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 واحلريات احلقوق العديد على منه الثالث الباب يف البحريين الدستور أكد

 النص على فضاًل ( العامة والواجبات احلقوق ) عنوان حتت العامة والواجبات

 .اآلخر البعض على الدستور من أخرى مواضع يف

 

 تلك ممارسة يف القانون أمام املواطنني بني املساواة مبدأ على التأكيد مع

 سواسية الناس ” أن على منه (18 ) املادة يف نص إذ العامة، والواجبات احلقوق

 والواجبات احلقوق يف القانون لدى املواطنون ويتساوى اإلنسانية، الكرامة يف

 .” العقيدة أو الدين أو اللغة أو األصل أو اجلنس بسبب بينهم متييز ال العامة،

 



 تأتي الشخصية احلريات احلقوق أن الشك : الشخصية واحلريات احلقوق -أواًل

 من بغريها التمتع إلمكان الزمة باعتبارها واحلريات احلقوق مقدمة يف

  املادة نصت وقد .بالفرد اللصيقة واحلريات احلقوق وهي ، العامة احلريات

 جاءت ثم ومن ( للقانون وفقًا الشخصية احلقوق كفالة ) على (أ/19)

  النحو على الشخصية احلقوق من يعترب ما حتديد على (د-ج-ب) الفقرات

 :التالي

 حبسه أو توقيفه أو شخص أي على القبض جواز عدم ويعنى : األمن حق1.

 . القضاء رقابة وحتت القانون ألحكام وفق إال تفتيشه أو

غري أن القانون ال جييز القبض على أي شخص أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه 

 .إال يف حالة ارتكابه جرمية أو الشروع يف ارتكابها 
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 والعودة البالد من واخلروج آخر إىل مكان من التنقل حق يعنى : والتنقل اإلقامة حرية2.

 القانون ويستطيع ، للقانون وفقًا إال التنقل يف حرية تقييد أو إقامته حتديد دون وإليها

 ، كلية إهدارها إىل األمر يصل أن دون ممارستها علي القيود ووضع احلريات هذه تنظيم

 أو العام النظام على احملافظة مثل عامة مصلحة اقتضتها قد القيود هذه تكون أن بشرط

 .واخلارج الداخل يف الدولة سالمة على

 أي متتع وحصانه حرمة اإلنسان جلسد يكون أن ويعنى :سالمته يف واحلق اجلسد حرمة 3.

 ويعترب له، خدش أو إيذاء أي بوقوع يسمح وال ، معنوي أو مادي كان سواء عليه يقع اعتداء

 . القانون عليها يعاقب جرمية اإلنسان جسم على يقع إيذاء أو اعتداء كل

ال يعرض أي إنسان ) من الدستور بقوهلا ( 19)من املادة ( ب ) وهذا ما نصت عليه الفقرة 

من بالكرامة ، وحيدد القانون عقاب  احلاطةللتعذيب املادي أو املعنوي ، أو األغراء أو املعاملة 

   .(يفعل ذلك
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وهي تقتضي بتجريم اقتحام مسكن أحد األفراد أو : حرمة املسكن  -ثانيًا

تفتيشه بغري إذن أهلها ويف األحوال اليت ينص عليها القانون، واملقصود باملسكن 

هنا ال يقتصر على املنزل الذي يقيم فيه الشخص إقامة دائمة ، بل ينصرف 

إىل كل مكان يقيم الشخص سواء بصفة دائمة أو بصفه عرضية ، وسواء 

 .كان مالكًا له أو مستأجرًا إياه أو يقيم فيه على سبيل التسامح من مالكة 

 دخوهلا جيوز فال ، حرمة للمساكن ) أنه على الدستور من (25) املادة نصت

 ، القانون يعينها اليت الضرورة حاالت يف استثناء إال أهلها إذن بغري تفتيشها أو

 إذن – جنحة أو جناية يف التلبس حاالت . ( فيه عليها املنصوص وبالكيفية

 - مسببًا ويكون نيابة
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 فضها أو عليها االطالع أو مراقبة جواز عدم ومضمونها :املراسالت سرية -ثالثًا

 إسرارها إفشاء أو االلكرتونية أو واهلاتفية الربقيات أو الرسائل مصادرة أو

 بأذن إال الفكر حلرية وانتهاك ملكيتها حق على اعتداء يعد ذلك أن باعتبار

 . للقانون وفقًا القضاء

 

 الربيدية املرسالت حرية ) بقوهلا ذلك على الدستور من (26) املادة نصت وقد

 مراقبتها جيوز فبل ، مكفولة وسريتها مصونة واإللكرتونية واهلاتفية والربقية

 لإلجراءات ووفقًا ، القانون يبينها اليت الضرورة يف إال سريتها إفشاء أو

  . ( فيه عليها املنصوص والضمانات

 أهم احلقوق واحلريات األساسية 

 يف دستور مملكة البحرين



 : أمران وتعين ( الضمري ) العقيدة حرية -رابعًا

 أي يعتقد ال أو يريدها مله أو مذهب أو دين أي اعتناق يف الشخص حرية 1.

