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ــو  ــر«، وه ــات والنش ــي للدراس ــت الخليج ــر أن »البي ــر بالذك جدي

الجهــة الــي أشــرفت عــى تصميــم وإنجــاز هــذا المؤشــر، هــو بيت 

خبــرة مقــره العاصمــة البريطانيــة لنــدن، يعمــل كمؤسســة بحثيــة 

ــد  ــات الرص ــر دراس ــاج ونش ــىن بإنت ــة – تع ــر ربحي ــر – غي ودار نش

والتحليــل والدراســات االســتراتيجية والمعمقــة حــول السياســات 

والقضايــا المتعلقــة بــدول الخليــج وجوارهــا اإلقليمــي. 

يعتبــر هــذ المؤشــر أول إصــدار بحــي متخصــص يُعــىن بقيــاس 

درجــة المشــاركة السياســية يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي.  

المفاهيميــة  الســياقات  مجمــوع  بيــن  يمــزج  بأنــه  ويتميــز 

)األكاديميــة، االتفاقيــات والعهــود الدوليــة، المعــارف والخبــرات 

الممارســاتية(، وبيــن الخصوصيــات وظــروف النشــأة وهيكليــة 

أنظمــة الحكــم يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي.   

أهــم  إحــدى  السياســية«  »المشــاركة  موضوعــة  وباعتبــار 

مقومــات إنجــاز الدولــة الديمقراطيــة، يمثــل وجــود هــذا المؤشــر 

ضــرورة ُملحــة للحكومــات ومؤسســات المجتمــع المــدين يف 

دول الخليــج. وكذلــك هــو األمــر بالنســبة إىل الهيئــات الدوليــة 

البحثيــة.  والمؤسســات  المعنيــة 

يحــاول المؤشــر اإلجابــة عــى ســؤال رئيــس يتعلــق بمــدى 

لمواطنيهــا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  إشــراك  ونســبة 

سياســياً، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن رغبــة وقــدرة المواطنيــن 

القــرار  أفــراداً وجماعــات، عــى المشــاركة يف صنــع  أنفســهم، 

والتأثيــر يف سياســات الدولــة، ويف تشــريعاتها، ومجمــل مظاهــر 

واالجتماعيــة. السياســية  الحياتيــن  ونواحــي 

يســى المؤشــر إىل أن يقــدم جهــداً وافيــاً لتســليط الضــوء عــى 

أبــرز المنجــزات واالخفاقــات والتوصيــات فيمــا يتعلــق وقــدرة 

المواطنيــن الخليجييــن عــى المشــاركة السياســية والمســاهمة 

ــرار. ــة الق ــة يف صناع بفاعلي

يســتفيد هــذا المؤشــر مــن مؤشــرات إقليميــة ودوليــة، وخاصــة 

فيمــا يتعلــق ببعــض المقاييــس المعتمــدة. لكنــه يتمايــز عنهــا 

يف نــواٍح عــدة: تخصصــه »الدقيــق« عبــر التركيــز عــى موضوعــة 

أكثــر تحديــداً ويه »المشــاركة السياســية«، ومراعاتــه لطبيعــة 

وخصوصيــة منطقــة البحــث )دول مجلــس التعــاون الخليجــي( 

ــر  ــس المؤش ــة مقايي ــى صياغ ــدرة ع ــن الق ــر للباحثي ــا يوف ــو م وه

ــة.       ــة والمالءم ــن الدق ــول م ــتوى المأم بالمس

يــأيت اختيــار الــدول يف هــذا المؤشــر بنــاًء عــى أنهــا يف األســاس 

للدراســات  الخليجــي  »البيــت  وعمــل  اهتمــام  مجــال  ضمــن 

والنشــر«. يضــاف إىل ذلــك أن المشــتركات التاريخيــة والثقافيــة 

واالجتماعيــة وتشــابه أنظمــة الحكــم )ملكيــات وراثيــة( بيــن هــذه 

ــدة يف  ــس المعتم ــون المقايي ــاهم يف أن تك ــك يُس ــدول، كل ذل ال

ــة. ــقة ومتجانس ــر متس المؤش

ولئــن كان ثمــة توافــق مفاهيمــي مســتقر عــى أن المشــاركة 

الدولــة  إنجــاز  مقومــات  مــن  أصيــل  مقــوم  يه  السياســية 

تضمــن  الــي  »اآلليــة«  تمثــل  إجرائيــاً،  أنهــا،  إال  الديمقراطيــة، 

لألفــراد تحقيــق »طموحاتهــم« والقــدرة عــى التأثيــر يف اتخــاذ 

القــرار سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً وصــوالً لتحقيــق 

العــام«.  و«الصالــح  »التنميــة« 

لـــ »المشــاركة السياســية«  هــذا المؤشــر يعتمــد يف تعريفــه 

عــى أن لألفــراد الحــق يف المشــاركة الفاعلــة والعادلــة يف الحيــاة 

الســلطات  عــى  والرقابــة  التشــريعية  والمؤسســات  السياســية 

العــادل  التمثيــل  مراعــاة  ضــرورة  مــع  انتقادهــا،  ويف  الثــالث 

والمتناســب لمختلــف الجماعــات واألقليــات دون تمييــز، وبمــا 

يشــمل تمكيــن المــرأة وفئــة الشــباب.

ورغــم عديــد التعريفــات، وتوافــق واختــالف نصوصهــا، يعتمــد 

باعتبارهــا:  السياســية  المشــاركة  تعريــف  عــى  المؤشــر  هــذا 

»الممارســة الفعليــة والفاعلــة لألفــراد والجماعــات يف المســاهمة 

والتأثيــر )بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة( يف عمليــات اتخــاذ 

سياســات  صناعــة  ويف  تمثيلهــا  ويف  الدولــة  إدارة  ويف  القــرار 

التنميــة وأوجــه إنفــاق الثــروات«.

الباب األول: المقدمة

يــأيت اإلصــدار الثــاين )2021( مــن »مؤشــر المشــاركة السياســية يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي« تطويــراً لإلصــدار 

األول )2020( ورصــداً وتحليــاً ألهــم المتغيــرات والمســتجدات )تقدمــاً أو تراجعــاً( يف دول البحــث.

ــل دول  ــة داخ ــة والثقافي ــية واالجتماعي ــاركة السياس ــة المش ــن درج ــاً ع ــداً علمي ــنوية ورص ــة س ــر إطال ــدم المؤش يق

ــة  ــة العربي ــر، المملك ــة قط ــان، دول ــلطنة عم ــت، س ــة الكوي ــن، دول ــة البحري ــت: مملك ــي الس ــاون الخليج ــس التع مجل

ــر«. ــات والنش ــي للدراس ــت الخليج ــاص بــــ »البي ــي خ ــدار بح ــو إص ــدة، وه ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــعودية ودول الس
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رسم توضيحي 2: مدى التغير عىل المؤشر بين عامي 2020 و2021
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الباب الثانـي: ملخـــص النتــــائـــج

وفيمــا تقدمــت كل مــن قطر )42 درجــة( والســعودية )35 درجة( 

وعمــان )9 درجــات( واإلمــارات )درجتــان(، تراجعــت البحريــن )19 

درجــة( والكويــت )10 درجــات(. وفيمــا تجــاوزت الكويــت – منفردة 

– حاجــز الـــ 500 درجــة مــا تــزال بــايق الــدول دون ذلــك. 

وهــو مــا يشــير إىل حاجــة ماســة يف جميــع دول المجلــس 

لتوســيع أطــر المشــاركة السياســية وصنــع القــرار، خصوًصــا تعزيــز 

قوانيــن  وتحســين  المنتخبــة  المجالــس  صالحيــات  وتوســيع 

ــرأي  ــة ال ــان حري ــاوية وضم ــة المتس ــز المواطن ــات وتعزي االنتخاب

والتعبيــر وســالمة األفــراد الممارســين للعمــل الســيايس. 

دول  يف  المتدرجــة  الحكوميــة  اإلصالحــات  تؤمــن  وفيمــا 

مجلــس التعــاون الخليجــي اإلقامــة المســتقرة والفاعلــة للجاليات 

ــا  ــاء فيم ــرض إلقص ــات تتع ــذه الفئ ــزال ه ــة، ال ت ــة األجنبي والعمال

يتعلــق بالتمثيــل النقــايب ورعايــة مصالحهم وممارســة أنشــطتهم 

المجتمعيــة. 

رسم توضيحي 1: النتائج العامة للمؤشر 2021

حافظــت دولــة الكويــت عــى المرتبــة األوىل بتســجيلها 525 درجــة مــن مجمــوع 1,000 درجــة عــى »مؤشــر المشــاركة 

السياســية يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي«، تلتهــا ســلطنة ُعمــان الــي تقدمــت إىل المرتبــة الثانيــة مســجلة 449 

درجــة.

ــة قطــر يف المرتبــة الثالثــة بحصولهــا عــى 447 درجــة فيمــا تراجعــت مملكــة البحريــن إىل  وبفــارق طفيــف أتــت دول

المرتبــة الرابعــة بتســجيلها 432 درجــة، ثــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف المرتبــة الخامســة برصيــد 318 درجــة، 

تلتهــا المملكــة العربيــة الســعودية يف المرتبــة األخيــرة بتســجيلها 227 درجــة. 
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رسم توضيحي 3: النتائج العامة للمؤشر عامي 2020 و2021

المواطنة المتساوية
قطــر،  الكويــت،  )اإلمــارات،  خليجيــة  دول  اعتمــاد  لوحــظ 

البحريــن( لسياســات تمييزيــة وتمثيــل غيــر عــادل فيمــا يتعلــق 

المجالــس  انتخابــات  يف  السياســية  المشــاركة  حــق  وضمــان 

التشــريعية ومجالــس الشــورى والمجالــس البلديــة لمواطنيهــا.

ترتكــز هــذه السياســات عــى موانــع وضوابــط تحددهــا قوانيــن 

الجنســية ومباشــرة الحقــوق السياســية وتنظيــم االنتخابــات يف 

هــذه البلــدان.  وهــو مــا يجعل مــن موضــوع المواطنة المتســاوية 

ملًفــا بالــغ األهميــة فيهــا.

وفيمــا يبــدو الوصــول إىل المناصــب العليــا والوظائــف القياديــة 

والكويــت  والســعودية  واإلمــارات  البحريــن  كل  يف  والحساســة 

ــن  ــز كل م ــة، تتمي ــر الحاكم ــراد األس ــك- ألف ــبه ذل ــرًا – أو ش محتك

ــذه  ــول إىل ه ــا يف الوص ــة لمواطنيهم ــة عالي ــان بنفاذي ــر وعم قط

المناصــب )الــوزارات الســيادية يف مجالــس الــوزراء والمؤسســات 

العســكرية والقضائيــة(. يالحــظ يف هــذا الســياق هيمنــة األســر 

ــا  ــب العلي ــى المناص ــددة ع ــات مح ــالت أو جماع ــة وعائ الحاكم

يف الدولــة مــا يترتــب عليــه وجــود أقليــات مهمشــة أو جماعــات 

ــع. ــا يف المجتم ــع تعداده ــوازى م ــا يت ــة بم ــر ممثل غي

وباســتثناء ســلطنة عمــان، ونســبياً قطــر واإلمــارات، فــإن بــايق 

مواجهــة  وسياســات  التمييــز  تجريــم  لقوانيــن  تفتقــر  الــدول 

خطابــات الكراهيــة والعنصريــة لبعــض المكونــات المجتمعيــة 

واألجانــب المقيميــن فيهــا.

فيمــا يتعلــق بالمســاواة الجندريــة وتمكيــن فئــة الشــباب، تتجــه 

سياســات جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي – باســتثناء 

الســعودية والكويــت - نحــو تحقيــق نتائــج أفضــل.

ســجلت جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي نتائــج مخيبــة 

يف الســماح بتشــكيل التنظيمــات السياســية وضمــان الحــق يف 

الكويــت،  وباســتثناء  الممارســين.  وســالمة  الســيايس  العمــل 

ملحوظــاً  انخفاضــاً  تشــهد  المجلــس  دول  بــايق  أن  يالحــظ 

المجالــس  العامــة وحاكميــة وفاعليــة  االنتخابــات  يف قوانيــن 

وصالحياتهــا.  المنتخبــة 

جديــر بااللتفــات تراجــُع البحريــن بشــكل مضطــرد يف تجربتهــا 

ــه  ــتؤول ل ــا س ــر م ــا وينتظ ــيايس، كم ــل الس ــة العم ــة وحري النيابي

التجربــة النيابيــة الجديــدة يف قطــر. وفيمــا تنعــدم المشــاركة 

السياســية يف انتخــاب حكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

واالســتجوابات  والمســاءلة  الرقابــة  صالحيــات  فــإن   الُمعينــة، 

ــدة.    ــة أو مقي ــب ممنوع ــة يه يف الغال ــرح الثق وط

هــذا وبقــت نتائــج جميــع الــدول متواضعــة يف مجــاالت حريــة 

الــرأي والتعبيــر مــع أفضليــة نســبية يف كل مــن الكويــت وقطــر 

محاكمــات  التعــاون  مجلــس  دول  غالبيــة  تشــهد  إذ  وعمــان 

تهــم  يف  المواطنيــن  لعشــرات  تعســفية  واعتقــاالت  قضائيــة 

تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر فيمــا يتعلــق بسياســات هــذه الدول 

والقوانيــن المعمــول بهــا. تجــدر اإلشــارة إىل أن سياســات الرقابــة 

عــى اإلنترنــت والتجســس عــى المواطنيــن يف الداخــل والخــارج 

ــائعة.  ــت ش بات

الممارسة السياسية 
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رغــم تراجــع نتائــج الكويــت 10 درجــات، حافظــت 

درجــة متخطيــة  بتســجيلها 525  األوىل  المرتبــة  عــى 

حاجــز الـــ 500 درجــة مــن مجمــوع درجــات المؤشــر 

)1,000 درجــة(.  وجــاء التراجــع عــى مقيــاس )حريــة 

الــرأي والتعبيــر( بخســارة 7 درجــات ومقيــاس )تمثيــل 

درجــات.  3 بخســارة  واألقليــات(  الجماعــات 

وتصــدرت الكويــت 4 مقاييــس )الحيــاة الدســتورية 

الــرأي  حريــة   / الشــفافية   / العامــة  االنتخابــات   /

والتعبيــر( مــن المقاييــس العشــرة. رغــم ذلــك، ســجلت 

درجــات متدنيــة يف مقاييــس )التنظيمــات السياســية 

/ الجاليــات األجنبيــة( مــع بــروز تحديــات وازنــة فيمــا 

وحــل  السياســية  األحــزاب  لعمــل  بالتشــريع  يتعلــق 

ــق  ــا يتعل ــا فيم ــن مواطنيه ــز بي ــدون« والتميي ــف »الب مل

فيمــا  وكذلــك  االنتخابــات،  يف  السياســية  والمشــاركة 

البــالد. يف  المقيمــة  األجنبيــة  بالجاليــات  يتعلــق 

2.1 دولة الكويت

رسم توضيحي 6: مدى تغير نتائج الكويت بين عامي 2020 و2021
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المرتبــة  بتســجيلها 449 درجــة تقدمــت عمــان مــن 

ــة. وتصــدرت الســلطنة مقيــاس  ــة الثاني ــة إىل المرتب الثالث

)تمثيــل الجماعــات واألقليــات( معتمــدة عــى سياســات 

والتمثيــل  مواطنيهــا  بيــن  المســاواة  تضمــن  حكوميــة 

المتناســب لمختلــف مكونــات المجتمــع. كمــا حافظــت 

يف  الثانيــة(  )المرتبــة  ملحــوظ  تميــز  عــى  الســلطنة 

ــة«  ــة والحساس ــب القيادي ــول إىل المناص ــاس »الوص مقي

إذ تضمــن الدولــة نفاذيــة عاليــة للعمانييــن مــن خــارج 

ــاس  ــك يف مقي ــا، وكذل ــب العلي ــة للمناص ــرة الحاكم األس

درجتهــا  الســلطنة  وحســنت  األجنبيــة(.  )الجاليــات 

»الصفريــة« الســابقة يف مقيــاس )التنظيمــات السياســية( 

بـــ 4 درجــات )مــن مجمــوع 100 درجــة( بنــاًء عــى تحســن 

ــيايس  ــل الس ــين للعم ــالمة الممارس ــة لس ــة القانوني البيئ

مــع بقــاء حظــر تشــكيل األحــزاب السياســية أو االنضمــام 

ــا.  إليه

ســجلت الســلطنة تراجعــاً يف مقاييــس )االنتخابــات 

ــر(.  ــرأي والتعبي ــة ال ــة / حري العام

2.2 سلطنة عمان

رسم توضيحي 8: عمان - حالة المشاركة السياسية 2021

رسم توضيحي 7: عمان - نتائج المقاييس 2021
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رسم توضيحي 9: مدى تغير نتائج عمان بين عامي 2020 و2021
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حققــت قطــر تقدمــاً هــو األكبــر بيــن دول المؤشــر بزيــادة 

42 درجــة لترتفــع مــن المرتبــة الرابعــة إىل الثالثــة مســجلة 447 

درجــة بفــارق درجتيــن عــن ســلطنة عمــان. ويــأيت هــذا التحســن 

مــع إعــالن إجــراء انتخابــات مجلــس الشــورى بعــد 17 عاًمــا مــن 

تعطيلهــا وإقــرار إصالحــات يف ســوق العمــل تتضمــن إلغــاء 

ــور. ــد أدىن لألج ــع ح ــل ووض نظــام الكفي

إىل  )الوصــول  مقيــاس  تصدرهــا  عــى  قطــر  وحافظــت 

فقــط  شــخصيتين  بحضــور  والحساســة(  القياديــة  المناصــب 

مــن العائلــة الحاكمــة يف مجلــس الــوزراء )رئيــس الــوزراء الــذي 

يشــغر أيضــاً منصــب وزيــر الداخليــة، ووزيــر الخارجيــة( كمــا 

حققــت تقدًمــا يف مقاييــس )الحيــاة الدســتورية( و)االنتخابــات 

األجنبيــة(. و)الجاليــات  العامــة( 

السياســية(  )التنظيمــات  مقيــايس  يف  الدولــة  وتراجعــت 

انتخابــات  قانــون  أقــره  مــا  بســبب  والتعبيــر(  الــرأي  و)حريــة 

مجلــس الشــورى وقانــون الجنســية مــن منــع للقطرييــن الذيــن 

ال تعــود أصولهــم يف البــالد إىل مــا قبــل 1930 مــن حــق الترشــح 

يف انتخابــات مجلــس الشــورى. رافــق ذلــك توثيــق إيقافــات 

بحــق عــدد مــن المشــاركين يف التجمعــات االحتجاجيــة.

2.3 دولة قطر

رسم توضيحي 11: قطر - حالة المشاركة السياسية 2021

رسم توضيحي 10: قطر - نتائج المقاييس 2021
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رسم توضيحي 12: مدى تغير نتائج قطر بين عامي 2020 و2021



08

0 25 50 75 100 125 150

الحياة الدستورية

الوصول إىل المناصب القيادية والحساسية

الجاليات األجنبية

تمثيل الجماعات واألقليات

حرية الرأي والتعبير

الشفافية

التوازرن الجندري وإشراك الشـباب

مؤسسات المجتمع المدين

التنظيمات السياسية

االنتخابات العامة

مدى المقياس

أداء الدولة

5025

10048

10079

7563

7560

5020

15022

15038

10019

15058

100.0

75.0

50.0

25.0

0.0

الحياة الدستورية

الوصول إىل المناصب
القيادية والحساسية

الجاليات
األجنبية

تمثيل
الجماعات
واألقليات

حرية الرأي والتعبير

الشفافية

التوازرن الجندري 
وإشراك الشباب

مؤسسات 
المجتمع

المدين

التنظيمات
السياسية

االنتخابات العامة

أداء الدولة (نسبة مئوية)

تراجعــت البحريــن 19 درجــة لتهبــط مــن المرتبــة الثانيــة إىل الرابعــة 

ــر  ــن دول المؤش ــع بي ــر تراج ــجلة أكب ــة، مس ــى 432 درج ــا ع بحصوله

لهــذا العــام.  

ــتورية( و16  ــاة الدس ــاس )الحي ــات يف مقي ــن 3 درج ــت البحري تراجع

درجــة يف مقيــاس )االنتخابــات العامــة( عــى خلفيــة صــدور مرســوم 

بمــا  النــواب  الداخليــة لمجلــس  الالئحــة  بتعديــل  بقانــون يختــص 

يقلــص مــن صالحيــات النــواب ويمنعهــم مــن توجيــه النقــد أو اللــوم 

أو االتهــام للحكومــة.

وتقدمــت البحريــن 3 درجــات يف مقيــاس )التــوزان الجندري وإشــراك 

ــدة  ــة الجدي ــات الحكومي ــز يف التعيين ــن تركي ــظ م ــا لوح ــباب( لم الش

عــى فئــة الشــباب يف المناصــب العليــا، بمــا يشــمل الهيئــات واألقســام 

مقاييــس   3 البحريــن  وتصــدرت  الــوزراء.  مجلــس  داخــل  اإلداريــة 

الجاليــات  المــدين/  المجتمــع  السياســية/ مؤسســات  )التنظيمــات 

األجنبيــة(. وحققــت أداًء مميــزاً فيمــا يتعلــق باألنظمــة والقوانيــن 

والنقابــات  المــدين  المجتمــع  مؤسســات  عمــل  لتنظيــم  المحليــة 

ــة  ــتقرة والفاعل ــة المس ــان اإلقام ــال يف ضم ــو الح ــك ه ــة، كذل العمالي

ــاً. وســجلت  ــة المقيمــة فيهــا وضمــان تمثيلهــا نقابي ــات األجنبي للجالي

والتعبيــر(.  الــرأي  )حريــة  مقاييــس  يف  متدنيــة  درجــات  البحريــن 

ــات(  ــات واألقلي ــل الجماع ــايس )تمثي ــل مقي ــالد يف تذي ــتمرت الب واس

ــى  ــجيلها أع ــع تس ــة( م ــة والحساس ــب القيادي ــول إىل المناص و)الوص

ــة  ــب الدول ــف مناص ــة يف مختل ــة الحاكم ــراد العائل ــور ألف ــبة حض نس

ــا. العلي

2.4 مملكة البحرين

رسم توضيحي 14: البحرين - حالة المشاركة السياسية 2021

رسم توضيحي 13: البحرين - نتائج المقاييس 2021
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رسم توضيحي 15: مدى تغير نتائج البحرين بين عامي 2020 و2021
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ــة بنتائــج العــام المــايض، حافظــت  ــادة درجتيــن مقارن بزي

اإلمــارات عــى المرتبــة الخامســة بواقع 318 درجــة. وحافظت 

وإشــراك  الجنــدري  )التــوزان  مقيــاس  صــدارة  عــى  الدولــة 

الشــباب( نســبة للسياســات واإلجــراءات الخاصــة المتبعــة 

يف  الشــباب  وفئــة  اإلماراتيــة  للمــرأة  وازن  تمثيــل  لضمــان 

ــات  ــاس )الجالي ــك يف مقي ــة، وكذل ــات الدول ــف مؤسس مختل

ــر.  ــع قط ــاوي م ــة بالتس ــت ثاني ــث حل ــة( حي األجنبي

مقيــاس  يف  طفيفــاً  تقدًمــا  اإلمــارات  ســجلت  كمــا 

والتعبيــر(  الــرأي  و)حريــة  المــدين(  المجتمــع  )مؤسســات 

ــات(  ــات واألقلي ــل الجماع ــاس )تمثي ــة يف مقي ــة متوازن ومرتب

متفــردة عــى جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي بســن 

قانــون »تجريــم التمييــز والكراهيــة«. مــن جهــة أخــرى، بقــت 

البــالد بعالمــة »صفريــة« يف مقيــاس )التنظيمــات السياســية( 

ونتائــج متأخــرة يف مقيــاس )االنتخابــات العامــة( وتذيلــت 

ترتيــب مقيــاس )الشــفافية(.

