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البعد الدولي
 البحرين ليست استثناء في افتقارها لقانون خاص ينظم العالقة بين 
للعام   99 الـ  الدولي  العمل  مؤتمر  وثائق  في  فجاء  العمل،  ورب  العامل 
واضح  بوضع  الغالب  في  يتمتعون  ال  المنزليين  العمال  )10(»ألن   2010
من  فعلي  الستبعاد  يتعرضون  فإنهم  الحديثة،  العمل  قوانين  إطار  في 
حياتهم  أن  بالضرورة  ذلك  يعني  وال  وإنفاذها،  التنظيمية  اللوائح  نطاق 
محكومان  وعملهم  حياتهم  إن  بل  والمراقبة،  للتنظيم  تخضع  ال  المهنية 
بقواعد قوية غير حكومية تتعلق بالعمل في أسرة صاحب العمل، وهي 
العمال  من  جعلت  لكنها  آخر،  إلى  ثقافي  سياق  من  كبير  حد  إلى  تختلف 
المنزليين من بين أكثر العمال تهميشًا، حتى بات العمل الالئق بالنسبة 
نفسها  الوثيقة  من   )34( البند  اعتبر  فيما  المنال«.  صعب  طموحًا  إليهم 
عمال المنازل »مستبعدون بصفة خاصة من نطاق الحماية االجتماعية 
مصالحهم  وأن  لالستغالل،  خاصة  بصفة  و»معرضون  والقانونية«، 

المشروعة ورفاههم أموراً طالما تجاهلتها معظم البلدان«.
العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  إعالن  مستشارة  ذلك  وتؤكد 
واحد  قانون  يوجد  »ال  مطر  خولة  السابقة،  الدولية  العمل  منظمة  في 
معايير  كل  ولكن  العمل،  وصاحب  المنازل  عمال  بين  العالقة  ينظم 
التي  الدولية  المنظمات  من  وغيرها   - الدولية  العمل  منظمة  واتفاقات 
لعمال  شاملة   - حقوقهم  على  وتحافظ  البشر  بين  العالقات  تنظم 
جديد  اتفاق  صياغة  على  اآلن  الدولية  العمل  منظمة  تعمل  لذا  المنازل، 
التي  االنتهاكات  مــن  الشكاوى  كثرت  أن  بعد  المنازل  بعمال  ــاص  خ

تحصل في هذا المجال«.
ال  العربية  الدول  من  الكثير  في  العمل  قوانين  »معظم  مطر  وتوضح 
في  العاملين  على  يطبق  العمل  قانون  أن  بمعنى  المنازل،  عمال  تشمل 
المكتب  قام  لذلك  المنازل.  في  والعامالت  العاملين  إال  المجاالت  مختلف 
ُيطلق  ربما  أو  لقانون،  مسودة  أو  تصور،  بوضع  العربية  للدول  اإلقليمي 
ومطلوب  المنازل،  بعمال  خاص  اللبناني،  العمل  لقانون  ملحق  عليه 
الرقابة  وفرض  به،  وااللتزام  تطبيقه  لمراعاة  دراسته  العمل  مفتشي  من 

على ذلك«.
لوزراء  التنفيذي  المكتب  إن  بقولها  خليجيًا  الوضع  عن  مطر  تتحدث 
مسودة  ــع  وض الــتــعــاون  مجلس  لـــدول  االجتماعية  والــشــئــون  العمل 
من  منها  االستفادة  »بغرض  المنازل  بعمال  خاص  لقانون  استرشادية 
عين في مختلف الدول الخليجية عند صياغة قوانين جديدة،  قبل المشرِّ

