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)BHRS(اإلنسانلحقوقيةالبحرينجمعيةال
البحرينمملكةلتقريرالظلتقرير

)الرابعةالدورة(الشاملالدوريتعراضاال
2022مارس–المنامة

:السياسيةالحقوقممارسةقانون-أوالً
رقمالسياسيةالحقوقممارسةقانونمن)3(المادهتعديلتم،25/2018رقمالقانونبموجب1)

الترشححضرعلىالتغييرلينصمنهاالثانيةالفقرةبإستبدال2018يونيوفي14/2002
.خاصعفولهصدرأواعتبارهإليهردكانوانجنائيةبعقوبةعليهحكممنكللالنوابلمجلس
،خاصعفوبشأنهصدروانحتىالترشحمنأشهرستةمنأكثرلمدةبالحبسالمحكوممنعكما

تركأوبإنهاءوذلكالنيابيةأوالدستوريةالحياةسيرتعطيلأواإلضرارتعمدَّمَنكلوكذلك
إعادةمنعتم،األخيرالتغييروبهذا.األسبابلذاتعضويتهإسقاطتمأوبالمجلسالنيابيالعمل
.قضائيةأحكامبموجبحلتالتيالسياسيةالجمعياتأعضاءترشح

حرماناًلإلنتخاباتالترشحمنالمواطنينمنالعديدحرمانإلىالقانونفيالتعديلهذاأدىوقد2)
مملكةدستورمن313والمادة202للمادةوفقاًدستوريغيرالمعدل)3(البندويتعبر.1مؤبداً

.البحرين

وعام2016عامفيحلهاجرىالتيالسياسيةالجمعياتأعضاءعلىالتصديقهذاتطبيقوتم3)
عندالسياسيةالجمعياتأعضاءيعاقبالوقتذلكفيقانونهناكيكنلمانهمنبالرغم2017
السياسيةالحياةعلىتَلِدخأالتيالقوانينبانللقوليدفعماوهو.4الحلكانطريقةبأي،حلها
.5المعارضينعملديلتقيتهدف

رقمالسياسيةالحقوقمباشرهلقانون25/2018رقمالقانونبموجبالتعديلبإلغاءنوصي4)
مملكةعليهاصادقتالتيالدوليةواالتفاقياتالبحرينمملكةدستورمعلتعارضه14/2002
.السياسيةالمواطنحقوقمنالنتقاصهاالبحرين

:الرياضيةواألنديةالمدنيالمجتمعمنظماتإدارةمجالسعضوية-ثانياً
المجتمعمنظماتعمل44/2002رقمقانونبمرسومبوالمعدل21/1989رقمقانونالينظم5)

هذامن)43(المادةتعديلتم2018يوليووفي.إداراتهامجالسعضويةوشروطالمدني
مجلسعضوفييشترط"أنعلىالتعديلنصحيث36/2018رقمالقانونبموجبالقانون
أشارللمادةاألصليالنصأنحينفي"والسياسيةلمدنيةاحقوقهبكافةمتمتعاًيكونأناإلدارة
.المدنيةبالحقوقالتمتعإشتراطإلىفقط

قانونمن)3(رقمالمادةفي25/2018رقمالقانونبموجبالتعديلالتنفيذيةالسلطةفسرتكما6)
أنأعتبرتحيثكبيربتوسع،سابقاًإليهأشرناالذي،14/2002رقمالسياسيةالحقوقممارسة
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الكاملةالسياسيةالحقوقلكوننظراًالكاملةالسياسيةالحقوقإلىيفتقرالفئةهذهمنالمواطن
غيرالفئةهذهضمنالمواطنإنو،المدنيالمجتمعمنظماتإدارةمجالسلعضويةاًمطلوبشرط
.المنظماتتلكدارةإلمجالسللترشحمؤهل

المنحلةالسياسيةالجمعياتإلىينتمونكانواالذينالمواطنينمناآلالفعشراتأنيعنيوهذا7)
،البحرينفيالرياضيةواألنديةالمدنيالمجتمعمنظماتمنمئاتفيلالنتخاباتمؤهلينغير
.6المنظماتتلكعملجوهرويضقتإلىسيؤديمما

االنسانلحقوقالبحرينيةالجمعيةإدارةمجلسلأسماءثالثةترشيحرفضتمالمثالسبيلوعلى8)
النسائياالتحادمعاالمرتكرروكذلك،قضائيحكمبموجبحلتسياسيةلجمعيةانتمائهمبحجة

.الخيريةوالصناديقاألنديةمنوالعشرات

من)60(المادةإلىثانيةفقرةإضافة15/2018رقمالقانونبموجب2018أبريلفيتم9)
مجلسلعضويةالمرشحيكونأنيجوزال"أنعلىاإلضافةنصتحيث21/1989رقمالقانون
مناآلالفحرمقدالتعديلوهذا."سياسيةجمعيةأليمنتمياًالرياضياإلتحادأوالناديإدارة

الجمعياتفيالسابقيناآلعضاءإلىباإلضافة،عاملةسياسيةجمعياتفياألعضاءالمواطنين
.رياضيناديأيإدارةفيالمساهمةمن،المنحلةالسياسية

