االتفاقية  /املعاهدة

سنة االنضمام /
التصديق

االتفاقية العربية رقم ( )81لعام  8991بشأن عمل األحداث.

املرسوم رقم ( )1لسنة
8991

االتفاقية الدولية رقم ( )801لعام  8911في شأن إلغاء العمل الجبري.

املرسوم رقم ( )1لسنة
8991

اتفاقية العمل الدولية رقم (  ) 888لسنة  8911الخاصة بالتمييز في
االستخدام واملهنة.

مرسوم رقم (  ) 88لسنة
0000

االتفاقية العربية رقم ( )81لسنة  8911بشأن تحديد وحماية األجور.

املرسوم بقانون رقم ()1
لسنة 8911

االتفاقية العربية رقم ( )1لعام  8911والتوصية رقم ( )8لعام  8911بشأن
السالمة والصحة املهنية.

املرسوم رقم ( )0لسنة
8991

االتفاقية العربية رقم ( )81لسنة  8991بشأن تأهيل وتشغيل املعوقين.

املرسوم بقانون رقم ()1
لسنة 8991

اتـفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة في 80
ديسمبر .8911

املرسوم بقانون رقم ()1
لسنة 8991

تعديل الفقرة ( )0من املادة ( )11من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل
التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام .8919

املرسوم بقانون رقم ()1
لسنة 0000

البروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف لعام  8919بشأن حماية ضحايا
املنازعات املسلحة الدولية وغير الدولية املقرين في جنيف في  80ديسمبر
.8911

املرسوم بقانون رقم ()81
لسنة 8911

البروتوكولين االختياريين بشأن اشتراك األطفال في الصراعات املسلحة وبيع
األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال امللحقين باتفاقية األمم
املتحدة لحقوق الطفل.

القانون رقم ( )89لسنة
0001

تعديل الفقرة ( )0من املادة ( )11من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل

املرسوم بقانون رقم ()1

االتفاقية  /املعاهدة

سنة االنضمام /
التصديق

التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام .8919

لسنة 0000

اتفاقية إنشاء منظمة املرأة العربية.

املرسوم بقانون رقم()01
لسنة 0000

العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

القانون رقم ( )11لسنة
0001

تعديل املادة ( )1من االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري لعام  8911املنضمة إليها دولة البحرين باملرسوم رقم ()1
لسنة .8990

مرسوم رقم ( )1لسنة
0000

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

مرسوم بقانون رقم
()1لسنة 0000

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام8911م وإلى املرسوم رقم ( )1لسنة
8990
االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام 8911م.
االتفاقية الخاصة بالرق املبرمة في  01سبتمبر 8901م واملعدلة بالبرتوكول
املحرر في عام 8911م وإلى االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق
واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق 8911م.

املرسوم رقم ( )1لسنة
8990

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام8911م وإلى املرسوم رقم ( )1لسنة
8990
االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام 8911م.
املرسوم بقانون رقم ()1
اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها املبرمة في  9ديسمبر 8911
لسنة 8990
امليثاق العربي لحقوق اإلنسان.

القانون رقم ( )1لسنة
0001

االتفاقية العربية رقم ( )81لسنة  8991بشأن تأهيل وتشغيل املعوقين.

املرسوم بقانون رقم ()1
لسنة 8991

البروتوكوليين اإلضافيين التفاقيات جنيف لعام 8919

املرسوم بقانون رقم ()81

االتفاقية  /املعاهدة

سنة االنضمام /
التصديق
لسنة 8911

انضمام البحرين وتوابعها إلى اتفاقيات جنيف املوقعة في  80أغسطس سنة
8919

مرس ــوم بقانـون 8918 /1

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر
عام 8919

مرسوم بقانون 8998 /81

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )1لسنة 8991باإلنضمام إلى
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
مرسوم بقانون 8999 /11
الالإنسانية أو املهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة في 80
ديسمبر 8911
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

قانون 0001 /80

االتفاقية العربية رقم ( )81لسنة  8918بشان بيئة العمل

مرسوم 8911/1

االنضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )810لسنة  8999بشأن
حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها.

مرسوم بقانون 0008 /80

التصديق على بعض تعديالت دستور منظمة العمل الدولية.

مرسوم 8911 /1

انضمام البحرين ملنظمة العمل الدولية.

مرسوم 8911/9

اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

مرسوم 8918/1

انضمام دولة البحرين ملنظمة العمل العربية والتصديق على دستورها.

مرسوم 8911 /1