أو تحديث قوانين العمل الخاص بكل دولة«.
وبحسب األمين المساعد لألنشطة والمشاريع باالتحاد العام لنقابات 
البحرين،  لعمال  العام  باالتحاد  رضي  كريم  الحقوقي  البحرين،  عمال 
في  والتسعين،  التاسعة  دورته  في  الدولي  العمل  مؤتمر  حضر  والذي 
إلى  تتجه  كانت  البحرين  فإن  جنيف،  في   )2010( العام  هذا  منتصف 
توفير  بشأن  للتطبيق  ملزمًا  ويكون  توصية  تكمله  اتفاق  على  التوقيع 
األخيرة  اللحظة  في  تراجعت  أنها  إال  المنزليين،  للعمال  الالئق  العمل 
بعد اجتماعات مع ممثلي دول مجلس التعاون، وتذكيرها بأن القرارات 
تتخذ جماعيًا، أي أن دول مجلس التعاون تتخذ موقفًا ككتلة واحدة، وال 

يجوز إلحداها أن توقع منفردة على مثل هذه االتفاقات.
ابتداًء  العمال  من  الفئة  لهذه  حمائية  بنوداً  االتفاق)11(   هذا  ويتضمن 
من سن العمل القانوني الذي ال يقل عن 18 عامًا، وضرورة العمل بأجر، 
أسبوعيًا،  األقل  على  ساعة   24 لمدة  الراحة  فترة  إلزامية  اإلقامة،  حرية 
حرية اختيار مكان قضاء أوقات الراحة األسبوعية، واالحتفاظ بهويتهم 

ووثائق سفرهم.

حتى يصدر قانون خاص
االتجار  مكافحة  وقانون  والمدنية  الجنائية  القوانين  وجود  يكفى  ال 
باألشخاص لتكون بدائل لقانون العمل، وبالتالي تبرئة ساحة الجهات 
الرسمية من مسئولية المعاناة التي تتعرض لها فئة عمال المنازل، فال 
للوصول  واضحة  قنوات  وإيجاد  بالقوانين،  الفئة  هذه  تعريف  من  بد 

هــذه  ــان  ــم وض حمايتها  إلـــى 
الـــحـــمـــايـــة، كــونــهــا الــطــرف 

األضعف. 
ــــاة  ــــان ــــع ــــع م ــــب ــــت ـــــــــاد ت ق
ــــرار  ــــألض الـــمـــتـــعـــرضـــات ل
المنازل  عامالت  من  المختلفة 
األطراف  من  عدد  تعريف  إلى 
عن  المسئولة  واإلجــــــراءات 
إلى  أوصلنا  كما  الــضــرر،  هــذا 
بـــلـــورة عـــدد مـــن اإلجــــــراءات 
اتــخــاذهــا  الممكن  الــســريــعــة 
ــات تــعــرض  ــي ــان ــك لــتــقــلــيــل إم
في  أخـــذاً  للضرر.  الفئة  ــذه  ه
الفئة  ـــذه  ه أهــمــيــة  ــار  ــب ــت االع
في   4.3 يقارب  ما  تشكل  التي 

وتلعب  الــســكــان،  ــدد  ع مــن  المئة 
حتى  أو  للعمل،  المرأة  خروج  عند  كثيرة  أسر  حياة  تسهيل  في  مهّمًا  دوراً 
بقائها في المنزل، والقيام بالدور البديل لربات البيوت من أعمال منزلية 

وحتى تربية األطفال. 
يقول الباحث الحداد »ما تتعرض له فئة عمال المنازل من المشكالت 
تقابل  فهي  متعمقة،  جدية  لدراسات  يحتاج  الخليج  دول  في  المعقدة 
النسيج  صميم  ــن  م ــك  ــئ أول أن  فـــارق  ــع  م الــهــنــد،  ــي  ف المنبوذين  طبقة 
ن  ومكوِّ مؤسسة  أهم  داخل  يعيشون  غرباء  وافدون،  وهؤالء  االجتماعي 
المباشرة  صلتهم  وبحكم   - يفترض  مــا  ـــرة،  األس ــي  وه المجتمع،  فــي 
بالعادات والتقاليد والتطور الثقافي اليومي - اندماجهم أكثر من غيرهم 