النها21/1989قانونمن)43(لمادةاعدليالذي36/2018رقمالقانونبإلغاءنوصي10)
االتفاقياتبموجبةوالمدنيةالسياسياالنسانحقوقومعالبحرينمملكهدستورمعتتعارض
.فيهاطرفالبحرينةمملكوالتي،الدوليه

النها21/1989قانونمن)60(لمادةاعدليالذي5/2018رقمالقانونبإلغاءنوصي11)
االتفاقياتبموجبةوالمدنيةالسياسياالنسانحقوقومعالبحرينةمملكدستورمعتتعارض
.فيهاطرفالبحرينةمملكوالتي،الدوليه

:الرياضيةواألنديةالمدنيالمجتمعمنظماتوإدارةتأسيس-ثالثاً
والهيئاتوالثقافيةاالجتماعيةواألنديةالجمعياتبشأنالمعني21/1989رقمقانوناليفرض12)

رقمقانونبمرسومبوالمعدل،الخاصةوالمؤسساتوالرياضةالشبابميدانفيالعاملةالخاصة
منظماتيضعو،المدنيالمجتمعمنظماتوتمويلوإدارةتأسيسعلىصارمةقيودًا،44/2002

مام،القانونمن)33(المادةفيجاءكماهيالمعنالوزارةورقابةإشرافتحتالمدنيالمجتمع
.7المدنيالمجتمعمنظماتعملحريةيقيد

أنجمعيةأليةيجوزال"أن21/1989رقمقانونالمن)20(المادةمناألولىالفقرةفيجاء13)
أذندونالبحرينخارجمقرهإتحادأونادٍأوهيئةأوجمعيةإلىتنضمأوتشتركأوتنتسب
."المختصةاإلداريةالجهةمنمسبق

أنجمعيةأليةيجوزال"أن21/1989رقمقانونالمن)20(المادةمنالثانيةالفقرةفيجاء14)
أوأشخاصإلىذكرمماشيئاًترسلأنوالأجنبيةجهةأوأجنبيشخصمنأموالعلىتحصل
رقمالوزاريللقراروفقًاو."المختصةاإلداريةالجهةمنبإذنإالالخارجفيمنظمات

والتنميةالعملوزارةموافقةيتطلبدوليةأوخارجيةجهةقبلمنتمويلأيفإن،65/2012
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إالجابةعلىالحصولويستغرق.الخارجيةوزارةإلىإحالتهاتتمماعادةوالتي،االجتماعية
المجتمعمنظماتمشاريعشليعنيممابالرفضاإلجابةتكونالحاالتمنكثيروفياشهرًا
المجتمعمنظماتعملريتطوإمكانيةفعيضمما،منتسبيهاتدريبوبرامجوأنشطتهاالمدني

.البحريني

مؤسساتجميعبإلزام2020/48/731رقماالجتماعيةوالتنميةالعملوزارةتعميمفيجاء15)
والدوراتالدراسيةالبعثاتعروضكافةفيالمسبقةالوزارةموافقةبأخذالمدنيالمجتمع
المجتمعمؤسساتلمنتسبياألجنبيةوالبعثاتالسفاراتتقدمهاالتيالميدانيةوالزياراتالتدريبية
.الخارجيةوزارةإلىالطلببإحالةالوزارةوتقوم.المدني

المدنيالمجتمعمنظماتحصولضرورةعلى21/1989رقمالقانونمن)21(المادةتنص16)
الحفالتإقامةأوالجمهورمنالتبرعاتبجمعالقيامقبلالمختصةالوزارةمنترخيصاًعلى

فيذلكعلىالتأكيدتمكما.للجمعياتمحلياًالمالجمعوسائلمنذلكغيرأوالخيريةواألسواق
.2020/38/731رقماالجتماعيةوالتنميةالعملوزارةتعميم

إدارةمجلسأومديرتعيينحقالمختصالوزير21/1989رقمالقانونمن)23(المادةتعطي17)
وبدونالتعيينهذاتستدعيمخالفاتارتكبتقدالجمعيةأنالوزارةرأتإذاللجمعيةمؤقت
.القضاءإلىاللجوءإلىالحاجة

تعملجمعيةمنأكثرإدماجحقالمختصالوزير21/1989رقمالقانونمن)24(المادةتعطي18)
إلىالحاجةوبدونذلكالوزارةرأتإذاأغراضهاتعديلأوإداراتهاتوحيدأومتماثلةأغراضفي

.القضاءإلىاللجوء

المدنيالمجتمعمنظماتليجوزالأنعلى21/1989رقمالقانونمن)18(المادةتنص19)
منخرطةالمدنيالمجتمعمنظماتألننظرًاللغايةومقيِّدغامضأمروهو"السياسةباإلشتغال"
األحزاببسياساتوليسالواسعبالمعنىبالسياسةترتبطالتيالقضاياوتعالجالعامالمجالفي

سياسيهبانهاواألفعالاألنشطةمنالعديدتفسراالجتماعيةوالتنميةالعملوزارةإن.السياسية
والمنظماتالوكاالتمعالتعامليقيدكلهوذلكالجمعياتتلكضدعقابيهإجراءاتاتخاذليتم

