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�شكلت مبادرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى 
باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان عالمة بارزة يف م�شرية العمل احلقوقي البحريني، 
وذلك يف 10 نوفمرب 2009م، بو�شفها موؤ�ش�شة م�شتقلة حمايدة تعمل وفقا ملبادئ باري�ص 

املنظمة لعمل املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان.

الروؤية

ثقافة حقوق الإن�شان منط حياة

الر�شالة

الأهداف

 تعمل  املوؤ�ش�شة على و�شع ا�شرتاتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان يف مملكة
اإطار يف  والدولية احلقوقية،  الوطنية  املنظمات  مع  والتعاون  ال�شكاوى  وتلقي   البحرين، 
ن�شر اإلى جانب  املدين،  املجتمع  الر�شمية وموؤ�ش�شات  الأجهزة  وال�شراكة بني  التعاون   من 
 التوعية والتثقيف بق�شايا حقوق الإن�شان، عرب عقد املوؤمترات وتنظيم الدورات التدريبية

.وور�ص العمل

معا لإحداث ممار�شة اأف�شل حلقوق الإن�شان
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اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم. ثم قم بتلوين الر�سم

»يولد جميع النا�ص اأحرارا مت�شاوين يف الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا عقال 
و�شمريا وعليهم اأن يعامل بع�شهم بع�شا بروح الإخاء«

املادة رقم )1( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م

»تكون تن�شئة الطفل على العتزاز بهويته الوطنية، والوفاء للبحرين والولء 
الوطنية  والثوابت  للقيم  احل�شاري  بالنتماء  و�شعورا  وتاريخا  اأر�شا  لها، 
والعربية والإ�شالمية، وغر�ص ثقافة التاآخي الإن�شاين والنفتاح على الآخر«

املادة رقم )10( من القانون رقم )37( ل�سنة 2012م باإ�سدار قانون الطفل

ململكة البحرين تراث غني من احل�سارات القدمية التي تعود اإلى اأكرث من 5000  �سنة، من ح�سارة 
الفينيقيني،  عند  )تايلو�س(  اإلى  الفردو�س(،  )اأر�س  �سموها  الذين  ال�سومريون  عند  )ديلمون( 
واأطلق امل�ستك�سفون الإغريق على املحرق ا�سم )اأرادو�س(، و�سميت اجلزيرة بـ )اأوال( عند العرب.  

احلق يف 
ال�صحة

احلق يف
  تكوين

 الأ�صرة 

امل�صاواة يف 
الكرامة 
الإن�صانية
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اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم. ثم قم بتلوين الر�سم

ال�شحة  على  للمحافظة  كاف  املعي�شة  من  م�شتوى  يف  احلق  �شخ�ص  »لكل 
والرفاهية له ولأ�شرته، ويت�شمن ذلك التغذية ...«

املادة رقم )1/25( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م

» تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل �شخ�ص يف م�شتوى معي�شي كاف 
له ولأ�شرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء...«.

املادة رقم )1/11( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية لعام 1966م

ا�ستهرت مملكة البحرين با�سم بلد »املليون نخلة« وذلك لكرثة النخيل فيها، والتي متتاز بجودة 
اإنتاجها من التمور، ومن اأهم اأنواعها »اخلال�س« و »اخلنيزي« و »ال�سي�سي«.

احلق يف
 العمل

احلق يف
 الغذاء

حرية
 الدين

 واملعتقد



7



8

اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم. ثم قم بتلوين الر�سم

»1(  لكل فرد حق التمتع بجن�شية ما. 
 2(  ل يجوز حرمان �شخ�ص من جن�شيته تع�شفاً اأو اإنكار حقه يف تغيريها«.

املادة رقم )15( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م

» اجلن�شية البحرينية يحددها القانون، ول يجوز اإ�شقاطها عمن يتمتع بها 
اإل يف حالة اخليانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون«.