في النسيج االجتماعي. لكن ذلك خالف الواقع«.
اتخذت  المنازل،  لعمالة  رة  المصدِّ ــدول  ال وســفــارات  المصدر،  دول 
إحكام  تستطع  لم  أنها  إال  مواطنيها،  لحماية  ــراءات  اإلج بعض  بدورها 

دائرة الحماية التي تأملها ألسباب متعددة.
فالسفارة الهندية فرضت راتبًا للكفيل الموظف ال يقل عن 1000 دينار 

أميركي(،  دوالر  ألف   2.65( بحريني 
دينار   1000 وتجميد  ــداع  إي يتم  وأن 
ــاب مــصــرفــي خــاص  ــس ــي ح أخــــرى ف
الطرفين  بين  تفاهم  سوء  ألي  تحسبًا 
فرضت  كما  العاملة،  تسفير  يستدعي 
حساب  فــي  الــمــوجــود  المبلغ  يقل  أال 
ديــنــار  آالف   10 عــن  األعـــمـــال  رجــــال 
أن  إال  دوالر(.  ألف   26.52( بحريني 
جلب  محاصرة  من  تتمكن  لم  السفارة 
بهذه  البحرين  إلــى  الهندية  العمالة 

اإلجراءات. 
العمالي  الــمــلــحــق  مــســاعــد  ــول  ــق ي
ـــالي:  ـــي بــــالــــســــفــــارة، ســـانـــتـــوش ب
لحماية  وضــعــنــاهــا  مــعــايــيــر  »هــــذه 
إلــزامــيــة.  ليست  ولكنها  ــالت،  ــام ــع ال
ــاب  أرب ــى  إل يأتين  الكثيرات  فــالتــزال 
بـــإجـــراءات  الـــمـــرور  دون  ـــن  م ــل  ــم ع

يجعل  أمر  وهو  الهند  من  الخروج  منافذ  تعدد  مع  خصوصًا  السفارة، 
تسجل  فلم  جــداً،  صعب  البيوت  في  الخدمة  ألغــراض  المسافرات  تتبع 
البحرين  دخلن  من  عدد  أن  نعرف  فيما  اتفاقات،   110 سوى  السفارة  في 

لغرض الخدمة في المنازل يفوق هذا الرقم بكثير«.
حديثًا  فرضت  الفلبينية  الحكومة  أن  الفلبينية  السفارة  أكدت  كذلك 
الحكومة  وتلزم  المنازل.  في  للعمل  الفلبين  من  للخروج  صارمة  قيوداً 
ورش  حضور   - عام  بشكل   - الخليج  في  العمل  على  المقبالت  العامالت 
المهارات  على  للتدرب  المهارات،  وتنمية  التعليم  هيئة  تنظمها  عمل 
بأرقام  وتزويدهن  بحقوقهن،  وتعرفيهن  البيوت،  في  للعمل  الالزمة 
االتصال، وهذا يفسر ارتفاع عدد  الفلبينيات الشاكيات لدى السفارة من 
السفارة  مع  تشترك   - ذلك  ومع   - أنها  إال  األعمال.  أربــاب  معاملة  سوء 
القادمات  العامالت  ونوعية  عدد  على  السيطرة  إحكام  عدم  في  الهندية 

من طرق أخرى غير الوكالء بين البلدين.
ايفون  الوافدة،  العمالة  حماية  جمعية  في  السريالنكية  المتطوعة 
تدريبية  بــرامــج  تطبيق  أخــيــراً  بــدأت  سريالنكا  أن  أكــدت  هــاســكــران،  
خدمة  فــي  بالعمل  يرغبن  لمن  والمجتمع  العمل  بطبيعة  وتوعوية 
استقدام  تكلفة  على  بوضوح  ذلــك  انعكس  وقــد  الــخــارج،  في  المنازل 
العامالت من سريالنكا التي كانت األقل في  السابق كما تم رفع رواتبهن 