.المشتركةوالمشاريعاألجانبالممثلينلقاءذلكفيبما،والتعاونالتشاورفيالدوليه

تعديلهأوالمدنيالمجتمعلمنظماتجديدقانونوإصدار21/1989القانونبإلغاءنوصي20)
الصلةذاتعليهاالمصدقالدوليةواالتفاقياتالبحرينمملكةدستورمعليتوافقجذريبشكل

شؤونهاإدارةالمدنيالمجتمعمنظماتأعضاءإلىيتركأنويجب.المدنيالمجتمعبمنظمات
التشريعاتتكونوأن،للقانونتجاوزاتأيلمعالجةالمالذهوالقضاءيكونوأنكاملبشكل

ككلالمدنيوالمجتمعالمدنيالمجتمعمنظماتمعالتعاملفيوالتدابيروالتوجيهاتوالسياسات
.اإلنسانبحقوقالصلةذاتعليهاالمصدقالدوليةواالتفاقياتالدستورمعمتوافقة

:البديلةالعقوباتقانونتنفيذيفإشكاالت-رابعاً
لوزارةواسعةصالحياتالبديلةوالتدابيرالعقوباتبشأنوتعديالته18/2017رقمقانونأعطى21)

العقوباتبتطبيقالقراراتخاذوبالتاليالبديلةللعقوباتالمؤهلينللمحكومينمعياروضعلالداخلية
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هذامناستفادواالذين8االالفأصلمنانهغير.العقوباتهذهتشملهممنوتحديدالبديلة
عددارتفاعمنبالرغمالعشراتسياسيةخلفياتعلىالمحكومينعدديتعدىالالقانون

مناالستفادةمنبعيدينالمحكومينمنالعديديجعلمماالنوعهذامنبقضاياالمحكومين
.البديلةالعقوباتتسهيالت

قانونمنالمستفيدعلىالقيودمنجملةيفرضالبديلةالعقوباتلقانونالفعليالتطبيقنإ22)
والسلوكالسيرحسنشهادهعلىالحصولمنوالحرمانالسفرمنكالمنعالبديلةالعقوبات
دونكمستخدمينالمستفيدينوتشغيلالسكنيهالمنطقهضمنالجبريةواإلقامةتوظيفاليالالزمه
.عليهالمحكومسنأواالجتماعيهموضعأومؤهالتهممعتتناسبالاعمالفيأجر

ساعاتطوالرسميةشبهأورسميةمؤسساتفيطويلةلساعاتبالقانونالمشمولينتشغيليتم23)
علىتساعدهممداخيلعلىوالحصولالعملمنالمحكومينيمنعمماجرأدونالرسميةالعمل

الوحيدينأوالرئيسيينالمعيلينوهمعوائللديهمالذينأوالئكوباالخصالحياةمتطلباتمواجهه
المشاركةأوالمناطقبعضدخولمنكالمنعالمجتمعيةالحياةفيالمشاركةمنللمنعإضافةلها
أعباءويشكلجهةمنالمجتمعفيالمحكومينادماجإعادةمنيمنعبماالفعالياتبعضفي

.اخرىجهةمنالمعيشيةالمحكوممصاريفبتحملعوائلهمعلىإضافية

البديلةالعقوباتمناالستفادةيستحقمنتقريرسلطهالعقابتنفيذقاضييخولباننوصي24)
القانونمن)2(المادةفيعليهاالمنصوصالعقوباتضمنمنأكثرأوبديلةعقوبةواختيار
.محاميهأوعائلتهأوالسجينطلبعلىًناءوبموضوعيةمعاييرعلىبناء

بتأهيلالهدفويحققالممارساتأفضلمعيتماشبماالبديلةالعقوباتقانونبتعديلنوصي25)
وحفظالمجتمعفيواالندماجعملهممردودعلىالمحكوميناعتمادعلىويساعدالمحكومين
.كرامتهم

:لألطفالاإلصالحيةالعدالةقانون-خامساً
علىالمعاملةسوءمنوحمايتهملألطفالاإلصالحيةالعدالةبشأن4/2021رقمالقانوننص26)

العدالةمحكمةمامأالعاديةالمحاكمقبلمنمحاكمتهمتمتممناألطفالمحاكمةإعادةوجوب
لمتاريخهحتىأنهإال.العامةالنيابةمنيقدمالمحاكمةإعادةطلببموجبلالطفالاإلصالحية

.فيهاالنظرإعادةتمالتيالقضايامنأيعناإلعالنيتم

15هوالبحرينفيلألطفالالجنائيةالمسؤوليةسنزالماأنهإال،القانونتعديلمنوبالرغم27)
وحتىالوالدهمنهوالطفولةسنأنعلىنصتالتيالطفلحقوقاتفاقيةمعيتعارضبماعاماً
لمأطفالضداحكامفيهاصدرتالقانونصدوربعدحديثةقضاياوجودعنناهيكم.عاما18ً

بينهممنو،عليهالمنصوصالقانونيلسناإلىفيهاالمتهمينالجريمةوقوعتاريخعنديصلوا
.عاما16ًالعمرمنالبالغأميناحمدحسنسيدالطفل

هممنوإن،القوانينجميعفيالجنائيهللمسؤؤليهكسنمكتمالعاما18سنيعتمدباننوصي28)
،لألطفالاالصالحيةالعدالةبشان4/2021رقمقانونعليهينطبقطفاليعتبرالسنذلكدون