املادة رقم )17/اأ( من د�ستور مملكة البحرين لعام 2002م واملعدل بالتعديالت الد�ستورية لعام 2012م

تعترب �سوؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة واحدة من اأعرق موؤ�س�سات وثائق ال�سفر واجلن�سية يف 
اخلليج العربي، ومن اأقدم موؤ�س�سات الدولة الع�سرية احلديثة يف مملكة البحرين حيث اأن�ساأت يف 

عام 1928م، وقد �سدر اأول جواز �سفر بحريني يف عام 1929م.

احلق يف
 العمل

احلق يف
 اجلن�صية

حرية
 الدين 
واملعتقد



9



10

اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم. ثم قم بتلوين الر�سم

»1(  تعرتف الدول الأطراف باأن لكل طفل حقا اأ�شيال يف احلياة.
 2(  تكفل الدول الأطراف اإلى اأق�شى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه«.

املادة رقم )6( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م

»تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة 
الظروف املنا�شبة لتن�شئتهم تن�شئة �شحيحة من كافة النواحي«

املادة رقم )1( من القانون رقم )37( ل�سنة 2012م باإ�سدار قانون الطفل

جميع  يف  موزعا  �سحيا  مركزا   22 من  اأكرث  يف  والطفولة  الأمومة  خدمات  ال�سحة  وزارة  تقدم 
املحافظة  ال�سمالية،  املحافظة  املحرق،  حمافظة  العا�سمة،  )حمافظة  الأربع  اململكة  حمافظات 

اجلنوبية.(

احلق يف 
الغذاء

احلق يف
 احلياة

احلق يف
 ال�صكن
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اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم. ثم قم بتلوين الر�سم

»1(  لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل اإقامته داخل حدود كل دولة.
 2(  يحق لكل فرد اأن يغادر اأية بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق له العودة اإليه«.

املادة رقم )13( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م

» يحظر اإبعاد املواطن عن البحرين اأو منعه من العودة اإليها«

املادة رقم )17/ ب( من د�ستور مملكة البحرين لعام 2002م واملعدل بالتعديالت الد�ستورية لعام 2012م 

املراقبة اجلوية يف  تد�سني مركز  1937م، ومت  اإلى عام  الدويل  البحرين  اإن�ساء مطار  تاريخ  يعود 
البحرين يف عام 1954م لتغطية املالحة اجلوية وتقدمي خدمات املراقبة اجلوية للطائرات العابرة 

عرب املجال اجلوي للخليج العربي. 

حرية
 التنقل

 والقامة

احلق يف
 املاء

احلق يف
 العمل
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اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم. ثم قم بتلوين الر�سم

»الأ�شرة هي الوحدة الطبيعية الأ�شا�شية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية 
املجتمع والدولة«.

املادة رقم )3/16( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م

يحفظ  الوطن،  وحب  والأخالق  الدين  قوامها  املجتمع،  اأ�شا�ص  »الأ�شرة 
القانون كيانـها ال�شرعي، ويقوي اأوا�شرها وقيمها، ويحمي يف ظلها الأمومة 
الأدبي  الإهمال  الن�صء، ويحميه من ال�شتغالل، ويقيه  والطفولة، ويرعى 
واجل�شماين والروحي. كما ُتعنى الدولة خا�شة بنمو ال�شباب البدين واخللقي 

والعقلي«

املادة رقم )5/اأ( من د�ستور مملكة البحرين لعام 2002م واملعدل بالتعديالت الد�ستورية لعام 2012م

املحاكم  املحاكم:  من  اأنواع  ثالث  هناك  وحاليا  1783م،  عام  منذ  البحرين  يف  املحاكم  اأن�سات 
املدنية، املحاكم ال�سرعية، واملحاكم اجلنائية. 

احلق يف
 ال�صكن

احلق يف
 الزواج وتكوين 

اأ�صرة

احلق يف
 العمل
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اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم. ثم قم بتلوين الر�سم

» حترتم الدول الأطراف احلقوق املو�شحة يف هذه التفاقية وت�شمنها لكل 
طفل يخ�شع لوليتها دون اأي نوع من اأنواع التمييز، بغ�ص النظر عن عن�شر 
الطفل اأو والديه اأو الو�شي القانوين عليه اأو لونهم اأو جن�شهم اأو لغتهم اأو 
دينهم اأو راأيهم ال�شيا�شي اأو غريه اأو اأ�شلهم القومي اأو الإثني اأو الجتماعي، 

اأو ثروتهم، اأو عجزهم، اأو مولدهم، اأو اأي و�شع اآخر«.

املادة رقم )1/2( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م

القانون  هذا  يف  عليها  املن�شو�ص  باحلقوق  التمتع  للطفل  الدولة  »تكفل 
الدين  اأو  اللغة  اأو  الإعاقة  اأو  اللون  اأو  الأ�شل  اأو  ب�شبب اجلن�ص  دون متييز 
اأحكام  الأخرى من  النافذة  القوانني  العقيدة مع مراعاة ما ن�شت عليه  اأو 

ومزايا خا�شة بالطفل البحريني«.

املادة رقم )2( من القانون رقم )37( ل�سنة 2012م باإ�سدار قانون الطفل

اأن�ساأ مركز حماية الطفل يف مايو 2007م، وهو موؤ�س�سة رعاية اجتماعية يتبع وزارة العمل والتنمية 
الجتماعية، ويقوم بر�سد وحماية الأطفال حتى �سن 18 عاما من كافة اأ�سكال �سوء املعاملة والتمييز. 

احلق يف
عدم التمييز العمل حرية الدين 

واملعتقد
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اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم. ثم قم بتلوين الر�سم

»1(  لكل �شخ�ص احلق يف التعلم...
 2(  يجب اأن تهدف الرتبية اإلى اإمناء �شخ�شية الإن�شان اإمناء كامال، واإلى تعزيز  
بني  وال�شداقة  والت�شامح  التفاهم  وتنمية  الأ�شا�شية  واحلريات  الإن�شان  احرتام 
جميع ال�شعوب واجلماعات العن�شرية اأو الدينية، واإلى زيادة جمهود الأمم املتحدة 

حلفظ ال�شالم«.

املادة رقم )26( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م

»تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم. وهي 
متفقة على وجوب توجيه الرتبية والتعليم اإلى الإمناء الكامل لل�شخ�شية 
الإن�شانية واحل�ص بكرامتها واإلى توطيد احرتام حقوق الإن�شان واحلريات 

الأ�شا�شية ...«.

املادة رقم )1/13( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية لعام 1966م 

1919م وهي مدر�سة الهداية اخلليفية يف املحرق، كما  اأن�سئت اأول مدر�سة نظامية للبنني يف عام 
الهداية  ا�سم مدر�سة  واأطلق عليها  1928م  للبنات يف املحرق يف عام  اأول مدر�سة نظامية  اأن�سئت 

اخلليفية للبنات، و�سميت لحقا مبدر�سة خديجة الكربى.

احلق يف
 التعلم

احلق يف
 ال�صحة

احلق يف
 الغذاء
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اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم. ثم قم بتلوين الر�سم

»لكل �شخ�ص احلق يف الراحة، ويف اأوقات الفراغ، ...«.

املادة رقم )24( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م

ومزاولة  الفراغ،  ووقت  الراحة  يف  الطفل  بحق  الأطراف  الدول  »تعرتف 
احلياة  يف  بحرية  وامل�شاركة  ل�شنه  املنا�شبة  ال�شتجمام  واأن�شطة  الألعاب 

الثقافية ويف الفنون«.

املادة رقم )1/31( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م 

افُتِتح منتزه الأمري خليفة بن �سلمان مبنطقة احلد يف جزيرة املحرق يف 12 اأكتوبر 2010م، ويقع 
منظر  يف  املنامة  العا�سمة  روؤية  خالله  من  ميكن  حيث  مربع،  مرت  األف   78 قدرها  م�ساحة  على 

بانورامي رائع.

احلق يف
 التعلم

احلق يف
 ال�صحة

احلق يف
 احل�صول 

على الراحة 
وال�صتجمام
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اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم. ثم قم بتلوين الر�سم

»1(  تكفل الدول الأطراف يف هذه التفاقية للطفل القادر على تكوين اآرائه 
مت�ص  التي  امل�شائل  جميع  يف  بحرية  الآراء  تلك  عن  التعبري  حق  اخلا�شة 

الطفل، وتويل اآراء الطفل العتبار الواجب وفقا ل�شن الطفل ون�شجه. 

 2(  ولهذا الغر�ص، تتاح للطفل، بوجه خا�ص، فر�شة ال�شتماع اإليه يف اأي اإجراءات 
ق�شائية واإدارية مت�ص الطفل، اإما مبا�شرة، اأو من خالل ممثل اأو هيئة مالئمة، 

بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني«.

املادة رقم )12( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م

راأيه  التعبري عن  اإن�شان حق  العلمي مكفولة، ولكل  الراأي والبحث  » حرية 
التي  لل�ضروط والأو�ضاع  اأو غريهما، وذلك وفقا  الكتابة  اأو  بالقول  ون�ضره 
يبينها القانون، مع عدم امل�شا�ص باأ�ش�ص العقيدة الإ�شالمية ووحدة ال�شعب، 

ومبا ل يثري الفرقة اأو الطائفية«.

املادة رقم )23( من د�ستور مملكة البحرين لعام 2002م واملعدل بالتعديالت الد�ستورية لعام 2012م 

اأول  البحرين(  )جريدة  كانت  حيث  1939م،  عام  الى  البحرين  مملكة  يف  ال�سحافة  تاريخ  يعود 
باللغتني  يومية  �سحف  �سبع  حاليا  ويوجد  العربي،  اخلليج  منطقة  يف  ت�سدر  اأ�سبوعية  �سحيفة 

العربية والإجنليزية. 

احلق يف
 العمل

حرية الراأي 
والتعبري

احلق يف
 ال�صحة
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اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم. ثم قم بتلوين الر�سم

»تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل اإن�شان يف التمتع باأعلى م�شتوى 
من ال�شحة اجل�شمية والعقلية ميكن بلوغه«.

املادة رقم )1/12( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية لعام 1966م

العامة،  بال�شحة  الدولة  وتعنى  ال�شحية،  الرعاية  يف  احلق  مواطن  لكل   «
وتكفل و�شائل الوقاية والعالج باإن�شاء خمتلف اأنواع امل�شت�شفيات واملوؤ�ش�شات 

ال�شحية«.

املادة رقم )8/اأ( من د�ستور مملكة البحرين لعام 2002م واملعدل بالتعديالت الد�ستورية لعام 2012م
 

للمخت�سني يف  وبحثيا  تعليميا  يعترب مركزا  1959م، حيث  الطبي يف عام  ال�سلمانية  افتتح جممع 
جمال ال�سحة، وي�سعى لتلبية جميع احتياجات املواطنني واملقيمني من الرعاية ال�سحية وفق اأرقى 

الأ�ساليب واأكرثها كفاءة وفعالية.

احلق يف
 ال�صحة

احلق يف
 الغذاء

حرية الراأي 
والتعبري
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اخرت احلق الذي ينا�سب الر�سم. ثم قم بتلوين الر�سم

احلياة  على  واحلفاظ  البيئة  ل�شيانة  الالزمة  التدابري  الدولة  »تاأخذ 
الفطرية«.

املادة رقم )9/ح( من د�ستور مملكة البحرين لعام 2002م واملعدل بالتعديالت الد�ستورية لعام 2012م

» تلتزم الدولة ب�شمان حق الطفل يف بيئة خالية من اأخطار التلوث، واإعداد 
برامج التوعية والرتبية البيئية، واإ�شدار القرارات التي تقوم من خاللها 

الأجهزة املعنية بن�شر الوعي وتنمية احل�ص البيئي«.

املادة رقم )9( من القانون رقم )37( ل�سنة 2012م باإ�سدار قانون الطفل
 

يهدف »املجل�س الأعلى للبيئة« اإلى حماية البيئة واحلياة الفطرية، وتنظيم �سيد وا�ستغالل وحماية 
الرثوة البحرية يف مملكة البحرين، والذي حل حمل الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة 

واحلياة الفطرية، التي اأن�ساأت يف  عام 2012م.

احلق يف
 التعلم

احلق يف
 اجلن�صية

احلق يف بيئة 
نظيفة
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اخرت حقا وار�سم لوحة
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