما يف
املنطقة نظرًا لوجور اـدي مشـرت يتمنـل يف اعتبـار املهـاجرين ال سـيما يف بيئـة
العمل مصـدراً رئيسـاً لالزرهـار واالبتكـار والتنميـة املسـتدامة مـن جانـأ ،وجعـل
اهلجــرة نظاميــة وآمنــة ومنظمــة مــن جانــأ آ ــر ،األمــر الــذي يــدعوا ىل تظــاتر
اغهــور والشــراكات ب ـا األجه ـ ة املعنيــة يف الــدول .وعليــه ،تقــد لعبــت مملكــة
البحرين يف هذا اغانأ روراً حامساً يف مسار التنمية املستدامة يقـوم علـى التكامـل
اعقليمي ،واالنفتا علـى العـامل ،يف ضـوء االلت امـات املتبارلـة مـر انطالقـاً كونهـا
ج ء من منظومـة رول ملـس التعـاون لـدول اخللـي العربيـة ،ومنظومـة الـدول
العربيــة واعســالمية ،واملنظومــة الدوليــة ،مــن ــالل رعمهــا للجهــور املشــرتكة يف
كل ما يتعلق مبسائل اهلجرة.
 )129وبــالرل مــن عــدم اعتبــار مملكــة البحــرين رولــة ماحنــة ،أو رولــة متلقيــة
للمســاعدات بــاملعنى التقليــدي ،بــل هــي ج ـ ء مــن منظومــة ليجيــة وىلقليميــة
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ورولية ،تقوم على شراكة مأسسة تفضي ىل تبارل اخلربات والدع عـرب املشـارير
التنموية اعقليمية ،والتبارل التجاري وحركة االستنمارات والقـوة العاملـة ،تإنهـا
تسعى جاهدة ىل تنفيذ االتفاق العاملي وتق شراكة بغية التغلـأ علـى التحـديات
ال تواجه البلدان ال تعاني مـن صـعوبات أو ،ـروف قـد تـمتةر يف تنفيـذ أهـداف
االتفاق ،و لـمل مـن ـالل قيامهـا بتقـدي العديـد مـن املسـاهمات املاليـة والعينيـة
لـــدع املهـــاجرين الالجـــئا يف خمتلـــف بقـــا العـــامل ،كفلســـطا ،وســـوريا،
وباكستان ،والصومال ،وتركيا ،والنيبال ،والفلـبا ،ومصـر ،والـيما ،ىل جانـأ
بناء املستشفيات واملدار ولريها من البنى التحتية.
 )130ويف مال االستفارة من آليات بناء القـدرات يف ضـوء الت امـات مملكـة البحـرين
الدولية ،تقد حرصت علـى املشـاركة يف خمتلـف الـربام واملـمتررات الدوليـة الـ
تعنى باهلجرة ،واملسائل ات االهتمام املشـرت  ،وتنـاول الفـرص والتحـديات يف هـذا
الشأن ،كحوكمة اهلجرة ،ومكاتحة اعاـار باألشـخاص يف سـياق اهلجـرة .وعلـى
الصعيد نفسه ،حرصـت علـى ىلقامـة شـراكات مـر العديـد مـن املنظمـات الدوليـة
لغــرض تع ي ـ وبنــاء القــدرات وتــق أعلــى املعــايري ،وعلــى رأســها املنظمــة الدوليــة
للهجرة ،ومكتأ األم املتحدة ملكاتحة اغرةة واملخدرات ،والذي أمثر عـن اتتتـا
األو مكتباً ممنالً هلا يف اململكة ،ليعمل على الـدع واملسـاعدة يف اقيـق مقاصـد
االتفاق العاملي ،تضالً عن االلت امات الدولية األ رس ات الصلة.
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