.األطفالحقوقوتعزيزالطفولةحمايةيحققبمااإلجراءاتوتحسين
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:العادلةالمحاكمةفيالحق-سادساً
بحريةوالمتعلقةالسياسيةالخلفيةذاتوباألخصالمحاكمعلىمرتالتيالقضايامجموعإن29)

سوءضروبأواإلكراهتحتانتزعتكونهافييشتبهباعترافاتاألخذتمفإنهوالتعبيرالرأي
االعترافاتتلكعلىاألحكامبنيتحيث،تؤيدهاماديةأدلةالحاالتأغلبفيتوجدوال.المعاملة
المغلظةبأحكامَيِضُوق،9االدلةبكاملالمتهمينيواجهولم،السريةالمصادرألقوالباإلضافة
دونالمتهمينمعللتحقيقباإلضافة،للمتهمينالمنسوبةاألفعالمعكثيرةحاالتفيتتناسب
.10محامحضور

ومبادئأسسيحققبماالعمليةوالممارساتاإلجراءاتومراجعةالقانونبتعديلنوصي30)
.الشأنبهذاالدوليةوالمعاييرالمتحدةاألمملمواثيقطبقاًالعادلةالمحاكمة

:اإلعدامعقوبة-سابعاً
الشبهاتمنمجموعةدارتطنيناالمومنثالثةفياإلعدامحكمنفذ2017يناير15بتاريخ31)

.2019يوليو27بتاريخاخرينثالثةفياإلعدامحكمونفذمحاكمتهمظروفحول
وذلكلتنفيذهادامإلاحكامأعلىالملكجاللهتصديقوننتظريباإلعدامًمحكوما16بةقائمهناك32)

.عليهاالتصديقبعدمالتفضلالملكجاللةناشدنأمر
.البحرينيالتشريعمناإلعدامعقوبةوإلغاءاإلعدامأحكامتنفيذبإيقافنوصي33)

:الجنسيةإسقاط-ثامناً
990عنالجنسيةاسقطتالتيوالقرارتاالحكاممنمجموعةالماضيةاألعوامخاللصدرت34)

عكسالملكجاللهقرروقد.نسانإحقوقوناشطيسابقيننواببينهممنبحرينيمواطن
.الجنسيةعنهماسقتطتممن551جنسيةتثبيتأعادبأنوالقرارتاالحكامتلكبعضمفعول

الجنسيةفمنعت.جنسيتهمالمسقطةعوائلحتىآثارهاطالتكعقوبةالجنسيةسقاطإإستخداموتم35)
،الجنسيةعديممعاملةعوائلهموتعامل،اإلسكانطلباتوالغيت،حديثاًالمولوديناألبناءعن

.بالجنسيةالمرتبطةالحقوقكافةعنهمواسقطت
الحاالتومعالجةالجنسيةإسقاطعدميضمنبماواإلجراءاتالقوانينفيالنظربإعادةنوصي36)

.عنهمإسقطتلمنالجنسياتبإعادةالقائمة

:السياسيالعملحرية-تاسعاً
العهدعليهنصمماوبالرغم،الدستورمن12)31(والمادة11)27(المادةعليهنصتممابالرغم37)

رقمبالقانونالبحرينمملكةعليهصادقتالذيوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدولي
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البحرينمملكةتصديقمنكذلكوبالرغم،)13)22(المادةمن2والفقرة1الفقرة(56/2006
رقمالقانونأنإال،السياسيوالعملالتنظيمبحريةالعالقةذاتةالدولياالتفاقياتعلى

الجمعياتوعمللترخيصمتشددهشروطايضعةالسياسيبالجمعياتالمختص26/2005
.14األحزابدونهيوالتيالسياسيه

الكبرىالمحكمهمامأومقاضاتهاةالسياسيبالجمعياتوالتحكمرافإلاالعدلبوزارهالقانونوينيط38)
حقيقتهفييعدماوهوممتلكاتهاوتصفيهالجمعيهحلالىالجزائيةاإلجراءاتتصلحيثالمدنيه
ذلكإلىًواستنادا.عامبشكلالسياسيالعملحريةتقييدمنمكنتهاالتنفيذيةللسلطةتحكميهسلطة
.2017وعام2016عامفي15معارضةرئيسيهجمعياتحلجرى

رهنةسياسيةجمعيأوحزبأيتشكيليكونوأن26/2005رقمنالقانويلغىبآننوصي39)
بشأنوالمرجعالحكمهوالقضاءيكونوأنالدوليهوالمواثيقللدستورطبقاالمؤسسينةباراد
.السياسيةالجمعياتتجاهدعاوىأي

:الرأيعنوالتعبيرالصحافةحرية-عاشراً
القيودمنالعديدوالنشروالطباعةالصحافةتنظيمبشأن47/2002رقمبقانونالمرسومتضمني40)

القيودوإزالةالقانونبتعديلعديدهمطالباتتوجدحيث،والنشروالطباعةالصحافةحريةعلى
حريةعلىقيداًالمرسومهذامن16)70(المادةأوردتفقد.القوانينمنوغيرهفيهالواردة
.العامينالموظفينبأعمالالمتعلقةالتعبير