2.5 دولة اإلمارات العربية المتحدة

رسم توضيحي 17: اإلمارات - حالة المشاركة السياسية 2021

رسم توضيحي 16: اإلمارات - نتائج المقاييس 2021
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أداء الدولة (نسبة مئوية)

ورغــم تحقيقهــا تقدًمــا ملحوًظــا يف نيــل الدرجــات بـــ 

ــعودية  ــت الس ــابق، بق ــام الس ــج الع ــة بنتائ ــة مقارن 35 درج

يف ذيــل الترتيــب مســجلة 227 درجــة. ســاهمت يف ذلــك 

سياســات جديــدة متعلقــة بأنظمــة اإلقامــة وتمكيــن المرأة 

وإقــرار نظــام حريــة المعلومــات باإلضافــة إىل اإلفــراج عــن 

بعــض الصحافييــن والنشــطاء خــالل هــذا العــام والتوســع 

ومؤسســات  البلديــة  المجالــس  وتنظيــم  تعميــم  يف 

المجتمــع المــدين.

وتقدمــت الســعودية يف 6 مقاييــس ويه: )االنتخابــات 

و)التــوزان  المــدين(  المجتمــع  و)مؤسســات  العامــة( 

الــرأي  و)حريــة  و)الشــفافية(  الشــباب(  وإشــراك  الجنــدري 

ــتمرت يف  ــك، اس ــم ذل ــة(، رغ ــات األجنبي ــر( و)الجالي والتعبي

معظمهــا. تذيــل 

وبقــت البــالد بعالمــة »صفريــة« يف مقيــاس )التنظيمــات 

)الحيــاة  مقيــايس  يف  منخفضــة  ودرجــات  السياســية( 

الدســتورية( و)الشــفافية(، واســتمرت عــى مرتبــة متوســطة 

ــة(  ــة والحساس ــب القيادي ــول إىل المناص ــاس )الوص يف مقي

ــة. ــة الرابع ــت يف المرتب ــث حل حي

2.6 المملكة العربية السعودية

رسم توضيحي 20: السعودية - حالة المشاركة السياسية

رسم توضيحي 19: السعودية - نتائج المقاييس 2021
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الباب الثـالـث:  عـــرض النتـــائج

3.1 المقياس األول: الحياة الدستورية

4.1.1 مملكة البحرين

تراجعــت البحريــن 3 درجــات يف عنصــر )القوانيــن المنظمــة/ المقيدة( 

عــىل خلفيــة صــدور مرســوم بقانــون رقــم )26( لســنة 2020 المختــص 

بتعديــل الالئحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، وهــو مــا أقــره مجلــس 

ــات النــواب ويعــد تضييقــاً  ــا.  يقلــص المرســوم مــن صالحي النــواب الحًق

ــريعية. ــلطة التش ــات الس ــاً لصالحي واضح

إذ »ال يجــوز أن يشــترك يف المناقشــة العامــة أكثــر مــن عشــرة أعضــاء. 

وتكــون أولويــة المشــاركة يف المناقشــة لمــن يرغــب يف ذلــك مــن مقدمــي 

الطلــب«.  ويضيــف المرســوم »يف جميــع األحــوال يجــب أال تزيــد مــدة 

المناقشــة ألي عضــو عــىل خمــس دقائــق. كمــا ال يجــوز أن تتضمــن 

المناقشــة توجيــه النقــد أو اللــوم أو االتهــام، أو أن تتضمــن أقــواالً تخالــف 

ــات أو  ــخاص أو الهيئ ــة األش ــا بكرام ــكل مساس ــون أو تش ــتور أو القان الدس

إضــراراً بالمصلحــة العليــا للبــالد«.

البحريــن يف 14 فبرايــر/ شــباط 2002م بأمــر  صــدر دســتور مملكــة 

»غيــر  دســتور  بأنــه  المعارضــة  أطــراف  بعــض  تصفــه  وفيمــا  ملــي، 

ــتفتاء  ــة الس ــض وترجم ــة تفوي ــم نتيج ــة الحك ــره مؤسس ــدي« تعتب تعاق

ــام  ــبة %98,4 ع ــعبية بنس ــة ش ــال موافق ــذي ن ــي ال ــل الوط ــاق العم ميث

2001م.

يحتــاج إجــراء أي تعديــل دســتوري لموافقــة وتصديــق ملــك البــالد عــىل 

التعديــالت الــي يوافــق عليهــا ثلثــا أعضــاء المجلــس الوطــي الذي يشــمل 

غرفــة النــواب )المنتخبــة( وغرفــة الشــورى )المعينــة مــن قبــل الملك(.

يتضمــن الدســتور نصــاً واضحــاً وصريحــاً عــىل ضمــان حــق المشــاركة 

السياســية دون تمييــز بيــن المواطنيــن، ولــدى مملكــة البحريــن رزمــة 

أن  إال  واالنتخــاب،  الترشــح  شــؤون  تنظــم  الــي  القوانيــن  مــن  جيــدة 

بعضهــا يتضمــن عراقيــل أو اســتثناءات لبعــض الفئــات.

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

المرجعية الدستورية: آليات اإلصدار والتعديل

10 درجات  
683725

895913 ضمان حق المشاركة السياسية 15 درجة

4105935 القوانين المنظمة/ المقيدة 15 درجة

798845االلتزام بأحكام الدستور 10 درجات

253621331018 المجموع 50 درجة

جدول 1: نتائج المقياس األول - الحياة الدستورية
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رسم توضيحي 22: نتائج مقياس الحياة الدستورية
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4.1.4 دولة قطر

4.1.5 المملكة العربية السعودية 

4.1.6 دولة اإلمارات العربية المتحدة

تقدمــت قطــر 9 درجــات عــىل هــذا المقيــاس بعــد إعــالن األميــر اجــراء 

االنتخابــات البرلمانيــة يف أكتوبر/تشــرين األول 2021 الــي كانــت معطلــة 

ــو 2021 أقــرت الحكومــة  ــالد. ويف ماي ــذ صــدور دســتور الب لـــ 17 عامــاً من

قانــون االنتخــاب، واعتمــد مــن مجلــس الشــورى المعيــن. 

صــدر دســتور دولــة قطــر يف عــام 2004م بعــد اســتفتاء شــعيب جــرى 

عــام 2003م عــىل المســودة الــي وضعــت مــن قبــل لجنــة إعداد تشــكلت 

مــن 32 عضــوا معينــاً.

ــايس  ــام األس ــي النظ ــة، لتل ــتفتاء %96.6 بالموافق ــة االس ــت نتيج كان

ــايض. ــرن الم ــبعينات الق ــة س ــادر يف بداي ــم الص ــت للحك المؤق

ينــص الدســتور عــىل عــدد مــن مبــادئ المشــاركة السياســية مثــل حريــة 

الوقــت  أنــه يف  إال  الســلطة،  الجمعيــات ومخاطبــة  وإنشــاء  التجمــع 

نفســه يتــرك تنظيــم هــذه المبــادئ إىل القوانيــن الــي تــم إصدارهــا بشــكل 

ــاً ممارســة األفــراد لبعــض هــذه الحقــوق كمــا  ــق أحيان لوحــظ أنهــا تعي

أنهــا تعــي للســلطة التنفيذيــة يف بعــض المواضــع صالحيــات الموافقــة 

والســماح لممارســتها.

ال تــزال المملكــة العربيــة الســعودية تعتمــد عــىل النظــام األســايس 

للحكــم الصــادر عــام 1992م، والــذي يجتمــع مــع نظــام مجلــس الشــورى 

ونظــام مجلــس المناطــق يف التعريــف بنظــام الحكــم يف المملكــة. 

ــوم  ــدد مفه ــواد تح ــة أي م ــة الثالث ــذه األنظم ــن ه ــر يف أي م ال تتواف

أو طبيعــة المشــاركة السياســية. بحســب النظــام األســايس للحكــم ينفــرد 

الملــك بســلطة ســن وتعديــل القوانيــن ويحــدده كمرجــع الســلطات كلها.

ال تبــدو اختصاصــات هيئــة البيعــة )غيــر منتخبــة وتختــص بأبنــاء الملــك 

المؤســس عبــد العزيــز آل ســعود( واضحــة يف تنظيــم انتقــال الســلطة وال 

تبــدو قراراتهــا ضروريــة يف هــذا الشــأن أو ملزمــة حيــث تــم عــزل وتعييــن 

أوليــاء للعهــد دون العــودة لهيئــة البيعــة.

وعليــه، ال يبــدو أن هنــاك نــص ثابــت يمكــن الركــون إليــه كمرجعيــة 

قانونيــة.

صــدر دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كدســتور مؤقــت عــام 

للبــالد عــام 1996م مــن قبــل المجلــس  دائمــاً  علــن دســتوراً 
ُ
1971م وأ

ــة  ــالد وأعــىل هيئ االتحــادي األعــىل، وهــو أرفــع ســلطة دســتورية يف الب

تشــريعية وتنفيذيــة الــذي يرســم السياســات العامــة ويقــرّ التشــريعات 

االتحاديــة. 

ال يتــم انتخــاب أي مــن أعضــاء المجلــس االتحــادي األعــىل كمــا أن 

لــم يعــرض لالســتفتاء الشــعيب. ورغــم أن الدســتور ال يشــير  الدســتور 

أن  أشــارت إىل  أن ديباجتــه  إال  السياســية  المشــاركة  صراحــة إىل حــق 

الوجهــة النهائيــة يه الوصــول إىل »حكــم ديمقــرايط نيــايب متكامــل 

األركان«، وهــو مــا لــم ينعكــس حــى اآلن عــىل مؤسســات الدولــة. 

بعــض قوانيــن الدولــة تقيــد الحقــوق والحريــات الــي نصــت عليهــا 

أحــكام الدســتور.

4.1.3 سلطنة عمان

أصــدر ســلطان عمــان، هيثــم بــن طــارق آل ســعيد، نســخة محدثــة 

مــن النظــام األســايس للدولــة يف 12 يناير/كانــون الثــاين 2021 وفــق نظــام 

الهبــة دون آليــة ديمقراطيــة لصياغتــه أو اســتفتاء إلقــراره،  وهــو مــا ألــى 

النظــام األســايس الصــادر عــن الســلطان الســابق عــام 1996م.

نــص النظــام األســايس عــىل آليــة واضحــة للتعاقــب عــىل الحكــم وألى 

المــواد التفصيليــة المتعلقــة بمجلــس عمــان )ذي الغرفتين(.

ــد حــذف جميــع اإلشــارات المتعلقــة باشــراف الجيــش  النظــام الجدي

عــىل انتقــال الحكــم يف الســلطنة كمــا تضمــن تكريًســا للبعــد المــدين يف 

الدولــة بمــا يف ذلــك تحصيــن مركــز الوقــف يف الســلطنة وتعزيــز الحقــوق 

والمســاواة بيــن المــرأة والرجــل.

مــن العناصــر المؤثــرة، ولــو بشــكل غيــر مباشــر، تفكيــك مركزية الســلطة 

الســلطان وزيــراً  الدولــة؛ فلــم يعــد  الســلطان إىل مؤسســات  يــد  مــن 

للخارجيــة والماليــة، ولــم يعــد رئيســاً لمجلــس محافــي البنــك المركــزي، 

وهــو مــا يتســق مــع الوضــع القانــوين والدســتوري لهــذه المؤسســات.

رغــم االلتــزام ببنــود النظــام األســايس إال أنــه لــم يجــر تشــكيل »الجهـــة 

القضائيــة الــي تختــص بالفصــل يف المنـــازعات المتعلقـــة بمـــدى تطابــق 

للدولــة وعـــدم مخالفتهــا  األســايس  النظــام  مــع  واللـــوائح  القـــوانين 

ألحكـــامه«.

4.1.2 دولة الكويت

ــر  ــة الكويــت يف 11 نوفمبر/تشــرين الثــاين 1962م عب صــدر دســتور دول

مجلــس تأســييس منتخــب يتكــون مــن عشــرين عضــواً لكنــه لــم يخضــع 

لالســتفتاء الشــعيب بشــكل مباشــر. 

 لألميــر ولثلــث أعضــاء مجلــس األمــة حــق اقتــراح تنقيــح الدســتور 

ويشــترط إلقــرار أي تعديــل موافقــة ثلــيث األعضــاء وتصديــق األميــر.

المشــاركة  حــق  الكويتييــن  للمواطنيــن  الكويــي  الدســتور  أعــى 

ــات مجلــس األمــة. بعــض قوانيــن  السياســية وهــو مــا يتجــىل يف انتخاب

الدولــة تقيــد الحقــوق والحريــات الــي نصــت عليهــا أحــكام الدســتور.
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اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

 مجاالت االنتخاب
 )الحكومة، المجالس النيابية، المجالس البلدية(

 20 درجة

894723

حاكمية المؤسسات المنتخبة

الرقابــة/  الســلطات/  بيــن  الفصــل  )الصالحيــات/ 

القــرار/  صنــع  يف  الشــراكة  المســاءلة/  التشــريع/ 

المنتخبــة( المؤسســات  حــل  صالحيــات 

50 درجة

1537102699

1528104611فاعلية ونجاعة المؤسسات المنتخبة 40 درجة

آلية صياغة النظام االنتخايب وترسيم الدوائر

 40 درجة
2030121083

5810436472526 المجموع 150 درجة

جدول 2: نتائج المقياس الثاين - االنتخابات العامة

3.2 المقياس الثاني: االنتخابات العامة 

4.2.1 مملكة البحرين

المؤسســات  )حاكميــة  عنصــري  يف  درجــة   16 البحريــن  تراجعــت 

خلفيــة  عــىل  المنتخبــة(  المؤسســات  ونجاعــة  و)فاعليــة  المنتخبــة( 

صــدور مرســوم بقانــون رقــم )26( لســنة 2020 المختــص بتعديــل الالئحــة 

ــد  ــواب ويع ــات الن ــن صالحي ــص م ــذي يقل ــواب ال ــس الن ــة لمجل الداخلي

تضييقــاً واضحــاً لصالحيــات الســلطة التشــريعية.

االنتخــاب  عبــر  تتــم  وبلديــة  نيابيــة  دوريــة  انتخابــات  وجــود  رغــم 

المباشــر إال أنــه منــذ عــام 2018م تســري عــدة قوانيــن تمنــع كل مــن كان 

مســجالً يف جمعيــة سياســية تــم حلهــا قضائيــاً مــن الترشــح لالنتخابــات، 

كمــا تمنــع مــن هــذا الحــق جميــع المحكــوم عليهــم بعقوبــات جنائيــة 

حــى وإن صــدرت بشــأنهم أوامــر بالعفــو الخــاص عــن العقوبــة أو رد 

إليهــم اعتبارهــم. تعتبــر هــذه القوانيــن موانــع مؤبــدة تحــرم المشــمولين 

بهــا مــن حــق الترشــح مــدى الحيــاة. كمــا تشــمل هــذه األحــكام األعضــاء 

ــن  ــد م ــكل يع ــايب بش ــل الني ــرك العم ــاء أو ت ــرروا إنه ــن ق ــن الذي المنتخبي

قبيــل »تعمــد اإلضــرار أو تعطيــل ســير الحيــاة الدســتورية أو النيابيــة«، 

ــون. ــب القان بحس

ــذ 2002م، ال  ــة من ــة والبلدي ــة النيابي ــة االنتخابي ــتمرار العملي ــم اس ورغ

تــزال هيئــة تنظيــم االنتخابــات تابعــة للحكومــة وغيــر مســتقلة. لــم يتــم 

تســجيل تجــاوزات واضحــة لبنــود الدســتور لكــن باإلمــكان مالحظــة عــدد 

ــادئ  ــع المب ــا م ــض مواده ــض بع ــد تتناق ــي ق ــادرة ال ــن الص ــن القواني م

والحقــوق المنصوصــة دســتورياً.

بيــن  )مــن  الوحيــد  العاصمــة  لمحافظــة  البلــدي  المجلــس  يعــد 

محافظــات البــالد األربــع( الــذي يُشــكل بمرســوم ملــي منــذ عــام 2014م. 

ــح- يف  ــت -دون الترش ــق التصوي ــن ح ــب المقيمي ــن لألجان ــح القواني وتتي

االنتخابــات البلديــة شــريطة امتــالك عقــار يف البــالد، وهــو مــا يتيــح لهــذه 

ــدة. ــة مشــاركة نســبية جي الفئ

وتُرســم الدوائــر االنتخابيــة )40 دائــرة( يف البحريــن عبــر مرســوم ملــي 

755025 125 1501000

58

104

36

47

25

26

أداء الدولة 2020

أداء الدولة 2021

البحرين

الكويت

عمان

قطر

السعودية

اإلمارات

رسم توضيحي 23: نتائج مقياس االنتخابات العامة



14

4.2.3 سلطنة عمان

دشــن النظــام األســايس الجديــد تعديــالت شــملت تحويــل صالحيــات 

مجلــس الشــورى الرقابيــة مــن حقــوق نــص عليهــا النظــام األســايس 

هــذه  تقليــص  تــم  كمــا  القانــون.  ينظمهــا  صالحيــات  إىل  الســابق، 

الصالحيــات أو داللتهــا ومنهــا مــا يتعلــق باالســتجواب وحجــب الثقــة 

ــم تتضــح عــىل أرض الواقــع حــى  ــار هــذه التعديــالت ل وقيــاس األداء. آث

اآلن. 

تشــكيل  عــىل  اإلداري  والتنظيــم  الجديــد  األســايس  النظــام  ينــص 

لجنــة تابعــة للســلطان تقــوم باإلشــراف ومراقبــة أداء مجلــس الــوزراء 

ــذف  ــورى بح ــس الش ــة مجل ــت الحكوم ــا وجه ــة(. كم ــلطة التنفيذي )الس

ــة  ــح التنظيمي ــة واللوائ ــدات اإلداري ــميات الوح ــن مس ــان« م ــة »برلم كلم

للمجلــس. 

نــص النظــام األســايس عــىل تحديــد جهــة قضائيــة )لــم يتــم تشــكيلها 

حــى اآلن( تختــص بالفصــل يف المنازعــات المتعلقــة بمــدى تطابــق 

مخالفتهــا  وعــدم  للدولــة  األســايس  النظــام  مــع  واللوائــح  القوانيــن 

ألحكامــه. كمــا وأدخــل النظــام األســايس للدولــة تعديــال يف عالقــة المركز 

باألطــراف مــن خــالل نظــام اإلدارة المحليــة.

هــذا وتجــري يف ســلطنة عمــان انتخابــات الختيــار أعضــاء مجلــس 

الشــورى )نصــف أعضــاء مجلــس عمــان( وثلــيث أعضــاء المجالــس البلديــة 

فيمــا يعيــن األعضــاء الباقــون مــن قبــل الســلطان. وتجــري االنتخابــات 

ضمــن جميــع الواليــات وفقــاً للتقســيم اإلداري الــذي تحــدده الحكومــة 

بحيــث يكــون لــكل واليــة يفــوق عــدد مواطنيهــا 30 ألفــاً نائبيــن ممثليــن 

عنهــا يف مجلــس الشــورى فيمــا يمثــل الواليــات الــي يقــل عــدد مواطنيها 

عــن 30 ألفــاً نائــب واحــد وأنتــج هــذا التوزيــع تباينــاً يف أعــداد المصوتيــن 

ــر.  يف الدوائ

هنــاك جــدل يف المجتمــع بشــأن عدالــة نظــام االنتخــاب وتوزيــع 

الدوائــر ورصــدت حــاالت ألشــخاص تــم اســتبعادهم مــن قائمــة الترشــح 

بعضهــم كانــت لــه آراء معارضــة. كمــا يمنــع القانــون العمــاين بشــكل 

صريــح جميــع منتســيب األجهــزة األمنيــة والعســكرية مــن الترشــح أو 

التصويــت إال بعــد مــرور ســنتين مــن خروجهــم مــن الخدمــة. 

ــظ  ــه يغل ــة، ولكن ــالت االنتخابي ــل الحم ــألة تموي ــون مس ــم القان ال ينظ

ــوات. ــراء األص ــع وش ــات بي عقوب

4.2.2 دولة الكويت

رغــم جائحــة كورونــا، شــهدت الكويــت يف ديســمبر/كانون األول 2020 

انتقــال الحكــم إىل األميــر  انتخابــات لمجلــس األمــة يه األوىل بعــد 

الجديــد الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح. وأثــار طعــن الحكومــة يف 

عضويــة أحــد أعضــاء المعارضــة يف مجلــس األمــة أمــام القضــاء وصــوالً 

إىل المحكمــة الدســتورية الجــدل حــول مــدى اختصــاص المحكمــة 

ــة.  ــداول هــذه القضي الدســتورية يف ت

هــذا وتحصــر المــادة )82( مــن الدســتور حــق الترشــح لمجلــس األمــة 

يف الكويــي لمــن يحمــل الجنســية »بصفــة أصليــة«، وقــد جــاء قانــون 

الجنســية ليحــدد الكويتييــن األصلييــن بأنهــم »المتوطنــون يف الكويــت 

قبــل ســنة 1920م«، كمــا يمنــع القانــون أصحــاب الجنســية المكتســبة 

ــون  ــة. وبحســب قان ــرات مطول ــك إال بعــد انقضــاء فت مــن التصويــت كذل

االنتخــاب يُحــرم رجــال القــوات المســلحة والشــرطة مــن حــق االنتخــاب.

يف  واســعة  ســلطة  ولــه  نســبياً  مؤثــرة  صالحيــات  األمــة  لمجلــس 

التشــريع ومراقبــة أداء الحكومــة. ويالحــظ أنــه رغــم الحــق الدســتوري 

الممنــوح لألميــر يف حــل مجلــس األمــة، إال أن الكويــت مــن الــدول الــي 

تفــرط يف اســتخدام هــذا الحــق.