الشهرية.
االستقدام  معايير  توحيد  عدم  يفتح 
بلدان  في  البشر  سماسرة  أمام  المجال 
 - أيــضــًا  البحرين  فــي  كما   - العامالت 
بإمكانهم  أصــبــح  فكثيٌر  لالستغالل، 
رســمــي،  غــيــر  بشكل  ــدم  ــخ ال ــدام  ــق ــت اس
القدرة  لديهن  بالضرورة  ليس  وهــؤالء 
في  للعمل  والتهيؤ  والمعرفة  والطاقة 
سوى  لهن  حــامــي  وال  الــمــنــازل،  خــدمــة 

ضمير األسرة التي سيعملن لديها.
التي  العمل  وزارة  يد  في  الحل  ويبدو 
فبإمكانها  ــل،  ــم ــع ال ــص  ــي ــراخ ت ــدر  ــص ت
 - المطلوبة  الوثائق  مع   - تشترط  أن 
ـــؤالء الــعــامــالت عن  ــات اســتــقــدام ه ــب إث
طريق مكاتب معتمدة، وتقديم شهادات 
قبل  للعمل  ونفسية  جسدية  صالحية 

استصدار الترخيص.
حاليًا، تطلب وزارة العمل أن يوفر لها طالب الترخيص أوراق الهوية، 
ومكان العمل، وقيمة الدخل الشهري، وعدد أفراد األسرة فقط. ويشار إلى 
الفلبينيات  العامالت  استقدام  اشتراط  إلى  بادرت  الفلبينية  الحكومة  أن 

عن طريق مكاتب. 
جمعية  تسعى  ــب،  ــرات ال حجب  قضايا  فــي  األدلـــة  انــعــدام  ولتفادي 
للعامل  حساب  فتح  بفرض  المسئولة  الجهات  إلقناع  الخدم  حماية 
طرفي  حقوق  لضمان  شهريًا  الدفع  لتثبيت  الراتب،  فيه  ُيْودع  األجنبي 

العمل.
كفالئهن،  مــع  يقمن  الــالتــي  الــعــامــالت  ـــاع  أوض خصوصية  أن  كما 
تضررها،   مــن  العاملة  شكوى  ــال  ح فــي  ــأوى  م بــال  يصبحن  وبالتالي 
مستعجل  مسار  إنشاء  أهمية  ُيقترح  التقاضي،  فترة  في  الدخل  وانقطاع 
ويقلل  االنتظار،  في  بقائهن  مــدة  الختصار  بالخدم  الخاصة  للقضايا 
المادي  الــعــبء  وكــذلــك  ــك،  ذل ــراء  ج مــن  عليهن  الــواقــع  النفسي  الــعــبء 

تبرعات  ســوى  دخــل  دون  ومــن  طوعًا  تعمل  التي  اإليـــواء  ُدور  على  من 
األعضاء.

وبرغم أهمية توعية فئات الخدم بحقوقهن وواجباتهن، فإن التوعية 
ـــة  ـــي ـــع ـــم ـــت ـــج ـــم ال
بحقوق  الموازية 
التي  ــفــئــة  ال ـــذه  ه
ــــي  تــــــعــــــيــــــش ف
من  ــب  ــري ق ــع  ــوق م
في  ــل  ب  - ــــرة  األس
وســـطـــهـــا تــمــامــًا 
أهــمــيــة  يــقــل  ال   -
ــة  ــاع أيــــضــــًا، إلش
ـــرام  ـــت ـــادئ اح ـــب م
ــان،  ــس حــقــوق اإلن
في  واالســـتـــقـــرار 

الجو األسري.
تــقــتــرح نـــورة 
لجنة  ــام  أم فليفل 

د  تزوَّ أن   - وأهلية  وزارية  أطراف  من  المكونة   - بالبشر  االتجار  مكافحة 
العامالت - لحظة وصولهن إلى المطار - بمنشورات تعّرفهن بحقوقهن 
وواجباتهن، وتزودهن بخطوط االتصال الساخنة لضمان وصولهن إلى 