المادةهذهتطبيقالقانونلمنفذييمكنبحيث)70(المادةمن"ب"البندفيقيدوردوكذلك41)
منأيأوالنظاميةالهيئاتمنغيرهاأوالمحاكمأوالتشريعيللمجلسيوجهنقدأيمحاسبةو

السابقةالتجاربمنلثابتاومن.النقدحريةيقيدمام،السالفةالمادةنصفيالواردةالجهات
علىالضغطعيدصتخاللهامنيمكنالتيالقانونيةالنصوصوتمطيطالحرياتتقييدفيالتوسع

لجمعيهبقاألالعاماألمينعلىالحكمجرىفقدذلكإلىواستناداً.الحرياتوتقييدالمعارضين
.17المنحلةالوطنيالعمل

غيرأجلإلىالبحرينيةالوسطصحيفةصدوربإيقافقراراًاالعالمشؤونوزارةأصدرتكما42)
باللجنةالخاصالتقريرقررهماوهذا،الحكوميةالسلطاتعنمستقلةصحيفةوهيمسمى

.141588رقمالبندفي2011نوفمبر23بتاريخالصادرالحقائقلتقضيالبحرينية
قانونبالمتعلق15/1976رقمبقانونالمرسوممن18)364(المادةنصمنيتضحكذلك43)

واقعةإسناديجرمالنصأنإذ.غامضةمطاطيةبنصوصالنشرحريةعلىقيدورودالعقوبات
لتفسيرالقانونمطبقييدتطلقو،واالزدراءللعقابمحالًاآلخرالطرفتجعلأنشأنهامن

منجملةعلىذلكتطبيقتم،الواقعأرضوعلى.النطاقذلكضمنوتكييفهفعلأيوتقدير
.19والمغردينالناشطين

يضمنوالنشروالطباعةللصحافةعصريقانونوإصدار47/2002رقمالقانونبإلغاءنوصي44)
.العالقةذاتالدوليةللمواثيقاستناداًالعامالشأنتناولفيوالصحفيينالصحافةحرية

وقصرالعقوباتبقانونالمتعلق15/1976رقمبقانونالمرسومالنصتعديليتمبأننوصي45)
.فقطالغرامةعلىالعقوبة
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:السلميالتجمعحق-عشرأحد
قدو.والمسيراتالتجمعاتةحريمنكثيرا32/2006رقموالمسيراتالتجمعاتقانونيقيد46)

العاصمةمحافظهفيوالتجمعاتبالمسيراتالقياملتحظرالقانونمن)11(المادةتَلِدُع
الطابعذاتواألماكنوالمطاراتوالمستشفياتالمجمعاتأمامالمسيراتتَرِظُحكما.20المنامة
أماكنفيالمسيراتويحددالبحرينمناطقمعظميشملاألمرهذافإنسريعةوبنظرة.األمني
مسيراتعلىقيدلفرضالمسيراتفيالمركباتاستعمالحظرتمكما.األعينعنبعيدةمحددة

.البحرينفيتنطلقكانتالتيالسيارات
للتوجهاتمعارضاعتصامأومسيرةأليالتصريحيتملمتاريخهوحتى2017العامومنذ47)

العدومعالتطبيعلمقاومةالبحرينيةالجمعيةأمامصباحاًأحدهمأقيماعتصامينعداماالرسمية
خاللالمحرقمحافظةبالبسيتينمنطقةفيتقعساحةفيأقيمنفسهللغرضواآلخر،الصهيوني

.202121العام
للدستوروفقاًالسلميةوالمسيراتالسلميالتجمعحقيعززبماالقوانينبتعديلنوصي48)

.المسبقةالموافقةبدلوالمسيراتالتجمعاتلتنظيماإلخطارمبدأواعتمادالدوليةواالتفاقيات

:المنتخبةالسلطة-عشرإثنا
أتجاهعنتعبرالتيالقانونيةوالتعديالتالتغييراتمنجملةالنوابلمجلسالداخليةالالئحةطالت49)

فيوصالحياتاألعضاءعددبذاتمعينشورىمجلسلوجودوذلكأصالًالمقيدةالسلطةيقيد
لمزيدوبحاجةنسبياًضعيفةأدواتاعتبرتطالماالتياألدواتحتىأضعفالذياألمر،التشريع

.عاماًعشرونقرابةعليهاقضىالتيالتجربةلتطويراإلصالحمن
العامةالمناقشةتحديدفيتتمثلقيوداًأضافتالتي)173(المادةالمثالسبيلعلىذلكومن50)

لكلفقطدقائقخمسعنالعضومناقشةتزيدوأال،أعضاء10المناقشينعدديتجاوزالبحيث
أوالدستورتخالفأقواالًتتضمنأنأو،االتهامأواللومأوالنقدتوجيهيجوزالكما،عضو
ويتبين.للبالدالعليابالمصلحةإضراراًأوالهيئاتأواألشخاصبكرامةمساساًتشكلأوالقانون

المناقشةتلكعلىالحكومةترغبهتفسيرأليتطويعهايمكنفضفاضةقيودوضعالمادةنصمن
.للبالدالعليابالمصلحةاإلضرارأوبالهيئاتوالمساسالدستورمخالفةعدمفيتتمثل

