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 ) 4ملحق رقم ( 
 صدقت عليها البحرين/ االتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان التي انضمت 

 
تاريخ  اسم االتفاقية

 االنضمام
 التحفظات رقم القانون

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب اتفاقية 
المعاملة أوالعقوبة أوالال إنسانية أوالمهينة 

 1984لسنة 

لسنة  )4(م مرسوم بقانون رق18/2/1998
1998 

من )  5و4و3و2و1( الفقرات  .1
بشأن اختصاصات  20المادة 
 .اللجنة

بشأن حل  30المادة  1الفقرة  .2
 .النزاع بين دولتين أوأآثر

االتفاقية الدولية للقضاء على آافة أشكال 
واالتفاقية 1965التمييز العنصري لعام 

الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري 
 1973والمعاقبة عليها عام 

الخاصة بإخضاع أي نزاع  22المادة 1990لسنة  )8(مرسوم رقم 24/2/1990
 إلى محكمة العدل الدولية

أشكال التمييز ضد  جميع القضاء علىاتفاقية 
 1979المرأة لعام 

لسنة  )5(مرسوم بقانون رقم  2/3/2002
2002 

بما يضمن تنفيذها في  2المادة  .1
 .حدود الشريعة اإلسالمية

 . 2فقرة  9المادة  .2
 .4فقرة  15المادة  .3
فيما يتعارض مع أحكام  16المادة  .4

 .الشريعة اإلسالمية
 .1فقرة  29المادة  .5

 )16(مرسوم بقانون رقم  3/9/1991 1989حقوق الطفل لعام اتفاقية  
 1991لسنة 

 

بروتوآول بشان اشتراك األطفال في 
الصراعات المسلحة وبروتوآول بشان بيع 

 المواد اإلباحية عنهموبغاء األطفال ومنع 

 2004لسنة  )19(قانون رقم  8/9/2004
 
 

يكون تطبيقهم  23و18و3المواد  .20061لسنة  )56(قانون رقم 12/8/2006 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
والفقرة ب من  2في حدود المادة 

 .من الدستور 5المادة 
 .9من المادة  5الفقرة  .2
كون ي 14من المادة  7الفقرة  .3

من  10تطبيقها في حدود المادة 
الصادر  15قانون العقوبات رقم 

 .1976سنة 
العهد الدولي للحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية
شأن حظر  8من المادة  1البند د فقرة  2007لسنة )10(قانون رقم 16/6/2007

 .اإلضراب في المرافق الحيوية الهامة
ة الجماعية منع جريمة اإلباداتفاقية  

 1948والمعاقبة عليها لعام 
لسنة  )4(مرسوم بقانون رقم 24/2/1990

1990 
 .تسوية المنازعاتبشأن  9المادة 

 
 
 

ي    االتفا ة ف الرق المبرم ة ب ة الخاص  25قي
بتمبر  البروتوآول  1926س ة ب والمعدل

ام   رر ع ة   1953المح ة التكميلي واالتفاقي
راف     ق واألع ارة الرقي رق وتج ال ال إلبط

 1956والممارسات الشبيهة بالرق لعام 

 1990لسنة  )7(مرسوم رقم 24/2/1990
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ة     ة الجريم دة لمكافح م المتح ة األم اتفاقي
ة ولين    المنظم ة والبروتوآ ر الوطني عب

ا   ين له اجرين   ( المكمل ب المه ة تهري مكافح
ع      ع وقم ر والجوومن ر والبح ق الب ن طري ع
اء    ة النس خاص وبخاص ار باألش االتج

 )واألطفال 

من  35من المادة  2الفقرة  .1 2004لسنة  )4(قانون رقم 29/3/2004
 .االتفاقية

من  20من المادة  2الفقر ة  .2
 .هاجرينبروتوآول تهريب الم

من  15من المادة  2الفقرة  .3
برتوآول منع وقمع االتجار 

 .باألشخاص
بشأن  1921لسنة  14االتفاقية الدولية رقم 

 الراحة األسبوعية
 1981لسنة  )5(مرسوم رقم  4/5/1981

 
بشأن  1930لسنة  29االتفاقية الدولية رقم 

 العمل اإلجباري
 1981لسنة  )5(مرسوم رقم  4/5/1981

 
بشأن  1947لسنة  81تفاقية الدولية رقم اال

 التفتيش العمالي
 1981لسنة  )5(مرسوم رقم  4/5/1981

بشأن  1948لسنة  89االتفاقية الدولية رقم 
 عمل النساء ليًال

 1981لسنة  )5(مرسوم رقم  4/5/1981

بشأن  1983لسنة  159االتفاقية الدولية رقم 
 العمالة وتأهيل المعاقين

 )17(سوم بقانون رقم مر 4/4/1999
 1999لسنة 

 

بشأن  1957لسنة  105االتفاقية الدولية رقم 
 إلغاء العمل الجبري

 )17(مرسوم بقانون رقم 18/4/1998
 1999لسنة 

 

بشأن  1958لسنة  111االتفاقية الدولية رقم 
 التمييز في االستخدام والمهن

لسنة  )11(مرسوم رقم 18/4/2000
2000 

 

بشأن  1981لسنة  13بية رقم االتفاقية العر
 بيئة العمل

 1983لسنة  )7(مرسوم رقم  2/6/1983

لسنة  3مرسوم بقانون رقم 25/2/1984 االتفاقية العربية بشأن تحديد وحماية األجور
1984 

 

بشان  1977لسنة  7االتفاقية العربية رقم 
 السالمة والصحة المهنية

لسنة  )2(مرسوم رقم  15/5/1994
1996 

 

بشأن  1993لسنة  17التفاقية العربية رقم ا
 تأهيل وتشغيل المعاقين

لسنة  )3(مرسوم بقانون رقم  7/2/1996
1996 

 21و19و18المواد 

بشأن  1996لسنة  18االتفاقية العربية رقم 
 عمل األحداث

 1998لسنة  )6(مرسوم رقم 18/4/1998

 