مجلــس األمــة لــه الحــق دســتورياَ يف مناقشــة القــرارات الــي تتخذهــا 

الــوزراء،  ورئيــس  للــوزراء  واالســتجوابات  األســئلة  وتوجيــه  الحكومــة، 

وتقديــم طلبــات للمناقشــة أو تشــكيل لجــان التحقيــق، وتلــي ومعالجــة 

عمليــة  –بعــد  لــه  يحــق  كمــا  المواطنيــن،  مــن  والشــكاوى  العرائــض 

ــر  ــاب إىل األمي ــع كت ــي أو رف ــر المع ــة يف الوزي ــرح الثق ــتجواب– ط االس

أن  باألميــر  ويفتــرض  الحكومــة،  رئيــس  مــع  التعــاون  إمكانيــة  بعــدم 

يســتبدل رئيــس الــوزراء يف هــذه الحالــة، لكــن حى اآلن لم يصــل المجلس 

ــوزراء وعــادة مــا يتــم حــل المجلــس قبــل  لمرحلــة طــرح الثقــة برئيــس ال

ــوة. ــذه الخط ه

أمــا بالنســبة للمجلــس البلــدي فقــد قلــل القانــون رقــم 5 الصــادر عــام 

2005م، مــن صالحيــات المجلــس ورئيســه، فعــادت قراراتــه أشــبه بقرارات 

مجلــس استشــاري ال تلــزم الجهــاز التنفيــذي للبلديــة التابــع للحكومــة. 

وتحــدد المــادة 12 مــن القانــون صالحيــات عديــدة للمجلــس البلــدي 

)الــذي يعيــن أكثــر من ثلث عــدد أعضائــه( أهمها صالحية تحريــر االرايض، 

إذ ال تســتطيع الحكومــة القيــام بــأي مشــروع عــىل أيــة أراض ملــك للدولــة 

مــن دون تحريــر األرض مــن المجلــس البلــدي تحديــداً، وتــكاد تكــون هــذه 

الصالحيــة األهــم للمجلــس عــىل اإلطــالق.

ــم  ــع القائ ــأن التوزي ــة ب ــات المعارض ــض جماع ــرت بع ــد اعتب ــاص، وق خ

ــة لمناطــق دون أخــرى. ــة عددي ــح أفضلي ــر عــادل« ويمن »غي

قيــد الدســتور والقوانيــن المعنيــة مــن صالحيــات أعضــاء الســلطة 

التشــريعية )مجلــس النــواب(، فــي حيــن أتيــح حــق مســاءلة الــوزراء 

ــك  ــس ال يمتل ــا أن المجل ــك، كم ــن ذل ــتثي م ــد اس ــوزراء ق ــس ال إال أن رئي

الصالحيــة لمنــح الثقــة للحكومــة أو ســحبها منهــا لكــن لــه صالحيــة منــح 

الثقــة لبرنامــج الحكومــة. 

ويتضمــن الدســتور نصوصــاً صريحــة حــول آليــة ســحب الثقــة مــن أحــد 

وزراء الحكومــة )الذيــن يعينــون بمرســوم ملــي( أو إقــرار عــدم إمــكان 

التعــاون مــع رئيــس الــوزراء )المعيــن بأمــر ملــي( ليرفــع األمــر للملــك، إال 

ــر هــذه  ــه عب ــر منصب ــة عــزل فيهــا وزي ــة حال ــم تســجل حــى اآلن أي ــه ل أن

اآلليــة الــي تشــترط حصــول القــرار عــىل أغلبيــة ثلــيث أعضــاء مجلــس 

ــواب. الن

وبالنســبة للرقابــة الماليــة واإلداريــة التفصيليــة الســنوية فهــي بموجــب 

الدســتور تقــع ضمــن اختصاصــات ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة التابــع 

النــواب مقيــدة ألدوارهــم  الداخليــة لمجلــس  الالئحــة  للملــك. وتــأيت 

ــر مــن ســؤال  ــب مــا ال يتجــاوز بأكث داخــل المجلــس حيــث حــددت للنائ

برلمانيــة مهمــة فحــص »جديــة« طلبــات  للجنــة  وأوكلــت  الشــهر  يف 

االســتجواب المقدمــة مــن النــواب والبــت يف صالحيتهــا.

يحــق للمــك حــل الســلطة التشــريعية بعــد التشــاور مــع رئيــيس مجلس 

النــواب والشــورى أو بنــاء عــىل رأي رئيــس مجلــس الوزراء. 

وبحســب الدســتور فــإن للملــك دور يف العمليــة التشــريعية بشــكل 

مباشــر مــن خــالل إصــدار مراســيم تكــون لهــا قــوة القانــون )مــا لــم يرفضهــا 

ــك  ــرة اســتخدام المل الحقــاً أحــد المجلســين التشــريعيين(، ويالحــظ كث

لهــذا الحــق. كمــا يمــارس الملــك دوراً بشــكل غيــر مباشــر مــن خــالل 

ــورى. ــس الش ــاء مجل ــل أعض ــه لكام تعيين
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4.2.6 دولة اإلمارات العربية المتحدة

التشــريعية  الســلطة  باعتبــاره  االتحــادي  الوطــي  المجلــس  يُعــرَّف 

للدولــة، إال أن صالحياتــه مــا زالــت استشــارية، ويعتبــر الســلطة االتحاديــة 

الخمــس  االتحاديــة  الســلطات  الترتيــب يف ســلم  مــن حيــث  الرابعــة 

المنصــوص عليهــا يف الدســتور ويه: )المجلــس األعــىل لالتحــاد، رئاســة 

االتحــاد، مجلــس وزراء االتحــاد، المجلــس الوطــي االتحــادي، والقضــاء 

االتحــادي(.

ال ينــص الدســتور عــىل حــق االنتخــاب وال يتطــرق إليــه ألن األصــل 

ــل حــكام  ــن مــن قب يف تشــكيل المجلــس الوطــي االتحــادي كان بالتعيي

اإلمــارات، أال أنــه منــذ نهايــة العــام 2006م تــم الســماح بإجــراء انتخابــات 

مواطــي  مــن  محــدود  عــدد  فيهــا  يصــوت  األعضــاء  نصــف  الختيــار 

»الهيئــة  إمــارة يختارهــم حاكــم اإلمــارة ويقيــد أســماءهم ضمــن  كل 

االنتخابيــة«. ويالحــظ غيــاب قانــون ينظــم العمليــة االنتخابيــة واالكتفــاء 

بدليــل أصدرتــه اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات عــام 2019م.

االتحــادي  الوطــي  المجلــس  صالحيــات  فــإن  الدســتور  وبحســب 

محــددة يف مناقشــة أو إقــرار أو رفــض مــا يعــرض عليــه مــن التعديــالت 

الدســتورية ومشــروعات القوانيــن والميزانيــة العامــة الســنوية لالتحــاد 

حيــن  ويف  الدوليــة.  واالتفاقيــات  والمعاهــدات  الختاميــة  وحســاباته 

يف  الحــق  والمعينيــن(  )المنتخبيــن  المجلــس  أعضــاء  جميــع  يمتلــك 

توجيــه األســئلة واالستفســارات إىل أعضــاء الحكومــة، إال أنهــم يفتقــدون 

حــق االســتجواب وتشــكيل لجــان التحقيــق أو طــرح الثقــة.

4.2.5 المملكة العربية السعودية

يتكــون مجلــس الشــورى مــن رئيــس و150 عضــواً يختارهــم الملــك. 

وتحــدد حقــوق األعضــاء وواجباتهــم وجميــع شــؤونهم بأمــر ملــي. 

للســلطة  الملزمــة  غيــر  المشــورة  تقديــم  يف  المجلــس  دور  ينحصــر 

التنفيذيــة. العالقــة غيــر متكافئــة بيــن مجلــس الشــورى والحكومــة، بمــا 

يجعــل المجلــس مجــرداً مــن أيــة صالحيــات تشــريعية أو رقابيــة ويتــرك 

الحكومــة مرجعيــة نهائيــة وعليــا يف الشــؤون العامــة. 

ويف أحــدث إحصــاء للمجالــس البلديــة بلــغ عددهــا 284 مجلًســا بلديـًـا 

يف مختلــف مناطــق ومحافظــات الســعودية، فيمــا بلــغ عــدد األعضــاء 

3159 عضــواً منهــم 2106 أعضــاء منتخبيــن. ويالحــظ ديناميكيــة يف تطــور 

تجربــة المجالــس البلديــة واالســتقرار يف دوريــة االنتخابــات مقارنــة ببداية 

عمــل المجالــس.

وتعــد تجربــة المجالــس البلديــة الوحيــدة –يف العهــد القريــب— الــي 

تجــري فيهــا عمليــة االنتخــاب الختيــار ثلــيث المقاعــد يف كل مجلــس فيما 

يعيــن وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة الثلــث البــايق.  وجــرت العمليــة 

ــة األوىل عــام 2005م، ثــم تبعتهــا يف 2011 و2015. االنتخابي

وزارة  يه  ودوائــر  نظامــاً  االنتخــاب  آليــة  بوضــع  المخولــة  الجهــة 

الشــؤون البلديــة والقرويــة، ويه مــن يحــق لهــا تعديــل نظــام االنتخــاب 

وتعديــل الدوائــر. 

4.2.4 دولة قطر

ــس  ــات مجل ــراء انتخاب ــن إج ــالن ع ــد اإلع ــة بع ــر 32 درج ــت قط تقدم

الشــورى يف أكتوبــر/ تشــرين األول 2021، وتشــكيل لجنــة عليــا لالنتخابــات 

وصــدور قانــون االنتخــاب وقــرار وزارة الداخليــة بتقســيم البــالد إىل 30 

دائــرة انتخابيــة. رغــم ذلــك، شــهد ترســيم الدوائــر وتســجيل الناخبيــن 

ــة. ــات قبلي ــا تصنيف ــا العتمادهم ً ــداًل داخلي ج

ينــص الدســتور عــىل حــق المشــاركة السياســية مــن خــالل مجلــس 

الشــورى الــذي ينــص الدســتور عــىل انتخــاب 30 عضــواً مــن أصــل 45 )15 

عضــواً يعينهــم األميــر(. وينــص الدســتور صراحــة عــىل تــويل مجلــس 

ــىل  ــة ع ــة والرقاب ــة للدول ــة العام ــرار الموازن ــريع وإق ــلطة التش ــورى س الش

أداء الســلطة التنفيذيــة. 

تجــري يف قطــر انتخابــات للمجلــس البلــدي منــذ العــام 1999 ويه 

مســتمرة بشــكل دوري، أمــا أعضــاء الحكومــة فهــم معينــون بالكامــل 

ــا يه  ــاب أعضائه ــم انتخ ــي يت ــدة ال ــة الوحي ــر. المؤسس ــل األمي ــن قب م

المجلــس البلــدي المركــزي، وهــو مجلــس ال يمتلــك فعليــا إال مراقبــة 

تنفيــذ القوانيــن والقــرارات المتعلقــة بالشــأن البلــدي وليــس الرقابــة عــىل 

أداء أجهــزة الســلطة التنفيذيــة ذات الصلــة. 

كمــا للمجلــس حــق تقديــم مقترحــات ورغبــات للســلطة التنفيذيــة الي 

تقــرر األخــذ بهــا أو إهمالهــا. وتظــل العمليــة االنتخابيــة البلديــة ممتثلــة 

ــة(  ــة يف وزارة الداخلي ــة )ممثل ــه الحكوم ــذي صاغت ــايب ال ــام االنتخ للنظ

وقامــت بترســيم دوائــره.
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4.3.1 مملكة البحرين

لــدى مملكــة البحريــن قانــون ينظــم عمــل التنظيمــات السياســية عــىل 

أنهــا »جمعيــات سياســية«، وتمــارس هــذه الجمعيــات عملهــا الســيايس 

المماثــل لعمــل األحــزاب السياســية باســتثناء المشــاركة يف الحكومــة. وال 

يعــارض النظــام االنتخــايب مشــاركة الجمعيــات السياســية يف االنتخابــات 

النيابيــة والبلديــة وفــق قوائــم انتخابيــة خاصــة بهــا.

بعــض الجمعيــات السياســية –تحديــداً المعارضــة— تــم حلهــا بقرارات 

قضائيــة، فيمــا تعمــل بعــض الجماعــات المعارضــة بشــكل ســري أو مــن 

خــارج البــالد. ويالحــظ تعــرض العديــد مــن قيــادات الجماعــات السياســية 

المعارضــة لالعتقــال فيمــا يعيــش بعضهــم يف المنــى.

السياســية  الجمعيــات  فــإن  السياســية  الجمعيــات  قانــون  وفــق 

محظــورة مــن تلــي التبرعــات أو المســاعدات مــن خــارج إطــار التنظيــم 

ــة عــىل تبرعــات األعضــاء واالشــتراكات الخاصــة  وتقتصــر مواردهــا المالي

بالعضويــة إضافــة إىل المعونــة الــي تقدمهــا وزارة العــدل. كمــا تخضــع 

ــة  ــة المالي ــوان الرقاب ــة وزارة العــدل ولتدقيــق دي ــات لمراقب هــذه الجمعي

ــك. ــع للمل ــة التاب واإلداري

4.3.2 دولة الكويت

إال  السياســية،  األحــزاب  عمــل  يشــرع  قانــون  الكويــت  يف  يوجــد  ال 

أنــه توجــد تكتــالت سياســية رئيســية لمختلــف التيــارات تعمــل بشــكل 

علــي. هــذه التكتــالت السياســية تعمــل عــىل أرض الواقــع ولهــا مراكزهــا 

وتجمعاتهــا كقــوى سياســية تصــدر مواقفهــا مــن األحــداث وتشــارك يف 

ــرأي العــام  االنتخابــات بمرشــحين يتــم اإلعــالن عــن هويتهــم بوضــوح لل

الكويــي. وقــد اشــتىك بعــض هــذه الجماعــات مــن نظــام الصــوت الواحد 

االنتخــايب الــذي يصعــب عليهــا الفــوز كقائمــة. ويالحــظ غيــاب الشــفافية 

يف عمــل هــذه التكتــالت واإلفصــاح عــن مصــادر تمويلهــا.

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

2280000مشروعية التنظيمات السياسية 30 درجة

5100000توافر أدوات المعارضة 25 درجة

6204500سالمة الممارسين 25 درجة

630000االستقاللية اإلدارية والمالية 10 درجات

960000المشاركة يف االنتخابات كقوائم 10 درجات

48474500 المجموع 100 درجة

جدول 3: نتائج المقياس الثالث - التنظيمات السياسية

3.3 المقياس الثالث: التنظيمات السياسية
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رسم توضيحي 24: نتائج مقياس التنظيمات السياسية
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4.3.5 المملكة العربية السعودية

ــد  ــعودية ويع ــورة يف الس ــا محظ ــكل أنواعه ــية ب ــات السياس التنظيم

ــون.  ــب القان ــة بحس ــا جريم ــاء ألي منه االنتم

التعامــل مــع مطالــب  للحكــم يجــري  النظــام األســايس  وبحســب 

الشــأن العــام عــىل أنهــا فرديــة مــن خــالل نصــه عــىل أن »مجلــس الملــك 

ــكوى أو  ــه ش ــن ل ــكل م ــن ول ــكل مواط ــان ل ــد مفتوح ــس ويل العه ومجل

مظلمــة، و]أن[ مــن حــق كل فــرد مخاطبــة الســلطات العامــة فيمــا 

يعــرض لــه مــن الشــؤون.« التيــارات السياســية الناشــطة )يف الداخــل أو 

ــة  ــات علني ــر يف تنظيم ــا تأط ــمياً، بعضه ــا رس ــرف به ــس معت ــارج( لي الخ

أو ســرية أو شــبه ســرية، ودائمــاً مــا يكــون مصيــر قياداتهــا االعتقــال أو 

ــى.  ــن المن ــل م العم

ويالحظ يف السنوات األخيرة تزايد االستهداف للنشطاء السياسيين.

4.3.6 دولة اإلمارات العربية المتحدة

ال تســمح القوانيــن يف اإلمــارات بوجــود أي نــوع مــن العمــل الســيايس، 

ــر أنشــطة سياســية أو  ويالحــظ أن عــدداً مــن المحــاوالت الســابقة لتأطي

ناقــدة ألداء الســلطات تعــرض أصحابهــا للمضايقــة أو الســجن أو ســحب 

الجنســية أو اإلبعــاد. 

4.3.4 دولة قطر

تراجعــت قطــر درجــة واحــدة، بســبب توقيــف عــدد مــن المواطنيــن 

بعــد تجمعــات احتجاجيــة عــىل قانــون الجنســية وحــق الترشــح يف 

انتخابــات مجلــس الشــورى. 

ال توجــد يف قطــر قوانيــن تنظــم أو تســمح بتشــكيل تنظيمــات سياســية 

بــأي شــكل مــن األشــكال، كمــا يغيــب أي عمل منظــم يمارســه المواطنون 

لتنــاول مواضيــع السياســة والشــأن العام.

4.3.3 سلطنة عمان

تقدمــت ســلطنة عمــان 4 درجــات بنــاءً عــىل مؤشــرات عــىل تقــدم 

البيئــة القانونيــة لســالمة الممارســين تتمثــل يف صــدور مرســوم ســلطاين 

رقــم 46 لعــام 2020 بالموافقــة عــىل انضمــام ســلطنة عمــان إىل العهــد 

الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. كمــا صــدر 

مرســوم ســلطاين رقــم 44 لعــام 2020 بالموافقــة عــىل انضمــام ســلطنة 

ــاء  ــن االختف ــخاص م ــع األش ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــان إىل االتفاقي عم

القســري ومرســوم ســلطاين رقــم 45 لعــام 2020 بالموافقــة عــىل انضمام 

الســلطنة إىل اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة

كمــا وأعلــن الســلطان عــن عفــو عــن بعــض النشــطاء يف مجــال حقــوق 

ــن  ــن م ــية الثني ــاد الجنس ــا أع ــلطنة. كم ــارج الس ــن خ ــان الموجودي اإلنس

ــار  ــر لزنجب ــرًا، ســمح بعــودة الســلطان األخي ــر. وأخي أحفــاد اإلمــام األخي

)جمشــيد بــن عبــدهللا آل ســعيد البوســعيدي( إىل الســلطنة.

يعتبــر تشــكيل التنظيمــات السياســية أو االنضمــام إليهــا مجرمــاً يف 

ــن  ــح المواطني ــة يمن ــون العمــاين. ومــع أن النظــام األســايس للدول القان

حقوقــاً مدنيــة كالتجمــع الســلمي ومخاطبــة الســلطات العامــة والتعبيــر 

ــي تنظــم ممارســة هــذه  ــن ال ــم تصــدر بعــد القواني ــه ل ــرأي، إال أن عــن ال

الحقــوق.
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اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

البيئة القانونية: ضمان حق األفراد والجماعات يف 
تأسيس المنظمات األهلية وجمعيات النفع العام 

وجماعات الضغط 40 درجة

35301510813

النقابات والجمعيات المهنية: التشريع/ التعدد 

النقايب واالتحادات/ توافر أدوات العمل النقايب 

بما يشكل حق اإلضراب 40 درجة

3018201042

853223استقاللية المؤسسات 10 درجات

653223القيود والعراقيل 10 درجات

795841241621 المجموع 100 درجة

جدول 4: نتائج المقياس الرابع – مؤسسات المجتمع المدين

3.4 المقياس الرابع: مؤسسات المجتمع المدني

4.4.1 مملكة البحرين

يف  قانونــاً  مرخصــة  أهليــة  منظمــة   700 مــن  أكثــر  البحريــن  لــدى 

مختلــف القطاعــات. يفــرض القانــون تقديــم طلبــات التأســيس إىل وزارة 

التنميــة االجتماعيــة، وهنــاك عــدد محــدود مــن الجمعيــات الــي علقــت 

ــن  ــون القائمي ــزم القان ــض. يل ــراراً بالرف ــيها ق ــليم مؤسس ــا دون تس طلباته

عــىل الجمعيــات بإجــراء انتخابــات دوريــة وتقديــم تقاريــر ســنوية، وقــد 

ــة أو لعــدم قدرتهــا  ــر فاعل ــات العتبارهــا »غي ــم حــل عــدد مــن الجمعي ت

ــم مــا ينفــع المجتمــع«.  عــىل تقدي

يالحــظ يف الســنوات األخيــرة أن القوانيــن المحليــة قيــدت مصــادر 

تمويــل الجمعيــات األهليــة ومنعــت أن يكــون أي مــن أعضائهــا اإلدارييــن 

ــاً ألي مــن الجمعيــات السياســية الــي تــم حلهــا.  منتمي

وتخضــع أســماء المرشــحين لعضويــات مجالــس إدارة الجمعيــات 

األهليــة للتدقيــق األمــي مــن قبــل وزارة الداخليــة. كمــا تقيــد الحكومــة 

ــة بــأي جهــة خــارج البــالد ســواء مــن  جميــع عالقــات الجمعيــات األهلي

حيــث الحصــول عــىل التمويــل أو المنــح الدراســية أو التدريبيــة أو الزيــارات 

الميدانيــة، وتشــترط الحكومــة الحصــول عــىل موافقــات رســمية مســبقة 

بهــذا الخصــوص.  مــع وجــود بعــض االســتثناءات، بشــكل عــام ال تتدخــل 

الحكومــة يف توجيــه األنشــطة الداخليــة للجمعيــات.

تتمتــع البحريــن بحريــة معقولــة مــن العمــل النقــايب، إذ يتيــح القانــون 

حــق تشــكيل وعمــل النقابــات وتكويــن االتحــادات الــي تضمهــا. ال تتدخل 

الحكومــة يف تشــكيل وإدارة هــذه النقابــات الــي ينتخــب فيهــا األعضــاء 

قياداتهــم بحريــة.

كمــا يكفــل القانــون حــق العمــل يف االحتجــاج بمــا يشــمل اإلضــراب، 

إال أنــه يف الســنوات األخيــرة جــرى وضــع قيــود واســعة أمــام تنظيــم 

االحتجاجــات. 

ــكيل  ــة بتش ــات الحكومي ــن يف المؤسس ــن العاملي ــمح للموظفي ال يس

ــة تحــت  ــات مهني ــات تمثلهــم لكــن بإمكانهــم االنضمــام إىل جمعي نقاب

ــاء والمهندســين  ــة، كمــا هــو الحــال مــع األطب ــات األهلي ــون الجمعي قان

والصحفييــن، ويه كيانــات تفقــد كثيــراً مــن االمتيــازات والصفــة االعتباريــة 

الــي تتمتــع بهــا النقابــات.
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4.4.4 دولة قطر

ــر الداخليــة حــق الموافقــة والرفــض عــىل  يمنــح القانــون القطــري وزي

تشــكيل المنظمــات األهليــة، وهنــاك عــدد مــن الطلبــات الــي تــم رفضهــا 

مــن دون تقديــم أســباب.