مجلسدورويكونالمنتخبالنوابمجلسعلىوالرقابةالتشريعسلطةتقتصربأننوصي51)
.للحكومهالمشورهابداءعلىالمعينالشورى

.والرقابةالتشريعفيالمجلسفعاليةيحققبماالنوابلمجلسالداخليةالالئحةبتعديلنوصي52)

:المواطنينبينالمساواةوعدماالنتخابيةالدوائر-عشرثالثة
فرزتهأماآنليالحظالبحرينمملكةفياالنتخابيةالدوائررسمبإعادةالتنفيذيةالسلطةقامت53)

المرشحينمعظمصبحأنأبالحيينإلواالمعارضينحظوظمنقللتنتائجمناالنتخابات
البحرينيالمجتمعفيالفاعلةالمنظماتمنأليمنتمينغيرفراداًأاالنتخاباتتلكفيالناجحين
.ةالمنتخبالغرفةداخلالكتلوانحسرت
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اقتلعبأناجتماعيةأوجغرافيةوحدةأوحسابيةعدالةأييراعلمللدوائرالجديدالتقسيمإن54)
ذاتانتخابيةودوائرلمجمعاتوضمهاواالجتماعيةالجغرافيةوحدتهامنسكنيةمجمعات
،ةخصارالمساواةعدميجعلالحاالتبعضوفيبل،البعدكلبعيدةوجغرافيةاجتماعيةتوجهات
الراسخالعالميالمبدأمعيتعارضبماالدوائربعضفيالشديدالمعيارياالنحرافعنناهيكم
.22مواطنلكلصوت

العاشرةالدائرةفيالناخبينعددفإن2014انتخاباتفيالناخبينقوائموحسبذلكعلىوكمثال55)
هوالشماليةبالمحافظة11الدائرةفيالناخبينعددفيماناخبا2368ًقدرهالجنوبيةبالمحافظة
.ناخبلكلصوتومبدأالدوائرتوزيععدالةبمبدأويخلأضعافستةيعادلبماناخبا12341ً

االنتخابيةالدوائرتحديدويعادالحالياالنتخابيةالدوائرتوزيعمرسومتعديليتمبأننوصي56)
صوتومبدأالدوليةللمعاييروفقاًاالنتخابيةالدوائرتوزيععدالةمبدأيتحققبحيثبقانون
.ناخبلكلواحد

ومالحظاتهوامش
دستورأحكاملمخالفتهمنهائيبحكمالمنحلهالفعليونالسياسيةالجمعياتوأعضاءزعماء-3:منكلالنوابمجلسلعضويةالترشحيحظر(1

أسقطتأوالمجلسفيالنيابيالعملتركأوبإنهاءالنيابيةأوالدستوريةالحياةسيرعمداًعطلأوأضرمنكل-4.قوانينهامنأيأوالمملكة
.األسبابلنفسعضويته

بالقانونللعملالالحقةاألفعالعلىإالعقابوال،قانونعلـىبنــاءإالعقوبــةوالجريمــةال-أ":أنعلىالدستورمن)20(المادةنصت(2
."عليهاينصالذي

إالتحديدهاأوالدستورهذافيعليهـاالمنصوصالعامةوالحرياتالحقـــوقتـنظيــميكــونال":يليماعلىالدستورمن)31(المادةتنص(3
."الحريةأوالحقجوهرمنالتحديدأوالتـنظيمينالأنيجــوزوال.عليهبناءًأو،بقانون

العملمناالستقالةاتخذمنوكذلكالترشحفيالسياسيحقهممنحلهاتمالتيالجمعياتأعضاءمؤبداًمنعاًيمنعأنهالسابقةالموادمعنى(4
التيالفضفاضةالوطنيةالمصلحةأوبهيئةيمسأمراًطرحكأنالداخليةالالئحةلمخالفتهعضويتهإسقاطتمأوالرفضعنللتعبيروسيلةالنيابي
.لهااإلشارةسلف

بموجب2017عامحلتالتيوعدلجمعيةانتمائهبحجة2018عامالمنتخبللمجلسالترشحمنبحرإبراهيمالمرشحمنعالمثالسبيلعلى(5
.االنتخاباتلذاتالترشيحفيرغبتهأبدىحينماالعراديحسنمحمدلألستاذبالنسبةالحالوكذلك،قضائيحكم

المرشحينقائمةإرساليتم،)2020/36/731رقمتعميم(المدنيالمجتمعلمنظماتاالجتماعيةوالتنميةالعملوزارةلتوجيهاتوفقًا(6
أنمنللتأكد،الداخليةوزارةقبلمنلفحصهااالجتماعيةوالتنميةالعملوزارةفيالجمعياتإدارةإلىالمدنيالمجتمعمؤسساتإلدارات

الجمعياتمنالعديدأجبرمما،المرشحينرفضالحاالتمنالعديدفيتموقد.المنحلةالسياسيةالجمعياتفيسابقينأعضاءليسواالمرشحين
.الوزارةلدىالمقدمةالمرشحينأسماءوتغييرتعديلعلى

للوزارهترسلانالعموميهالحمعيهعقدقبل21/1989بالقانونالمشمولهاالهليهالمنظماتعلىاالجتماعيهوالتنميهالعملوزارهتشترط(7
انعقادمنيومًا15قبلالمؤهليناألعضاءقائمة-4اإلدارةالنتخابالمرشحينقائمة-3المدققالماليالتقرير-2أالدبيالتقرير-1:مايلي