المساعدة عند الحاجة لذلك. 
الملحق  فبحسب  النقطة،  ــذه  ه ــى  إل الفلبينية  الحكومة  انتبهت 
فإن  اليخاندرو،  سانتوس  البحرين  لدى  الفلبينية  السفارة  في  العمالي 
هناك  العمالة  مكاتب  ُيلزم  صارمًا  نظامًا  اآلن  تطبق  الفلبينية  الحكومة 
بالقوانين  والتعريف  للتدريب  وإخضاعها  المنزلية،  العمالة  بتوعية 

قبل المغادرة إلى البحرين.
اللجنة  »تعمل  البحريني  الخارجية  وكيل  فيه  يقول  الذي  الوقت  في 
إعالمية  خطة  وضع  على  حاليًا  باألشخاص  االتجار  لمكافحة  الوطنية 
متكاملة من كافة الجوانب، للتوعية بظاهرة االتجار باألشخاص، حيث 
في  ومن  المنازل،  عمال  فيهم  بمن  الوافدة  العمالة  الحملة  هذه  تستهدف 

حكمهم، وكذلك أصحاب العمل والمجتمع بشكل عام«.
الوثائق  أهــم  من  والعاملة،  العمل  رب  بين  المكتوب  العقد  ويبقى 
بدقة،  صياغته  تعاد  ألن  بحاجة  فهو  الطرفين،  بين  للعالقة  المنظمة 
حقوق  تضمن  التي  العالقة  جوانب  لجميع  وشــامــاًل  ــداً  مــوحَّ وليكون 

وواجبات الطرفين. 
تترك  »لــم  األخير  الدولي  العمل  مؤتمر  وثائق  في  جــاء  ما  هــذا  يؤكد 
العقد  أهمية  في  لبس  مجال  الدولية  العمل  منظمة  في  اإلشراف  هيئات 
ممارسة  هــو  كتابي،  بــاشــتــراط  العمل  أصــحــاب  ـــزام  إل وأن  المكتوب، 
عالقة  على  رسمي  طابع  إضفاء  هدف  تحقيق  تيّسر  أن  يمكن  تشريعية 
على  المسئولية  بعبء  ذاته،  اآلن  في  بوضوح  تلقي  وأن  المنزلي،  العمل 

الطرف ذي السلطة التفاوضية األكبر«)12( . 
يبقى من المهم العلم أن جميع الحاالت التي تضمها سجالت الشرطة 
ومراكز اإليواء هي حاالت طفحت بما تعرضت له من أضرار، وهذا يدعو 
للتفكير في أهمية البحث عن آلية رقابة أو تفتيش على أوضاع العامالت 

في مواقع العمل، وتأخذ في اعتبارها خصوصية األسر.
البحرين  في  العمل  وزارة  لدى  توجد  تجربتي،  »من  هنا  مطر  تعلق 
قدرات مميزة عند مفتشي العمل، وخصوصًا الشباب من الجنسين، ألن 
العناصر  مــن  الكثير  بينهم  مــن 
مهمة  يسهل  وهـــذا  الــنــســائــيــة، 
استدعى  مــا  إذا  الــمــنــازل  دخـــول 
ينظم  جديد  قــانــون  ضمن  ــر  األم

مهنة الخدمة المنزلية«.
ــة  ــوب ــع ص أكــــثــــر  أن  وتـــــــرى 
عمال  عــلــى  بــالــرقــابــة  مرتبطة 
ــة  ــرم ــة »ح ــأل ــس ـــي م الـــمـــنـــازل ه
تنفيذ  الصعب  مــن  إذ  الــمــنــزل«، 
الــمــنــزل  ضــمــن  تفتيش  دورات 
استخدام  باإلمكان  »هنا  نفسه 
جهاز  ضمن  النسائية  العناصر 
ــذا  ــه ــام ب ــي ــق ــل ــش الــعــمــل ل ــي ــت ــف ت
عالية،  كفاءة  على  ألنهن  ــدور،  ال
الدولية  العمل  منظمة  وبإمكان 
مرتبط  لهن  خاص  تدريب  توفير 

بعمال المنازل«.

  النوايا وحدها ال تكفي
عندما كان القانونيون يصوغون القانون رقم )1( لسنة 2008 بشأن 
عدد  على  االطالع  تم  باألشخاص؛  االتجار  مكافحة 
 )7( رقم  المرسوم  ومنها  والقوانين  المراسيم  من 
الخاص  االتفاق  إلى  االنضمام  بشأن   1990 لسنة 
بالبروتوكول  ل  والمعدَّ  ،1926 في  المبرم  بالّرق، 
التكميلي  االتفاق  وعلى   ،1953 العام  في  المحرر 
ـــــــراف  ــــارة الـــرقـــيـــق، واألع ــــج ــــــرق وت إلبــــطــــال ال
وهذا   ،1956 للعام  ق  بالرِّ الشبيهة  والممارسات 
وأصيلة  قديمة  نية  البحرين  ــدى  ل أن  ــى  إل يلفت 
التنمية  عجلة  تــســارع  أن  إال  الـــرق.  عهد  لمغادرة 
في  وجاهل  أضعف،  كطرف  المنازل  عمال  وتدفق 
مكان  خصوصية  تجمعهما  عمل  أرباب  مع  العالقة 
العمل الذي يصعب اختراقه؛ أضاعت حقوق هؤالء 
المئة  في   4,2 نحو  يمثلن  أصبحن  الالتي  العامالت 

من عدد السكان. 
عالمية  مراتب  هناك  أن  العامالت  حظ  حسن  من 
وتصنيفات حقوقية تسعى البحرين - شأنها شأن 
أنها  بد  ال  حقوقية  معايير  بتطبيق  لنيلها   - كثيرة  دول 
ستطال العامالت عاجاًل أم آجاًل. وتبقى بعد ذلك سرعة التنفيذ، وتعديل 
تنظم  وموحدة،  حقيقية  عمل  عقود  في  حقوقية  بنود  وفرض  اإلجراءات، 

العالقة، وتعّرف حقوق جميع األطراف.
 

االستثناء من قانون العمل واإلجراءات المتباطئة يشرعان أبواب االنتهاكات

كريم رضي: 
»اإلجماع 
الخليجي« عطل 
توقيع البحرين 
عقدًا دوليًا لحماية 
العمال المنزليين

خولة مطر: 
الحاجة لفرق 
تفتيش 
منزلية 
بمراعاة 
خصوصية األسر

في ظل غياب 
القانون الواضح 
الحامي لحقوق 
عمال المنازل... 

السفارات
 تمسك الزمام

أنجز هذا التحقيق بدعم وإشراف من شبكة »أريج« - إعالميون
www.arij.net من أجل صحافة استقصائية عربية 

أثر جرح فوق الحاجب... العينان تحكيان

الحلول المقترحة

- ضم عامالت المنازل تحت مظلة قانون العمل أو على األقل تحت بعضا من بنوده.
ب��ارش��ادات  وتجهيزهن  ال��م��ن��ازل  ع��ام��الت  م��ن  للقادمات  توعوية  ب��رام��ج  اع���داد   -
وكتيبات بمعلومات عامة عن حقوقهن وأرقام االتصال في حال التعرض لضرر او حتى 

لالستفسار ، وكذلك التحفظ على أدلة الضرر في حال تعرضهن له.
- وضع آلية للتفتيش على أوضاع عامالت المنازل.

الحقوق  ضياع  لتجنب  للعامالت  الشهرية  الرواتب  اليداع  مصرفية  حسابات  فتح   -
في شكاوى حجب الراتب.

للعمل  القادمة  العاملة  أهلية  من  التأكد  اجراء  الرخص  استصدار  متطلبات  تضمين   -
الحساب  فتح  اجراء  وكذلك  المصدر،  بلد  من  رسمية  أوراق  طريق  عن  المنازل  خدمة  في 

المصرفي.
فهم  من  التأكد  من  والب��د  والحقوق  للمسئوليات  ومفصل  موحد  عمل  عقد  صوغ   -

العاملة لما جاء فيه عن طريق االستعانة بمترجم اذا لم تجد العاملة اللغة االنجليزية. 

الثغرات
-  االستثناء من قانون العمل.

وق��وع  حين  اللجوء  وبجهات  بالحقوق  ال��وع��ي  ع��دم    -
الضرر.

التفتيش  من  تجعل  التي  األسر  لدى  العمل  خصوصية    -
على أوضاع العامالت صعبا.

ضبط  في  العمل  تراخيص  استصدار  متطلبات  قصور   -
مسألة جلب العمالة المؤهلة للعمل في خدمة المنازل .

خروقات  وبها  معّرفة  حقوق  ب��دون  فضفاضة  عقود   -
الراحة  وقت  في  كالحق  األساسية  االنسان  لحقوق  كثيرة 

واالحتفاظ بوثيقة السفر.
جسديا  األذى  يكن  لم  اذا  للضرر  أدلة  توفير  صعوبة    -

واضحا.
- طول اجراءات التقاضي في المحاكم المحلية.

الهوامش:

من  الهندية  السفارة  مع  بالتعاون  العمالة الوافدة  حماية  جمعية  نجحت   )1(  
عنه  ممثلة  خالل  من  وافق  الذي  ومخدومها،  النسا  قمر  بين  الخالف  تسوية 
باالضافة  بحريني  دينار   9500 لبالغة  و  عليه  مستحقاتها  اجمالي  دفع  على 
الى تذكرة سفر بقيمة 210 دينار بجريني ، وغادرت البحرين في 31 أكتوبر 
2010 بعد اسبوعين من اجراء "أريج" لقاء معها، وهذه هي المرة األولى التي 
المنازل  عامالت  الى  المستحقات  اليصال  مساعيها  في  الجمعية  فيها  تنجح 

المتضررات بحجب رواتبهن
  )2( هيئة تنظيم سوق العمل –يونيو 2010

)3(  االدارة العامة للجنسية والجوازات أكتوبر 2010

البحرين  مصرف   –  2010 –مارس  االقتصادية  المؤشرات  تقرير    )4(

المركزي
الدراسات  سلسلة  واآلث��ار-  األسباب  األجنبيات-  المربيات  ظاهرة   )5(

المتابعة-  مكتب   1987- أغسطس   10- ال��ع��دد  والعمالية/  االجتماعية 
مجلس وزراء العمل والشئون االجتماعية بالدول العربية الخليجية.
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 The 2010 Trafficking - In – person, June 2010- USA

Government
 Bahrain ) Tier 2(-Bahrain Trafficking- In – Person
 – The 2010 Trafficking - In – person, June 2010- USA

Government
)8( قانون رقم )1( لسنة 2008 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص

 Bahrain ) Tier 2(-Bahrain Trafficking- In – Person
 – The 2010 Trafficking - In – person, June 2010- USA
Government

)10(  البند 39 – التقرير الرابع )1( – العمل الالئق من أجل العمال المنزليين 

للعام   99 الدورة   ، الدولي  العمل  – مؤتمر  األعمال  جدول  من  الرابع  – البند 
2010 – مكتب العمل الدولي – جنيف

البند   – المنزليين  العمال  أجل  من  الالئق  العمل   –  )2( الرابع  التقرير   )11(

 – – مؤتمر العمل الدولي ، الدورة 99 للعام 2010  الرابع من جدول األعمال 
مكتب العمل الدولي – جنيف

)12( البند -28 التقرير الرابع )1( – العمل الالئق من أجل العمال المنزليين 

للعام   99 الدورة   ، الدولي  العمل  – مؤتمر  األعمال  جدول  من  الرابع  – البند 
2010 – مكتب العمل الدولي – جنيف 
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