
 

 يجب على البحرين التصديق على اتفاقية العمال المهاجرين

 يجبر حيث 2222 لعام نهائيات كأس العالم في قطرلالمالعب  يعملون في بناءالذين العمال األجانب  بمعاناةاالهتمام الدولي  زاد

. باألشخاص القسري لالتجارنتيجة الوضع هذا منهم في  أن العديدمريعة ويعتقد عيش والعمل في ظروف على ال هؤالء العمال 

أن قطر  مات في وقسيب بالتر القضية بشكل كبير كما ادعوا  )فيفا( ورئيس االتحاد االتحاد الدولي لكرة القدمدارة وقد تجاهلت إ

 ،وعتم في أسبالذي سيخ الوطني لمنع الرق واالتجار بالبشر الشهرمع  . فيما يتعلق بحقوق العمالعلى "الطريق الصحيح" 

في بلدان مثل قطر ودول الخليج األخرى أن تكون ضرورة ملحة  حماية ضحايا االتجار والعمال المهاجرينجهود يجب على 

 ومستمرة.

 مقصد هيفمماثلة،  ظروف وإساءات، يواجه العمال المهاجرين واألشخاص المتجر بهم لقطر في البحرين الدولة المجاورة

على أمل إعالة أسرهم في بلدانهم ها الهند، بنجالدش، سيريالنكا والفلبين يتدفقون إلي منللعمال المهاجرين، حيث ماليين العمال 

يتعرض العمال حيث ؤوا منها. جابدال من ذلك، فإنهم غالبا ما يجدون أنفسهم في ظروف أسوأ من تلك التي و. األصلية

على الرغم من أن . ومن مغادرة البالد همالمهاجرين في البحرين بشكل روتيني لسوء المعاملة، وفي كثير من الحاالت يتم منع

 ال ترقى إلىاإلصالحات ولكن ة البحرين قد سنت بعض اإلصالحات الرامية إلى التخفيف ظروف العمال المهاجرين، حكوم

 لشكاوى القانونيةمن اصاحب العمل  انتقاممزعومة بطيئة أو معدومة، والنتهاكات االعلى . المالحقة القضائية المعايير الدولية

نادراً ما تتم محاسبة الشركات الخاصة التي التحترم حقوق العمال الذين يساهمون إلى حد كبير في تنمية المهمة.  ائلمسال من

في عامل انتحر  02، يزعم أن على األقل ألشخاصابمكافحة االتجار ل األحدث وزارة الخارجية االمريكية لتقرير وفقاوالدولة.  

 . العملنتيجة لظروف  2202البحرين  في عام 

التصديق على االتفاقية الدولية لحماية بأن تبدأ  هايمكن، إذا كانت حكومة البحرين جادة بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين

مساعدة العمال بيعني فقط التزام الحكومة ال التفاقية أن التصديق على ا. حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 علىالبحرين  يقوم بمحاسبة للمجتمع الدولي أنعن طريقها يمكن  ،مهمةولكن سيكون أيضا بمثابة آلية ، المهاجرين الضعفاء

 .مستمركاف وبشكل الحماية القانونية للعمال المهاجرين والمحلية توفير فشلها في 
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http://www.theguardian.com/world/2013/nov/17/qatar-world-cup-worker-amnesty-report
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/12/31/presidential-proclamation-national-slavery-and-human-trafficking-prevent
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2013/215394.htm
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bahrain1012ForUpload.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bahrain1012ForUpload.pdf