الجمعيةانعقادتأجيليتموبذلك.أكثرأوتقريرعلىاالعتراضأوالتقاريرهذهعلىللمصادقةللوزارةمتروكواألمر.العموميةالجمعية
.العموميةالجمعيةاجتماعاتحضورالوزارةلممثليمكنحيث.إمالئهاتمالتيالتغييراتعلىالوزارةموافقةلحينالعمومية

26بتاريخالمنشورالعددفيالبحرينيةاأليامبصحيفةالشيخعبداللهيوسفاألولالمالزملسانعلىالمنشورةالرسميةالتصريحاتحسب(8
.محكوم3552همالتاريخذلكحتىالبديلةالعقوباتقانونمنالمستفيدينعددفإن2021سبتمبر
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.المؤبدبالسجنحكمحيثقضائيحكمبموجبالمنحلةاإلسالميةالوفاقجمعيةعامأمينسلمانعليالشيخمحاكمةفيحدثكما(9

بعيناألخذمع،بالنفيوأجابوامحاملديهمكانماإذاسؤالهمتمإنهأقوالهمفيوردتمعهمالتحقيقتممنمعظمأنإلىاإلشارةاألهميةمن(10
األسئلةمنأيعلىاالجابةبعدمنصيحتهأوأقوالهمنأيحولموكلهتنبيهحضورهحالالمتهممعالحاضرالمحاميعلىيمتنعانهاالعتبار
.التحقيقغرفةفيالشكليبوجودهواالكتفاء،لهالموجهة

،سلميةوبوسائلمشروعةوألهدافوطنيةأسسعلى،والنقاباتالجمعياتتكوينحرية"انهعلىالبحريندستورمن27المادةنصت(11
أيإلىاالنضمـامعلىأحـدإجباريجوزوال.العاموالنظامالدينبأسسالمساسعدمبشرط،القانونيـبـينهاالتيواألوضاعللشروطوفقاًمكفولة
."فيهااالستمرارأونقابةأوجمعيـة

تحديدهاأوالدستورهذافيعليهـاالمنصوصالعامةوالحرياتالحقـــوقتـنظيــميكــونال"انهعلىنصتالبحريندستورمن31المادة(12
."الحريةأوالحقجوهرمنالتحديدأوالتـنظيمينالأنيجــوزوال.عليهبناءًأو،بقانونإال

ال.2.مصالحهحمايةأجلمنإليهاواالنضمامالنقاباتتكوينحقذلكفيبما،آخرينمعالجمعياتتكوينحريةفيالحقفردلكل.1"(13
أوالقومياألمنلصالحديمقراطيمجتمعفيضروريةتعتبروالتيالقانونعليهاينصالتيتلكغيرالحقهذاممارسةعلىقيودوضعيجوز

."...العامالنظامأوالعامةالسالمة

علىوالرقابةالسياسيالعملترخيصبمسألةيتعلقلماإضافةقيودمنسابقاًذكرهتممابينهامنالحقلهذاالمقيدةالقوانينمنجملةتوجد(14
وعدمالسياسيةالجمعياتبقانوناالكتفاءبلاألحزابعملينظمقانونوجودعدمعنناهيكمبالتنظيماتالخاصاألساسيالنظامفييردما

الدولةمنرسميةموافقةعلىالحصولبعداالالعملالسياسيالتنظيماوللحزبيمكنالبأنمسلطاًوسيفاًقيداًليكونتعديلهبل،تطويره
التجميدبينهامنالصالحياتمنكثيرالتنفيذيةالسلطةأعطتالتيالقيودمنوغيرهاالمؤسسةوالعناصراألساسينظامهمراجعةووتضمن
.للقضاءواالحالة

،برلمانيانائبا40بينمن18لهاكانوالتي2016يوليو17فيالسياسيةالجمعياتكبرىاإلسالميةالوطنيالوفاقجمعيةحلتم(15
مناآلالفعشراتتجريدالحقاوجرى،2012يوليو10اإلسالميالعملوجمعية،2017مايو31فييالديمقراطالوطنيالعملوجمعية
السياسيالشأنفيواالشتغالالعملمنمؤبداًبحرمانهموالمدنيةالسياسيةحقوقهممن،منهماستقالأنسبقمنحتى،الجمعياتتلكأعضاء
والفعالياتالندواتفياألحيانبعضفيمشاركتهمومنع،المدنيالمجتمعمنظماتأووالبلديةالنيابيةلالنتخاباتالترشحمنوبحرمانهموالعام
.الفعالياتتلكإقامةومنعبل

علىالسابقةالمادةفيعليهاالمنصوصبالعقوبةيعاقب،آخرقانونأيأوالعقوباتقانونعليهاينصأشدعقوبةبأيةاإلخاللعدممع"(16
إهانة (ب.الدبلوماسيالتمثيلالبحرينمملكةمعتتبادلأخرىدولةأيةأو،إسالميةأوعربيةدولةرئيسأوملكحقفيعيباً(أ:يتضمنمانشر
إلىنيةبسوءمسندةمزورةأومصطنعةأوراقأوكاذبةأخبارنشر (ج.النظاميةالهيئاتمنغيرهاأوالمحاكمأوتشريعيمجلسأليتحقيراًأو