أمــا بالنســبة للعمــل النقــايب، يتــاح للعمــال الذيــن يعملــون يف منشــأة 

ــن  ــن فيهــا عــن 100 عامــل الحــق يف تكوي ال يقــل عــدد العمــال القطريي

لجنــة عماليــة مــن بيــن القطرييــن فقــط. 

ــا  ــمح له ــو يس ــة فه ــة العمالي ــات اللجن ــون لصالحي ــد القان ــم تقيي ورغ

بحــق اإلضــراب تحــت اشــتراطات كبيــرة منهــا الموافقــة الحكوميــة. أمــا 

لثــالث ســنوات  إال  المهنيــة فــال يكــون ترخيصهــا  بالنســبة للجمعيــات 

تجــدد بقــرار حكومــي.

4.4.5 المملكة العربية السعودية

طــرأت زيــادة يف عــدد الجمعيــات األهليــة حيــث بلغــت 2158 جمعيــة 

وفًقــا لبيانــات وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة. 

يعــد تنظيــم الجمعيــات والمؤسســات األهليــة متأخــراً يف الســعودية 

وقــد بــدأ عبــر صــدور مرســوم ملــي خــاص يف أواخــر عــام 2015م نــص 

ــب وزارة  ــض إىل جان ــص والرف ــة يف الترخي ــاص وزارة الداخلي ــىل اختص ع

المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وأي جهــة أخــرى مشــرفة عــىل 

القطــاع الــذي ستشــتغل فيــه المنظمــة. 

وثقــت جماعــات حقوقيــة أن عــدداً مــن الطلبــات لــم يحصــل أصحابها 

عــىل الموافقــة مــن الســلطات المختصــة، فيمــا جــرى اعتقــال بعــض 

النشــطاء لنشــاطهم يف منظمــات اعتبرتهــا الدولــة »غيــر مرخصــة«. 

العماليــة  بالنقابــات  خــاص  لقانــون  الســعودية  التشــريعات  تفتقــد 

ــات  ــة باســتثناء بعــض الجمعي ــة تنظيمــات عمالي ــالد أي وال توجــد يف الب

والهيئــات الــي تضــم مــزاويل بعــض المهــن.

4.4.6 دولة اإلمارات العربية المتحدة

ــاً بإنشــاء هيئــة  أقــر المجلــس الوطــي االتحــادي يف أبريــل 2021 قانون

وطنيــة لحقــوق اإلنســان الــي مــن اختصاصاتهــا متابعــة »مــدى مالءمــة 

التشــريعات والقوانيــن للمواثيــق والعهــود واالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة 

بحقــوق اإلنســان« ويؤمــل مــن إصــدار هــذا القانــون أن يســهم يف وضــع 

بنيــة تحتيــة مناســبة لتعزيــز دور وفاعليــة مؤسســات المجتمــع المــدين.

يوجــد يف اإلمــارات مــا يفــوق 200 جمعيــة أهليــة مرخصــة تنشــط 

يف مختلــف القطاعــات وينظمهــا قانــون يمنــح لــوزارة تنميــة المجتمــع 

ســلطة الترخيــص وصالحيــات إشــرافية واســعة. وســجلت يف الســابق 

حــاالت لجمعيــات تــم حلهــا ألســباب ربطــت بالتمويــل أو العمــل يف 

السياســة. 

وفيمــا يغيــب عــن الدولــة قانــون بشــأن تشــكيل النقابــات العماليــة يجيز 

قانــون العمــل لصاحــب العمــل حرمــان العامــل مــن أجــره إذا مــا شــارك 

يف إضرابــات. ورغــم وجــود بعــض الجمعيــات المهنيــة إال أنهــا أقــرب إىل 

العمــل األهــي منــه إىل النقــايب.

4.4.3 سلطنة عمان

ينظــم القانــون يف ســلطنة عمــان تشــكيل وعمــل الجمعيــات األهليــة 

ــر التنميــة االجتماعيــة ســلطات إشــرافية واســعة، وقــد  إال أنــه يمنــح وزي

ســجلت حــاالت لعــدد مــن الجمعيــات الــي رفــض طلــب تأسيســها دون 

توضيــح األســباب. وتتدخــل الحكومــة يف طبيعــة تمويــل الجمعيــات 

األهليــة، ويتلــى بعضهــا دعمــاً ماديــاً منهــا.

ينظــم العمــل النقــايب يف عمــان مــن خــالل مــواد ضمــن قانــون العمل 

وبعــض اللوائــح اإلداريــة الــي توضــح الجوانــب اإلجرائيــة ومتطلبــات 

ــك تأســيس  ــع كذل ــي تمن ــة، وال ــات واالتحــادات العمالي الترخيــص للنقاب

لــدى  أن  يالحــظ  الحيويــة.  والقطاعــات  العــام  القطــاع  يف  النقابــات 

النقابــات العمانيــة –رغــم محدوديــة صالحياتهــا— اســتقاللية ماليــة عــن 

ــر الموجــه إىل حــد مــا. الحكومــة ومســاحة مــن العمــل الحــر وغي

4.4.2 دولة الكويت

ينظــم القانــون الكويــي حــق تكويــن الجمعيــات األهليــة، ورغــم لجــوء 

الحكومــة إىل ذات القانــون لحــل عــدد مــن الجمعيــات بســبب ارتكابهــا 

»مخالفــات« أو قيامهــا بأنشــطة خارجيــة »دون إذن« إال أن هامــش عمــل 

الجمعيــات ال زال ملحوظــاً.

القطاعــات  جميــع  يف  العماليــة  النقابــات  تشــكيل  القانــون  يتيــح 

ــة  ــر الشــؤون االجتماعي ــة( مــع اشــتراط موافقــة وزي )الخاصــة والحكومي

لعمــال  العــام  االتحــاد  ويســتمر  القانونيــة.  الصفــة  النقابــة  الكتســاب 

الكويــت يف نشــاطه منــذ تأسيســه عــام 1961م. 

ال يوجــد تنظيــم قانــوين للنقابــات المهنيــة، حيــث ينظــم المهنيــون 

النفــع  وجمعيــات  األنديــة  قانــون  أطــر  تحــت  أنفســهم  الكويــت  يف 

العــام. ورغــم غيــاب المــواد القانونيــة الــي تنظــم حــق اإلضــراب إال أنــه 

جــرى تنظيــم عــدد مــن اإلضرابــات. يالحــظ تدخــل الحكومــة يف تمويــل 

التنظيمــات النقابيــة، ويحصــل جميعهــا عــىل معونــات ماديــة متفاوتــة 

ــنوي. ــكل س ــتمر بش ــا مس بعضه
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اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

453840402046تمكين المرأة: 50 درجة

إشراك الشباب: سن االقتراع/ تويل المناصب العليا 

25181013181520 درجة

634853583566 المجموع 75 درجة

جدول 5: نتائج المقياس الخامس - التوازن الجندري واشراك الشباب

4.5.1 مملكة البحرين

تقدمــت البحريــن 3 درجــات لمــا يالحــظ مــن تركيــز يف التعيينــات 

الحكوميــة الجديــدة عــىل فئــة الشــباب يف المناصــب العليــا، بمــا يشــمل 

ــوزراء.  ــس ال ــل مجل ــة داخ ــام اإلداري ــات واألقس الهيئ

وتنــص شــروط الترشــح لمجلــس النــواب عــىل أال يقــل ســن المترشــح 

يــوم االنتخــاب عــن 30 ســنة، ومــن بيــن شــروط المشــاركة يف التصويــت 

أن يكــون المواطــن قــد بلــغ مــن العمــر 21 ســنة، وهــو مــا يجعــل شــريحة 

مــن الشــباب خــارج العمليــة االنتخابيــة. ورغــم التحســن إال أنــه ال توجــد 

سياســة واضحــة يف إشــراك الشــباب يف صنــع القــرار.

الترشــح  بحــق  البحريــي  الدســتور  وفــق  البحرينيــة  المــرأة  تتمتــع 

تضمــن  ملزمــة  خاصــة  إجــراءات  أو  لقوانيــن  وجــود  ال  واالنتخــاب. 

التــوازن الجنــدري يف الحكومــة أو مجلــس الشــورى أو المجلــس النيــايب 

المنتخــب. رغــم ذلــك، يقــود المجلــس األعــىل للمــرأة )جهــة رســمية تتبــع 

الملــك( مشــروعات ومبــادرات لتمكيــن المــرأة. 

ليســت هنــاك سياســة واضحــة يف تمكيــن المــرأة لتــويل المناصــب 

القياديــة والعليــا يف الدولــة، وكذلــك ال توجــد مجــاالت أو مناصــب يف 

الدولــة تســتثىن المــرأة مــن الوصــول إليهــا بشــكل رســمي. وبصــورة عامــة، 

خطــت البحريــن خطــوات إيجابيــة يف تمكيــن المــرأة وإيصالهــا لمناصــب 

عليــا ومــن بينهــا رئاســة المجلــس النيــايب.

4.5.2 دولة الكويت

للمــرأة الكويتيــة حــق االنتخــاب والترشــح يف انتخابــات مجلــس األمــة 

والمجلــس البلــدي. ال توجــد قوانيــن أو إجــراءات تضمــن التــوازن الجندري 

ــود  ــة لوج ــر الدول ــا تفتق ــة، كم ــات المنتخب ــة أو يف المؤسس يف الحكوم

برنامــج ســيايس واضــح لتمكيــن المــرأة سياســياً. 

للمؤسســات  االقتــراع  ســن  يبلــغ  الشــباب،  وإشــراك  يتعلــق  فيمــا 

المنتخبــة 21 عامــاً، وســن الترشــح 30 عامــاً، وهــو مــا يجعــل شــريحة مــن 

ــة  ــد سياس ــه ال توج ــك أن ــاف لذل ــة. يض ــة االنتخابي ــارج العملي ــباب خ الش

واضحــة لــدى ســلطات الكويــت تجــاه إشــراك الشــباب يف صنــع القــرار وال 

ــح. ــكل واض ــة بش ــكيلة الحكومي ــباب يف التش ــة الش ــر فئ تظه
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3.5 المقياس الخامس: التوازن الجندرى وإشراك الشباب
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4.5.5 المملكة العربية السعودية

ثبــات  إىل  وباإلضافــة  أنــه  إذ  جــراء  درجــات   5 الســعودية  تقدمــت 

ــن  ــن إحداه ــم تعيي ــورى بـــ %20 ت ــس الش ــرأة يف مجل ــل الم ــبة تمثي نس

مســاعداً لرئيــس المجلــس. كمــا تــم تعييــن ســفيرة يف الســويد وآيســالندا 

يف أبريــل/ نيســان 2021 ليصبــح عــدد الســفراء مــن النســاء 3 ســفيرات. 

وبحســب أرقــام الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــإن مشــاركة المــرأة يف ســوق 

العمــل زادت مــن %19.3 يف 2016 إىل %33.2 يف 2020.

يف ديســمبر/ كانــون األول 2015م شــاركت المــرأة الســعودية ألول مــرة 

كناخبــة ومرشــحة يف انتخابــات المجالــس البلديــة وحصلــت عــىل 20 

مقعــداً. ال توجــد يف الســعودية قوانيــن تضمــن التــوازن الجنــدري يف 

ــة.  ــس البلدي ــة وبمــا يشــمل المجال الحكومــة أو مؤسســات الدول

بالرغــم مــن اإلعــالن عــن تأســيس لجنــة لتمكيــن المــرأة إال أنــه حــى اآلن 

لــم تتــول أي منهــن منصبــاً وزاريــاً. رغــم ذلــك تبــدي السياســات الحكوميــة 

مرونــة واضحــة مؤخــراً يف فســح المجــال أمــام المــرأة لالنخــراط يف 

الشــأن العــام مقارنــة بالســنوات الماضيــة.

ــس  ــات المجال ــام انتخاب ــب نظ ــباب، وبحس ــراك الش ــق وإش ــا يتعل فيم

البلديــة، تــم تحديــد ســن االقتــراع عنــد 18 عامــاً والترشــح عنــد 25 عامــاً. 

منــذ تــويل األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود واليــة العهــد جــرى 

تركيــز الحديــث عــىل دور الشــباب وتــوىل عــدد منهــم مهمــات استشــارية 

وتنفيذيــة حساســة منهــم أمــراء شــباب تولــوا مناصــب أمــراء مناطــق 

ووكالء وســفراء. تواجــه سياســات تمكيــن الشــباب الذين جــرى تصعيدهم 

إىل مناصــب عليــا ويف دائــرة صناعــة القــرار انتقــادات تتعلــق بأنهــم ال 

ــعودي. ــع الس ــن المجتم ــف تالوي ــون مختل يمثل

4.5.6 دولة اإلمارات العربية المتحدة

للمــرأة اإلماراتيــة الحــق يف الترشــح واالنتخــاب يف المجلــس الوطــي 

ــن  ــوازن بي ــة والت ــات الدول ــرأة يف مؤسس ــور الم ــز حض ــادي. ولتعزي االتح

ــن الجنســين  ــوازن بي الجنســين يف العمــل أنشــأت الحكومــة مجلــس الت

ضمانــاً  إيجابيــة  تمييزيــة  تدابيــر  وضــع  إىل  يســى  الــذي  2015م  يف 

المجالــس  وعضويــة  المالئمــة  العمــل  مجــاالت  يف  النســاء  النخــراط 

التمثيليــة ومجالــس إدارة الشــركات ال ســيما العامــة والمدرجــة للتــداول. 

يف عــام 2019م أصــدر المجلــس األعــىل لالتحــاد قــرارا بإلزاميــة أن 

تمثــل المــرأة نصــف المقاعــد المنتخبــة يف المجلــس الوطــي االتحــادي. 

ــح  ــن الترش ــىل أن س ــن ع ــص القواني ــباب، تن ــراك الش ــق بإش ــا يتعل فيم

لالنتخابــات هــو 25 عامــاً، وال تحــدد القوانيــن ســن االقتــراع وهنــاك تركيــز 

يف التغطيــات اإلعالميــة عــىل مشــاركة كبــار الســن نظــراً لحداثــة الفكــرة. 

لــم يتمكــن الباحثــون مــن االطــالع عــىل سياســة أو اســتراتيجية مكتوبــة أو 

معتمــدة بشــأن إشــراك الشــباب يف صنــع القــرار لكــن الحكومــة أنشــأت 

يف 2016 مجلســاً للشــباب دوره استشــاري يف المواضيع والمجاالت الي 

تخــص الشــباب. ياُلحــظ وجــود عــدة وزراء يف الحكومــة االتحاديــة مــن 

الشــباب ووجــود العديــد مــن المشــاريع والدعــم المــايل والســيايس لفئــة 

الشــباب مــن الجنســين.

4.5.4 دولة قطر

للمــرأة القطريــة الحــق يف الترشــح واالنتخــاب لكــن ليــس هنــاك قوانيــن 

أو أعــراف تضمــن التــوازن الجنــدري ســواء يف التشــكيلة الحكوميــة أو 

ــن.  ــاب أو التعيي ــدي، باالنتخ ــس البل ــورى أو المجل ــس الش مجل

هنــاك توجــه واضــح لتمكيــن المــرأة القطريــة، وتشــغل المــرأة القطريــة 

)الشــركات  والخــاص  العــام  القطاعيــن  يف  المناصــب  مــن  العديــد 

والمؤسســات الكبيــرة الممولــة أو الــي تســاهم فيهــا الحكومــة( لكــن 

المــرأة مســتثناة مــن المناصــب يف الجهازيــن العســكري والقضــايئ.

يف  االنتخــاب  ســن  قطــر  تحــدد  الشــباب،  وإشــراك  يتعلــق  فيمــا 

المجالــس البلديــة 18 عامــاً والترشــح 30 عامــاً. ال توجــد سياســية واضحــة 

فيمــا يتعلــق بتمكيــن الشــباب واشــراكهم سياســياً لكــن مــن المالحــظ 

تــويل العديــد منهــم مناصــب وازنــة يف الدولــة.

4.5.3 سلطنة عمان

تقدمــت عمــان 8 درجــات تبًعــا لمــا نــص عليــه النظــام األســايس للدولة 

الجديــد مــن المســاواة بيــن الجنســين وجعلهــا واجبــاً عــىل الدولــة. كمــا 

لوحــظ تعزيــز التمثيــل النســايئ عــىل مســتوى تعيينــات الــوزراء والــوكالء. 

الــوزاري وعــىل مســتوى  التشــكيل  الشــباب يف  تعزيــز مشــاركة  كذلــك 

الــوكالء، رغــم ذلــك ال يتضــح أن هــذه االجــراءات تتــم تحــت سياســة 

ــمية. ــة أو رس واضح

الترشــح  الفــرص يف  بتكافــؤ  ويتمتعــن  التصويــت  للعمانيــات  يحــق 

النتخابــات مجلــس الشــورى والمجالــس البلديــة. ال توجــد قوانيــن تضمــن 

التــوازن الجنــدري يف الحكومــة أو المؤسســات المنتخبــة، كمــا ال توجــد 

سياســة وطنيــة مكتوبــة وال اســتراتيجية وطنيــة تســتهدف تمكيــن المــرأة 

يف المناصــب القياديــة أو العليــا يف الدولــة، تعتمــد الســلطة يف هــذا 

الســياق عــىل توجيهــات وقــرارات ســلطانية باإلضافــة إىل اإلشــارات يف 

ــة. ــب الوطني الخط

فيمــا عــدا منصــب الســلطان، فــال توجــد مجــاالت أو مناصــب يف 

الدولــة تســتثىن المــرأة مــن الوصــول إليهــا قانونــاً.

ــو 30  ــح ه ــن الترش ــاً وس ــو 21 عام ــان ه ــلطنة عم ــراع يف س ــن االقت س

عامــاً، وهــو مــا يجعــل شــريحة مــن الشــباب خــارج العمليــة االنتخابيــة. 

شــكلتها  الــي  للشــباب  الوطنيــة  للجنــة  األســايس  النظــام  عــدا  فيمــا 

ــن  ــد قواني ــاين يف 2011م، ال توج ــع العم ــداث الربي ــب أح ــة عق الحكوم

ــا ال  ــة، كم ــات المنتخب ــة أو المؤسس ــباب يف الحكوم ــراك الش ــن إش تضم

توجــد سياســة وطنيــة مكتوبــة وال اســتراتيجية وطنيــة تســتهدف إشــراك 

ــباب. الش
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مشاركة المعلومات: حق الوصول إىل المعلومة 

وتداولها ونشرها 25 درجة
10127765

الرقابة المستقلة: الرقابة عىل أعمال وأداء 

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعىل 

مصادر الثروات وإنفاق المال العام 25 درجة

10155555

202712121110 المجموع 50 درجة

جدول 6: نتائج المقياس السادس - الشفافية

3.6 المقياس السادس: الشفافية

4.6.1 مملكة البحرين

ينــص قانــون تنظيــم الصحافــة والطباعــة والنشــر عــىل حــق الحصــول 

عــىل المعلومــة ونشــرها. هنــاك توثيــق لحــاالت تعــرض فيهــا صحافيــون 

ومصــورون ونشــطاء ومواطنــون للضغــط والتهديــد واالعتقــال بســبب 

ــك  ــر المشــاركة يف وســائل اإلعــالم، وذل ــداول معلومــات، أو عب نشــر أو ت

مــن خــالل توظيــف قانــون العقوبــات الــذي ينــص وفــق المــادة 168 

ــة.  ــات المالي ــس والغرام ــات بالحب ــىل عقوب ــادة 169 ع والم

فيمــا يتعلــق والرقابــة المجتمعيــة، تــم الترخيــص للجمعيــة البحرينيــة 

للشــفافية يف عــام 2001م لكنهــا ال تختــص بالتدقيــق يف أوجــه صــرف 

البيانــات والمشــاركة يف  العــام ويقتصــر نشــاطها عــىل إصــدار  المــال 

ــادئ الداعمــة للشــفافية ومناهضــة الفســاد  ــم والمب ــات لنشــر القي فعالي

ــه.  ــام وحمايت ــال الع ــة الم ــد حرم وتأكي

4.6.2 دولة الكويت

ال وجــود لقانــون يضمــن الحــق يف الحصــول عــىل المعلومــة. تُســجل 

حــاالت اســتدعاء متكــررة لصحافييــن واعالمييــن يتــم اســتدعاؤهم وفــق 

مــا تتيحــه نصــوص قانــون أحــكام اإلعــالم المــريئ والمســموع. يف بعــض 

األحيــان يتــم اســتدعاء المذيعيــن بســبب آراء أدىل بهــا ضيوفهــم، فوفــق 

ــد  ــع ومع ــف والمذي ــتدعاء الضي ــة اس ــة العام ــق للنياب ــون يح ــذا القان ه

ــات  ــش الحري ــول إن هام ــن الق ــك، يمك ــم ذل ــاة. رغ ــر القن ــج ومدي البرنام

اإلعالميــة يف الكويــت يتيــح للــرأي العــام عــىل أرض الواقــع الحصــول عــىل 

قــدر )مــا( مــن المعلومــات.

