
 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن

 اخلصوصيةحق منع انتهاك 

 

 م 6172أغسطس  71املنامة يف 

 صاحب السمو امللكي األمري  لليةرية  رين سريلمان لي لليةرية      توجيهاملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  ثمنت

لصوصريية األرريرا     انتهريا   متنع اليت املناسبة التشريعات وضع  املختصةإىل اجلهات  املوقر الوزراء رئيس

 الشأن ذوي موارقة  ون من ألرى وسيلة أية أو االجتماعي التواصل لوسائل املسيء االستخدام عرب وذلك

 املريوقر  رئرييس الريوزراء  ن توجيه مسو إو .حرماتهم وينتهك األررا  حقوق يراعي ال ومبا منهم، ختويل أو

 حرير   مريدى يعكريس   ،انتهاكاهريا  نريع مل األرريرا   حةظ لصوصريية  إىل ترمي املناسبة اليت لسن التشريعات

 كريريالتمام اإلنسريريان حلقريريوق الريريدائم احرتامهريريا تأكيريريد حنريريو البحريريرين مملكريرية جبهريريو  الريريدرع علريري  احلكومريرية

مرين أن    (62) املريا    سريتور مملكرية البحريرين يف    ، توارقا عل  ما نص عليريه  ضغوط أو قيو  أية  ال متارسه

حرية املراسلة الربيدية والربقية واهلاتةيرية واإللكرتونيرية مصريونة، وسريريتها مكةولرية، رريال اريوز مراقبرية         "

املراسالت أو إرشاء سريتها إال يف الضرورات اليت يبينها القريانون، وورقريري ا لرجريراءات والضريمانات املنصريو       

 ."عليها ريه

 حقريوق  مرين  أساسريي  حري   هريو  اخلصوصريية  يف احلري  ن أالوطنيرية علري    من هرياا املنطلري ، تؤكريد املؤسسرية     

ضريرور    ، حيث يدور معناه حريوي ارريرتاو وجريو    دميقراطيال جملتمعيف ا أساسيا عنصرا ويعترب اإلنسان،

 .ء والتةاعل واحلرية يف استقالليةألن يتورر للةر  جماي للنما

املواثي  واملعاهدات الدوليرية قريد أشريارت إىل كةالرية احلري  يف اخلصوصريية، حيريث        واجلدير  اإلشار ، إىل أن 

"ال يعريرو أحريد لتريدلل     إىل أنريه   7491الصريا ر عريام    اإلنسريان  حلقوق العاملي اإلعالن من (76) املا   أشارت

تعسةي يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت عل  شرره ومسعته، ولكريل شريخص   

العهد الدولي اخلا   رياحلقوق  احل  يف محاية القانون من مثل هاا التدلل أو تلك احلمالت". كما أشار 

( لسنة 62ة البحرين مبوجب القانون رقم )واليت انضمت إليه مملك - 7422املدنية السياسية الصا ر عام 

ال اريوز تعريريأ أي   "  ( علري  أنريه   71املا   )من  (6)و (7) تنيالةقر يف - 6112سبتمرب  61الصا ر يف  6112

شخص، عل  حنو تعسةي أو غ  قانوني، للتدلل يف لصوصياته أو شريؤون أسريرته أو  يتريه أو مراسريالته،     

مريرين حريري  كريريل شريريخص أن  ميريريه   "أنريريهوكمريريا "، أو مسعتريريه وال ألي محريريالت غريري  قانونيريرية متريريس شريريرره

حقريوق الطةريل املعتمريد  مرين     اتةاقيرية   ما نصت عليرية القانون من مثل هاا التدلل أو املساس". إىل جانب 

اليت انضمت إليها مملكرية البحريرين مبوجريب     - 7411نورمرب  61قبل اجلمعية العامة لألمم املتحد   تاريخ 

اريوز   "ال  ( الرييت تشري  إىل أنريه   72املا   ) من (6)و (7) الةقرتني يف - 7447ة ( لسن72املرسوم  قانون رقم )

أن اري أي تعرو تعسةي أو غ  قانوني للطةل يف حياته اخلاصة أو أسريرته أو منملريه أو مراسريالته، وال    

للطةريريل حريري  يف أن  ميريريه القريريانون مريرين مثريريل هريرياا    "ويكريريون"، أي مسريرياس غريري  قريريانوني  شريريرره أو مسعتريريه

 التعرو أو املساس". 
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