بياناتأو،السريةالرسميةاالتصاالتعنأنباءنشر (د.عامةبمصلحةضررإلحاقأوالعاماألمنتكديرالنشرهذاشأنمنكانمتىالغير
فيالجريمةارتكبتإذاالعقوبةوتضاعف،نشرهاحظرتقدالحكومةكانتإذاأو،العامللصالحضررإذاعتهاعلىيترتبالدفاعبقوةخاصة
)ب(البندفيعليهاالمنصوصالحاالتفيالجنائيةاإلجراءاتاتخاذيجوزوال. البحريندفاعلقوةجزئيةأوعامةتعبئةأثناءأوالحربوقت
."الشأنذاتالجهةأوالهيئةرئيسطلبعلىبناءإالالمادةهذهمن

وقفمعلشهر6لمدهبالسجنالسابقالرأيوسجينالمنحلةالوطنيالعمللجمعيهاالسبقالعاماالمينالسيدشريفإبراهيمعلىحكم(17
تمماوهو،السودانيالشعبثورةإثرصديقةعربيهدولهرئيسباعتبارهالبشيرعمرالسابقالسودانحاكمبرحيلتغريدهفيطالبألنهالتنفيذ
.بحقهقائمابقيالحكملكنفعال

أنشأنهامنواقعةالعالنيةطرقبإحدىغيرهإلىأسندمندينارمائتيتجاوزالالتيبالغرامةأوسنتينعلىتزيدالمدةبالحبسيعاقب(18
أوبسببأوأثناءعامموظفحقفيالقذفوقعإذاالعقوبتينهاتينإحدىأووالغرامةالحبسالعقوبةوتكون.لالزدراءأوللعقابمحالتجعله
بطريقالقذفوقعوإذا.مشروعغيرغرضتحقيقفيهملحوظاكانأو،العائالتلسمعةخادشاأوبالعرضماساكانأو،وظيفتهتأديتهبمناسبة
.ًمشدداظرفاذلكعدالمطبوعاتأوالصحفإحدىفيالنشر

15/1976رقمبقانونالمرسوممن)364(المادةضدهوطبقتللقضاءأحيلالذيالخاجةيوسفالمعارضالمغردالمثالسبيلعلىمنهم(19
.الناسمنواسعةطائفةبإهانةقامشخصمحاسبةالرسميةالجهاتمنعلناًطلبهإثرعلىبتغريمهوحكم

.العاماألمنرئيسمنخاصكتابيإذنوجودبشرطالحضرمنالدوليةالمنظماتمقراتاستثنيت(20

،عامكلفيإقامتهاالبحرينعماللنقاباتالعاماالتحاداعتادالتيالعالميالعماليومكمسيرةالعالميةالمناسباتفيالمسيراتإيقافتموقد(21
،قضائيةاحكامبموجبحلهاتمسياسيةلجمعياتانتمائهمبحجةوآخرينالقوميالتجمعجمعيةفيالسيدشريفإبراهيممنلكلندواتومنعت
فيلمشاركتهللمحاكمةاحيلوالذيالعراديحسنمحمدكالناشطللمحاكمةالدولةتوجهاتمعتتعارضندواتقدممنبعضإحالةعنناهيكم
.مواجهتهفيحكامأوصدرتوالتعليمالتربيةوزارةحولالتقدميالمنبرجمعيةفياقيمتندوة

أما.المعارضالنفوذنطاقفيتدخلكانتمنها4،إنتخابيةدوائر6بهاكانت،القديمةحدودهافيالمنامةالعاصمة:المثالسبيلعلى(22
تتوزعدوائرأربعمنتتشكلفإنها،أخرىجهةمنوالبرهامةجهةمنالقديمالبالدفياإلمتداداتبعضومعالراهنةخريطتهافيالمنامة

البينيةالتمثيليةالفروقمنالكثير"معالجة"منظاهرياًالجديدالتوزيعتمكنقدانهيتضحكما.المعارضوغيرالمعارضطرفيهابينبالمناصفة
،النصفمنبأكثرالبلدمستوىعلى"التمثيلمتوسطعناإلنحرافات"كبيرنحوعلىتقلصفقد،المكوناتبينأومناطقياًسابقاقائمةكانتالتي
منجذريةأكثرشيءالواقعفيتغيرماأنغير،2014في2075إلىهبط4226والبالغ2010عامفيعليهكانالذيالعاليمستواهفمن
اتجاهينوفيكثيراالكتلهذهتغيرتفقد،السابقةبإحجامهامقارنتهاحينالدوائرمنالمجموعتينفيالناخبةالكتلحجمتغيرفقد،التمثيلحجم

نسبة،األخرىالدوائرمجموعةفيجديدةطفرةظهورمقابلفي%1،2بنسبةتقلصتتنموأنمنبدالالمعارضةالدوائرفكتلة،مختلفين
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إلعدامعاليةمواليةكثافةذاتسكانيةدوائرفيمعارضةأصواتبتذويبوذلك%24،13تبلغالعامينبينالشريحةهذهفيالراهنةالطفرة
.االنتخابيثقلهاوإفقادهااألصواتتلك
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