ــة  ــم إنشــاء جمعي ــة، ت ــة يف الرقاب ــق والمشــاركة المجتمعي فيمــا يتعل

قبــل  مــن  للحــل  تعرضــت  لكنهــا  2006م  عــام  الكويتيــة  الشــفافية 

الســلطات، ويف مــارس 2018 انتخبــت الجمعيــة العموميــة لجمعيــة 

الشــفافية مجلــس إدارة جديــد. كمــا تأسســت جمعيــة الدفــاع عــن المــال 

العــام الكويتيــة يف عــام 2005م، ويه جمعيــة نفــع عــام وهدفهــا توعيــة 

ــه. ــه وصيانت ــة الحــرص عــىل المــال العــام والدفــاع عن المواطنيــن بأهمي

يتبــع ديــوان المحاســبة مجلــس األمــة ويعــاون الحكومــة والمجلــس 

يف الرقابــة عــىل تحصيــل إيــرادات الدولــة وإنفــاق مصروفاتهــا يف حــدود 

الميزانيــة، ويقــدم الديــوان لــكل مــن الحكومــة ومجلــس األمــة تقريــراً 

ســنوياً عــن أعمالــه ومالحظاتــه. رغــم ذلــك، تتصاعد يف الكويــت انتقادات 

حــادة عــىل خلفيــة انتشــار مظاهــر الفســاد يف مؤسســات الدولــة. 
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4.6.5 المملكة العربية السعودية

ــات  ــة البيان ــام حماي ــىل نظ ــورى ع ــس الش ــق مجل ــر 2021 واف يف فبراي

الشــخصية، وأقــر نظــام حريــة المعلومــات. ورغــم اعتمــاد مبدأ الشــفافية 

ــداً  ــزال مقي ــا ال ي ــول عليه ــق الحص ــإن ح ــات، ف ــن المعلوم ــاح ع واإلفص

ــة فضفاضــة. بضوابــط ومحــددات سياســية وأمني

الــرأي والتعبيــر، منهــا  وبحســب منظمــات حقوقيــة تعــىن بحريــة 

مراســلون بــالد حــدود ولجنــة حمايــة الصحفييــن – الواليــات المتحــدة-، 

تشــهد الســعودية تراجعــاً يف حريــة الصحافــة وتعــي قوانيــن مناهضــة 

ســجن  يف  مطلقــة  يــداً  المحاكــم  اإللكترونيــة  والجرائــم  اإلرهــاب 

والمدونيــن.  الصحفييــن 

اإللكترونييــن.  والنشــطاء  الصحفييــن  عشــرات  الســعودية  تحتجــز 

هيومــن  ومنظمــة  الدوليــة  العفــو  لمنظمــة  حقوقيــة  تقاريــر  وتؤكــد 

التعذيــب.  إىل  ونشــطاء  صحفييــن  تعــرض  ووتــش  رايتــس 

ــة  ــة أهلي ــود ألي مؤسس ــة، ال وج ــاركة المجتمعي ــق والمش ــا يتعل فيم

معنيــة بالشــفافية والتدقيــق يف مجــاالت صــرف المــال العــام، يــأيت ذلــك 

بالرغــم مــن وجــود مطالبــات شــعبية يف عرائــض ومقــاالت تشــدد عــىل 

ضــرورة محاربــة الفســاد. يمكــن للمواطنيــن مخاطبــة الهيئــة الوطنيــة 

ــي تأسســت يف 2011م. لمكافحــة الفســاد« ال

4.6.6 دولة اإلمارات العربية المتحدة

ال يوجــد قانــون ينظــم أو يضمــن حــق الحصــول عــىل المعلومــة. 

ــة  ــل اإلرشــادي للوصــول إىل المعلومــات الحكومي ثمــة مــا يعــرف بالدلي

مــن الجهــات االتحاديــة، وكذلــك القانــون بشــأن تنظيــم ونشــر تبــادل 

ــظ أن  ــات ديب. يالح ــة بيان ــاء هيئ ــاً بإنش ــي أساس ــات يف ديب، المع البيان

نصــوص مــواد قانــون العقوبــات والقانــون بشــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة 

المعلومــات ذات ســلطة تقديريــة واســعة وعقوبــات غليظــة خاصــة 

فيمــا يتعلــق بالوصــول إىل المعلومــات أو نشــرها.

لوحــق أو ُحبــس مــا يربــو عــىل 110 مــن الناشــطين ومنتقــدي الحكومــة 

بتهــم فضفاضــة واســعة النطــاق ترتبــط باألمــن القومــي أو جرائــم تقنيــة 

المعلومــات منــذ عــام 2011م، منهــم مــن ســحبت جنســياتهم ونفــوا 

خــارج البــالد، ومنهــم مــن تــم اســتيعابهم وتحجيمهــم، ومنهــم مــا يــزال 

حبيســا )حــوايل 75 شــخصاً(.

فيمــا يتعلــق والمشــاركة الشــعبية، ال توجــد مؤسســات مجتمــع مدين 

مختصــة بالشــفافية والتدقيــق عــىل صــرف المــال العام.

4.6.4 دولة قطر

ــون ينظــم أو يضمــن حــق الحصــول عــىل المعلومــة يف  ال يوجــد قان

الجرائــم  والنشــر وقانــون مكافحــة  المطبوعــات  قانــون  قطــر. يعمــل 

اإللكترونيــة )وهمــا القانونــان اللــذان تنتقدهمــا منظمــة العفــو الدوليــة( 

ــط.  ــلطة ضب كس

مجلــس الــوزراء القطــري ومجلــس الشــورى أقــرا قانونــاً جديــداً ينظــم 

ويضمــن تدفــق المعلومــات لكنــه لــم ينشــر حــى اآلن وال تعــرف تفاصيله. 

توجــد حــاالت تمــت إثارتهــا إعالميــاً حــول تعــرض مغرديــن أو صحفييــن 

لمضايقــات وضغــوط يف قطــر بســبب تــداول معلومــات.

توجــد يف قطــر مؤسســات  ال  المجتمعيــة،  والرقابــة  يتعلــق  فيمــا 

مدنيــة مســتقلة مختصــة بالشــفافية والتدقيــق عــىل صــرف المــال العــام. 

ــك  ــفافية« وكذل ــة والش ــة اإلداري ــة الرقاب ــة يه »هيئ ــة حكومي ــد هيئ توج

»اللجنــة الوطنيــة للنزاهــة والشــفافية«، ويه لجنــة حكوميــة. 

4.6.3 سلطنة عمان

تــم تســجيل زيــادة ملحوظــة يف البيانــات والتوضيحــات الــي تتــاح 

ــور،  ــراك الجمه ــة إلش ــة ومحاول ــرارات الحكومي ــض الق ــول بع ــة ح للعام

ولــو أن هــذا األمــر ال يــزال يف اتجــاه واحــد، بمعــىن أنــه يــأيت مــن طــرف 

الحكومــة منفــردة.

ال يوجــد قانــون ينظــم أو يضمــن حــق الحصــول عــىل المعلومــة. 

ــة متاحــة بشــكل عــام، لكنهــا وبحســب مراقبيــن  البيانــات الرســمية للدول

ــية أو  ــباب سياس ــب ألس ــع للتالع ــة وتخض ــر دقيق ــات غي ــن بيان ومعارضي

غيرهــا. يفــرض قانــون تجنــب تضــارب المصالــح وحمايــة المــال العــام 

عــىل المســؤولين اإلفصــاح عــن أمالكهــم وأصولهــم وثرواتهــم، لكنهــا 

تظــل ســرية وال تنشــر للعلــن. تــم توثيــق حــاالت لصحافييــن أو ناشــطين 

تعرضــوا لــألذى أو التهديــد أو االعتقــال أو الحبــس بســبب نشــر معلومــات 

أو تداولهــا، كمــا تــم إغــالق صحــف ومؤسســات إعالميــة وصحافيــة لــذات 

ــباب. األس

فيمــا يتعلــق والمشــاركة المجتمعيــة يف الرقابــة، ال توجــد مؤسســات 

مجتمــع مــدين مســتقلة مختصــة بالشــفافية والتدقيــق عــىل صــرف 

المــال العــام. وتقــوم الجمعيــة االقتصاديــة أحيانــاً بالتعــاون مــع منظمــة 

الشــفافية العالميــة بهــذا الــدور يف إطــار محــدود نظــراً للقوانيــن الصارمة 

والســلطة التقديريــة الواســعة للمســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن.
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اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

51551024الحريات الصحافية 30 درجة

5155755استقاللية المؤسسات اإلعالمية 30 درجة

5145744الرقابة عىل اإلنترنت 30 درجة

2761244حرية وسالمة األفراد يف ممارسة النقد 30 درجة

مواجهة خطابات الكراهية والتحريض عىل العنف 

305122519615 درجة

226346552132 المجموع 150 درجة

جدول 7: نتائج المقياس السابع - حرية الرأي والتعبير

3.7 المقياس السابع: حرية الرأى والتعبير

4.7.1 مملكة البحرين

ــىل  ــر وع ــرأي والتعبي ــة ال ــىل حري ــتمراً ع ــاً مس ــن تضييق ــارس البحري تم

بالمالحقــة  الرســمية  المواقــف  عــن  يعبــرون  ال  الذيــن  اآلراء  أصحــاب 

قانــوين  بغطــاء  تــارة  اإلجــراءات،  مــن  وغيرهــا  والتشــهير  القانونيــة 

كاســتخدام قانــون حمايــة المجتمــع مــن اإلرهــاب أو قانــون تنظيــم 

ــة  ــة الصحاف ــرى )رابط ــارة أخ ــون ت ــاء القان ــارج غط ــر، وخ ــة والنش الطباع

اإلنســان(.  لحقــوق  البحريــن  البحرينيــة، مركــز 

تراجعــت البحريــن مركــزاً واحــداً عــن تصنيــف 2020 عــىل مؤشــر حريــة 

الصحافــة الصــادر عــن منظمــة »مراســلون بــال حــدود« لعــام 2021. ومــن 

أصــل 180 دولــة قيّمهــا التقريــر حلــت البحريــن يف المرتبــة 168. وتصنــف 

ــن ضمــن أســوأ  ــات المتحــدة- البحري ــن – الوالي ــة الصحافيي ــُة حماي لجن

الــدول. كمــا وتُتهــم البحريــن بأنهــا تجسســت عــىل عــدد مــن مواطنيهــا 

داخــل البــالد وخارجهــا عبــر برنامــج بيغاســوس اإلســرائيي.

سياســات  عــن  حقيقيــاً  اســتقالالً  اإلعالميــة  المؤسســات  تمتلــك  ال 

الدولــة، كمــا ال يمكــن ألي فــرد إنشــاء مؤسســات إعالميــة بحريــة بســبب 

القيــود السياســية والقانونيــة والماليــة الــي تضعهــا الدولــة.

يضمــن دســتور البحريــن حريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة واالتصــاالت 

يف المــواد 23-26 إىل جانــب قانــون تنظيــم الصحافــة والطباعــة والنشــر. 

غيــر  تفســيرها  وبســبب  أنــه  إال  المــواد،  هــذه  وضــوح  مــن  وبالرغــم 

المتــكائف يتــم اســتغاللها لتقييــد حريــة الصحافــة. هنــاك العديــد مــن 

ــبب  ــن بس ــن ومقيمي ــاه مواطني ــة تج ــات القضائي ــاالت والمحاكم االعتق

تعبيرهــم عــن آرائهــم، وطالــت هــذه االعتقــاالت العديــد مــن الصحفييــن 

ونشــطاء المعارضــة والحقوقييــن. 

مواقــع  يف  الفاعليــن  اإللكترونيــة  الجرائــم  مكافحــة  إدارة  تالحــق 

ــب وتقــوم  ــة والترهي ــايع وتعرضهــم للمســاءلة القانوني التواصــل االجتم

بحظــر وتعطيــل المواقــع أو اســتهداف أصحــاب الحســابات المؤثــرة. 

يتنــاول قانــون العقوبــات يف البحريــن مســألة التحريــض عــىل الكراهيــة 

يف المــادة 172 الــي نصــت عــىل عقوبــات بالحبــس والغرامــة لمن »حرض 

بطريــق مــن طــرق العالنيــة عــىل بغــض طائفــة مــن النــاس أو عــىل االزدراء 

بهــا، إذا كان مــن شــأن هــذا التحريــض اضطــراب الســلم العــام«. رغــم 

ذلــك، تنتشــر دعــوات الكراهيــة واالســتهداف ألســباب سياســية ومذهبيــة 

يف البــالد، كمــا يالحــظ أن الدولــة تطبــق هــذه المــادة بانتقائيــة.
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4.7.2 دولة الكويت

تراجعــت الكويــت 7 درجــات حيــث اســتمرت الســلطات يف اســتخدام 

قانــون الجرائــم اإللكترونيــة لتقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر، مــع التركيــز 

عــىل اســتهداف النشــطاء عــىل منصــات التواصــل االجتمــايع. يف 2020، 

بحســب مــا أوردتــه منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش اســتجوبت إدارة 

مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة أو اعتقلت خمســة 

نشــطاء وحقوقييــن عــىل األقــل بســبب تعليقاتهــم عــىل حســاباتهم يف 

تويتــر.

وبحســب منظمــة العفــو الدوليــة فقــد أصــدرت إحــدى المحاكــم 

الجنائيــة الكويتيــة يف ينايــر 2020 أحكامــاً بالســجن تتــراوح مــا بيــن المؤبــد 

وعشــر ســنوات بحــق ثالثــة رجــال مــن »البــدون« )عديمــي الجنســية(، 

ومــن بينهــم شــخص حكــم عليــه غيابيــاً، بســبب نشــاطهم. وأفرجــت 

المحكمــة عــن الـــ 12 المتبقيــن بنــاءً عــىل تعهــد بحســن الســلوك لمــدة 

ــة. ــع كفال ــن ودف عامي

ــم«  ــو عس ــم »ب ــب باس ــي ملق ــط كوي ــال ناش ــم اعتق ــطس ت ويف أغس

بعــد اتهامــه »بــازدراء الديــن« يف إحــدى تغريداتــه. وتــم إطــالق ســراحه 

ــا.  الحًق

تراقــب الكويــت مــا ينشــر عــىل اإلنترنــت عبــر قانــون جرائــم التقنيــة 

المعلوماتيــة الصــادر عــام 2015م، والــذي ينــص عــىل عقوبــات تصــل إىل 

الحبــس والغرامــات الماليــة، ويتراكــم عــدد مــن القضايــا أمــام المحاكــم 

الجرائــم  مكافحــة  إدارة  تالحــق  إذ  القانــون،  هــذا  بســبب  الكويتيــة 

اإللكترونيــة )تابعــة لــوزارة الداخليــة( كل مــا تــراه مخالفــاً للقانــون. وبســبب 

)الــذي تعــرض النتقــادات مــن منظمــات  اإللكترونيــة  الجرائــم  قانــون 

حقوقيــة دوليــة( تــم ســجن عــدد مــن المدونيــن وأصحــاب الــرأي اآلخــر.

الكويــت  تتموضــع  بــال حــدود،  تصنيــف منظمــة مراســلون  ووفــق 

يف المركــز الـــ 105 ضمــن التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة )األوىل 

خليجيــاً(. يالحــظ أن الكويــت، ورغــم ســجلها الــذي ال يخلو من اســتهداف 

ــرأي وانتقــاد  ــر عــن ال ــع بفضــاء أرحــب للتعبي ــر، تتمت ــرأي والتعبي ــة ال حري

ــة بشــكل حــدي وقمــي مــع  المســؤولين الحكومييــن. ال تتعامــل الدول

كل انتقــاد يخــص الحكومــة وأدائهــا لكنهــا تتشــدد يف معاقبــة أي رأي 

ــة. ــة خليجي ــد أي دول ــادات ض ــارة انتق ــر أو إث ــص األمي ــوراً تخ ــد أم ينتق

الخاصــة  التلفزيونيــة  والقنــوات  المحليــة  الصحــف  غالبيــة  تمتلــك 

عائــالت نافــذة، وعليــه، يبــدو مــن الصعــب اعتبارهــا مســتقلة بشــكل كامل 

عــن الســلطة التنفيذيــة يف البــالد خصوصــاً أن إجــراءات الترخيــص تحتــاج 

الصحفييــن  جمعيــة  أجرتهــا  دراســة  وبحســب  حكوميــة.  موافقــات 

الكويتيــة عــام 2005م، فــإن الواقــع العمــي لحريــة الصحافــة يف الكويــت 

يســتند يف األســاس إىل التســامح مــن قبــل الســلطة وال يســتند إىل تنظيــم 

قانــوين محكــم، وإن الحكومــة تســتطيع يف أي وقــت أن تنتقــض مــن 

ــة أو أن تلغيهــا.  هــذه الحري

تحجــب الكويــت يف أوقــات متفاوتــة بعــض المواقــع ذات المضمــون 

الســيايس.

الكراهيــة  ونبــذ  الوطنيــة  الوحــدة  حمايــة  قانــون  الكويــت  شــرعت 

الصــدار عــام 2012م، والــذي تحظــر مادتــه األوىل القيــام أو الدعــوة أو 

ــة  ــة أو ازدراء أي فئ ــر عــىل الكراهي ــأي وســيلة مــن وســائل التعبي الحــض ب

مــن فئــات المجتمــع أو إثــارة الفتــن الطائفيــة أو القبليــة أو نشــر األفــكار 

الداعيــة إىل تفــوق أي عــرق أو جماعــة أو لــون أو أصــل أو مذهــب ديــي 

ــق  ــاك توثي ــك، هن ــم ذل ــف. رغ ــىل العن ــض ع ــب أو التحري ــس أو نس أو جن

لخطابــات كراهيــة ألســباب طائفيــة وتجــاه العمــال الوافديــن.

هــذا وتعــرض العّمــال األجانــب يف الكويــت لموجــة مــن الكراهيــة 

اللفظيــة واالتهامــات الــي تســاق لهــم عبــر وســائل التواصــل االجتمــايع، 

الموجــة  هــذه  مــن  عانــت  خصوصــا  المصريــة  العمالــة  أن  ولوحــظ 

حيــث تعــرض المصريــون لمهاجمــة علنيــة عبــر تصريحــات عــدد مــن 

أعــداد  تقلــل  ســوف  الحكومــة  أن  إعالميــة  وتســريبات  الشــخصيات، 

المصرييــن يف البــالد. وأصــدرت 25 منظمــة كويتيــة »إعــالن المجتمــع 

ــا  المــدين« لمجابهــة خطــاب التحريــض والكراهيــة خــالل جائحــة كورون

الكويــت. يف 
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4.7.4 دولة قطر

تراجعــت قطــر 3 درجــات بســبب توقيــف الســلطات لـــ 7 مواطنيــن 

جــراء احتجاجهــم عــىل قانــون انتخابــات مجلــس الشــورى. كمــا أوقفــت 

الســلطات الناشــط الكيــي مالكولــم بيــدايل الــذي كان ينشــر حــول ملــف 

ــة المهاجــرة بعــد اتهامــه بتلــي أمــوال بغــرض نشــر معلومــات  العمال

ــار 2021.  ــو/ أي ــة يف ماي مضلل

تحتــل قطــر مركــزاً متأخــراً يف مؤشــر منظمــة مراســلون بــالد حــدود 

)128 مــن 180 دولــة(. تتيــح الدولــة للمؤسســات اإلعالميــة داخلهــا تنــاول 

الوضعييــن العــريب والعالمــي بســقف حريــات مرتفــع وهــو مــا ال يالحــظ 

يف القضايــا المحليــة. 

ال تبــدو وســائل اإلعــالم المحليــة مســتقلة وبموجــب القانــون فــإن 

تأســيس صحيفــة يســتلزم موافقــة مــن وزيــر اإلعالم. تــم توثيــق مضايقات 

واســتهداف لعــدد مــن المواطنيــن والمقيميــن بســبب تعبيرهــم عــن 

آرائهــم.

قانــون  ومنهــا  القوانيــن،  مــن  بحزمــة  اإلنترنــت  الســلطات  تراقــب 

مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة الصــادر عــام 2014م الــذي حــاز انتقــادات 

الــرأي  حريــة  تخضــع  كمــا  دوليــة.  حقوقيــة  منظمــات  مــن  واســعة 

والتعبيــر للمراقبــة، إذ تنــص المــادة 19 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب عــىل 

ــدة  ــيلة لم ــة وس ــة بأي ــراء المراقب ــعة إلج ــات واس ــلطات صالحي ــح الس من

90 يومــاً قبــل أيــة مراجعــة قضائيــة، ويتضمــن قانــون مكافحــة الجرائــم 

اإللكترونيــة بنــوداً مماثلــة تتســم بأنهــا فضفاضــة ومبهمــة، حيــث تجيــز 

مثــالً ســجن أي شــخص أســس أو أدار موقعــاً عــىل اإلنترنــت يقــوم بنشــر 

»أخبــار غيــر صحيحــة، بقصــد تعريــض ســالمة الدولــة أو نظامهــا العــام 

أو أمنهــا الداخــي أو الخارجــي للخطــر«.

التواصــل  منصــات  عــىل  ناشــطين  لقطرييــن  المضايقــات  تتكــرر 

ــون  ــرض صحافي ــا تع ــة، كم ــدة للحكوم ــم الناق ــبب آرائه ــايع بس االجتم

بعملهــم. قيامهــم  أثنــاء  لمضايقــات  غربيــون 

هنــاك قوانيــن تجــرم التحريــض عــىل الكراهيــة والعنــف. وانضمــت 

قطــر إىل جملــة مــن االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بمواجهــة التمييــز 

ــز العنصــري  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــىل جمي ــل اتفاقي العنصــري مث

الفصــل  جريمــة  ومعاقبــة  لقمــع  الدوليــة  واالتفاقيــة  1965م،  لعــام 

العنصــري لعــام 1973م واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــىل جميــع أشــكال 

ــن  ــم تشــرع حــى اآلن قواني ــة ل ــز ضــد المــرأة )ســيداو(، لكــن الدول التميي

واضحــة يف هــذا الســياق. باإلمــكان رصــد خطابــات تحريضيــة وعنصريــة 

ــب. ــال األجان ــاه العم تج

4.7.3 سلطنة عمان

بســبب التعديــالت الــي طــرأت عــىل قانــون المطبوعــات والنشــر والــي 

المؤسســات  عــىل  ضغــوط  توثيــق  تــم  اإللكترونيــة.  المواقــع  شــملت 

الصحفيــة اإللكترونيــة بحجــة عــدم قانونيتهــا عنــد محاولتهــا تجــاوز 

السياســات الحكوميــة. كمــا تــم توثيــق حجــب تطبيــق كلــوب هــاوس 

وموقــع شــبكة مواطــن اإلعالميــة )اإلخباريــة(. 

تعــرض مواطنــون عمانيــون للتوقيــف واالســتجواب وممارســة ضغوط 

ووفــق  ودوليــة.  وثقتــه منظمــات حقوقيــة محليــة  مــا  وفــق  عليهــم 

تصنيــف منظمــة مراســلون بــال حــدود، تتموضــع عمــان يف المركــز الـ 133 

ضمــن التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة.

يف العمــوم، تبــدو حريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة يف ســلطنة عمــان 

مكبلــة ويالحــظ وجــود مســتويات عاليــة مــن الرقابــة الذاتيــة. ثمــة تخــوف 

مــن كثيريــن مــن طــرح العديــد مــن القضايــا أو طرحهــا بشــكل مختلــف 

نظــراً لوجــود ضبابيــة يف القوانيــن وســلطة تقديريــة واســعة لتفســير مــا 

ينشــر وإســقاطه عــىل المــواد ذات الصلــة.

ال تمتلــك المؤسســات اإلعالميــة اســتقالالً حقيقيــاً عــن سياســات الدولة 

أو الخطــاب العــام يف المجتمــع، وأيــة مؤسســة تقــوم بذلــك قــد تعــاين 

مــن الرفــض أو المالحقــة أو إيقــاف النشــاط.