  . عقيدته أو دينه تغري يف حريته و ، معني دين عليه يفرض ال أو دين

 ، عالنية أو اخلفاء يف  سواء الدين ذلك شعائر ممارسة يف الشخص حرية2.

  . الدولة يف العام النظام حدود يف كله وذلك

 وتكفل ، مطلقة الضمري حرية ) أن على الدستور من (22) املادة نصت اذ

 واملواكب األديان بشعائر القيام وحرمة ، العبادة دور حرمة الدولة

  . ( البلد يف املرعية للعادات طبقًا الدينية واالجتماعات
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 من شخص كل يتمكن أن به يقصد : ( التعبري يف احلق ) الرأي حرية -خامسًا

 أو بالقول ذلك يكون كأن الوسائل من وسيلة بأي وأفكاره أرائه عن التعبري

 وغري اإللكرتونية كانت سواء املختلفة النشر بوسائل أو الكتابة أو التصوير

 والتليفزيون السينما و املسرح و واإلذاعة والربقيات كرسائل اإللكرتونية

 . والصحف

 
 األهمية النفعية حلرية التعبري 

 أداة لإلصالح وسيلة للتقدم 
وسيلة لرقابة الشعب 

 على حكامه 
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 الرأي حرية ) بقوهلا احلق هذا على الدستور من (23) املادة أكدت وقد

 أو بالقول ونشره رأيه عن التعبري حق إنسان ولكل ، مكفولة العلمي والبحث

 وعدم ، القانون يبينها اليت واألوضاع للشروط وفقًا وذلك ، غريهما أو الكتابة

 أو الفرقة يثري ال ومبا ، الشعب ووحدة اإلسالمية العقيدة بأسس املساس

  . ( الطائفية

 

 حرية الرأي والتعبري 
مقيدة 

 أسس العقيدة اإلسالمية  بضوابط  

سس وحدة الشعب أ  

 القانون 
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 سلطة املشرع يف تنظيم حرية التعبري عن الرأي 

قذف وسب املوظف 

 العام 

معاقبة عليه باحلبس 

 والغرامة 

صحة الواقعة 

املسندة واتصاهلا 

بالوظيفة أو 

 اخلدمة 

عدم صحة 

الواقعة وعدم  

تعلقها بوظيفته 

 املوظف 

يعترب نقد 

 مباح 

يعترب سب 

وقذف 

 معاقب عليه



 فرتة ما مكان يف يتجمعوا أن يف األفراد حق بها ويقصد :التجمع حرية -سادسًا

 .مناقشات أو حماضرات أو خطب صورة يف آرائهم عن ليعربوا الوقت من

 

 
 حرية االجتماع

االجتماع 

 اخلاص
االجتماع 

  العام
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  رقم بقانون باملرسوم اخلاص االجتماع املشرع يعرف مل :اخلاص االجتماع1.

 عند وال واملسريات واملواكب العامة االجتماعات بشأن1973 لسنة (18)

 االجتماعات تعريف وميكن ،2006 لسنة (32) رقم بقانون باملرسوم تعديله

 يسمح وال الرأي وتبادل للمناقشة تعقد اليت االجتماعات ) بأنها اخلاصة

 إليها الدخول للعامة ميكن ال حبيث ، بالذات إليها املدعوين لغري حبضورها

 . (( حبرية

 الذي االجتماع ذلك هو ) بأنه اخلاص لالجتماع املصرية النقض حمكمة تعريف ويف

 عند مراجعتها ويتم ، شخصية دعوى بطاقة حيمل ملن إال فيه باملشاركة يسمح ال

 إذًا........ (حبرية إليه الدخول للعامة ميكن ال حبيث ، االجتماع لصالة الدخول

 .( العالنية وعدم الدعوات شخصية هو خاصًا االجتماع اعتبار يف الفيصل
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 سلطة املشرع يف تنظيم االجتماع اخلاص 

