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التحفظاترقم القانونتاريخ االنضماماسم االتفاقية

قانون رقم )56( للعام 12/8/2006العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
2006

من   )5( ال��م��ادة  م��ن  )ب(  والفقرة   )2( ال��م��ادة  ح��دود  ف��ي  تطبيقهم  يكون   )23 و18و   3( ال��م��واد   -1
الدستور.

2- الفبرة )5( من المادة )9(.
 )15( رقم  العقوبات  قانون  من   )10( المادة  حدود  في  تطبيقها  يكون   )14( المادة  من   )7( الفقرة   -3

الصادر العام 1976.

قانون رقم )10( للعام 16/6/2007العهد الدولي للحقوق اإلقتصادية  واالجتماعية والثقافية 
البند )د( فقرة )1( من المادة )8( بشأن حظر اإلضراب في المرافق الحيوية الهامة.2007

أو  الالنسانية  أو  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية 
مرسوم بقانون 18/2/1998المهينة للعام 1984

رقم )4( للعام 1998
1- الفقرات )1و2و3و4و5( من المادة 20 بشأن اختصاصات اللجنة.

2-  الفقرة )1( المادة )30( بشأن حل النزاع بين دولتين أو أكثر.

االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري للعام 1965 أو االتفاقية 
مرسوم رقم )8( للعام 24/2/1990الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها العام 1973.

1990
المادة )22( الخاصة باخضاع أي نزاع

 إلى محكمة العدل الدولية

مرسوم قانون 2/3/2002اتفاقية القضاء على جميع أشكال  التمييز ضد المرأة للعام 1979
رقم )5( للعام 2002

1-المادة )2( بما يضمن تنفيذها في حدود الشريعة اإلسالمية.
2- المادة )9( الفقرة )2(.

3- المادة )15( الفقرة )4(.
4- المادة )16( فيما يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

5- المادة )29( الفقرة )1(.

مرسوم قانون  رقم3/9/1991اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989
 )16( للعام 1991

بيع  بشأن  وبروتوكول  المسلحة  الصراعات  في  األطفال  اشتراك  بشأن  بروتوكول 
قانون رقم )19( للعام 8/9/2004وبغاء األطفال ومنع المواد اإلباحية عنهم.

2004

مرسوم قانون 24/2/1990اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية  والمعاقبة عليها للعام 1948
المادة )9( بشأن تسوية المنازعات.رقم )4( للعام 1990

والمعدلة   1926 أي��ل��ول  سبتمبر/   25 ف��ي  ال��م��ب��رم��ة  ب��ال��رق  ال��خ��اص��ة  االت��ف��اق��ي��ة 
وتجارة  ال��رق  إلبطال  التكميلية  واالتفاقية   ،1953 العام  المحرر  بالبروتوكول 

24/2/1990الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق للعام 1956
مرسوم قانون

 رقم )7( للعام 1990

والبروتوكولين  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األم��م  اتفاقية 
قمع  ومنع  والجو  والبحر  البر  طريق  عن  المهاجرين  تهريب  )مكافحة  لها  المكملين 

االتجار باألشخاص وخصوصا النساء واألطفال(
قانون رقم )4( للعام 29/3/2004

2004
1- الفقرة )2( من المادة )35( من االتفاقية.

2- الفقرة )2( من المادة )20( من بروتوكول تهريب المهاجرين.
3- الفقرة )2( من المادة )15( من بروتوكول منع وقمع اإلتجار باألشخاص.

مرسوم رقم )5( للعام 4/5/1981االتفاقية الدولية رقم )14(  للعام 1921 بشأن الراحة األسبوعية
1981

مرسوم رقم )5( للعام 4/5/1981االتفاقية الدولية رقم )29(  للعام 1930 بشأن العمل اإلجباري
1981

مرسوم رقم )5( للعام 4/5/1981االتفاقية الدولية رقم )81(  للعام 1947 بشأن التفتيش العمالي
1981

مرسوم رقم )5( للعام 4/5/1981االتفاقية الدولية رقم )89( للعام 1948 بشأن عمل النساء ليال
1981

مرسوم قانون رقم4/4/1999االتفاقية الدولية رقم  159 للعام 1983 بشأن العمالة وتأهيل المعاقين
 )17( للعام 1999

مرسوم قانون18/4/1998االتفاقية الدولية رقم )105( للعام 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري
 رقم )17( للعام 1999

مرسوم قانون18/4/2000االتفاقية الدولية رقم )111( للعام 1958  بشأن التمييز في االستخدام والمهن
 رقم )11( للعام 2000

مرسوم قانون 2/6/1983االتفاقية العربية رقم )13( للعام 1981 بشأن بيئة العمل
رقم )7( للعام 1983

مرسوم قانون رقم )3( 25/2/1984االتفاقية العربية بشأن تحديد وحماية األجور
للعام 1984

مرسوم قانون رقم )2( 15/5/1994االتفاقية العربية رقم )7( للعام 1977 بشأن السالمة والصحة المهنية
للعام 1996

مرسوم قانون رقم )3( 7/2/1996االتفاقية العربية رقم )17( للعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين
المواد 18 و19 و21للعام 1996

مرسوم قانون18/4/1998االتفاقية العربية رقم )18( للعام 1996 بشأن عمل األحداث
 رقم )6( للعام 1998

اتفاقيات حقوق اإلنسان التي اعتمدتها مملكة البحرين