ــروط  ــود وش ــن قي ــن ضم ــة لك ــة إعالمي ــاء مؤسس ــرد إنش ــن ألي ف يمك

أيضــا  ومرتبطــة  الماليــة،  الناحيــة  مــن  بالتعجيزيــة  البعــض  يصفهــا 

بموافقــات أمنيــة. أمــا محطــات اإلذاعــة وخدمــات البــث المباشــر فهــي 

ممنوعــة إال ضمــن قيــود أو يف مواضيــع ال تعدهــا الحكومــة سياســية أو 

ــة. نقدي

هنــاك مجموعــة مــن القوانيــن ذات العالقــة بالرقابــة، منهــا مــا هــو عام 

كقانــون الرقابــة عــىل المصنفــات الفنيــة وقانــون المطبوعــات والنشــر، 

ومنهــا مــا هــو خــاص مثــل قانــون الجــزاء العمــاين وقانــون جرائــم تقنيــة 

الــي  الممارســات  عــام  بشــكل  القوانيــن  هــذه  توضــح  المعلومــات. 

تُوجــب االعتقــال أو التوقيــف أو إلغــاء النشــاط. هنــاك رقابــة ومتابعــة 

ــع  ــب المواق ــمل حج ــت تش ــور يف اإلنترن ــوى المنش ــىل المحت ــة ع لصيق

الــي تنشــر تحليــالت أو دراســات سياســية تصنــف مــن قبــل الحكومــة عىل 

ــغب. ــرة للش ــة أو مثي ــا معارض أنه

بحســب المؤسســات الدوليــة المعنيــة بحريــة الــرأي والتعبيــر فــإن 

ــن( تعرضــوا لالعتقــال أو المضايقــات بســبب  ــن ومقيمي ــن )مواطني كثيري

تعبيرهــم عــن آرائهــم أو دعمهــم آلراء معبــر عنهــا مــن قبــل آخريــن. 

بالنســبة للمقيميــن يتــم نفيهــم مــن البــالد. وتتفــاوت االتهامــات الموجهة 

مــن قــذف أو ســب أو شــتم علــي إىل خــدش الحيــاء العــام أو مــا يتنــاىف 

مــع تقاليــد وأعــراف المجتمــع إىل إثــارة الــرأي العــام أو اإلخــالل بالنظــام 

ــة. ــة اآلداب العام ــام أو مخالف الع

يتعامــل قانــون الجــزاء العمــاين بشــكل جيــد وواضــح وصــارم فيمــا 

يتعلــق بمواجهــة خطابــات الكراهيــة والتحريــض عــىل العنــف، وتطبيــق 

القانــون يف هــذا الجانــب صــارم وعــىل الجميــع، ممــا أعــى قــدرا عاليــاً 

ــة. مــن اإلحســاس بالتعايــش والحماي
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4.7.6 دولة اإلمارات العربية المتحدة

تشــهد اإلمــارات واقعــاً مكبــالً فيمــا يتعلــق بحريــة الصحافــة والنشــر، 

وتعتمــد الدولــة عــىل مســتويات عاليــة مــن الرقابــة الذاتيــة. يُجــرم قانــون 

يف  الحاكمــة  األســر  انتقــاد  أو  اإلمــارات  بحــكام  المســاس  العقوبــات 

اإلمــارات الســبع وحكومــات الــدول الصديقــة. وتُتهــم اإلمارات بالتجســس 

ــالد وخارجهــا مــن خــالل  عــىل األفــراد والنشــطاء والسياســيين داخــل الب

ــرائيي. ــوس اإلس ــج بيغاس برنام

بحســب منظمــة مراســلون بــالد حــدود )2021( فــإن اإلمــارات الــي 

تقبــع يف المرتبــة 131 خبيــرة يف المراقبــة اإللكترونيــة للصحفييــن الذيــن 

اإللكترونيــة.  الجرائــم  قانــون  الدولــة بشــكل منتظــم عبــر  تســتهدفهم 

يتعــرض هــؤالء إىل التشــهير وتهــم قضائيــة تشــمل إهانــة الدولــة أو نشــر 

معلومــات كاذبــة.

الدولــة،  سياســات  عــن  اإلعالميــة  للمؤسســات  اســتقاللية  توجــد  ال 

ــب  ــاط بحس ــاف النش ــة أو إيق ــة المالحق ــت طائل ــون تح ــة تك وأي مخالف

القانــون. وإذ يتيــح القانــون ألي فــرد إنشــاء مؤسســات إعالميــة، يضــع 

ــاك  ــة. هن ــات أمني ــط بموافق ــا وترتب ــاً فيه ــروطاً مبالغ ــوداً وش ــون قي القان

يف  تشــتغل  الــي  الخاصــة  اإلعالميــة  المؤسســات  مــن  هائــل  عــدد 

فقــط. والتجاريــة  الترفيهيــة  المجــاالت 

هنــاك منظومــة قانونيــة محكمــة لمالحقــة أي انتقــاد للدولــة، يشــمل 

العقوبــات  وقانــون  والنشــر  المطبوعــات  كقانــون  عــام  هــو  مــا  ذلــك 

تقنيــة  جرائــم  مكافحــة  كقانــون  خــاص  هــو  مــا  ومنهــا  اإلمــارايت، 

الــي  الممارســات  عــام  بشــكل  القوانيــن  هــذه  وتوضــح  المعلومــات 

النشــاط.  إلغــاء  أو  التوقيــف  أو  االعتقــال  توجــب 

تحجــب الدولــة المواقــع الــي تنشــر تحليــالت أو دراســات سياســية قــد 

تصنــف عــىل أنهــا مخالفــة لسياســات الدولــة. هنــاك قيــود مجتمعيــة 

وقانونيــة وســلطة تقديريــة واســعة لســلطات إنفــاذ القوانيــن مــن االدعــاء 

العــام والشــرطة واألجهــزة األمنيــة يف تفســير مــا يقــال أو يكتــب أو ينشــر، 

وهــو مــا يجعــل مــن حريــة الــرأي مقيــدة.

تنــص القوانيــن اإلماراتيــة يف عــدد مــن موادهــا عــىل تجريــم التحريــض 

ــة أو  ــدة الوطني ــرار بالوح ــأنه اإلض ــن ش ــا م ــة أو م ــة أو الفرق ــىل الكراهي ع

ــة أو  ــات الديني ــن أو المؤسس ــتخدم الدي ــا اس ــايع، وإذا م ــلم االجتم الس

أي مــن المؤسســات العامــة أو المنظمــات األهليــة لهــذه األغــراض اعتبــر 

ــاء  ــهد الفض ــك، يش ــم ذل ــة. رغ ــة العقوب ــا يف مضاعف ــا مغلظ ــك ظرف ذل

اإللكتــروين منشــورات طائفيــة مــن بعــض المغرديــن الذيــن ال يتعرضــون 

أليــة مالحقــة قانونيــة. 

4.7.5 المملكة العربية السعودية

جــاء تصنيــف الســعودية لحريــة الصحافــة للعــام 2021 يف مرتبــة 170 

مــن أصــل 180 دولــة وفــق منظمــة مراســلون بــال حــدود.  

ــام  ــذا الع ــالل ه ــطاء خ ــن والنش ــض الصحافيي ــن بع ــراج ع ــم اإلف ورغ

إال أن عشــرات المواطنيــن يخضعــون لمحاكمــات غيــر علنيــة تتعلــق 

بممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر وانتقــاد الســلطات، ويقــي كثيــر منهــم 

عقوبــات بالســجن. كمــا ويتعــرض بعــض الســجناء )بحســب منظمــة 

ــكل  ــب بش ــش( إىل التعذي ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــة ومنظم ــو الدولي العف

ــر لهــا أن  منهجــي. وكانــت لجنــة مناهضــة التعذيــب قــد أكــدت يف تقري

ــب.  ــارس التعذي ــد يم ــعودية بل الس

تنعــدم وســائل اإلعــالم الحــرة يف الســعودية ويخضــع الصحفيــون 

والنشــطاء إىل مراقبــة مشــددة.

تقــي قوانيــن العقوبــات ومناهضــة اإلرهــاب والجرائــم اإللكترونيــة 

ــادات  ــة أي انتق ــىل خلفي ــل ع ــن العم ــم ع ــن أو إيقافه ــجن الصحفيي بس

يف أي شــأن مــن شــؤون الدولــة وبمــا يشــمل األمــور الدينيــة. تتنــوع 

االتهامــات بيــن التجديــف أو المــس بالديــن أو تهديــد الوحــدة الوطنيــة أو 

ــة.  ــك والدول ــورة المل ــس بص الم

بــأي انتقــاد لسياســاتها الداخليــة والخارجيــة.  ال تســمح الســعودية 

وتُتهــم المملكــة بالتجســس عــىل مواطنيهــا داخــل البــالد وخارجهــا. 

تمــارس الدولــة رقابــة صارمــة عــىل الصحافــة وتعــود ملكيــة غالبيــة 

المؤسســات اإلعالميــة إىل مقربيــن مــن مؤسســة الحكــم، كمــا تــم توثيــق 

منــع إصــدار تراخيــص لمؤسســات صحيفــة.

يف عــام 2011م جــرى تعديــل عــىل نظــام المطبوعــات والنشــر يســمح 

ــة«،  ــة العام ــادف إىل المصلح ــاء اله ــويع والبن ــد الموض ــة »النق بممارس

رغــم ذلــك، يعــي القانــون حصانــة لمؤسســة الحكــم ورجــال الديــن 

ــاد.  ــن أي انتق ــؤولين م المس

تســتخدم الســلطات الســعودية قانــون الجريمــة اإللكترونيــة إلســكات 

المعارضيــن والصحفييــن والحقوقييــن بشــكل واســع وحجــب مواقعهم. 

وتبــرر الدولــة أســباب حجــب المواقــع اإللكترونيــة بأســباب منهــا مخالفــة 

أو  الخارجيــة  الدولــة  سياســات  وانتقــاد  الســعودية  الدولــة  عقيــدة 

ــة. الداخلي

ــة والتحريــض عــىل  ــات الكراهي ــدة مــن خطاب ــق حــاالت عدي ــم توثي يت

ــزال  ــة. وال ت ــماعيلية والصوفي ــيعة واإلس ــد الش ــاً ض ــة غالب ــة مذهبي خلفي

فتــاوى التكفيــر متاحــة عــىل الموقــع اإللكتــروين لـــلجنة الدائمــة للبحــوث 

ــة رســمية. ــاء ويه جهــة حكومي ــة واإلفت العلمي
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جدول 8: نتائج المقياس الثامن -  تمثيل الجماعات واألقليات

3.8 المقياس الثامن: تمثيل الجماعات واألقليات

4.8.1 مملكة البحرين
بيــن  المســاواة  حــق  عــىل  تنــص  وافيــة  دســتورية  نصــوص  هنــاك 

المواطنيــن، منهــا المــادة 4 والمــادة 18 كمــا صادقــت البحريــن عــىل 

التمييــز  أشــكال  جميــع  عــىل  بالقضــاء  المتعلقــة  الدوليــة  االتفاقيــات 

العنصــري واتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 

ــدويل الخــاص بالحقــوق السياســية  ــن إىل العهــد ال كمــا انظمــت البحري

والمدنيــة الــذي ينــص عــىل حــق المســاواة بيــن المواطنيــن. رغــم ذلــك، 

ــذ  ــة يف تنفي ــة البحريني ــزام الحكوم ــق بالت ــعة تتعل ــادات واس ــاك انتق هن

هــذه التشــريعات والقوانيــن وااللتــزام بهــا.

تؤكــد تقاريــر محليــة ودولية وجــود سياســات للتمييز الطائــي والعريق 

والمذهــيب )المراجعــة الدوريــة لحقــوق اإلنســان، تقاريــر وزاريت الخارجيــة 

األمريكيــة والبريطانيــة(، كمــا وتتهــم المعارضــة الشــيعية الحكومــة باتبــاع 

سياســات تمييزيــة عــىل أكثــر مــن صعيــد: التمييــز الطائــي يف التعيينــات 

الوظائــف  تعيينــات  يف  ومؤسســاتها،  الدولــة  مفاصــل  مختلــف  يف 

ــر االنتخابيــة، يف التعيينــات  ــوزارات الســيادية، يف توزيــع الدوائ ــا وال العلي

القضائيــة، يف توزيــع الثــروة والخدمــات اإلســكانية، ويف توزيــع البعثــات 

الدراســية )رســائل المقــرر الخــاص يف مجــال الحقــوق الثقافيــة، والمقــرر 

الخــاص المعــي بالفقــر المدقــع وحقــوق اإلنســان، والمقــرر الخــاص 

ــن عــن  ــن أو المعتقــد، والمقــرر الخــاص بالمدافعي ــة الدي المعــي بحري

حقــوق اإلنســان(.

ال يوجــد قانــون يجــرم التمييــز يف البحريــن، ورفضــت الحكومــة ســابقاً 

مقترحــاً لتمريــره مــن المجلــس النيــايب.

ال تعكــس تشــكيالت مؤسســات الدولــة تمثيــالً يتناســب مــع حجــم 

ــة  ــد، كمــا توجــد جماعــات بعينهــا مهيمن الجماعــات واألقليــات يف البل

ــددي يف  ــا الع ــوق حجمه ــا يف ــة بم ــات الدول ــض أو كل مؤسس ــىل بع ع

المجتمــع. وتوجــد أغلبيــة مــن البحرينييــن غيــر ممثلــة بمــا يتــوازى مــع 

حجمهــا يف المجتمــع.
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4.8.4 دولة قطر

تراجعت قطر 3 درجات يف عنصري )المســاواة( و )التمثيل المتناســب( 

تبًعــا لقانــون انتخابــات مجلــس الشــورى الــذي يمنــع القطرييــن )غيــر 

األصلييــن( مــن حــق الترشــح. 

ــوق  ــاوون يف الحق ــن متس ــىل أن المواطني ــري ع ــتور القط ــص الدس ين

والواجبــات العامــة وأن ال تمييــز بينهــم يف ذلــك بســبب الجنــس أو األصــل 

أو اللغــة أو الديــن. رغــم ذلــك، يمنــع قانــون الجنســية القطرييــن بالتجنــس 

ــم  ــام، تنقس ــكل ع ــاب. بش ــح أو االنتخ ــق الترش ــن ح ــام 1930، م ــد ع بع

المواطنــة القطريــة إىل مواطنيــن »أصلييــن« وآخريــن خــالف ذلــك، وهــو 

مــا يــي بوجــود طبقيــة اجتماعيــة، وتتقــدم المشــاركة يف االنتخابــات 

والخدمــات اإلســكانية المواضيــع الــي يتــم التمييــز فيهــا.

ورغــم انضمــام قطــر التفاقيــة القضــاء عــىل التمييــز العنصــري منــذ 

العــام 1976 إال أنهــا تفتقــد ألي تشــريعات خاصــة يف الدولــة تجــرِّم أعمال 

التمييــز العنصــري والفصــل العنصــري الــي تصــدر عــن فــرد أو جماعــة أو 

منظمــة أو تعاقــب عليهــا.

ال يبــدو مــن الســهل فهــم توزيــع التشــكيالت يف مؤسســات الدولــة 

والتأكــد مــن عدالتهــا خصوصــاً مــع عــدم وجــود إحصــاءات دقيقــة. 

ــة  ــة الحاكم ــع العائل ــاً م ــاً والتصاق ــر قرب ــل األكث ــأن القبائ ــم ب ــاك مزاع هن

ــة  ــب الحكومي ــن المناص ــدءاً م ــة ب ــات الدول ــر يف مؤسس ــب أكب ــا نصي له

العليــا وصــوالً لبقيــة المؤسســات المدنيــة واألمنيــة والعســكرية، وهنــاك 

أقليــات مهمشــة مقارنــة مــع بعــض فئــات المجتمــع األخــرى كالشــيعة 

ــمراء. ــرة الس ــاب البش ــن أصح ــية أو م ــول فارس ــن أص ــن م والمواطني

4.8.3 سلطنة عمان

ينــص النظــام األســايس للســلطنة عــىل أن العــدل والمســاواة والشــورى 

أســاس للحكــم ويحــرِّم التمييــز بيــن المواطنيــن بسبـــب الجنــس أو األصــل 

أو اللــون أو اللغــة أو الـــدين أو المذهــب أو الموطــن أو المركز االجتمايع، 

لكــن ال يوجــد قانــون وطــي يجــرم التمييــز.

جميــع  عــىل  للقضــاء  الدوليــة  االتفاقيــة  عــىل  الســلطنة  صادقــت 

أشــكال التمييــز العنصــري واتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز 

ــح أو  ــن أو لوائ ــم إىل قواني ــم تترج ــات ل ــذه االتفاقي ــرأة، إال أن ه ــد الم ض

ممارســات تجــرم بعقوبــة الممارســات التمييزيــة.

ــل  ــون العم ــة وقان ــة المدني ــون الخدم ــل قان ــة مث ــن خاص ــاك قواني هن

ــن المتكافئيــن يف الحصــول عــىل  ــن المواطني ــز بي ــذان يحرمــان التميي الل

الوظيفــة المتقــدم لشــغلها أو معاملتهــم عــىل حــد ســواء، وال يجرمانــه.

قانــون  عــىل  بنــاء  الحكوميــة  األجهــزة  بعــض  ضــد  قضايــا  رفعــت 

الخدمــة المدنيــة إلبطــال قــرارات تعييــن، كمــا رفعــت قضايــا ضــد بعــض 

األجهــزة الحكوميــة عــىل أســاس التمييــز مــا بيــن الذكــور واإلنــاث.

ــاك حــاالت  ــم التعامــل معهــم بشــكل متســاٍو، لكــن هن ــون يت المواطن

قــد تعــود إىل ممارســات فرديــة - قبليــة أو تقليديــة - وال تبــدو ممنهجــة.

مظاهــر التمييــز تبــدو محــدودة ألن قانــون الجــزاء العمــاين يجــرم 

اإلســاءة إىل األديــان )المادتــان 269 و273(، كمــا أن التمييــز يُفســر عــىل 

أنــه إثــارة النعــرات الدينيــة أو المذهبيــة أو القبليــة ويه مجرمــة أيضــاً يف 

ــزاء العمــاين. ــون الج قان

ــن  ــف المعل ــل للوظائ ــان يف التأه ــز يف عم ــالت التميي ــرز تمث ــق أب تعل

ــل  ــر الخاضعــة للتشــغيل المركــزي أو الموحــد، مث عنهــا يف الجهــات غي

الشــركات المملوكــة للدولــة والهيئــات الرقابيــة، والهيئــات العامة المنشــأة 

ألغــراض خاصــة. كمــا أن هنــاك مظاهــر تمييــز ممــارس وضغــط اجتمايع 

ضــد العمانيــات المتزوجــات مــن غيــر عمانييــن. يضــاف لذلــك وجــود 

ــخصية،  ــوال الش ــون األح ــوارد يف قان ــاءة ال ــرط الكف ــير ش ــز يف تفس تميي

ــة أو  ــة االبتدائي ــير المحكم ــا تفس ــة العلي ــرت المحكم ــاالت أق ــاك ح وهن

االســتئناف يف اعتبــار البعــد العــريق أو الطبــي )المكانــة االجتماعيــة( 

كأحــد تفســيرات شــرط الكفــاءة واســتندت عليــه يف إبطــال عقــود زواج.

4.8.2 دولة الكويت

تراجعــت الكويــت عــىل هــذا المقيــاس بواقــع ثــالث درجــات، نظــرًا 

لتفاقــم والســتمرار الواقــع الــيسء الــذي تعيشــه فئــة البــدون، وثقــت 

جماعــات حقوقيــة ازديــاًدا يف حــاالت االنتحــار – بينهــم طفــل - الــي 

أقــدم عليهــا عــدد مــن البــدون نظــراً لســوء أوضاعهــم اإلنســانية. وتمثــل 

قضيــة البــدون أقــى مظاهــر التمييــز يف الدولــة وتعتبــر هــذه الفئــة 

حقــوق  مــن  محرومــة  فهــي  الكويــت،  يف  األهــم  المهمشــة  األقليــة 

المواطنــة، فضــالً عــن أن يكــون لهــا مناصــب وتمثيــل يف الدولــة.

يشــير دســتور دولــة الكويــت إىل مبــدأ المســاواة، إذ نصــت المــادة 7 

عــىل أن »العــدل والحريــة والمســاواة دعامــات المجتمــع، والتعــاون 

والتراحــم صلــة وثــى بيــن المواطنيــن«. فيمــا يتعلــق وحــق االنتخــاب ال 

ــاً  يحــق الترشــح إال للمواطــن الكويــي بصفــة أصليــة، أي أن يكــون منتمي

للعوائــل الــي كانــت متواجــدة يف الكويــت منــذ مــا قبــل العــام 1920م. 

)كالنســاء  األخــرى  بالمــواد  الجنســية  عــىل  الحاصلــون  الكويتيــون  أمــا 

المتزوجــات مــن كويتييــن أو الحاصليــن عــىل الجنســية بســبب تقديمهــم 

ــات إال  ــت( فــال يســتطيعون التصويــت يف االنتخاب ــة للكوي خدمــات جليل

ــة مــن اكتســابهم الجنســية. بعــد مــي ســنوات طويل

ال يوجــد يف الكويــت قانــون واضــح يجــرم التمييــز، لكــن جــرى عــام 

ــة، وهــو ال  ــذ الكراهي ــة ونب ــة الوحــدة الوطني 2012م تشــريع قانــون حماي

ــة. ــز يف الدول ــر التميي ــرات ومظاه ــد الثغ ــاً لس ــدو كافي يب
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اســتناًدا لتقريــر الحريــات الدينيــة الصــادر عــن وزارة الخارجيــة االميركيــة 

يف مــارس/آذار 2021 تُصنــف الســعودية عــىل أنهــا »دولــة ذات قلــق 

ــة  ــة ومســتمرة وفظيعــة للحري خــاص« لمشــاركتها يف انتهــاكات منهجي

الدينيــة. أمــا تقريــر الحريــة الدينيــة الصــادر عــن وزارة الخارجيــة البريطانيــة 

للعــام 2021 فيؤكــد أن الســعودية مــن دول أخــرى قليلــة تقــوم باضطهــاد 

منهجــي لألقليــات الدينيــة.

ليســت هنــاك نصــوص دســتورية أو قانونيــة تضمــن التمثيــل المتــكائف 

بيــن المكونــات المجتمعيــة. تنــاول مفاهيــم المواطنــة والوحــدة الوطنية 

ــات  ــف وخطاب ــاك مواق ــك، هن ــة ذل ــة. قبال ــة قانوني ــن أي خلفي ــج م ال تنت

حكوميــة ترتكــز عــىل الشــريعة اإلســالمية وعــىل مبــدأ أن التمييــز محــرم 

يف اإلســالم.

»تعزيــز  أن  عــىل  للحكــم  األســايس  النظــام  مــن   12 المــادة  تنــص 

ــة  ــة والفتن ــؤدي للفرق ــا ي ــة كل م ــع الدول ــب، وتمن ــة واج ــدة الوطني الوح

واالنقســام«، لكــن نــادراً مــا يجــري تطبيــق هــذه المــادة يف حــاالت التمييــز 

الموثقــة يف البــالد عــىل أســاس طائــي أو قبــي أو مناطــي.