 وغري مطلق يكون يكاد حق البحريين الدستور يف اخلاص االجتماع حرية

 حق لألفراد ) أن على منه ( أ ) الفقرة (28) املادة نصت إذ ، قيد بأي مقيد

 قوات من ألحد جيوز وال ، سابق إخطار أو إذن إىل حاجة دون اخلاص االجتماع

   . ( اخلاص اجتماعاتهم حضور العام األمن

هل معنى ذلك أن اإلدارة تقف عاجزة عن كل ما 

 حيدث داخل االجتماع اخلاص  ؟

انقالب االجتماع 

اخلاص إىل اجتماع 

 عام  

وقوع جرمية 

داخل االجتماع 

 اخلاص 

استغاثة أحد من 

داخل االجتماع 

 اخلاص بالشرطة 



  أو عام حمل أو مكان يف اجتماع كل ) بأنها تعرف :العامة االجتماعات 2.

 شخصية دعوى بيدهم ليس أشخاص دخوله يستطيع أو يدخله خاص،

 .( فردية

 (28) باملادة االجتماعات من النواع هذه عن البحريين الدستور أكد وقد

 وفقًا مباحة والتجمعات واملواكب العامة االجتماعات ) بقوهلا (ب) فقرة

 ووسائله االجتماع أغراض تكون أن على  القانون، بينها اليت واألوضاع للشروط

 .( العامة اآلداب تنايف وال سلمية

 : علهما قيدين واشرتط للقانون بيانها للقانون الدستور أحال

 . العامة اآلداب تنايف ال(2)             .سلمية ووسائلها االجتماع غراضأ (1)
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  يف العامة االجتماعات بتعريف البحريين املشرع اهتم اخلاص االجتماع خالف وعلى

  لسنة (18) رقم بقانون املرسوم أحكام بعض بتعديل 2006 لسنة (32) رقم القانون

 كل ) أنها على منه (8) املادة بنص والتجمعات واملسريات العامة االجتماعات بشأن1973

  ، شخصية دعوة إليهم توجه مل أشخاص يدخله خاص أو عام مكان يف يعقد اجتماع

  عدد أو ، موضوعه بسبب االجتماع أن العام األمن رئيس رأى إذا ، عامًا االجتماع ويعترب

  خاصًا اجتماعًا يعد ال آخر ظرف أي بسبب أو ، توزيعها طريقة أو ، إليه الدعوات

،  ............. ) . 

 

 

 عناصر االجتماع العام 

األعداد والتدبري 

 السابق 

خضوعه لنظام 

وقواعد  ثابتة 

 تنظم سرية  

تبادل اآلراء 

واألفكار من أجل 

 مصاحل مشرتكة 

عمومية 

 الدعوات 

مكان 

االجتماع 

  وثباته
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 سلطة املشرع يف تنظيم االجتماعات العامة 

 واملواكب العامة االجتماعات بشأن1973 لسنة (18) رقم بقانون املرسوم قيد

 بقيود العامة االجتماعات2006 لسنة (32) رقم بالقانون واملعدل والتجمعات

   : التالي النحو على رئيسية قيود مخسة إىل ردها ميكن عديدة

 

إخطار اإلدارة 

 املسبق 

جلنة مسئولة عن تنظيم 

 االجتماع 

قيود متعلقة 

 باملكان والزمان 

 القيود على حرية االجتماع العام 

 املنع املسبق 
رجال  حضور

 لالجتماع  األمن

سلطة اإلدارة 

يف حل 

 االجتماع 

قيود متعلقة 

 باملكان والزمان 
 قيود تتعلق بسلطة اإلدارة



 سلطة املشرع يف تنظيم االجتماعات العامة 

 كل على جيب ) أن على القانون من (أ/2) املادة تنص : املسبق اإلخطار1.

 قبل العام األمن رئيس كتابة خيطر أن عامًا اجتماعًا ينظم من

 . ( األقل على أيام بثالثة االجتماع

 بيانات على اإلخطار يشمل أن جيب أن على القانون ذات من (3) املادة وأكدت

 االجتماع كان إذا منه والغرض االجتماع وموضوع ومكان بزمان تتعلق

 فيهم تتوافر ممن أشخاص ثالثة من يوقع وأن ، عامة مناقشة أو حماضرة

 : التالية الشروط

 . االجتماع فيها سيعقد اليت اجلهة أو املدينة أهل من يكون أن -أ       

أن يكون حمل إقامته يف تلك املدينة أو القرية ، أو يكون معروفًا بني  -ب    

 .أهلها حبسن السمعة 



 القانون من السادسة املادة أكدت : االجتماع تنظيم عن املسئولة اللجنة 2.

 فإذا ، األقل على واثنني رئيس من تشكل جلنة عام اجتماع لكل يكون أن

   ، األخطار على املوقعني من اللجنة تتكون جلنة اجملتمعون ينتخب مل

  : يلي ما عن مسئولة اللجنة وتكون

 . فيه النظام على واحملافظة االجتماع تنظيم -أ

 . اإلخطار أو لالجتماع املبينة الصفة أو القوانني على خروج كل منع -ب

 يشمل اآلداب أو العام النظام خيالف نقاش أو خطاب كل متتع أن -ج

 . األمن بقوات االستعانة وهلا اجلرائم على التحريض

 سلطة املشرع يف تنظيم االجتماعات العامة 



قيد املشرع عقد االجتماعات العامة بأوقات معينة  : القيود املعلقة الزمان واملكان   3.

 :وحظرها عن أماكن وحمال معينة على النحو التالي 

  الفقرة (5 ) املادة نصت العامة االجتماعات فيه عقد جيوز الذي الوقت خبصوص -أ

  الساعة قبل العامة االجتماعات تعقد أن جيوز ال األحوال مجيع يف ) أنه على (الثانية)

  خاص بإذن إال لياًل والنصف عشر احلادية الساعة بعد ما إىل تستمر أن أو صباحًا السابعة

 . (عنه ينوب من أو العام األمن رئيس من

  الفقرة (5) املادة نصت العام االجتماعات فيها حيظر اليت واحملال األماكن خبصوص -ب

  من غريها يف أو املدارس يف أو العبادة دور يف االجتماعات عقد جيوز ال ) أنه على ( األوىل )

 ال جلها ال االجتماع يعقدها اليت املناقشة أو احملاضرة كانت إذا إال احلكومية مباني

  . ( واملباني األماكن تلك له خصص الذي الغاية أو الغرض مع تتعارض

 سلطة املشرع يف تنظيم االجتماعات العامة 



  باملنع تبدأ واسعة سلطة لإلدارة املشرع خول : العامة االجتماعات إزاء اإلدارة سلطة3.

 . االجتماع  حل ، االجتماع أثناء العام األمن حضور مرورًا ، لالجتماع املسبق

  للشرطة العام للمدير جيوز ال ) أنه على األوىل فقرة (4) املادة أكدت : املنع حيث من -أ

  شأنه من كان إذا إال ، القانون هذا يف املبني النحو على عنه اإلخطار مت عام اجتماع منع

  الزمان ظروف بسبب أو ، منه الغاية بسبب اآلداب حسن أو العام النظام أو باألمن اإلخالل

 . ( ذلك غري خطري سبب ألي أو له املالبسة املكان أو

   واملكان الزمان ظرف بسبب -                        . باألمن اإلخالل -

 . ذلك خالف خطري سبب ألي -                              . العام النظام -

   اآلداب حسن -

 سلطة املشرع يف تنظيم االجتماعات العامة 



 – الشرطة – األمن لرجال املشرع أجاز : االجتماع األمن رجال حضور-ب
 لرجل القانون وأعطي العام النظام على للمحافظة العامة االجتماعات حضور

 . املتكلم عن بعيد ولكن االجتماع يف جلوسه مكان اختيار األمن

 

 حق دائما الشرطة قوة ألعضاء ) أنه على القانون من (7) املادة نصت إذ

 والنظام األمن على للمحافظة الالزمة حدود يف العامة االجتماعات حضور

 عن بعيدًا يكون أن بشرط االجتماع يف هلم املالئم املكان خيتاروا أن وهلم العام

 . ( املتكلم مكان

 سلطة املشرع يف تنظيم االجتماعات العامة 



من القانون لرجال األمن ( 7) الفقرة الثانية من املادة  جازةأ: حل االجتماع  -ج

 :حل االجتماع العام يف األحوال اآلتية 

 .( السادسة ) املادة يف إليها املشار االجتماع جلنة ذلك منهم طلبت إذا 1.

 . األخطار يف املبينة صفته عن االجتماع خرج إذا 2.

 . العام والنظام باألمن خيل شديد اضطراب وقع إذا 3.

 قانون يف عليها املنصوص اجلرائم من جرمية االجتماع أثناء وقعت إذا4.

 . املفعول النافذة القوانني من غريها أو العقوبات5.

 سلطة املشرع يف تنظيم االجتماعات العامة 



شكرًا حلسن استماعكم  