هنــاك مزاعــم جــادة ومتكــررة تؤكــد اختــالل التمثيــل ووجــود سياســات 

تمييزيــة عــىل مســتوى أجهــزة الدولــة وعــىل مســتوى الفــرص االقتصاديــة 

وتوزيــع الثــروة وعــىل المناصــب العموميــة ويف المؤسســات التعليميــة 

واإلعــالم. )تقاريــر وزارة الخارجيــة األمريكيــة والبريطانية وملــف المراجعة 

الدوريــة الشــاملة للســعودية يف مجلــس حقــوق اإلنســان(.

ــد مــن التحفظــات  ــز وللســعودية العدي ــون يجــرم التميي ال يوجــد قان

عــىل المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة الــي وقعــت عليهــا، بعضهــا يتعلــق 

بحقــوق المواطنــة للمــرأة )منهــا اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة( والبعــض اآلخــر حــول حقــوق أخــرى تعتبرهــا الدولــة 

ــكال  ــع أش ــىل جمي ــاء ع ــة القض ــا اتفاقي ــريعة )منه ــكام الش ــة ألح مخالف

التمييــز العنصــري(. 

ينــص الدســتور يف المــواد )14 و25( عــىل حق المســاواة بيــن المواطنين 

والعدالــة االجتماعيــة وأن ال تمييــز بيــن مواطــي االتحــاد بســبب األصــل 

أو الموطــن أو العقيــدة الدينيــة أو المركــز االجتمــايع. رغــم ذلــك، هنــاك 

ــة  ــىل معامل ــول ع ــوق أو الحص ــض الحق ــاع ببع ــي يف االنتف ــز ضم تميي

تفضيليــة مرتبطــة بمــا إذا كان المواطــن إماراتيــاً بالقانــون أو بالتجنــس 

ــن  ــع اإلماراتيي ــك من ــون الجنســية اإلمــارايت(، ويشــمل ذل ــة )قان أو بالتبعي

بالتجنــس أو التبعيــة مــن الترشــح واالنتخــاب وإســقاط الجنســية يف حــال 

التغيــب عــن البــالد لســنتين. 

التمييــز  مكافحــة  بشــأن  بقانــون  مرســوم  صــدر  2015م  عــام  يف 

ــاك  ــه. هن ــز ومجاالت ــاً للتميي ــكل واٍف تعريف ــع بش ــه ال يض ــة، لكن والكراهي

أيضــاً قوانيــن خاصــة مثــل قوانيــن العمــل تحــرم التمييــز بيــن المواطنيــن 

ــاق  ــغلها أو اإلخف ــدم لش ــة المتق ــىل الوظيف ــول ع ــن يف الحص المتكافئي

يف معاملتهــم عــىل حــد ســواء، لكنهــا قوانيــن ال تجــرم التمييــز، ويف حــال 

ــة،  ــة للحري ــة أو مانع ــة جنائي ــال عقوب ــم ف ــذا التحري ــة له ــت مخالف وقع

الضــرر  عــن  والتعويــض  الحقــوق  ورد  القــرارات  بإبطــال  يكتــى  وإنمــا 

المــادي والنفــيس.

اإلمــارات،  عليهــا  صادقــت  الــي  الدوليــة  االتفاقيــات  إنفــاذ  يتطلــب 

ــز العنصــري )1974م(  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــىل جمي ومنهــا اتفاقي

ــز ضــد المــرأة )2004م(، أن  ــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التميي واتفاقي

تقــوم الدولــة بتعديــل القوانييــن الوطنيــة أو إصــدار أدوات قانونيــة أو 

ــبة. ــة مناس ــر إداري ــاذ تدابي اتخ

ــة أو  ــي فئ ــة تع ــر تفضيلي ــددة أو معايي ــب مح ــد نس ــمياً، ال توج رس

جماعــة مــن الشــعب دون أخــرى أولويــة أو نفاذيــة يف الوظائــف القياديــة 

والحساســة يف مؤسســات الدولــة. رغــم ذلــك، تؤكــد منظمــات حقوقيــة 

دوليــة )منظمــة العفــو الدوليــة ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش( أن 

السياســية،  مواقفهــم  جــراء  الحقــوق  يف  للتمييــز  تعرضــوا  مواطنيــن 

يضــاف لذلــك وجــود بعــض االعتبــارات القبليــة، إذ أن أغلــب األماكــن 

الحساســة يف الدولــة يتقلــد مناصبهــا أبنــاء قبائــل محــددة منطويــة 

تحــت تحالفــات قبليــة رافقــت تأســيس اإلمــارات.

4.8.6 دولة اإلمارات العربية المتحدة
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3.9 المقياس التاسع: الجاليات األجنبية

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

اإلقامة المستقرة والفاعلة: وجود أنظمة تتيح 

للوافد األجنيب إقامة عادلة وواضحة 35 درجة
301022231718

التمثيل النقايب/المهي: حق العضوية واالنتخاب 

والترشح ورعاية المصالح 20 درجة
101112222

النشاط المجتمي: حق الجاليات يف تنظيم 

األنشطة وإنشاء الجمعيات واألندية 20 درجة
2082018520

602954432440 المجموع 75 درجة

جدول 9: نتائج المقياس التاسع - الجاليات األجنبية

4.9.1 مملكة البحرين

ــا  ــاء كورون ــة الوافــدة مــن وب ــة العمال ــن خدمــات لحماي وفــرت البحري

مــن  المخالفيــن  وإعفــاء  اإلقامــة  تصاريــح  بتجديــد  لهــم  وســمحت 

الطبيــة واللقاحــات. الرعايــة  القانونيــة وتوفيــر  المالحقــة 

ــل  ــة العم ــات منظم ــن اتفاقي ــات م ــىل 10 اتفاقي ــن ع ــت البحري صادق

الدوليــة، منهــا خمــس أساســية. وللبــالد ســجل مميــز ورائــد يف مــا يتمتــع 

ــة وقلمــا  ــب وعائالتهــم مــن إقامــة عادل ــه العمــال المهاجــرون واألجان ب

تواجــه انتقــادات حقوقيــة بهــذا الخصــوص. 

لألجانــب  يحــق  البلديــة،  االنتخابــات  يف  المشــاركة  يخــص  فيمــا 

المقيميــن والذيــن يمتلكــون عقــاراً التصويــت يف االنتخابات دون الترشــح. 

الدولــة للعمــال األجانــب حــق العضويــة والتصويــت  تتيــح قوانيــن 

ــق  ــم الح ــح له ــا ال تتي ــة لكنه ــات المهني ــات والجمعي ــات النقاب يف انتخاب

يف الترشــح، ووفــق دليــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة هنــاك 37 

ــات  ــاً للجالي ــب 19 تنظيم ــات، إىل جان ــة بالجالي ــة خاص ــة وجمعي منظم

أيضــاً، تختلــف مــا بيــن أنديــة ثقافيــة ورياضيــة وتجمعــات خاصــة بهــم.

4.9.2 دولة الكويت

انضمــت دولــة الكويــت إىل منظمــة العمــل الدوليــة منــذ عــام 1961م 

ــات  ــة مــن اتفاقياتهــا ومنهــا ســبع مــن االتفاقي وصادقــت عــىل 19 اتفاقي

األساســية الثمانيــة.

تتعــرض الكويــت النتقــادات واســعة فيمــا يتعلــق وحقــوق العمــال 

ــدرت  ــام 2015م أص ــش(. يف الع ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــن )منظم الوافدي

الكويــت عقــداً موحــداً للعمــال الوافديــن ويف 2016م ســمحت لبعــض 

العمــال بنقــل كفالتهــم إىل رب عمــل جديــد بعــد 3 ســنوات مــن العمــل 

دون أي اشــتراطات. لكــن هــذه اإلصالحــات ال تشــمل عامــالت وعمــال 

المنــازل الوافديــن. عــدد كبيــر مــن العمالــة الوافــدة يقعــون ضحايــا لتجــار 

ــة. ــات البلدي ــب التصويــت يف االنتخاب اإلقامــات. ال يحــق لألجان

تتيــح قوانيــن الدولــة حــق االنضمــام للنقابــات دون حــق الترشــح الــذي 

هــو محصــور للمواطنيــن الكويتييــن فقــط. كمــا ويتيــح قانــون العمــل 

للعمــال األجانــب حــق اختيــار ممثــل لهــم لإلعــراب عــن رأيهــم لــدى 

مجلــس ادارة النقابــة.

ال توجــد نــوادي للجاليــات األجنبيــة يف الكويــت لكــن يتــاح لهــم تنظيــم 

فعالياتهــم والوطنيــة واالجتماعيــة والرياضيــة والدينيــة عــىل نطــاق ضيــق. 
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4.9.4 دولة قطر

ــون  ــاد القان ــد اعتم ــاس بع ــذا المقي ــىل ه ــات ع ــر 8 درج ــت قط تقدم

العّمــال  عــىل  المفــروض  الشــرط  ألــى  الــذي   2020 لســنة   )18( رقــم 

الوافديــن باالســتحصال عــىل إذن مــن صاحــب العمــل يف حــال أرادوا 

تغييــر جهــة عملهــم.  

يؤســس القانــون باإلضافــة إىل قــرار إلغــاء العمــل بتصريــح الخــروج، 

ــة. ــام الكفال ــاء نظ إللغ

كمــا اعتُمــد القانــون رقــم )17( لســنة 2020 الــذي يقــي بتحديــد حــّد 

أدىن لألجــور قيمتــه 1,000 ريــال قطــري )275 دوالر(، وباإلضافــة إىل الحــّد 

األدىن لألجــر األســايّس، يتحتـّـم عــىل أصحــاب العمــل أيًضــا الحــرص عىل 

توفيــر ظــروف ســكنية وغذائيــة الئقــة للعّمــال. )منظمــة العمــل الدوليــة(.

ســمحت قطــر بوجــود مكتــب لمنظمــة العمــل الدوليــة عــىل أراضيهــا 

وبــدأت تنفيــذ برنامــج للتعــاون التقــي مــع منظمــة العمــل الدوليــة 

ــات. ــراء اصالح ــدف إج به

ال يشــارك األجانــب يف انتخــاب المجلــس البلــدي كــون حــق االنتخــاب 

متــاح للقطرييــن فقــط.

ال يتيــح قانــون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة لعــام 2004م الــذي 

تعمــل تحــت مظلتــه الجمعيــات المهنيــة حــق االنضمــام أو الترشــح 

ــتثناءً.  ــب إال اس ــال األجان للعم

ــاٍد للجاليــة المصريــة يف قطــر تأســس يف العــام 2011م، كمــا  يوجــد ن

يوجــد منتــدى خيــري للجاليــة الهنديــة وآخــر للجاليــة الباكســتانية. وتعمد 

الجاليــات األجنبيــة يف قطــر إىل افتتــاح مــدارس خاصــة لهــا وهنــاك أكثــر 

مــن 70 مدرســة جاليــات يف قطــر.

4.9.3 سلطنة عمان

العمــل  العمانيــة  الحكومــة  إللغــاء  تبًعــا  تقدمــت عمــان درجتيــن 

بنظــام شــهادة عــدم الممانعــة الــذي كان يفــرض عــىل العامليــن األجانب 

الحصــول عــىل شــهادة عــدم ممانعــة مــن الكفيل قبــل االنتقــال إىل كفيل 

أخــر، واكتــى النظــام الجديــد باعتبــار مــدة العقــد )ســنتين( كافيــة للوفــاء 

بحــق الكفيــل األول ويســتطيع العامــل بعدهــا نقــل كفالتــه بحريــة. هــذا 

وال تــزال هنــاك تحديــات عمليــة مــن حيــث الممارســة والتطبيــق.

صادقــت عمــان عــىل أربــع مــن االتفاقيــات الثمــاين األساســية لمنظمــة 

العمــل الدوليــة منــذ انضمامهــا إليهــا عــام 1994م.

يف  المشــاركة  مــن  عمــان  ســلطنة  يف  المقيمــون  األجانــب  يحــرم 

العمانييــن. عــىل  تقتصــر  الــي  البلديــة  االنتخابــات 

غيــر  للعامليــن  تســمح  التنفيذيــة  والئحتــه  األجانــب  إقامــة  قانــون 

العمانييــن باســتقدام أســرهم أو مــن يعولونهــم ضمــن قواعــد وشــروط 

محــددة، مــن بينهــا الحــد األدىن لراتــب العامــل الــذي يمكنــه اســتقدام 

عائلتــه، ومــن الحقــوق توضيــح مســؤولية الكفيــل يف ضمــان وصــول 

العامــل وأســرته إىل تغطيــة صحيــة مناســبة، وهنــاك اســتثناءات بحســب 

ــة. ــرية والثقافي ــروف األس ــاة الظ ــوال لمراع األح

يمكــن للعمــال األجانــب المشــاركة يف العمليــة النقابيــة مــن خــالل 

االنضمــام للجمعيــة العموميــة للنقابــات والمشــاركة يف كل الجوانــب 

الــي ترتبــط بمهــام الجمعيــة العموميــة، ولكــن ال يمكنهــم تأســيس هــذه 

ــة المحصــورة عــىل العمانييــن. ــات أو الترشــح لهيئتهــا اإلداري النقاب

بالتنســيق مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة، يســتطيع أفــراد الجاليــات 

الــي  والرياضيــة  والثقافيــة  االجتماعيــة  األنشــطة  تنظيــم  األجنبيــة 

خاصــة. أنديــة  أو  جمعيــات  وإدارة  إنشــاء  وكذلــك  تخصهــم 
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4.9.5 المملكة العربية السعودية

أنظمــة  يف  ملحــوظ  تحســن  مــع  درجــات   7 الســعودية  تقدمــت 

اإلقامــة. فــي مــارس/ آذار 2021، أصــدرت وزارة المــوارد البشــرية والتنمية 

االجتماعيــة »مبــادرة تحســين العالقــة التعاقديــة« الــي تضمنــت عــدداً 

مــن السياســات والضوابــط مــن بينهــا إقــرار نظــام عقــد العمــل بيــن 

ــة. وذكــر تقريــر  صاحــب العمــل والوافــد والــذي حــل محــل نظــام الكفال

حــول حقــوق العمــال المهاجريــن يف الشــرق األوســط يف 14 مــارس 

ــال  ــىل العم ــق ع ــة« تنطب ــة التعاقدي ــين العالق ــادرة تحس ــإن »مب 2021 ف

الوافديــن ممــن يقعــون تحــت مظلــة قانــون العمــل، فيمــا يُســتثىن منهــا 

عمــال المنــازل والمشــتغلون يف الــريع والحراســة والنقــل الخــاص الذيــن 

ــا. ــرر وأضعفه ــة للض ــات عرض ــر الفئ ــرون أكث يُعتب

أودعــت الســعودية يف 7 ديســمبر/ كانــون األول 2020 وثائــق التصديــق 

عــىل االتفاقيــة رقــم 95 لعــام 1949 بشــأن حمايــة األجــور واالتفاقيــة رقــم 

120 لعــام 1964 بشــأن القواعــد الصحيــة يف التجــارة والمكاتــب، والــذي 

وضــع يف خانــة الضمانــات لحمايــة حقــوق العمــال ورفاههــم، وال ســيما 

يف ظــل جائحــة كورونــا. 

صادقــت الســعودية يف أبريل/نيســان 2021 عــىل بروتوكــول عــام 2014 

المكّمــل التفاقيــة رقــم 29 لعــام 1930 المتعلقــة بالعمــل الجبــري والــذي 

يحمــي العامليــن مــن ممارســات االســتخدام االحتياليــة والتعســفية. 

انضمــت الســعودية إىل منظمــة العمــل الدولية عــام 1976م وصادقت 

عــىل 16 اتفاقيــة منهــا 6 اتفاقيات أساســية. 

ــات  ويواجــه األجانــب مالحقــات ومداهمــات ألماكــن ســكنهم وعملي

ترحيــل قســري جماعيــة دون محاكمــات عادلــة أو ضمــان لحقوقهــم 

ــة.  المادي

يواجــه العمــال األجانــب ضريبــة عــىل المرافقيــن بواقــع 100 ريــال 

ــن  ــا زاد م ــو م ــام األول وه ــق يف الع ــكل مراف ــوايل 27 دوالراً( ل ــهرياً )ح ش

األعبــاء الماليــة.

ليــس هنــاك نــص يف نظــام العمــل الســعودي يتعلــق بحقــوق العمــال 

األجانــب يف الترشــح واالنتخــاب يف الجمعيــات المهنيــة، وال يحــق لهــم 

المشــاركة يف االنتخابــات البلديــة.

القوانيــن الســعودية ال تتضمــن أيــة إشــارة إىل حــق العمــال األجانــب 

ــل  ــى مث ــا، وتب ــى تنظيمه ــة أو ح ــة أو رياضي ــواٍد اجتماعي ــيس ن يف تأس

ــة  ــات العمالي ــل المجمع ــىل داخ ــر ع ــدودة وتقتص ــطة مح ــذه األنش ه

المغلقــة وبحســب االتفــاق بيــن العمــال وأربــاب العمــل وال تســتند عــىل 

ــة واضحــة ومنشــورة. ــة قانوني مدون

يمكــن اإلشــارة إىل أن األجانــب مــن غيــر المســلمين ال يمتلكــون الحــق 

يف ممارســة طقوســهم الدينيــة بحريــة إال يف نطــاق ضيــق، ويف حــال 

أقــدم األجانــب عــىل التعبــد يف أماكنهــم الخاصــة فإنهــم قــد يتعرّضــون 

لخطــر االعتقــال والســجن.

4.9.6 دولة اإلمارات العربية المتحدة

مــن أبــرز االنتقــادات الموجهــة لنظــام العمــل يف دولــة اإلمــارات هــو 

ــات  ــة الحركــة والســفر للجالي ــد لحري ــة ومــا يتبعــه مــن تقيي نظــام الكفال

البــالد. كمــا وثقــت المنظمــات الحقوقيــة حــاالت طــرد  األجنبيــة يف 

ــية. ــباب سياس ــالد ألس ــن الب ــم م ــون وترحيله ــالف القان ــب خ ــال أجان عم

عمــل  صاحــب  أو  مســتثمراً  أو  موظفــاً  كان  ســواء  للمقيــم  يجــوز 

اســتقدام أفــراد أســرته المباشــرة وطلــب تأشــيرة إقامــة لهــم يف دولــة 

ــاً، لــم تعــد مهنــة الموظــف أو العامــل شــرطاً الســتقدام  اإلمــارات. حالي

أفــراد األســرة حيــث تــم اســتبدال شــرط المهنــة بالدخــل وهــو مــا يتطلــب 

فقــط راتــب بحــد أدىن 4,000 درهــم شــهرياً )حــوايل ألــف دوالر( أو راتــب 

ــكن.  ــارايت وس ــم إم ــدره 3,000 دره ق

للعمــال  يتيــح  ال  مــا  وهــو  اإلمــارات  يف  عماليــة  نقابــات  توجــد  ال 

مصالحهــم. وتمثيــل  حقوقهــم  عــن  الدفــاع  واألجانــب  المواطنيــن 

يمكــن للتجــار األجانــب الترشــح يف انتخابــات غرفــة التجــارة والصناعــة 

ــىل  ــكيلها ع ــق تش ــر ح ــة، فيقتص ــات المهني ــبة للجمعي ــا بالنس ــديب. أم ب

المواطنيــن فقــط ولألجانــب الحــق يف العضويــة والمشــاركة يف الترشــح 

واالنتخــاب لمجالــس إدارة بعــض مــن هــذه الجمعيــات.

االجتماعيــة  األنشــطة  تنظيــم  األجنبيــة  الجاليــات  أفــراد  يســتطيع 

ــة  ــات أو أندي ــي تخصهــم أو إنشــاء وإدارة جمعي ــة ال ــة والرياضي والثقافي

خاصــة بهــم وذلــك تبعــاً لموافقــة وإشــراف وزارة تنميــة المجتمــع.
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3.10 المقياس العاشر: الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

نفوذ األسر الملكية: تمثيل أعضاء األسر يف 

المناصب العليا 100 درجة
235060803535

توطين المناصب: نفاذية وأولوية المواطنين يف 

الوصول إىل الوظائف القيادية والحساسة يف 

األجهزة القضائية واألمنية والعسكرية 50 درجة

152040403020

38701001206555 المجموع 150 درجة

جدول 10: نتائج المقياس العاشر - الوصول إىل المناصب القيادية والحساسة

4.10.1 مملكة البحرين

تراجعــت البحريــن درجتيــن مــع توثيــق المزيــد مــن مراســيم التعيينــات 

الخاصــة باألســرة الحاكمــة يف المناصــب القياديــة خــالل العــام المــايض 

خصوًصــا يف قطــاع النفــط والغــاز. هــذا ويشــكل أعضــاء األســرة الحاكمــة 

البحرينيــة نحــو 10 أعضــاء مــن أصــل 25 عضــواً يف مجلــس الــوزراء، كمــا 

ــر« دون أن  ــة »وزي ــرى بدرج ــة أخ ــب قيادي ــم مناص ــد منه ــغل العدي ويش

يكونــوا أعضــاءً يف مجلــس الــوزراء. 

جميــع التعيينــات يف الوظائــف العليــا يف الــوزارات والهيئات الســيادية، 

كــوزارة الداخليــة وقــوة دفــاع البحريــن والحــرس الوطــي والحــرس الملي 

ووزارة الماليــة ومجلــس الدفــاع األعــىل تذهــب ألعضــاء مــن األســرة 

الحاكمــة، وتــم تســجيل اســتثناء واحــد يف وزارة الخارجيــة.

وزارات/  )وكالء  العليــا  الحكوميــة  المناصــب  يف  للتعيينــات  بالنســبة 

ــن  ــاء م ــب ألعض ــذه المناص ــن ه ــر م ــب كبي ــب نصي ــن( يذه ــدراء عامي م

األســرة الحاكمــة. وكذلــك قطــاع القضــاء الــذي يشــكل أعضــاء األســرة 

ــر  ــب غي ــة بنس ــات المجتمعي ــة المكون ــود بقي ــع وج ــه م ــة في ــبة وازن نس

متكافئــة.

يمكــن القــول إن ثلــث المناصــب القياديــة والعليــا يف الدولــة يه ألفــراد 

مــن األســرة الحاكمــة كمــا لوحــظ وجــود سياســات تعييــن تميــل إىل 

االعتمــاد عــىل عامــل القــرب منهــا وينســحب ذلــك عــىل قبائــل وعائــالت 

ــة المواطنيــن يف المملكــة. ــة عــىل بقي ــزات تفضيلي محــددة تتمتــع بمي

األجهــزة  يف  األجانــب  عــىل  االعتمــاد  يف  قائمــة  سياســات  هنــاك 

مــن  المواطنيــن  ضــد  تمييزيــة  سياســات  جــراء  واألمنيــة  العســكرية 

الشــيعة )تقاريــر مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان وتقاريــر وزارة الخارجيــة 

اإلنســان(. حقــوق  مجلــس  يف  الدوريــة  والمراجعــة  األمريكيــة 
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4.10.2 دولة الكويت

يغلــب حضــور أعضــاء األســرة الحاكمــة يف الكويــت يف المناصــب 

الدولــة.  القياديــة يف  المناصــب  بــايق  الســيادية ويف 

ال تحتكــر األســرة جميــع المناصــب الوازنــة يف الحكومــة، ومنهــا وزارتــا 

ــن وزراء مــن خــارج األســرة يف هــذه  ــم تعيي ــة والعــدل، إذ جــرى ت المالي

المناصــب. 

القضائيــة  الســلطة  المالكــة يف  العائلــة  يُلحــظ أي وجــود ألفــراد  ال 

مقارنــة بتواجــد ملحــوظ يف المؤسســات األمنيــة والعســكرية. قيــادة 

وزارة  عــدا  الصبــاح  آلل  محتكــرة  تبــدو  والعســكرية  األمنيــة  األجهــزة 

الداخليــة. تجــدر مالحظــة أن أبنــاء العوائــل الكويتيــة )بصفــة أصليــة( 

فقــط هــم مــن يحــق لهــم التواجــد وتبــوء مناصــب عاليــة أيضــاً يف هــذه 

األجهــزة.

تتيــح للكويــت بشــكل عــام للمواطنيــن تــويل الوظائــف يف المؤسســات 

القضائيــة واألمنيــة والعســكرية. وليــس مؤكــداً حــى اآلن وجــود »أجانب« 

بشــكل ملحــوظ يف القــوات األمنيــة والعســكرية الكويتيــة، ووفقــاً لورقــة 

المتعاقديــن  الجنــود  عــن   2020 يف  للســالم  كارنيــي  مركــز  أعدهــا 

المتعاقديــن  للجنــود األجانــب  لــم تجــدد  الكويــت  فــإن  الخليــج،  يف 

بســبب الضغــوط الديموغرافيــة واالقتصاديــة، وبســبب فرضهــا الخدمــة 

ــن. ــىل المواطني ــة ع ــكرية اإللزامي العس
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4.10.4 دولة قطر

يقتصــر حضــور أعضــاء األســرة الحاكمــة القطريــة يف مجلــس الــوزراء 

عــىل رئاســة الــوزراء ووزيــر الداخليــة ووزيــر الخارجيــة. للقطرييــن مــن أبنــاء 

ــظ  ــن المالح ــة، وإن كان م ــا وقيادي ــب علي ــوؤ مناص ــرى تب ــالت األخ العائ

تكــرار أســماء عائــالت محــددة يف هــذه المناصــب.

ــم  ــتور ل ــا أن الدس ــة كم ــب القضائي ــة المناص ــرة الحاكم ــر األس ال تحتك

ينــص عــىل تــرؤس األميــر للســلطة القضائيــة، وهــو أمــر تتفــرد فيــه قطــر 

ــج. ــة دول الخلي ــة ببقي مقارن

القائــد األعــىل للجيــش هــو أميــر البــالد لكــن أغلــب المناصب العســكرية 

يف الجيــش يه لمواطنيــن، إذ يتــاح للمواطنيــن تــويل الوظائــف القضائية 

ــي كانــت متواجــدة  ــل ال ــل والعوائ ــة يه للقبائ والعســكرية، لكــن األولوي

ــن  ــة م ــالت المقرب ــل والعائ ــام 1930م وللقبائ ــل الع ــا قب ــذ م ــر من يف قط

األســرة الحاكمــة.

العســكرية  العمــل يف مؤسســاتها  تتيــح لألجانــب  أن قطــر  لوحــظ 

واألمنيــة.

4.10.5 المملكة العربية السعودية
تحتكــر األســرة الحاكمــة غالبيــة المناصــب الوزاريــة الســيادية: وزارة 

الداخليــة، الخارجيــة، الدفــاع، الحــرس الوطــي، وزارة البتــرول والثــروة 

المعدنيــة )الطاقــة(، وتســتثىن مــن ذلــك وزارة الماليــة.

الشــؤون  مجلــس  الهيئــات:  مــن  عــدد  عــىل  العهــد  ويل  ويشــرف   

االقتصاديــة والتنميــة ومجلــس الشــؤون السياســية واألمنيــة، والمجلــس 

االعــىل لشــركة أرامكــو، الهيئــة العامــة لالســتثمار، والهيئــة الوطنيــة العليــا 

لمكافحــة الفســاد، ومجلــس المخاطــر الوطنيــة. 

يشــغل األمــراء مــن األســرة الحاكمــة بشــكل كامــل مناصــب أمــراء 

المناطــق يف المملكــة كمــا أن غالبيــة المؤسســات العســكرية يديرهــا 

أمــراء.

ال يوجــد مــا يشــير إىل أي تواجــد ألفــراد األســرة الحاكمــة يف المؤسســة 

داخــل  وظائــف  أيــة  تــويل  يف  بأجانــب  االســتعانة  تتــم  وال  القضائيــة 

تــويل وظائــف قضائيــة  المواطنــون  القضائيــة. يســتطيع  المؤسســات 

وأمنيــة وعســكرية لكــن التوظيــف يخضــع لمعاييــر صارمــة يحددهــا 

وتأثيــرات  أعرافــاً  هنــاك  أن  يبــدو  كمــا  الحاكمــة،  األســرة  مــن  القــرب 

مناطقيــة وطائفيــة يف تــويل المناصــب العامــة يف الدولــة.

4.10.6 دولة اإلمارات العربية المتحدة

يحتكــر أفــراد األســر الحاكمــة يف كل إمــارة العديــد مــن المناصــب 

الوزاريــة الســيادية والمناصــب التنفيذيــة العليــا، أمــا عــىل مســتوى االتحاد 

فيبــدو ممكنــاً وصــول المواطنيــن إىل بعــض الــوزارات المهمــة كاالقتصــاد 

بالــوزارات  الحاكمــة  األســر  أفــراد  يحتفــظ  فيمــا  والصحــة  والتعليــم 

ــة. ــاع والداخلي ــن والدف ــة واألم ــل الخارجي ــيادية مث الس

يغلــب وجــود أعضــاء األســر الحاكمــة يف المناصــب العليــا للدولــة، 

ــب  ــة يف الحقائ ــية وقبلي ــات سياس ــروز توازن ــاب إىل ب ــكان الذه ــن باإلم لك

الســيادية والعســكرية. أمــا الحقائــب المختصــة فمعظــم شــاغليها مــن 

المواطنيــن. هنــاك محوريــة لقبائــل وعائــالت ترتبــط باألســر الحاكمــة يبدو 

مــن الواضــح أنهــا تحتكــر جــزءاً أو حصــة يف هيــاكل ومناصــب الدولــة. 

غالبــاً مــا يكــون القضــاة مــن خــارج األســر الحاكمــة. رغــم ذلــك، تلعــب 

االرتباطــات القبليــة والعائليــة دوراً يف هــذه التعيينــات.

ألعضــاء األســر الحاكمــة وممثــي القبائــل حــظ وافــر يف قيــادة األجهزة 

األمنية والعســكرية.

4.10.3 سلطنة عمان

تراجعــت عمــان 5 درجــات يف هــذا المؤشــر حيــث تزايــدت التعيينــات 

جامعــة  ورئيــس  الخارجيــة  وزيــر  منهــا  الســلطان،  أســرة  داخــل  مــن 

ــب  ــترجاع منص ــم اس ــا ت ــا كم ــة العلي ــس المحكم ــوس ورئي ــلطان قاب الس

ــلطانية. ــرة الس ــراد األس ــد أف ــاع ألح ــؤون الدف ــوزراء لش ــس ال ــب رئي نائ

يالحــظ تواجــد ألفــراد األســرة يف مناصــب قياديــة وأكاديميــة، أمــا 

المناصــب العســكرية العليــا - خــالف منصــب نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون 

ــن ال  ــن مواطني ــغولة م ــا مش ــيايس - فجميعه ــب س ــو منص ــاع وه الدف

ــة. ــرة الحاكم ــون لألس ينتم

بشــكل عــام، تميــل سياســات التعييــن إىل االعتمــاد عــىل عامــل الــوالء 

للدولــة أكثــر ممــا ترتكــز عــىل العضويــة يف األســرة الحاكمــة، ولــو أن 

هــذه العضويــة مســوغ جيــد يف كثيــر مــن األحيــان الســتحقاقات كبــرى، 

وينســحب ذلــك عــىل القبائــل المواليــة لألســرة والقبائــل ذات التاريــخ 

الســيايس المناهــض.

ال توجــد نســب محــددة أو معاييــر تفضيليــة تعــي فئــة مــن الشــعب 

يف  والحساســة  القياديــة  الوظائــف  يف  نفاذيــة  أو  أولويــة  أخــرى  دون 

هنــاك  أن  مالحظــة  يمكــن  والعســكرية.  واألمنيــة  القضائيــة  األجهــزة 

تدويــراً بيــن مختلــف القبائــل أو ممثــي المصالــح يف الوظائــف القياديــة 

والحساســة. 

ال وجــود يذكــر ألفــراد األســرة الحاكمــة يف المؤسســات القضائيــة 

)المحاكــم والمجلــس األعــىل للقضــاء(. وبالنســبة إىل قيــادة األجهــزة 

ــاك  ــتخبارات( فهن ــي واالس ــن الوط ــات األم ــكرية )مؤسس ــة والعس األمني

بعــض أفــراد األســرة الحاكمــة بحكــم تدرجهــم العســكري أو اإلداري، 

ــة.  ــة تفضيلي ــود معامل ــىل وج ــدل ع ــا ي ــة م ــس ثم ــن لي لك

يمكــن االطمئنــان إىل أن تــويل الوظائــف يف المؤسســات القضائيــة 

ــز. ــال تميي ــع ب ــاح للجمي ــة مت ــل والممارس ــكرية يف األص ــة والعس واألمني
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عمــل عــى إعــداد هــذه الدراســة فريــق مــن الباحثيــن مــن داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومــن المتخصصيــن 

يف دراســة منطقــة الخليــج وتحديــداً مــا يرتبــط بالعلــوم السياســية واإلنســانية. ويعتمــد المؤشــر عــى 10 مقاييــس 

رئيســية لقيــاس نســب »المشــاركة السياســية« يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ويتضمــن كل »مقيــاس« مجموعــة 

مــن »العناصــر« ومــن ثــم »التفصيــات« الــي يتــم تقييمهــا والبحــث فيهــا.

ــرح  ــم وش ــون تقيي ــر الباحث ــدار األول )2020( باش ــج اإلص ــىل نتائ ــاءً ع بن

وتســبيب وتفســير ظــروف كل دولــة محــل الدراســة يف كل مــن المقاييــس 

والعناصــر والتفصيــالت، وذلــك مــن خــالل اســتمارات رصــد اعتُمــد عليهــا 

كدليــل موحــد لتتبــع حــاالت وجــود المشــاركة أو تعطلهــا أو عرقلتهــا أو 

غيابهــا، باإلضافــة إىل رصــد المتغيــرات الــي حدثــت حــى منتصــف عــام 

.2021

عــىل  اإلصــدار  هــذا  يعتمــد  األول  التأســييس  اإلصــدار  غــرار  عــىل 

اعتمادهــا  تــم  فرعيــة  عناصــر  مــن  تتكــون  الــي  العشــرة  المقاييــس 

لالســتدالل  مالزمتــه  وتحديــد  مقيــاس  كل  لــوزن  أساســية  مقومــات 

عــىل حالــة المشــاركة. يتجــزأ كل عنصــر إىل تفصيــالت لــكل منهــا أوزان 

ــات ورصــد الظواهــر  ــاءً عــىل قــراءة البيان ــة بن ــد درجاتهــا النهائي تــم تحدي

واألحــداث.

وكانــت مجــاالت المقاييــس وعناوينهــا وتوزيــع الدرجــات عليهــا قــد 

مقيــاس  كل  أهميــة  لمــدى  تبعــاً  األول  التأســييس  اإلصــدار  يف  أقــرت 

ومــدى اشــتباكه وتأثيــره عــىل طبيعــة األنظمــة السياســية القائمــة يف 

الــدول الســت والظــروف االجتماعيــة فيهــا. كمــا جــرى توزيــع األوزان 

ــة  ــة نهائي ــة كمحصل ــاد )1,000( درج ــاس اعتم ــىل أس ــس ع ــىل المقايي ع

ــية  ــاركة السياس ــا المش ــون فيه ــي تك ــة ال ــة المثالي ــة الدول ــة لحال افتراضي

ــة يف أقــى درجاتهــا ومشــمولة يف كافــة المجــاالت والقطاعــات،  فاعل

وبالمثــل جــرى توزيــع الدرجــات الداخليــة بيــن العناصــر يف كل مقيــاس.

بيــن  كبيــراً  الفحــص  ودرجــات  أوزان  يف  التفــاوت  يكــون  أال  ورويع 

مختلــف المقاييــس والعناصــر تجنبــاً لربــط النتائــج النهائيــة بعالمــات 

وفعــالً  واقعــاً  لهــا  يكــون  أن  مــا ســواها، دون  عــىل  تطــى  وعوامــل 

الثقــل والتأثيــر يف حــاالت الــدول محــل الدراســة، مــا قــد يضــي للمؤشــر 

قــراءات منحرفــة مبنيــة عــىل تشــخيص نظــري صــرف بعيــد عــن التركيبــة 

السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة المعقــدة لهــذه الــدول.

يعتمــد الباحثــون يف معلوماتهــم عــىل عــدة مصــادر يه البيانــات 

الحكوميــة الرســمية وتصريحــات المســؤولين والتشــريعات والقوانيــن 

المنظمــات  وبيانــات  الرســمية واألهليــة  المؤسســات  النافــذة وتقاريــر 

ــر  ــدويل وتقاري ــك ال ــدويل والبن ــد ال ــدوق النق ــل صن ــة مث ــات الدولي والهيئ

المنظمــات واللجــان التابعــة لألمــم المتحــدة. ويحــرص الباحثــون عــىل 

التدقيــق يف صحــة البيانــات وواقعيتهــا حــى ال تكــون النتائــج منحــازة 

لمــا قــد تــروج لــه الروايــات الرســمية يف وصــف حالــة صوريــة مــن االنفتــاح 

والمشــاركة الداخليــة أو مــا قــد تثيــره آراء سياســية غيــر موضوعيــة وغيــر 

ــم. ــلطات الحك ــة لس ــات معارض ــراد أو جه ــة ألف علمي

كمــا اهتــم الباحثــون بمالحظــة رغبــة وإمكانــات المجتمعــات المحلية 

يف التفاعــل الســيايس يف المســاحات الموجــودة يف الدولــة ويف الســي 

ــتغال  ــا أو االش ــول إليه ــات الوص ــر آلي ــاحات أو تطوي ــذه المس ــيع ه لتوس

فيهــا، دون االكتفــاء بتقييــم أداء الســلطات وحــده يف تشــريع أو تقييــد أو 

إتاحــة أو احتــكار فضــاءات المشــاركة السياســية وأدواتهــا.

ــع  ــدم أو تراج ــدى تق ــراءة يف م ــاين )2021( ق ــدار الث ــج اإلص ــدم نتائ تق

طبيعــة  ويف  لديهــا  السياســية  المشــاركة  حــاالت  يف  الســت  الــدول 

المجــاالت الــي حــدث فيهــا التغييــر إيجابــاً أو ســلباً.

ــب  ــىل الترتي ــج ع ــرض النتائ ــدول يف ع ــب ال ــىل ترتي ــر ع ــد المؤش يعتم

األبجــدي ألســمائها باللغــة اإلنجليزيــة. 

النهائيــة للمؤشــر  النتائــج  أيــة دولــة يف  ال يعكــس تقــدم أو تراجــع 

المعتمــدة.   المقاييــس  جميــع  يف  التفصيليــة  نتائجهــا 
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المقاييس المعتمدة

المقياس األول:
الحياة الدستورية 50 درجة ويشمل العناصر:

10 درجاتالمرجعية الدستورية: آليات اإلصدار والتعديل.

15 درجةضمان حق المشاركة السياسية.

15 درجةالقوانين المنظمة/ الُمقيدة.

10 درجاتااللتزام بأحكام الدستور.

المقياس الثاني:
االنتخابات العامة  150 درجة ويشمل العناصر:

مجــاالت االنتخــاب )حكوميــة، مجالــس نيابيــة، 

مجالــس بلديــة(.
20 درجة

حاكمية المؤسسات المنتخبة )الصالحيات/ 

الفصل بين السلطات/ الرقابة/ التشريع/ 

المساءلة/ الشراكة يف صنع القرار/ صالحيات 

حل المؤسسات(.

50 درجة

40 درجةفاعلية ونجاعة المؤسسات المنتخبة.

40 درجةآلية صياغة النظام االنتخايب وترسيم الدوائر.

المقياس الثالث:
التنظيمات السياسية  100 درجة ويشمل العناصر:

30 درجةمشروعية التنظيمات السياسية.

25 درجةتوافر أدوات المعارضة.

25 درجةسالمة الممارسين.

10 درجاتاالستقاللية اإلدارية والمالية.

10 درجاتالمشاركة يف االنتخابات كقوائم.

المقياس الرابع: 
مؤسسات المجتمع المدني  100 درجة ويشمل العناصر:

البيئــة القانونيــة: ضمــان حــق األفــراد والجماعــات 

وجمعيــات  األهليــة  المنظمــات  تأســيس  يف 

النفــع العــام وجماعــات الضغــط.

40 درجة

النقابات والجمعيات المهنية: التشريع/ التعدد 

النقايب واالتحادات/ توافر أدوات العمل النقايب 

بما يشمل حق اإلضراب.

40 درجة

10 درجاتاستقاللية المؤسسات.

10 درجاتالقيود والعراقيل.

المقياس الخامس:
التوازن الجندرى وإشراك الشباب

75 درجة ويشمل العناصر:

تمكيــن المــرأة: حــق االنتخــاب/ الكوتــا يف المجالــس 

المنتخبــة/ تــويل المناصــب القياديــة والعليــا .
50 درجة

25 درجةإشراك الشباب: سن االقتراع/ تويل المناصب العليا.

المقياس السادس: 
الشفافية  50 درجة ويشمل العناصر:

مشــاركة المعلومــات: حــق الوصــول إىل المعلومــة 

وتداولهــا ونشــرها.
25 درجة

الرقابة المستقلة: أعمال وأداء السلطات التنفيذية 

والتشريعية والقضائية مصادر الثروات وإنفاق المال 

العام.

25 درجة

المقياس السابع:
حرية الرأى والتعبير  150 درجة ويشمل العناصر:

30 درجةالحريات الصحافية.

30 درجةاستقاللية المؤسسات اإلعالمية.

30 درجةالرقابة عىل اإلنترنت.

30 درجةحرية وسالمة األفراد يف ممارسة النقد.

عــىل  والتحريــض  الكراهيــة  خطابــات  مواجهــة 

. لعنــف ا
30 درجة

المقياس الثامن:
تمثيل الجماعات واألقليات  100 درجة ويشمل العناصر:

المســاواة: ضمــان حــق كافــة المواطنيــن عــىل 

حــد ســواء مــن كامــل حقــوق المواطنــة.
40 درجة

التمييــز: ضمــان عــدم التميــز ألســباب سياســية أو 

دينيــة أو ثقافيــة أو مناطقيــة أو عرقيــة أو طبقيــة.
40 درجة

متناســب  تمثيــل  ضمــان  المتناســب:  التمثيــل 

مؤسســات  يف  واألقليــات  للجماعــات  وعــادل 

الدولــة.

20 درجة

المقياس التاسع:
الجاليات األجنبية   75 درجة ويشمل العناصر:

اإلقامــة المســتقرة والفاعلــة: وجــود أنظمــة تتيــح 

ــن  ــة تضم ــة وواضح ــة عادل ــيب إقام ــد األجن للواف

ــة. الحقــوق ومنهــا انتخــاب المؤسســات البلدي

35 درجة

العضويــة  حــق  المهــي:  النقــايب/  التمثيــل 

المصالــح. ورعايــة  والترشــح  واالنتخــاب 
20 درجة

النشــاط المجتمــي: حــق الجاليــات يف تنظيــم 

األنشــطة وإنشــاء الجمعيــات واألنديــة.
20 درجة

المقياس العاشر:
الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة

 150 درجة ويشمل العناصر:

نفــوذ األســر الملكيــة: تمثيــل أعضــاء األســر يف 

وهيئــات/  وزارات  الحكومــة:  العليــا:  المناصــب 

والعســكرية.  األمنيــة  المؤسســات  القضــاء/ 

100 درجة

توطيــن المناصــب: نفاذيــة وأولويــة المواطنيــن 

يف الوصــول إىل الوظائــف القياديــة والحساســة 

يف األجهــزة القضائيــة واألمنيــة والعســكرية. 

50 درجة
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قــراءات معمقــة يف كل مــن: "اإلعــالن العالمــي لحقــوق 

اإلنســان" — الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة - 10 كانــون 

ــوق  ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــمبر 1948، و"العه األول/ديس

لألمــم  العامــة  الجمعيــة  قــرار  والسياســية"  المدنيــة 

الــدويل  و"العهــد   ،1966 كانون/ديســمبر   16  - المتحــدة 

والثقافيــة"  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 

ــاين/ ــون الث ــدة 16 كان ــم المتح ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ق

ديســمبر 1966".

مؤشــر  منهــا:  أخــرى،  مؤشــرات  مــع  مقارنــة  دراســة 

)Freedom House(، ومقيــاس  فريــدوم هــاوس   - الحريــة 

 ،)ARAB REFORM INITIATIVE( – الديمقراطيــة العــريب

بــال  مراســلون   – الصحافــة  لحريــة  العالمــي  والتصنيــف 

أخــرى. وإقليميــة  دوليــة  ومقاييــس  حــدود، 

تحليلهــا  المعلومــات،  إىل  الولــوج  عــىل  القــدرة  مــدى 

مصادرهــا.  مــن  والتثبــت 

القــدرة عــىل تطبيــق وقيــاس هــذه المقاييــس -قــدر اإلمكان- 

عــىل جميــع الــدول وفقــاً لطبيعــة أنظمــة الحكــم وهيكلــة 

النظــام الســيايس.

الخبــراء  مــن  مجموعــة  بهــا  شــارك  الــي  الــورش  نتائــج 

واألكاديمييــن والمهتميــن، وكذلــك المالحظــات الفنيــة الــي 

تلقاهــا فريــق العمــل مــن االستشــاريين.  

عوامل اعتماد المقايـيـس

تم اعتماد المقاييس يف هذا المؤشر بناء عىل عدة عوامل، ويه:




