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المقـدمـة

جديــر بالذكــر أن »البيــت الخليجــي للدراســات والنشــر«، وهــو الجهة 

الــي أشــرفت عــى تصميــم وإنجــاز هــذا المؤشــر، هــو بيــت خبــرة مقره 

العاصمــة البريطانيــة لنــدن، يعمــل كمؤسســة بحثيــة ودار نشــر – غيــر 

ــات  ــل والدراس ــد والتحلي ــات الرص ــر دراس ــاج ونش ــىن بإنت ــة – تع ربحي

االســتراتيجية والمعمقــة حــول السياســات والقضايــا المتعلقــة بــدول 

الخليــج وجوارهــا اإلقليمــي. 

ينفــرد هــذ المؤشــر بكونــه أول إصــدار بحــي متخصــص يُعــىن 

ــدول  ــاون ل ــس التع ــية يف دول مجل ــاركة السياس ــة المش ــاس درج بقي

الســياقات  مجمــوع  بيــن  يمــزج  بأنــه  ويتميــز  العربيــة.  الخليــج 

المفاهيميــة )األكاديميــة، االتفاقيــات والعهــود الدوليــة، المعــارف 

النشــأة  وظــروف  الخصوصيــات  وبيــن  الممارســاتية(،  والخبــرات 

المجلــس.    دول  يف  الحكــم  أنظمــة  وهيكليــة 

ــار موضوعــة »المشــاركة السياســية« إحــدى أهــم مقومــات  وباعتب

ضــرورة  المؤشــر  هــذا  وجــود  يمثــل  الديمقراطيــة،  الدولــة  إنجــاز 

ــج.  ــدين يف دول الخلي ــع الم ــات المجتم ــات ومؤسس ــة للحكوم ُملح

وكذلــك هــو األمــر بالنســبة إىل الهيئــات الدوليــة والمؤسســات البحثيــة 

ــة.  المعني

يحــاول المؤشــر اإلجابــة عــى ســؤال رئيــس يتعلــق بمــدى ونســبة 

لمواطنيهــا  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  إشــراك 

المواطنيــن  وقــدرة  رغبــة  مــن  ذلــك  عــى  يترتــب  ومــا  سياســياً، 

أنفســهم، أفــراداً وجماعــات، عــى المشــاركة يف صنــع القــرار والتأثيــر 

يف سياســات الدولــة، ويف تشــريعاتها، ومجمــل مظاهــر ونواحــي 

واالجتماعيــة. السياســية  الحياتيــن 

يســى المؤشــر إىل أن يقــدم جهــداً وافيــاً لتســليط الضــوء عــى أبــرز 

المنجــزات واالخفاقــات والتوصيــات فيمــا يتعلــق وقــدرة المواطنيــن 

يف  بفاعليــة  والمســاهمة  السياســية  المشــاركة  عــى  الخليجييــن 

ــرار. ــة الق صناع

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 

ــدول الخليــج العربيــة( وهــو  منطقــة البحــث )دول مجلــس التعــاون ل

مــا أتــاح للباحثيــن القــدرة عــى صياغــة مقاييــس المؤشــر بالمســتوى 

ــة.       ــة والمالءم ــن الدق ــول م المأم

ــاس  ــا يف األس ــى أنه ــاًء ع ــر بن ــذا المؤش ــدول يف ه ــار ال ــأيت اختي ي

ضمــن مجــال اهتمــام وعمــل »البيــت الخليجــي للدراســات والنشــر«. 

التاريخيــة والثقافيــة واالجتماعيــة  يضــاف إىل ذلــك أن المشــتركات 

وتشــابه أنظمــة الحكــم )ملكيــات وراثيــة( بيــن هــذه الــدول، كل ذلــك 

متســقة  المؤشــر  يف  المعتمــدة  المقاييــس  تكــون  أن  يف  ســاهم 

ومتجانســة.

المشــاركة  أن  عــى  مســتقر  مفاهيمــي  توافــق  ثمــة  كان  ولئــن 

الدولــة  إنجــاز  مقومــات  مــن  أصيــل  مقــوم  يه  السياســية 

ــراد  ــن لألف ــي تضم ــة« ال ــل »اآللي ــاً، تمث ــا، إجرائي ــة، إال أنه الديمقراطي

تحقيــق »طموحاتهــم« والقــدرة عــى التأثيــر يف اتخــاذ القــرار سياســياً 

ــاً وصــوالً لتحقيــق »التنميــة« و«الصالــح  ــاً وثقافي ــاً واجتماعي واقتصادي

العــام«. 

هــذا المؤشــر يعتمــد يف تشــريحه لـــ »المشــاركة السياســية« عــى 

أن لألفــراد الحــق يف المشــاركة الفاعلــة والعادلــة يف الحيــاة السياســية 

ويف  الثــالث  الســلطات  عــى  والرقابــة  التشــريعية  والمؤسســات 

انتقادهــا، مــع ضــرورة مراعــاة التمثيــل العــادل والمتناســب لمختلــف 

الجماعــات واألقليــات دون تمييــز، وبمــا يشــمل تمكيــن المــرأة وفئــة 

ــباب. الش

ورغــم عديــد التعريفــات، وتوافــق واختــالف نصوصهــا، يعتمــد هذا 

المؤشــر عــى تعريــف المشــاركة السياســية باعتبارهــا: “الممارســة 

والتأثيــر  المســاهمة  يف  والجماعــات  لألفــراد  والفاعلــة  الفعليــة 

)بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة( يف عمليــات اتخــاذ القــرار ويف إدارة 

الدولــة ويف تمثيلهــا ويف صناعــة سياســات التنميــة وأوجــه إنفــاق 

ــروات”. الث

يقدم اإلصدار الثالث )2022( من “مؤشر المشاركة السياسية يف دول مجلس التعاون الخليجي” 

رصداً وتحليالً ألهم المتغيرات والمستجدات يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مملكة 

البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة. ويقدم المؤشر إطاللة سنوية ورصداً علمياً عن درجة المشاركة السياسية واالجتماعية 

والثقافية داخل دول البحث. 
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حافظــت دولــة الكويــت عــى المرتبــة األوىل بحصولهــا عــى 534 

درجــة مــن مجمــوع 1,000 درجــة عى “مؤشــر المشــاركة السياســية 

يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي”، مســجلة ارتفاعــاً بـــ 9 درجــات. 

تلتهــا دولــة قطــر الــي تقدمــت إىل المرتبــة الثانيــة بحصولهــا 

عــى 453 درجــة متقدمــة بـــ 6 درجــات مقارنــة بالعــام المــايض.

وهبطــت ســلطنة عمــان إىل المرتبــة الثالثــة ُمســجلة 439 درجــة 

وبقــت  المــايض.  بالعــام  مقارنــة  درجــات   10 قــدره  بانخفــاض 

مملكــة البحريــن يف المرتبــة الرابعــة بتســجيلها 438 درجــة، ثــم 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف المرتبــة الخامســة برصيــد 

320 درجــة، تلتهــا المملكــة العربيــة الســعودية يف المرتبــة األخيــرة 

بتســجيلها 233 درجــة.

وفيمــا ال تــزال الكويــت – منفــردة – تتخــى حاجــز الـــ 500 درجــة 

تبــى بقيــة الــدول دون ذلــك. وهــو مــا يشــير إىل حالــة مــن الجمــود 

ــدول  ــاون ل ــس التع ــل دول مجل ــية داخ ــات السياس ــر البيئ يف تطوي

درجــات(   10( ُعمــان  تراجــع  وباســتثناء  أنــه  إذ  العربيــة،  الخليــج 

ــه كان يف الكويــت )9  ــدول هامشــياً، أفضل ــة ال يبــى التقــدم يف بقي

ــات(. درج

ملخص النتائج
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رسم توضيحي 1: النتائج العامة للمؤشر 2022

رسم توضيحي 2: مدى التغير عىل المؤشر بين عامي 2021 و2022
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توضــح نتائــج المؤشــر حاجــة دول مجلــس التعــاون لتوســيع أطــر 

المشــاركة السياســية وُصنــع القــرار، خصوًصــا تعزيــز وتوســيع صالحيــات 

المجالــس المنتخبــة وتحســين قوانيــن االنتخابــات وتعزيــز المواطنــة 

المتســاوية وضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر وســالمة األفــراد الممارســين 

ــو  ــارات نح ــن واإلم ــن البحري ــاه كل م ــظ اتج ــا ياُلح ــيايس. كم ــل الس للعم

تشــديُد القيــود عــى مؤسســات المجتمــع المــدين، فيمــا يبــى الهامــش 

ــالً. ــت( ضئي ــتثناء الكوي ــدول )باس ــة ال ــاح يف بقي الُمت

يمثــُل كل مــن تشــكيل التنظيمــات السياســية وتوافــر أدوات المعارضــة 

وضمــان ســالمة الُممارســين تحديــاٍت جديــًة يف جميــع دول مجلــس 

الحاكمــة  العائــالت  احتــكار  أن  كمــا  العربيــة.  الخليــج  لــدول  التعــاون 

لســلطة تعييــن الحكومــات والمناصــب العليــا يف المؤسســات األمنيــة 

والعســكرية والقضــاء يُقلــُص مــن قــدرة المواطنيــن عــى اختيــار ُممثليهــم 

يف الســلطات التنفيذيــة، فضــالً عــن أن صالحيــات الرقابــة والمســاءلة 

ــدة.    ــة أو مقي ــاً ممنوع ــريعية يه غالب ــلطات التش ــتجوابات يف الس واالس

تقــدم عمــان نموذجــاً فريــداً يف تعزيــز منــاخ المواطنــة المتســاوية 

والتمثيــل المتناســب للجماعــات واألقليــات فيهــا. قبالــة ذلــك، تعتمــد 

كل مــن )اإلمــارات، الكويــت، قطــر، البحريــن( سياســات تمييزيــة وتمثيــالً 

غيــر عــادل فيمــا يتعلــق وضمــان حــق المشــاركة السياســية يف انتخابــات 

المجالــس التشــريعية والبلديــة لمواطنيهــا. ترتكــز هــذه السياســات عــى 

موانــع وضوابــط تحددهــا قوانيــن الجنســية ومباشــرة الحقــوق السياســية 

وتنظيــم االنتخابــات. وهــو مــا يجعــل مــن موضــوع المواطنــة المتســاوية 

ملًفــا بالــغ األهميــة فيهــا. 

القياديــة  والوظائــف  العليــا  المناصــب  أن  المؤشــر  نتائــج  تؤكــد 

والحساســة يف غالبيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي شــبه محتكــرة 

يترتــب  مــا  منهــا،  الُمقربــة  والقبائل/العائــالت  الحاكمــة  األســر  ألبنــاء 

يتــوازى  بمــا  ممثلــة  غيــر  جماعــات  أو  مهمشــة  أقليــات  وجــود  عليــه 

ــا يف  ــة لمواطنيه ــة عالي ــر بنفاذي ــز قط ــع. تتمي ــا يف المجتم ــع تعداده م

ــراء  ــات( ج ــان )8 درج ــت ُعم ــا تراجع ــب. وفيم ــذه المناص ــول إىل ه الوص

تزايــد تعيينــات أبنــاء األســرة الحاكمــة يف مناصــب عليــا، تقدمــت البحريــن 

)7 درجــات( بعــد تقليــص عــدد الــوزراء مــن العائلــة الحاكمــة. 

بقيــة  تحقــق  لــم  درجــات(،   4( تقدمــت  الــي  الســعودية  باســتثناء 

الــدول أي تحســن معتبــر يف خلــق بيئــة تــرىع حريــة الــرأي والتعبيــر أو يف 

مواجهــة خطابــات الكراهيــة والتحريــض عــى العنــف. كمــا أن مســتويات 

المشــاركة المجتمعيــة يف الرقابــة المســتقلة عــى أداء مؤسســات الدولــة 

ــدودة.  ــا مح وإنفاقه

وتشــيرُ نتائــج النســخة الثالثــة مــن “مؤشــر المشــاركة السياســية يف 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي« إىل تحقيــق غالبيــة دول الخليــج تقدمــاً 

إيجابيــاً يف تمكيــن المــرأة والشــباب، وتتصــدر اإلمــارات الــي تعتمــد 

ــث  ــام الثال ــاس للع ــذا المقي ــرأة ه ــن الم ــزة يف تمكي ــادة وممي ــة ج سياس

ــوايل.  ــى الت ع

ــة وضمــان  واصلــت البحريــن ريادتهــا يف تأميــن إقامــة مســتقرة وفاعل

ــة الوافــدة، كمــا حققــت بقيــة الــدول  حقــوق الجاليــات األجنبيــة والعمال

تحســناً طفيفــاً إال أن حريــات العمــل النقــايب والمشــاركة يف االنتخابــات 

البلديــة ال تــزال ممنوعــة أو ُمقيــدة. 
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دولة الكويت
2.1
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ــر  ــة األوىل يف مؤش ــى المرتب ــت ع ــات( وحافظ ــت )9 درج ــت الكوي تقدم

المشــاركة السياســية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بتســجيلها 534 درجــة 

متخطيــة حاجــز الـــ 500 درجــة من مجمــوع درجــات المؤشــر )1,000 درجة(. 

وتشــير النتائــج إىل تحســن أداء الكويــت يف مقيــاس التنظيمات السياســية 

درجــات(   4( الشــباب  وإشــراك  الجنــدري  التــوازن  ومقيــاس  درجــات(   5(

ــات  ــاس االنتخاب ــى مقي ــع ع ــاء التراج ــات(، وج ــفافية )4 درج ــاس الش ومقي

العامــة بخســارة 4 درجــات.

تصــدرت الكويــت مقيــاس التنظيمــات السياســية ألول مــرة، واســتمرت 

ــتورية/  ــاة الدس ــرى )الحي ــس أخ ــة يف 4 مقايي ــج العربي ــدر دول الخلي يف تص

ــرأي والتعبيــر(. رغــم ذلــك، ســجلت  االنتخابــات العامــة/ الشــفافية/ حريــة ال

درجــات متدنيــة يف مقيــاس الجاليــات األجنبيــة، كمــا ياُلحــظ بــروز تحديــات 

ــس  ــرييع )مجل ــس التش ــل المجل ــاءة عم ــتقرار وكف ــق باس ــا يتعل ــة فيم وازن

»البــدون«،  ملــف  وحــل  السياســية،  األحــزاب  عمــل  وتشــريع  األمــة(، 

ــاركة  ــا والمش ــب العلي ــوج للمناص ــا يف الول ــن مواطنيه ــز بي ــات التميي وسياس

ــة  ــتقرة والفاعل ــة المس ــان اإلقام ــك يف ضم ــات، وكذل ــية يف االنتخاب السياس

للعمــال األجانــب والوافديــن إىل البــالد. 

رسم توضيحي 4: الكويت - نتائج المقاييس 2022

رسم توضيحي 5 : الكويت - حالة المشاركة السياسية 2022

رسم توضيحي 6: مدى تغير نتائج الكويت بين عامي2021 و2022



06

دولــة قطــر
2.2

ــر،  ــات المؤش ــوع درج ــات( يف مجم ــف )6 درج ــدم طفي ــم تق رغ

ارتفعــت قطــر إىل المرتبــة الثانيــة ُمســجلة 453 درجــة لتتخــى 

ــراء  ــع إج ــن م ــذا التحس ــأيت ه ــة، وي ــارق 14 درج ــان بف ــلطنة عم س

انتخابــات مجلــس الشــورى.

وحافظــت قطــر عــى تصدرهــا دول الخليــج العربيــة يف مقيــاس 

ــة  ــا كان أداء الدول ــة، كم ــة والحساس ــب القيادي ــول إىل المناص الوص

واعــداً يف مقيــاس الحيــاة الدســتورية )33 مــن 50 درجــة( ومقيــاس 

ــت  ــة(. وتراجع ــن 75 درج ــباب )58 م ــراك الش ــدري وإش ــوازن الجن الت

قطــر للعــام الثــاين عــى التــوايل يف مقيــاس التنظيمــات السياســية 

)درجتــان( ومقيــاس حريــة الــرأي والتعبيــر )3 درجــات( بســبب صــدور 

أحــكام ُمغلظــة لمشــاركين يف احتجاجــات ســلمية ضــد قانــوين 

يف  متدنيــة  درجــات  قطــر  ســجلت  كمــا  واالنتخــاب.  الجنســية 

ــية. ــات السياس ــاس التنظيم ــفافية ومقي ــاس الش مقي

مدى المقياس
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2.3

درجــات  مجمــوع  مــن  درجــات(   10( ُعمــان  ســلطنة  تراجعــت 

المؤشــر وهبطــت إىل المرتبــة الثالثــة عنــد )439 مــن 1,000 درجــة( 

متقدمــة عــى البحريــن بفــارق درجــة واحــدة. ال يــزال أداء الدولــة 

ُمخيبــاً يف مقيــاس التنظيمــات السياســية )4 مــن 150 درجــة( ومقيــاس 

االنتخابــات العامــة )35 مــن 150 درجــة(.

 83( واألقليــات  الجماعــات  تمثيــل  مقيــاس  الســلطنة  وتصــدرت 

مــن 100 درجــة( للعــام الثالــث عــى التــوايل معتمــدة عــى سياســات 

المتناســب  والتمثيــل  مواطنيهــا  بيــن  المســاواة  تضمــن  حكوميــة 

لمختلــف مكونــات المجتمــع. وحلــت ُعمــان ثانيــة بيــن دول الخليــج 

العربيــة يف مقيــاس الجاليــات األجنبيــة )54 مــن 75 درجــة(.

ــب  ــول إىل المناص ــاس الوص ــات( يف مقي ــان )8 درج ــت ُعم وتراجع

القياديــة والحساســة جــراء تزايــد تعيينــات أبنــاء العائلــة الحاكمــة يف 

المناصــب العليــا والحساســة، رغــم ذلــك، ال تــزال الســلطنة يف مرتبــة 

متقدمــة عــى هــذا المقيــاس. كذلــك ســجلت الدولــة تراجعــاً طفيفــاً 

ــرأي والتعبيــر )درجتــان(.  يف مقيــاس حريــة ال

سلطنة عمان
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المرتبــة  يف  واســتمرت  درجــات(   6( طفيفــاً  تحســناً  البحريــن  شــهدت 

المؤشــر.  درجــات  مجمــوع  مــن  درجــة(   438( بتســجيلها  الرابعــة 

ــب  ــول إىل المناص ــاس الوص ــا يف مقي ــدم له ــل تق ــن أفض ــجلت البحري وس

القياديــة والحساســة )7 درجــات( إذ تقلــص تمثيــل أعضــاء األســرة الحاكمة يف 

مجلــس الــوزراء بشــكل الفــت إال أنهــا بقــت متذيلــة هــذا المقيــاس، فيمــا كان 

التراجــع األكبــر )8 درجــات( يف مقيــاس مؤسســات المجتمــع المــدين جــراء 

ــات  ــة المؤسس ــطة وعضوي ــى أنش ــل ع ــود والعراقي ــن القي ــد م ــا المزي فرضه

واســتقالليتها.

الجماعــات  تمثيــل  مقيــاس  يف  محــدود  بشــكل  البحريــن  تقدمــت 

واألقليــات )3 درجــات( ومقيــاس التــوزان الجنــدري وإشــراك الشــباب )درجتــان( 

ومقيــاس حريــة الــرأي والتعبيــر )درجتــان(. 

ــدين )71  ــع الم ــات المجتم ــاس مؤسس ــدر مقي ــن يف تص ــتمرت البحري اس

مــن 100 درجــة( ومقيــاس الجاليــات األجنبيــة )60 مــن 75 درجــة( مــع ضمــان 

وضمــان  فيهــا  المقيمــة  األجنبيــة  للجاليــات  والفاعلــة  المســتقرة  اإلقامــة 

ــاً.  ــا نقابي تمثيله

تذيلــت البحريــن دول المؤشــر بــأداء مخيــب يف مقيــاس حريــة الــرأي 

والتعبيــر )24 مــن 150 درجــة(.
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2.5

حلــت اإلمــارات يف المرتبــة الخامســة بيــن دول الخليــج العربيــة بواقــع 

ــام  ــج الع ــة بنتائ ــا مقارن ــن) إىل حصيلته ــت (درجتي ــا أضاف ــة كم 320 درج

المــايض. 

وإشــراك  الجنــدري  التــوازن  مقيــاس  صــدارة  عــى  الدولــة  حافظــت 

الحكوميــة  السياســات  اســتمرار  جــراء  درجــة(   75 مــن   68( الشــباب 

واإلجــراءات الخاصــة لضمــان تمثيــل وازن للمــرأة اإلماراتيــة وفئــة الشــباب 

يف مختلــف مؤسســات الدولــة، وكذلــك يف مقيــاس الجماعــات واألقليات 

)50 مــن 100 درجــة( حيــث حلــت ثانيــة بالتســاوي مــع قطــر. كمــا ســجلت 

أداًء أفضــل يف مقيــاس الجاليــات األجنبيــة بزيــادة )6 درجــات(.

ــية  ــات السياس ــاس التنظيم ــة« يف مقي ــة »صفري ــارات بعالم ــت اإلم بق

ونتائــج متأخــرة يف مقيــاس االنتخابــات العامــة ومقيــاس مؤسســات 

المجتمــع المــدين كمــا تذيلــت ترتيــب دول الخليــج العربيــة يف مقيــاس 

الشــفافية.

دولة اإلمارات العربية المتحدة
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2.6

ــام  ــج الع ــة بنتائ ــات( مقارن ــاً )6 درج ــاً طفيف ــعودية تقدم ــت الس حقق

الســابق وتذيلــت ترتيــب دول الخليــج العربيــة مســجلة 233 مــن 1,000 

ــة.  درج

 4( والتعبيــر  الــرأي  حريــة  مقيــاس  يف  تقدمــاً  الســعودية  شــهدت 

ــة  ــاب الكراهي ــة خط ــة يف مواجه ــراءات الدول ــن إج ــاً لتحس ــات( تبع درج

ــن  ــة )25 م ــا مخيب ــتمرت نتائجه ــك اس ــم ذل ــف، رغ ــى العن ــض ع والتحري

150 درجــة(. كمــا تقدمــت الســعودية يف مقيــاس تمكيــن المــرأة وإشــراك 

الشــباب )3 درجــات( إذ ياُلحــظ تســارع وتيــرة تمكيــن المــرأة باعتبــاره 

واحــداً مــن أســرع مســارات اإلصــالح. كمــا تقدمــت نتائــج الســعودية يف 

مقيــاس الجاليــات األجنبيــة )درجتــان(.  

العامــة  االنتخابــات  مقيــاس  يف  درجــات(   3( الســعودية  تراجعــت 

حيــث لــم تقــم الحكومــة بتحديــد موعــد انتخابــات الــدورة الجديــدة مــن 

انتخابــات المجالــس البلديــة. وبقــت البــالد بعالمــة »صفريــة« يف مقيــاس 

التنظيمــات السياســية ودرجــات منخفضــة يف مقيــاس الحياة الدســتورية 

ومقيــاس الشــفافية.

المملكة العربية السعودية

مدى المقياس

أداء الدولة

5010

7526

10020

15025

5011

10016

1000

15022

15065

38 75

رسم توضيحي 19: السعودية - نتائج المقاييس 2022

2
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-3

رسم توضيحي 21: مدى تغير نتائج السعودية بين عامي 2021 و2022

رسم توضيحي 20: السعودية - حالة المشاركة السياسية 2022
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عرض النتائج
03

3.1  المقياس األول: الحياة الدستورية

30200 10 5040

أداء الدولة 2021

أداء الدولة 2022

18

10

33

21

36

25

اإلمارات

السعودية

قطر

عمان

الكويت

البحرين

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

رسم توضيحي 22: نتائج مقياس الحياة الدستورية
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3.13.1

مملكة البحرين

دولة الكويت

سلطنة عمان

تســتمر يف البحريــن إجــراءات تضييــق مجــاالت المشــاركة السياســية، 

يف يونيــو 2022 صــدر تعديــل عى قانــون الجمعيات واألنديــة االجتماعية 

والثقافيــة والرياضيــة، حيــث نــص عــى منــع أي منتــمٍ لجمعيــة سياســية أو 

ممــارس للعمــل الســيايس أو عضــٍو يف الســلطة التشــريعية مــن الترشــح 

لعضويــة مجالــس إدارات األنديــة أو الهيئــات الرياضيــة.

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

وفيمــا تصفــه بعــض أطــراف المعارضــة بأنــه دســتور »غيــر تعاقــدي« 

ميثــاق  الســتفتاء  وترجمــة  تفويــض  نتيجــة  الحكــم  مؤسســة  تعتبــره 

ــام 2001م. ــبة %98,4 ع ــعبية بنس ــة ش ــال موافق ــذي ن ــي ال ــل الوط العم

يحتــاج إجــراء أي تعديــل دســتوري لموافقــة وتصديــق ملــك البــالد عــى 

التعديــالت الــي يوافــق عليهــا ثلثــا أعضــاء المجلــس الوطــي الــذي يشــمل 

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

يتضمــن الدســتور نصــاً واضحــاً وصريحــاً عــى ضمــان حــق المشــاركة 

السياســية دون تمييــز بيــن المواطنيــن، ولــدى البحريــن رزمــة جيــدة مــن 

القوانيــن الــي تنظــم شــؤون الترشــح واالنتخــاب، إال أن بعضهــا يتضمــن 

مباشــرة  قانــون  وبالخصــوص  الفئــات،  لبعــض  اســتثناءات  أو  عراقيــل 

الحقــوق السياســية الــذي يمنــع قيــادات وأعضــاء الجمعيــات السياســية 

ــواب.  ــس الن ــح لمجل ــن الترش ــايئ م ــم قض ّـَـة بحك ــن المنحل الفعليي

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

ــم يخضــع  ــه ل مجلــس تأســييس منتخــب يتكــون مــن عشــرين عضــواً لكن

ــعيب بشــكل مباشــر.  لالســتفتاء الش

 لألميــر ولثلــث أعضــاء مجلــس األمــة حــق اقتــراح تنقيــح الدســتور 

ثلــي األعضــاء وتصديــق األميــر. ويشــترط إلقــرار أي تعديــل موافقــة 

المشــاركة  حــق  الكويتييــن  للمواطنيــن  الكويــي  الدســتور  أعــى 

األمــة. مجلــس  انتخابــات  يف  يتجــى  مــا  وهــو  السياســية 

بعــض قوانيــن الدولــة تقيــد الحقــوق والحريــات الــي نصــت عليهــا 

أحــكام الدســتور.

يمثــل النظــام األســايس لســلطنة ُعمــان، الصــادر عــن الســلطان، هيثــم 

ــتوري  ــص الدس ــاين 2021 الن ــون الث ــعيد،  يف 12 يناير/كان ــارق آل س ــن ط ب

األعــى يف الدولــة. 

تــم إصــدار النظــام األســايس دون آليــة ديمقراطيــة لصياغته أو اســتفتاء 

إلقــراره. وينــص النظــام عــى آليــة واضحــة للتعاقــب عــى الحكــم وألــى 

المــواد التفصيليــة المتعلقــة بمجلــس عمــان )ذي الغرفتيــن(.

وهــو مــا ألــى الصالحيــات البرلمانيــة الــي اكتســبها مجلــس الشــورى 

بعــد احتجاجــات عــام 2011، باعتبارهــا صالحيــات منصــوص عليهــا يف 

قانــون  يف  قانونيــة  مــواد  إىل  تخفيضهــا  تــم  حيــث  األســايس  النظــام 

مجلــس الشــورى.  يكــرس النظــام األســايس البعــد المــدين يف الدولــة بمــا 

ــل.  ــرأة والرج ــن الم ــاواة بي ــوق والمس ــز الحق ــك تعزي يف ذل

ــي  ــى األداء الحكوم ــة ع ــة والرقاب ــايس للمتابع ــام األس ــي النظ ويع

صفــة دســتورية، وذلــك مــن خــالل لجنــة تعــود يف أعمالهــا إىل الســلطان 

مباشــرة مــن خــالل »جهــاز الرقابــة الماليــة واإلداريــة للدولــة«.

ــل يف  ــة بالفص ــة المختص ــة القضائي ــكيل الجهـ ــر تش ــم يج ــى اآلن، ل ح

ــوانين واإلجــراءات والمراســيم  ــدى تطابــق القـ ــة بمـ ــازعات المتعلقـ المنـ

ــة. ــايس للدول ــام األس ــع النظ ــلطانية م الس

الحياة الدستورية
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3.1
الحياة الدستورية

دولة قطر

المملكة العربية السعودية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

شــهدت قطــر أول انتخابــات برلمانيــة يف أكتوبر/تشــرين األول 2021 

ــة لـــ 17 عامــاً منــذ صــدور دســتور البــالد.  بعــد أن كانــت معطل

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

عــام 2003م عــى المســودة الــي وضعــت مــن قبــل لجنــة إعــداد تشــكلت 

مــن 32 عضــوا معينــاً. كانــت نتيجــة االســتفتاء %96.6 بالموافقــة، لتلــي 

النظــام األســايس المؤقــت للحكــم الصــادر يف بدايــة ســبعينات القــرن 

المــايض.

ينــص الدســتور عــى عــدد مــن مبــادئ المشــاركة السياســية مثــل حريــة 

الوقــت  يف  أنــه  إال  الســلطة،  ومخاطبــة  الجمعيــات  وإنشــاء  التجمــع 

نفســه يتــرك تنظيــم هــذه المبــادئ إىل القوانيــن الــي تــم إصدارهــا بشــكل 

ــا  ــوق كم ــذه الحق ــض ه ــراد لبع ــة األف ــاً ممارس ــق أحيان ــا تعي ــظ أنه لوح

أنهــا تعــي للســلطة التنفيذيــة يف بعــض المواضــع صالحيــات الموافقــة 

ــتها. ــماح لممارس والس

ــايس  ــام األس ــى النظ ــد ع ــعودية تعتم ــة الس ــة العربي ــزال المملك ال ت

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

المملكــة.  يف  الحكــم  بنظــام  التعريــف  يف  المناطــق  مجلــس  ونظــام 

ال تتوافــر يف أي مــن هــذه األنظمــة الثالثــة أي مــواد تحــدد مفهــوم أو 

طبيعــة المشــاركة السياســية. 

بحســب النظــام األســايس للحكــم ينفــرد الملــك بســلطة ســن وتعديــل 

القوانيــن ويحــدده كمرجــع الســلطات كلهــا.

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 

ــاء للعهــد دون العــودة لهيئــة البيعــة. وعليــه، ال يبــدو أن هنــاك نــص  أولي

ثابــت يمكــن الركــون إليــه كمرجعيــة قانونيــة.

مؤقــت  كدســتور  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  دســتور  صــدر 

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

ــة  ــى هيئ ــالد وأع ــتورية يف الب ــلطة دس ــع س ــو أرف ــى، وه ــادي األع االتح

ــريعات  ــرّ التش ــة ويق ــات العام ــم السياس ــذي يرس ــة ال ــريعية وتنفيذي تش

االتحاديــة. ال يتــم انتخــاب أي مــن أعضــاء المجلــس االتحــادي األعــى 

كمــا أن الدســتور لــم يعــرض لالســتفتاء الشــعيب.

ــية إال  ــاركة السياس ــق المش ــة إىل ح ــير صراح ــتور ال يش ــم أن الدس ورغ

الوصــول إىل »حكــم  النهائيــة يه  الوجهــة  أن  أشــارت إىل  أن ديباجتــه 

ديمقــرايط نيــايب متكامــل األركان«، وهــو مــا لــم ينعكــس حــى اآلن عــى 

ــة.  ــات الدول مؤسس

بعــض قوانيــن الدولــة تقيــد الحقــوق والحريــات الــي نصــت عليهــا 

أحــكام الدســتور.
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03
عرض النتائج

3.2  المقياس الثاني: االنتخابات العامة

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

 مجاالت االنتخاب
 )الحكومة، المجالس النيابية، المجالس البلدية(

 20 درجة

8104823

حاكمية المؤسسات المنتخبة

الرقابــة/  الســلطات/  بيــن  الفصــل  )الصالحيــات/ 

القــرار/  صنــع  يف  الشــراكة  المســاءلة/  التشــريع/ 

المنتخبــة( المؤسســات  حــل  صالحيــات 

50 درجة

153592669

1525101469فاعلية ونجاعة المؤسسات المنتخبة 40 درجة

آلية صياغة النظام االنتخايب وترسيم الدوائر

 40 درجة
2030121083

5810035582224 المجموع 150 درجة

جدول 2: نتائج المقياس الثاين - االنتخابات العامة

755025 125 1501000

100

35

58

22

24

أداء الدولة 2021

أداء الدولة 2022

البحرين

الكويت

عمان

قطر

السعودية

اإلمارات

58

رسم توضيحي 23: نتائج مقياس االنتخابات العامة
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3.2

مملكة البحرين

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، 

ــة  كمــا تمنــع مــن هــذا الحــق جميــع المحكــوم عليهــم بعقوبــات جنائي

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

ورغــم اســتمرار العمليــة االنتخابيــة النيابيــة والبلديــة منــذ 2002م، 

ال تــزال هيئــة تنظيــم االنتخابــات تابعــة للحكومــة وغيــر مســتقلة. لــم 

يتــم تســجيل تجــاوزات واضحــة لبنــود الدســتور لكــن باإلمــكان مالحظــة 

مــع  موادهــا  بعــض  تتناقــض  قــد  الــي  الصــادرة  القوانيــن  مــن  عــدد 

المبــادئ والحقــوق المنصوصــة دســتورياً،  وبالخصــوص، قانــون الالئحــة 

الداخليــة لمجلــس النــواب الــذي يقلــص مــن صالحيــات النــواب ويعــد 

ــات الســلطة التشــريعية يف المناقشــات العامــة  تضييقــاً واضحــاً لصالحي

ويشــترط عــى أال تتضمــن المناقشــات »توجيــه النقــد أو اللــوم أو االتهــام« 

للحكومــة.

بيــن  )مــن  الوحيــد  العاصمــة  لمحافظــة  البلــدي  المجلــس  يعــد 

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

وتتيــح القوانيــن لألجانــب المقيميــن حــق التصويــت -دون الترشــح- يف 

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

ــدة. ــبية جي ــاركة نس ــة مش الفئ

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

خــاص، وقــد اعتبــرت بعــض جماعــات المعارضــة بــأن التوزيــع القائــم 

ــرى. ــق دون أخ ــة لمناط ــة عددي ــح أفضلي ــادل« ويمن ــر ع »غي

قيــد الدســتور والقوانيــن المعنيــة مــن صالحيــات أعضــاء الســلطة 

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

رئيــس الــوزراء قــد اســتثي مــن ذلــك، كمــا أن المجلــس ال يمتلــك 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 ملــيك( أو إقــرار عــدم إمــكان 

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

ــذه  ــر ه ــه عب ــر منصب ــا وزي ــزل فيه ــة ع ــة حال ــى اآلن أي ــجل ح ــم تس ــه ل أن

اآلليــة الــي تشــترط حصــول القــرار عــى أغلبيــة ثلــي أعضــاء مجلــس 

ــواب. الن

وبالنســبة للرقابــة الماليــة واإلداريــة التفصيليــة الســنوية فهــي بموجــب 

الدســتور تقــع ضمــن اختصاصــات ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة التابــع 

للملــك. وتــأيت الالئحــة الداخليــة لمجلــس النــواب مقيــدة ألدوارهــم داخل 

المجلــس حيــث حــددت للنائــب مــا ال يتجــاوز بأكثــر مــن ســؤال يف الشــهر 

وأوكلــت للجنــة برلمانيــة مهمــة فحــص »جديــة« طلبــات االســتجواب 

المقدمــة مــن النــواب والبــت يف صالحيتهــا.

رئيــيس  مــع  التشــاور  بعــد  التشــريعية  الســلطة  حــل  للملــك  يحــق 

الــوزراء.  مجلــس  رئيــس  رأي  عــى  بنــاء  أو  والشــورى  النــواب  مجلــيس 

وبحســب الدســتور فــإن للملــك دور يف العمليــة التشــريعية بشــكل مباشــر 

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

أحــد المجلســين التشــريعيين(، ويالحــظ كثــرة اســتخدام الملــك لهــذا 

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

لكامــل أعضــاء مجلــس الشــورى.

االنتخابات العامة
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سلطنة عمان

ــار أعضــاء مجلــس الشــورى  تُجــرى يف ســلطنة ُعمــان انتخابــات الختي

)نصــف أعضــاء مجلــس عمــان( وثلــي أعضــاء المجالــس البلديــة فيمــا 

ــلطان. ــل الس ــن قب ــون م ــاء الباق ــن األعض يعي

وتجــري االنتخابــات ضمــن جميــع الواليــات وفقــاً للتقســيم اإلداري 

الــذي تحــدده الحكومــة بحيــث يكــون لــكل واليــة يفــوق عــدد مواطنيهــا 

ــات  ــل الوالي ــا يمث ــورى فيم ــس الش ــا يف مجل ــن عنه ــن ممثلي ــاً نائبي 30 ألف

الــي يقــل عــدد مواطنيهــا عــن 30 ألفــاً نائــب واحــد، وأنتــج هــذا التوزيــع 

ــر.  ــن يف الدوائ ــداد المصوتي ــاً يف أع تباين

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

يمنــح النظــام األســايس مجلــس الشــورى المنتخــب صالحيــات رقابيــة 

محــدودة، وبالخصــوص مــا يتعلــق بحــق االســتجواب وحجــب الثقــة 

وقيــاس األداء. وعطفــاً عــى أن قانــون مجلــس عمــان ال ينــص عــى فتــرة 

محــددة يجــب أن يســتجيب فيهــا مجلــس الــوزراء لطلــب االســتجواب 

ــر اإلعــالم. فقــد تــم تعطيــل اســتجواب وزي

دولة الكويت

تعطــل  جــراء  المقيــاس  هــذا  يف  درجــات(   4  ( الكويــت  تراجعــت 

ــة  ــاب الحكوم ــبب غي ــهرين بس ــدة ش ــة لم ــس األم ــات مجل ــاد جلس انعق

عــن الحضــور. وكان رئيــس الحكومــة قــد اســتقال يف أبريــل 2022 بعــد 

اســتجواب انتهــى بإعــالن عــدد مــن النــواب موافقتهــم عــى رفــع كتــاب 

ــر، وهــو مــا قــد يــؤدي لحجــب الثقــة عــن رئيــس  عــدم التعــاون إىل األمي

الــوزراء وتنحيتــه.

يف  واســعة  ســلطة  ولــه  نســبياً  مؤثــرة  صالحيــات  األمــة  لمجلــس 

التشــريع ومراقبــة أداء الحكومــة. ويالحــظ أنــه رغــم الحــق الدســتوري 

ــي  ــدول ال ــن ال ــت م ــة، إال أن الكوي ــس األم ــل مجل ــر يف ح ــوح لألمي الممن

تفــرط يف اســتخدام هــذا الحــق.

تتخذهــا  الــي  القــرارات  مناقشــة  دســتورياَ  األمــة  لمجلــس  يحــق 

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 

االســتجواب– طــرح الثقــة يف الوزيــر المعــي أو رفــع كتــاب إىل األميــر 

أن  باألميــر  ويفتــرض  الحكومــة،  رئيــس  مــع  التعــاون  إمكانيــة  بعــدم 

يســتبدل رئيــس الــوزراء يف هــذه الحالــة، لكــن حــى اآلن لــم يصــل المجلس 

ــل  ــس قب ــل المجل ــم ح ــا يت ــادة م ــوزراء وع ــس ال ــة برئي ــرح الثق ــة ط لمرحل

هــذه الخطــوة.

األمــة  لمجلــس  الترشــح  حــق  الدســتور  مــن   )82( المــادة  تحصــر 

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 مــن 

التصويــت إال بعــد انقضــاء فتــرات مطولــة. 

وبحســب قانــون االنتخــاب يُحــرم رجــال القــوات المســلحة والشــرطة 

مــن حــق االنتخــاب.

ــس  ــرة للمجل ــة عش ــات الثالث ــو 2022 االنتخاب ــت يف ماي ــهدت الكوي ش

البلــدي بنســبة مشــاركة بلغــت ٪20. يتكــون المجلــس البلــدي مــن 16 

ــوم  ــب مرس ــم بموج ــم تعيينه ــاء يت ــون و6 أعض ــم منتخب ــواً 10 منه عض

ــري.  أمي

ــس،  ــات المجل ــن صالحي ــام 2005م، م ــادر ع ــم 5 الص ــون رق ــل القان قل

الجهــاز  تلــزم  ال  استشــاري  مجلــس  بقــرارات  أشــبه  قراراتــه  فعــادت 

للحكومــة.  التابــع  للبلديــة  التنفيــذي 

ــدي  ــس البل ــدة للمجل ــات عدي ــون صالحي ــن القان ــادة 12 م ــدد الم وتح

أهمهــا صالحيــة تحريــر االرايض، إذ ال تســتطيع الحكومــة القيــام بــأي 

مشــروع عــى أيــة أراض ملــك للدولــة مــن دون تحريــر األرض مــن المجلــس 

ــة األهــم للمجلــس. البلــدي تحديــداً، وتــكاد تكــون هــذه الصالحي
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االنتخابات العامة

دولة قطر

المملكة العربية السعودية

ينــص الدســتور عــى حــق المشــاركة السياســية مــن خــالل مجلــس 

الشــورى )45 عضــواً(، يُنتخــب 30 عضــواً منهــم فيمــا يعيــن األميــر 15 

عضــواً آخريــن. وينــص الدســتور صراحــة عــى تــويل مجلــس الشــورى 

أداء  عــى  والرقابــة  للدولــة  العامــة  الموازنــة  وإقــرار  التشــريع  ســلطة 

التنفيذيــة.  الســلطة 

مجلــس  انتخابــات  إجــراء  عبــر  قطــر  أحرزتــه  الــذي  التقــدم  ورغــم 

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 

جــداًل داخليًــا العتمادهمــا تصنيفــات قبليــة.

تجــري يف قطــر انتخابــات للمجلــس البلــدي منــذ العــام 1999 ويه 

مســتمرة بشــكل دوري، أمــا أعضــاء الحكومــة فهــم معينــون بالكامــل مــن 

قبــل األميــر.

المؤسســة الوحيــدة الــي يتــم انتخــاب أعضائهــا يه المجلــس البلــدي 

القوانيــن  تنفيــذ  مراقبــة  إال  فعليــا  يمتلــك  ال  مجلــس  وهــو  المركــزي، 

أداء أجهــزة  الرقابــة عــى  البلــدي وليــس  بالشــأن  المتعلقــة  والقــرارات 

ــات  ــم مقترح ــق تقدي ــس ح ــا للمجل ــة. كم ــة ذات الصل ــلطة التنفيذي الس

ورغبــات للســلطة التنفيذيــة الــي تقــرر األخــذ بهــا أو إهمالهــا. وتظــل 

العمليــة االنتخابيــة البلديــة ممتثلــة للنظــام االنتخــايب الــذي صاغتــه 

الحكومــة )ممثلــة يف وزارة الداخليــة( وقامــت بترســيم دوائــره.

يتكــون مجلــس الشــورى مــن رئيــس و150 عضــواً يختارهــم الملــك. 

وتحــدد حقــوق األعضــاء وواجباتهــم وجميــع شــؤونهم بأمــر ملــيك. 

للســلطة  الملزمــة  غيــر  المشــورة  تقديــم  يف  المجلــس  دور  ينحصــر 

ــر متكافئــة بيــن مجلــس الشــورى والحكومــة، بمــا  التنفيذيــة. العالقــة غي

ــرك  ــة ويت ــريعية أو رقابي ــات تش ــة صالحي ــن أي ــرداً م ــس مج ــل المجل يجع

الحكومــة مرجعيــة نهائيــة وعليــا يف الشــؤون العامــة. 

يف ديســمبر 2021 أعلنــت وزارة البلديــات عــن انتهــاء الــدورة الثالثــة مــن 

عمــل المجالــس البلديــة وذلــك بعــد التمديــد لهــا لمــدة عاميــن. وخــالف 

مــا تنــص عليــه المــادة 16 مــن قانــون نظــام المجالــس البلديــة، لــم تقــم 

الحكومــة بتحديــد موعــد انتخابــات الــدورة الجديــدة، وهــو مــا أدى 

لتراجــع الســعودية يف هــذا المقيــاس بـــ  3 درجــات.

 285 عددهــا  بلــغ  فقــد   2019 عــام  البلديــة  للمجالــس  إحصــاء  ويف 

ــغ  ــا بل ــعودية، فيم ــات الس ــق ومحافظ ــف مناط ــا يف مختل ــا بلديً مجلًس

عــدد األعضــاء 3159 عضــواً منهــم 2106 أعضــاء منتخبيــن. 

وكانــت تجربــة المجالــس البلديــة تعــد الوحيــدة –يف العهــد القريــب— 

الــي تجــري فيهــا عمليــة االنتخــاب الختيــار ثلــي المقاعــد يف كل مجلــس 

فيمــا يعيــن وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة الثلــث البــايق. وجــرت العملية 

االنتخابيــة األوىل عــام 2005م، ثــم تبعتهــا يف 2011 و2015.

وزارة  يه  ودوائــر  نظامــاً  االنتخــاب  آليــة  بوضــع  المخولــة  الجهــة 

الشــؤون البلديــة والقرويــة، ويه مــن يحــق لهــا تعديــل نظــام االنتخــاب 

وتعديــل الدوائــر.

دولة اإلمارات العربية المتحدة

التشــريعية  الســلطة  باعتبــاره  االتحــادي  الوطــي  المجلــس  يُعــرَّف 

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

الخمــس  االتحاديــة  الســلطات  ســلم  يف  الترتيــب  حيــث  مــن  الرابعــة 

ــة  ــاد، رئاس ــى لالتح ــس األع ــتور ويه: )المجل ــا يف الدس ــوص عليه المنص

ــاء  ــادي، والقض ــي االتح ــس الوط ــاد، المجل ــس وزراء االتح ــاد، مجل االتح

االتحــادي(.

ال ينــص الدســتور عــى حــق االنتخــاب وال يتطــرق إليــه ألن األصــل 

ــكام  ــل ح ــن قب ــن م ــادي كان بالتعيي ــي االتح ــس الوط ــكيل المجل يف تش

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

مواطــي  مــن  محــدود  عــدد  فيهــا  يصــوت  األعضــاء  نصــف  الختيــار 

“الهيئــة  ضمــن  أســماءهم  ويقيــد  اإلمــارة  حاكــم  يختارهــم  إمــارة  كل 

االنتخابيــة«. ويالحــظ غيــاب قانــون ينظــم العمليــة االنتخابيــة واالكتفــاء 

بدليــل أصدرتــه اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات عــام 2019م.

االتحــادي  الوطــي  المجلــس  صالحيــات  فــإن  الدســتور  وبحســب 

ــالت  ــن التعدي ــه م ــرض علي ــا يع ــض م ــرار أو رف ــة أو إق ــددة يف مناقش مح

الدســتورية ومشــروعات القوانيــن والميزانيــة العامــة الســنوية لالتحــاد 

الدوليــة. الختاميــة والمعاهــدات واالتفاقيــات  وحســاباته 

ويف حيــن يمتلــك جميــع أعضــاء المجلــس )المنتخبيــن والمعينيــن( 

الحــق يف توجيــه األســئلة واالستفســارات إىل أعضــاء الحكومــة، إال أنهــم 

يفتقــدون حــق االســتجواب وتشــكيل لجــان التحقيــق أو طــرح الثقــة.

ــع  ــة من ــوزراء صالحي ــس ال ــإن لمجل ــتور ف ــن الدس ــادة 92 م ــاً للم ووفق

ــا«. ــاد العلي ــح االتح ــه لـــ »مصال ــوع إذا كان في ــة أي موض مناقش

المحليــة  للحكومــات  تمتــد  ال  الوطــي  المجلــس  ســلطات  أن  كمــا 

ــاري  ــس استش ــود مجل ــارقة بوج ــارة الش ــرد إم ــبع، وتنف ــارات الس يف اإلم

منتخــب.
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3.3  المقياس الثالث: التنظيمات السياسية

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

2280000مشروعية التنظيمات السياسية 30 درجة

5140000توافر أدوات المعارضة 25 درجة

6214300سالمة الممارسين 25 درجة

630000االستقاللية اإلدارية والمالية 10 درجات

960000المشاركة يف االنتخابات كقوائم 10 درجات

48524300 المجموع 100 درجة
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3.3

مملكة البحرين

دولة الكويت

سلطنة عمان

ــا  ــى أنه ــية ع ــات السياس ــل التنظيم ــم عم ــون ينظ ــن قان ــدى البحري ل

»جمعيــات سياســية«، إال أن البيئــة القانونيــة الــي تعمــل مــن خاللهــا 

هــذه الجمعيــات تعتبــر بيئــة طــاردة إذ قــد تعــرض النشــطاء والسياســيين 

للمضايقــة والمالحقــة. وبحكــم بقــاء وتوســيع العمــل بقوانيــن تقيــد 

البــالد  يف  المنظــم  الســيايس  العمــل  يصبــح  السياســية،  المشــاركة 

هامشــياً.

تمــارس هــذه الجمعيــات عملهــا الســيايس المماثــل لعمــل األحــزاب 

النظــام  يعــارض  وال  الحكومــة.  يف  المشــاركة  باســتثناء  السياســية 

االنتخــايب مشــاركة الجمعيــات 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 وأعضــاء الجماعــات السياســية 

الُمعارضــة لالعتقــال فيمــا يعيــش بعضهــم يف المنــى.

يحظــر عــى الجمعيــات السياســية تلــي التبرعــات أو المســاعدات مــن 

خــارج إطــار التنظيــم وتقتصــر مواردهــا الماليــة عــى تبرعــات األعضــاء 

واالشــتراكات الخاصــة بالعضويــة إضافــة إىل المعونــة الــي تقدمهــا وزارة 

العــدل. كمــا تخضــع هــذه الجمعيــات لمراقبــة وزارة العــدل ولتدقيــق 

ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة التابــع للملــك.

المصالحــة  بعــد  المقيــاس  هــذا  يف  درجــات(   5( الكويــت  تقدمــت 

السياســية وصــدور مرســومين أميرييــن )نوفمبــر 2021( بالعفــو وتخفيــف 

األحــكام عــن 35 معارضــاً سياســياً بينهــم 11 يعيشــون يف المنــى.

ــية وال  ــزاب السياس ــاء األح ــة إنش ــى حري ــي ع ــتور الكوي ــص الدس ال ين

يحظرهــا لكــن الممارســة الفعليــة للدولــة تمنــع تشــكيل األحــزاب بشــكل 

رســمي. 

عــى  الموافقــة  للقضــاء  األعــى  المجلــس  رفــض   2019 أكتوبــر  يف 

االقتــراح بقانــون بشــأن تنظيــم الهيئــات السياســية المقــدم مــن عــدد مــن 

ــدة  ــرايط ووح ــم الديمق ــالمة الحك ــى س ــر ع ــا »خط ــراً أنه ــواب معتب الن

الوطــن واســتقراره«.

التيــارات تعمــل بشــكل  توجــد تكتــالت سياســية رئيســية لمختلــف 

علــي. هــذه التكتــالت السياســية تعمــل عــى أرض الواقــع ولهــا مراكزهــا 

وتجمعاتهــا كقــوى سياســية تصــدر مواقفهــا مــن األحــداث وتشــارك يف 

ــام  ــرأي الع ــوح لل ــم بوض ــن هويته ــالن ع ــم اإلع ــحين يت ــات بمرش االنتخاب

الكويــي. وقــد اشــتىك بعــض هــذه الجماعــات مــن نظــام الصــوت الواحــد 

االنتخــايب الــذي يصعــب عليهــا الفــوز كقائمــة. ويالحــظ غيــاب الشــفافية 

يف عمــل هــذه التكتــالت واإلفصــاح عــن مصــادر تمويلهــا.

يعتبــر تشــكيل التنظيمــات السياســية أو االنضمــام إليهــا مجرمــاً يف 

ــن  ــح المواطني ــة يمن ــايس للدول ــام األس ــع أن النظ ــاين. وم ــون العم القان

حقوقــاً مدنيــة كالتجمــع الســلمي ومخاطبــة الســلطات العامــة والتعبيــر 

ــذه  ــة ه ــم ممارس ــي تنظ ــن ال ــد القواني ــدر بع ــم تص ــه ل ــرأي، إال أن ــن ال ع

ــات  ــون المطبوع ــزاء وقان ــون الج ــرى )قان ــن أخ ــد قواني ــا تقي ــوق كم الحق

والنشــر( بعضــاً مــن هــذه الحقــوق.

يف عــام 2020 انضمــت ســلطنة عمــان إىل العهــد الــدويل الخــاص 

الدوليــة  االتفاقيــة  بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وإىل 

ــة  ــك إىل اتفاقي ــري، وكذل ــاء القس ــن االختف ــخاص م ــع األش ــة جمي لحماي

مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

الالإنســانية أو المهينــة.

البــالد  خــارج  العمانييــن  والحقوقييــن  للمعارضيــن  الســلطنة  تتيــح 

يبــدو منهجيــاً ومســتمراً.  العــودة وتســوية أوضاعهــم بشــكل  فرصــة 

لكــن ذلــك ال يشــمل الســماح لهــم بممارســة أي نشــاط ســيايس داخــل 

الســلطنة.

التنظيمات السياسية
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دولة قطر

المملكة العربية السعودية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

تتراجــع قطــر يف هــذا المقيــاس عــى خلفيــة صــدور أحــكام بالســجن 

عــى عــدد مــن المواطنيــن تصــل إىل »الســجن المؤبــد« بعــد تجمعــات 

ــس  ــات مجل ــح يف انتخاب ــق الترش ــية وح ــون الجنس ــى قان ــة ع احتجاجي

ــورى.  الش

ال توجــد يف قطــر قوانيــن تنظــم أو تســمح بتشــكيل تنظيمات سياســية 

بــأي شــكل مــن األشــكال، كمــا يغيــب أي عمــل منظــم يمارســه المواطنــون 

لتنــاول مواضيــع السياســة والشــأن العام.

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

مطالــب  مــع  التعامــل  يجــري  للحكــم  األســايس  النظــام  وبحســب 

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

ومجلــس ويل العهــد مفتوحــان لــكل مواطــن ولــكل مــن لــه شــكوى أو 

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

يعــرض لــه مــن الشــؤون.”

ــرف  ــس معت ــارج( لي ــل أو الخ ــطة )يف الداخ ــية الناش ــارات السياس  التي

ــرية،  ــبه س ــرية أو ش ــة أو س ــات علني ــر يف تنظيم ــا تأط ــمياً، بعضه ــا رس به

المنــى.  مــن  العمــل  أو  االعتقــال  قياداتهــا  مصيــر  يكــون  مــا  ودائمــاً 

ــيين. ــطاء السياس ــتهداف للنش ــد االس ــرة تزاي ــنوات األخي ــظ يف الس ويالح

وكانــت مفوضيــة االمــم المتحــدة الســامية لحقــوق االنســان بجنيــف 

ــة  ــن األقلي ــم 41 م ــن بينه ــخًصا م ــدام 81 ش ــارس 2022( إع ــت )م ــد أدان ق

مــن  بالمزيــد  للمطالبــة   2012/2011 احتجاجــات  يف  شــاركوا  الشــيعية 

المشــاركة السياســية.

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

ــية أو  ــطة سياس ــر أنش ــابقة لتأطي ــاوالت الس ــن المح ــدداً م ــظ أن ع ويالح

ناقــدة ألداء الســلطات تعــرض أصحابهــا للمضايقــة أو الســجن أو ســحب 

الجنســية أو اإلبعــاد. 

3.3
التنظيمات السياسية
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3.4  المقياس الرابع: مؤسسات المجتمع المدني

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

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

وجماعات الضغط 40 درجة

30301510811

النقابات والجمعيات المهنية: التشريع/ التعدد 

النقايب واالتحادات/ توافر أدوات العمل النقايب 

بما يشكل حق اإلضراب 40 درجة

3018201042

653222استقاللية المؤسسات 10 درجات

553222القيود والعراقيل 10 درجات

715841241617 المجموع 100 درجة

جدول 4: نتائج المقياس الرابع – مؤسسات المجتمع المدين

75500 25 100

17

16

24

41

58

اإلمارات

السعودية

قطر

عمان

الكويت

البحرين

أداء الدولة 2021

أداء الدولة 2022

71

رسم توضيحي 25: نتائج مقياس مؤسسات المجتع المدين

03
عرض النتائج
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3.4

مملكة البحرين

دولة الكويت

اعتمادهــا  جــراء  المقيــاس،  هــذا  يف  درجــات   8 البحريــن  تراجعــت 

والثقافيــة  االجتماعيــة  واألنديــة  الجمعيــات  قانــون  عــى  تعديــالً 

أو ممــارس  لجمعيــة سياســية  أي منتــمٍ  ينــص عــى منــع  والرياضيــة، 

للعمــل الســيايس أو عضــٍو يف الســلطة التشــريعية مــن الترشــح لعضويــة 

مجالــس إدارات األنديــة أو الهيئــات الرياضيــة. يضــاف ذلــك إىل حزمــة 

األمــي.  التدقيــق  والعراقيــل ومنهــا  القيــود 

تقيــد الحكومــة جميــع عالقــات الجمعيــات األهليــة بــأي جهــة خــارج 

البــالد ســواء مــن حيــث الحصــول عــى التمويــل أو المنــح الدراســية أو 

عــى  الحصــول  الحكومــة  وتشــترط  الميدانيــة،  الزيــارات  أو  التدريبيــة 

موافقــات رســمية مســبقة بهــذا الخصــوص. 

ــرض  ــاً. يف ــة قانون ــة مرخص ــة أهلي ــن 650 منظم ــر م ــن أكث ــدى البحري ل

القانــون تقديــم طلبــات التأســيس إىل الــوزارة المعنيــة، وهنــاك عــدد 

ــيها  ــليم مؤسس ــا دون تس ــت طلباته ــي علق ــات ال ــن الجمعي ــدود م مح

قــراراً بالرفــض. يلــزم القانــون القائميــن عــى الجمعيــات بإجــراء انتخابــات 

دوريــة وتقديــم تقاريــر ســنوية، وقــد تــم حــل عــدد مــن الجمعيــات 

العتبارهــا »غيــر فاعلــة أو لعــدم قدرتهــا عــى تقديــم مــا ينفــع المجتمــع«. 

ــة  ــة االجتماعي ــل والتنمي ــت وزارة العم ــن، تدخل ــن الماضيي ــالل العامي خ

بعــض  وجــود  ومــع  إداريًــا.  مجلســاً   60 نحــو  تجديــد  أو  تعييــن  يف 

األنشــطة  توجيــه  يف  الحكومــة  تتدخــل  ال  عــام  بشــكل  االســتثناءات، 

للجمعيــات. الداخليــة 

تتمتــع البحريــن بحريــة معقولــة مــن العمــل النقــايب مــن الناحيــة 

وعمــل  تشــكيل  حــق  العماليــة  النقابــات  قانــون  يتيــح  إذ  القانونيــة، 

النقابــات وتكويــن االتحــادات. ال تتدخــل 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

ــت  ــة تح ــات مهني ــام إىل جمعي ــم االنضم ــن بإمكانه ــم لك ــات تمثله نقاب

ــين  ــاء والمهندس ــع األطب ــال م ــو الح ــا ه ــة، كم ــات األهلي ــون الجمعي قان

والصحفييــن، ويه كيانــات تفقــد كثيــراً مــن االمتيــازات والصفــة االعتباريــة 

الــي تتمتــع بهــا النقابــات

ينظــم القانــون الكويــي حــق تكويــن الجمعيــات األهليــة، ورغــم لجــوء 

ــا  ــبب ارتكابه ــات بس ــن الجمعي ــدد م ــل ع ــون لح ــة إىل ذات القان الحكوم

“مخالفــات” أو قيامهــا بأنشــطة خارجيــة “دون إذن” إال أن هامــش عمــل 

الجمعيــات ال زال ملحوظــاً.

القطاعــات  جميــع  يف  العماليــة  النقابــات  تشــكيل  القانــون  يتيــح 

ــة  ــؤون االجتماعي ــر الش ــة وزي ــتراط موافق ــع اش ــة( م ــة والحكومي )الخاص

لعمــال  العــام  االتحــاد  ويســتمر  القانونيــة.  الصفــة  النقابــة  الكتســاب 

الكويــت يف نشــاطه منــذ تأسيســه عــام 1961م. 

ــون  ــم المهني ــث ينظ ــة، حي ــات المهني ــوين للنقاب ــم قان ــد تنظي ال يوج

يف الكويــت أنفســهم تحــت أطــر قانــون األنديــة وجمعيــات النفــع العــام. 

ــرى  ــه ج ــراب إال أن ــق اإلض ــم ح ــي تنظ ــة ال ــواد القانوني ــاب الم ــم غي ورغ

ــات.  تنظيــم عــدد مــن اإلضراب

يالحــظ تدخــل الحكومــة يف تمويــل التنظيمــات النقابيــة، ويحصــل 

جميعهــا عــى معونــات ماديــة متفاوتــة بعضهــا مســتمر بشــكل ســنوي.

مؤسسات المجتمع المدني
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سلطنة عمان

ينظــم القانــون يف ســلطنة عمــان تشــكيل وعمــل الجمعيــات األهليــة 

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

ــض  ــي رف ــات ال ــن الجمعي ــدد م ــاالت لع ــابقة ح ــنوات س ــجلت يف س س

ــباب.  ــح األس ــها دون توضي ــب تأسيس طل

ــى  ــة، ويتل ــات األهلي ــل الجمعي ــة تموي ــة يف طبيع ــل الحكوم وتتدخ

ــا. ــاً منه ــاً مادي ــا دعم بعضه

ينظــم العمــل النقــايب يف عمــان مــن خــالل مــواد ضمــن قانــون العمــل 

وبعــض اللوائــح اإلداريــة الــي توضــح الجوانــب اإلجرائيــة ومتطلبــات 

ــيس  ــك تأس ــع كذل ــي تمن ــة، وال ــادات العمالي ــات واالتح ــص للنقاب الترخي

ــة.  ــات الحيوي ــام والقطاع ــاع الع ــات يف القط النقاب

صالحياتهــا(  محدوديــة  )رغــم  العمانيــة  النقابــات  لــدى  أن  يالحــظ 

اســتقاللية ماليــة عــن الحكومــة ومســاحة مــن العمــل الحــر وغيــر الموجــه 

إىل حــد مــا.

دولة قطر

يتيــح القانــون يف قطــر إنشــاء منظمات أهليــة وجمعيات لكنــه يمنعها 

أنشــطتها.  عــى  قيــوداً  ويضــع  سياســية  أنشــطة  بــأي  االشــتغال  مــن 

ــا  ــة حله ــك صالحي ــذي يمتل ــة ال ــر الداخلي ــة وزي ــون موافق ــترط القان ويش

إداريــاً. خــالل ســنوات مضــت، تــم توثيــق عــدد مــن الطلبــات الــي رُفضــت 

ــباب. ــم أس دون تقدي

بالنســبة للعمــل النقــايب، يكفــل قانــون العمــل للمواطنيــن القطرييــن 

)فقــط( االشــتراك وتكويــن التنظيمــات العماليــة. يقتصــر هــذا الحــق عــى 

ــراب  ــع اإلض ــل. يُمن ــى األق ــري ع ــل قط ــم 100 عام ــي تض ــات ال المؤسس

عــى العمــال األجانــب لكنــه متــاح للقطرييــن وفــق شــروط وبموافقــة 

ــة  ــروط الخاص ــراءات والش ــد اإلج ــة بتحدي ــوم الحكوم ــا تق ــة، كم حكومي

ــة.  ــان العمالي باللج

يتــم الترخيــص للجمعيــات المهنيــة لمــدة 3 ســنوات تجــدد بقــرار 

حكومــي.

مؤسسات المجتمع المدني
3.4
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المملكة العربية السعودية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

بحســب احصائيــات رســمية )يوليــو 2021( تراجــع عــدد الجمعيــات 

األهليــة إىل 1910 جمعيــة أهليــة يف المملكــة بعــد أن بلــغ يف العــام الــذي 

ســبقه نحــو 2158 جمعيــة. 

يعــد تنظيــم الجمعيــات والمؤسســات األهليــة متأخــراً يف الســعودية 

ــص  ــام 2015م ن ــر ع ــاص يف أواخ ــيك خ ــوم مل ــدور مرس ــر ص ــدأ عب ــد ب وق

عــى اختصــاص وزارة الداخليــة يف الترخيــص والرفــض إىل جانــب وزارة 

المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وأي جهــة أخــرى مشــرفة عــى 

ــة.  ــه المنظم ــتغل في ــذي ستش ــاع ال القط

وثقــت جماعــات حقوقيــة أن عــدداً مــن الطلبــات لــم يحصــل أصحابهــا 

عــى الموافقــة مــن الســلطات المختصــة، فيمــا يجــري اعتقــال نشــطاء يف 

منظمــات تعتبرتهــا الدولــة »غيــر مرخصــة«. 

العماليــة  بالنقابــات  خــاص  لقانــون  الســعودية  التشــريعات  تفتقــد 

اللجــان  بعــض  باســتثناء  عماليــة  تنظيمــات  أيــة  البــالد  يف  توجــد  وال 

المهــن. بعــض  مــزاويل  تضــم  الــي  والهيئــات  والجمعيــات 

وتختــص »اللجنــة الوطنيــة للجــان العماليــة« الــي تــم تشــكيلها بقــرار 

اللجــان  بتمثيــل   )2019 )ينايــر  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر  مــن 

)شــبه  لجنــة  ويه  الخــاص،  القطــاع  مؤسســات  بعــض  يف  العماليــة 

فقــط. الســعوديين  العمــال  وتخــص  استشــارية  بصالحيــات  رســمية( 

ال يــزال حــق العمــال يف تنظيــم أنفســهم ضمــن نقابــات حــرة محظــورا 

كمــا أن االقــدام عــى خطــوة مــن هــذا القبيــل قــد يعرّضهــم للفصــل 

ــب. ــال االجان ــبة إىل العم ــل بالنس ــال أو الترحي ــي أو االعتق التعس

الســلطات  تشــديد  مــع  المقيــاس  هــذا  يف  اإلمــارات  تراجعــت 

الحكوميــة للرقابــة الماليــة واإلداريــة عــى مؤسســات المجتمــع المــدين. 

وأصــدرت ديب مرســوم رقــم )9( لســنة 2022 بـــ »إخضــاع الكيانــات الخاصــة 

ذات النّفــع العــام الُمنشــأة بُموجــب تشــريع إلشــراف ورقابــة هيئــة تنِميــة 

المجتمــع يف ديب« الــذي يمــس مــن اســتقاللية مؤسســات المجتمــع 

ــطتها. ــد أنش ــدين ويقي الم

يوجــد يف اإلمــارات نحــو 250 جمعيــة أهليــة مرخصــة تنشــط يف 

لــوزارة تنميــة المجتمــع  القطاعــات وينظمهــا قانــون يمنــح  مختلــف 

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 

ــا  ــره إذا م ــن أج ــل م ــان العام ــل حرم ــب العم ــل لصاح ــون العم ــز قان يجي

شــارك يف إضرابــات. ورغــم وجــود بعــض الجمعيــات المهنيــة إال أنهــا 

أقــرب إىل العمــل األهــي منــه إىل النقــايب.
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3.5

مملكة البحرين

دولة الكويت

تقدمــت البحريــن يف هــذا المقيــاس مــع تعزيــز تمثيــل المرأة والشــباب 

يف التشــكيل الحكومــي )يونيــو 2022( الــذي يعــد تغييــراً غيــر مســبوق منذ 

اســتقالل البــالد. وشــملت تعيينــات الحكومــة وبعــض المناصــب الرفيعــة 

يف البــالد تعييــن 4 وزيــرات ووجوهــاً شــابة بشــكل ملحــوظ. ورغــم التقدم 

خــالل األعــوام الماضيــة بمــا يشــمل وصــول المــرأة إىل رئاســة مجلــس 

النــواب، ليســت هنــاك سياســة واضحــة يف تمكيــن المــرأة لتــويل المناصــب 

القياديــة والعليــا يف الدولــة وتبــى نســب تمثيــل المــرأة متدنيــة. 

ــة وفــق الدســتور بحــق الترشــح واالنتخــاب. ال  ــع المــرأة البحريني تتمت

ــوازن الجنــدري يف  وجــود لقوانيــن أو إجــراءات خاصــة ملزمــة تضمــن الت

الحكومــة أو مجلــس الشــورى أو المجلــس النيــايب المنتخــب. رغــم ذلــك، 

ــروعات  ــك( مش ــع المل ــمية تتب ــة رس ــرأة )جه ــى للم ــس األع ــود المجل يق

ــرأة.  ــن الم ــادرات لتمكي ومب

بإنشــاء   2022 لســنة   )2( رقــم  قــرار  إصــدار  تــم  الشــباب،  قطــاع  يف 

والخــاص.  العــام  القطاعيــن  يف  الشــباب  تمكيــن  لجنــة  وتشــكيل 

ــح  ــن المترش ــل س ــى أال يق ــواب ع ــس الن ــح لمجل ــروط الترش ــص ش تن

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. 

خطــوات  بعــد  المقيــاس  هــذا  يف  درجــات(   4( الكويــت  تقدمــت 

ملحوظــة يف تمكيــن المــرأة بعــد تعييــن 15 قاضيــة يف الســلك القضــايئ 

و4 نســاء يف المجلــس البلــدي )مــن مجمــوع 6 أعضــاء معينيــن(. باإلضافــة 

إىل تعييــن 4 وزراء شــباب يف الحكومــة وشــابين يف المجلــس البلــدي. وال 

يــزال التمثيــل النســايئ يف الحكومــة الكويتيــة محــدوداً )وزيــرة واحــدة(.

مجلــس  انتخابــات  يف  والترشــح  االنتخــاب  حــق  الكويتيــة  للمــرأة 

األمــة والمجلــس البلــدي، وال توجــد قوانيــن أو إجــراءات تضمــن التــوازن 

الجنــدري يف الحكومــة أو يف المؤسســات المنتخبــة، كمــا تفتقــر الدولــة 

ــياً.  ــرأة سياس ــن الم ــح لتمكي ــيايس واض ــج س ــود برنام لوج

يبلــغ ســن االقتــراع للمؤسســات المنتخبــة 21 عامــاً، وســن الترشــح 30 

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

يضــاف لذلــك أنــه ال توجــد سياســة واضحــة لــدى ســلطات الكويــت 

تجــاه إشــراك الشــباب يف صنــع القــرار.

سلطنة عمان

الجنســين  بيــن  المســاواة  عــى  للســلطنة  األســايس  النظــام  ينــص 

ــى  ــايئ ع ــل النس ــز التمثي ــظ تعزي ــا يالح ــة. كم ــى الدول ــاً ع ــا واجب وجعله

مســتوى تعيينــات الــوزراء والــوكالء إال أنــه ال يــزال محــدوداً )3 وزيــرات مــن 

ــوزاري  ــراً(. كذلــك تعزيــز مشــاركة الشــباب يف التشــكيل ال مجمــوع 23 وزي

وعــى مســتوى الــوكالء، رغــم ذلــك ال يتضــح أن هــذه االجــراءات تتــم تحــت 

ــمية. ــة أو رس ــة واضح سياس

الترشــح  الفــرص يف  بتكافــؤ  التصويــت ويتمتعــن  للعمانيــات  يحــق 

النتخابــات مجلــس الشــورى والمجالــس البلديــة. ال توجــد قوانيــن تضمــن 

ــة، كمــا ال توجــد  ــوازن الجنــدري يف الحكومــة أو المؤسســات المنتخب الت

سياســة وطنيــة مكتوبــة وال اســتراتيجية وطنيــة تســتهدف تمكيــن المــرأة 

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

الســياق عــى توجيهــات وقــرارات ســلطانية باإلضافــة إىل اإلشــارات يف 

ــة. ــب الوطني الخط

أو مناصــب يف  فــال توجــد مجــاالت  الســلطان،  فيمــا عــدا منصــب 

إليهــا قانونــاً. الدولــة تســتثىن المــرأة مــن الوصــول 

ســن االقتــراع يف ســلطنة عمــان هــو 21 عامــاً وســن الترشــح هــو 30 

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

شــكلتها  الــي  للشــباب  الوطنيــة  للجنــة  األســايس  النظــام  عــدا  فيمــا 

الحكومــة عقــب أحــداث الربيــع العمــاين يف 2011م، ال توجــد قوانيــن 

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 

الشــباب.

التوازن الجندرى وإشراك الشباب
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دولة قطر

ــة، وشــمل التشــكيل  ــة القيادي ازدادت حصــة المــرأة يف مناصــب الدول

ــن 3 نســاء يف مناصــب وزاريــة. كمــا ارتفــع عــدد  ــي )2021( تعيي الحكوم

ــح  ــي تطم ــر 2030 ال ــة قط ــع رؤي ــوازي م ــايئ بالت ــلك القض ــاء يف الس النس

ــو 30٪. ــات« إىل نح ــاء »القاضي ــبة النس ــع نس لرف

للمــرأة القطريــة الحــق يف الترشــح واالنتخــاب لكــن ليــس هنــاك قوانيــن 

أو أعــراف تضمــن التــوازن الجنــدري ســواء يف التشــكيلة الحكوميــة أو 

ــة  ــرأة لعضوي ــح 28 ام ــم ترش ــدي، ورغ ــس البل ــورى أو المجل ــس الش مجل

مجلــس الشــورى لــم تتمكــن أي منهــن مــن الفــوز. ورغــم تعييــن أميــر 

ــرأة  ــل الم ــبة تمثي ــى نس ــاً( تب ــواً معين ــن 15 عض ــن بي ــن )م ــالد لعضوتي الب

القطريــة يف مجلــس الشــورى هامشــية )2 مــن مجمــوع  45 عضــواً(.

فيمــا يتعلــق وإشــراك الشــباب، تحــدد قطــر ســن االنتخــاب يف مجلــس 

البلديــة )18 عامــاً( والترشــح )30 عامــاً(. ال توجــد  الشــورى والمجالــس 

سياســية واضحــة فيمــا يتعلــق بتمكيــن الشــباب واشــراكهم سياســياً لكــن 

مــن المالحــظ تــويل العديــد منهــم مناصــب وازنــة يف الدولــة.

المملكة العربية السعودية

تقدمــت الســعودية 3 درجــات عــى هــذا المقيــاس إذ ياُلحــظ تســارع 

ــرع  ــن أس ــن بي ــداُ م ــاره واح ــام باعتب ــأن الع ــرأة يف الش ــن الم ــرة تمكي وتي

عــى  التعليــم  قطــاع  يف  األخيــرة.  الســنوات  خــالل  اإلصــالح  مســارات 

ســبيل المثــال، بلــغ إجمــايل عــدد عضــوات هيئــات التدريــس الســعوديات 

نحــو %44، كمــا تتقلــد 1300 امــرأة مناصــب قياديــة عليــا يف الجامعــات، 

ــتكمال  ــات الس ــعوديات المبتعث ــبة الس ــه نس ــكل في ــذي تش ــت ال يف الوق

ــو 43%. ــا نح ــات العلي الدراس

البنــك  إدارة  امــرأة يف منصــب عضــو مجلــس  أول  تــم تعييــن  كمــا 

ــر  ــائية« أواخ ــدل »إدارة نس ــتحدثت وزارة الع ــو 2022( واس ــزي )يوني المرك

عــام 2021 وأســندت عــدًدا مــن مهــام »كتّــاب العــدل« إىل النســاء عبــر 

ــق. ــات التوثي ــام بخدم ــرأة للقي ــا لـــ 57 ام ترخيصه

كمــا فتحــت وزارة الدفــاع بــاب القبــول للمــرأة لاللتحــاق بالوظائــف يف 

مختلــف القطاعــات العســكرية وبرتــب متنوعــة. 

شــاركت المــرأة الســعودية ألول مــرة كناخبــة ومرشــحة يف انتخابــات 

يف  توجــد  ال  مقعــداً.   20 عــى  حينهــا  وحصلــت  البلديــة  المجالــس 

الســعودية قوانيــن تضمــن التــوازن الجنــدري يف الحكومــة أو مؤسســات 

الدولــة وبمــا يشــمل المجالــس البلديــة. 

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

لــم تتــول أي منهــن منصبــاً وزاريــاً. 

فيمــا يتعلــق وإشــراك الشــباب، وبحســب نظــام انتخابــات المجالــس 

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 عــى دور الشــباب وتــوىل عــدد منهــم مهمــات استشــارية 

وتنفيذيــة حساســة منهــم أمــراء شــباب تولــوا مناصــب أمــراء مناطــق 

ووكالء وســفراء. رغــم ذلــك، تواجــه سياســات تمكيــن الشــباب الذيــن جــرى 

تصعيدهــم إىل مناصــب عليــا ويف دائــرة صناعــة القــرار انتقــادات تتعلــق 

ــعودي. ــع الس ــن المجتم ــف تالوي ــون مختل ــم ال يمثل بأنه
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دولة اإلمارات العربية المتحدة

ــة  ــة الدول ــتمرار سياس ــاً الس ــاس تبع ــذا المقي ــارات يف ه ــت اإلم تقدم

الفاعلــة يف تمكيــن المــرأة. ارتفعــت نســبة تمثيــل النســاء يف مجلــس 

ــايل  ــن إجم ــو %60 م ــاء نح ــبة النس ــت نس ــا بلغ ــرات، كم ــوزراء إىل 9 وزي ال

القــوى العاملــة المواطنــة يف »إكســبو 2020 ديب«.

للمــرأة اإلماراتيــة الحــق يف الترشــح واالنتخــاب يف المجلــس الوطــي 

قــرارا  لالتحــاد  األعــى  المجلــس  أصــدر  2019م  عــام  ويف  االتحــادي. 

بإلزاميــة أن تمثــل المــرأة نصــف المقاعــد المنتخبــة يف المجلــس الوطــي 

ــرأة. ــه ام ــذي تترأس ــادي ال االتح

ولتعزيــز حضــور المــرأة يف مؤسســات الدولــة والتــوازن بيــن الجنســين 

ــين يف 2015م  ــن الجنس ــوازن بي ــس الت ــة مجل ــأت الحكوم ــل أنش يف العم

الــذي يســى إىل وضــع تدابيــر تمييزيــة إيجابيــة ضمانــاً النخــراط النســاء 

ــس  ــة ومجال ــس التمثيلي ــة المجال ــة وعضوي ــل المالئم ــاالت العم يف مج

إدارة الشــركات ال ســيما العامــة والمدرجــة للتــداول. 

ــح  ــن الترش ــى 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 عــى مشــاركة كبــار الســن نظــراً لحداثــة الفكــرة. 

لــم يتمكــن الباحثــون مــن االطــالع عــى سياســة أو اســتراتيجية مكتوبــة أو 

ــأت  ــة أنش ــن الحكوم ــرار لك ــع الق ــباب يف صن ــراك الش ــأن إش ــدة بش معتم

يف 2016 مجلســاً للشــباب دوره استشــاري يف المواضيــع والمجــاالت الــي 

ــن  ــة م ــة االتحادي ــدة وزراء يف الحكوم ــود ع ــظ وج ــباب. ياُلح ــص الش تخ

الشــباب ووجــود العديــد مــن المشــاريع والدعــم المــايل والســيايس لفئــة 

الشــباب مــن الجنســين.

3.5
التوازن الجندرى وإشراك الشباب



29

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

مشاركة المعلومات: حق الوصول إىل المعلومة 

وتداولها ونشرها 25 درجة
10167765

الرقابة المستقلة: الرقابة عىل أعمال وأداء 

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعىل 

مصادر الثروات وإنفاق المال العام 25 درجة

10155555

203112121110 المجموع 50 درجة

جدول 6: نتائج المقياس السادس - الشفافية

0 25 50

31

12

12

11

10

البحرين

الكويت

عمان

قطر

السعودية

اإلمارات

أداء الدولة 2021

أداء الدولة 2022

20

رسم توضيحي 27: نتائج مقياس الشفافية

3.6  المقياس السادس: الشفافية

03
عرض النتائج



30

مملكة البحرين

دولة الكويت

ينــص قانــون تنظيــم الصحافــة والطباعــة والنشــر عــى حــق الحصــول 

ــاح  ــة االفص ــات حكومي ــض جه ــك، ترف ــم ذل ــرها. رغ ــة ونش ــى المعلوم ع

عــن بيانــات ومعلومــات يثــار حولهــا جــدل يف المجتمــع، مــن بينهمــا 

ــية.  ــات الدراس ــم البعث ــلح وقوائ ــات التس مصروف

هنــاك توثيــق لحــاالت تعــرض فيهــا صحافيــون ومصــورون ونشــطاء 

تــداول  أو  نشــر  بســبب  واالعتقــال  والتهديــد  للضغــط  ومواطنــون 

خــالل  مــن  وذلــك  اإلعــالم،  وســائل  يف  المشــاركة  عبــر  أو  معلومــات، 

توظيــف قانــون العقوبــات الــذي ينــص عــى عقوبــات بالحبــس والغرامات 

الماليــة. 

فيمــا يتعلــق والرقابــة المجتمعيــة، تــم الترخيــص للجمعيــة البحرينيــة 

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

يف  والمشــاركة  البيانــات  إصــدار  عــى  نشــاطها  ويقتصــر  العــام  المــال 

ــاد.   ــة الفس ــفافية ومناهض ــة للش ــادئ الداعم ــم والمب ــر القي ــات لنش فعالي

ــات،  ــى المعلوم ــول ع ــق الحص ــنة 2020 ح ــم 12 لس ــون رق ــح القان يتي

جميــع  وتنظيــم  بأرشــفة  الحكوميــة  والمؤسســات  الــوزارات  ويلــزم 

ــم  ــفها. رغ ــان كش ــا وضم ــول عليه ــهيل الحص ــات وتس ــات والمعلوم البيان

ذلــك، ســجلت الكويــت حــاالت اســتدعاء لنشــطاء بســبب نشــر معلومــات 

ــاد”.   ــا فس ــن »قضاي ــف ع أو الكش

الفســاد  لمكافحــة  العامــة  الهيئــة   2016 عــام  يف  الكويــت  أنشــأت 

)نزاهــة( الــي تقــوم بتلــي الشــكاوى مــن األفــراد بشــكل ســري، ولهــا 

ــة،  ــايل للنياب ــاد الم ــا الفس ــن يف قضاي ــة المتهمي ــق وإحال ــة التحقي صالحي

ويه الجهــة المخولــة بالحصــول عــى إقــرارات الذمــة الماليــة مــن رئيــس 

وأعضــاء مجلــس الــوزراء ومجلــس األمــة والمجلــس البلــدي والســلطة 

القضائيــة باإلضافــة إىل رؤســاء وأعضــاء المجالــس والهيئــات التنفيذيــة 

ومــن يشــغلون مناصــب قياديــة يف الحكومــة.

ــة  ــة، تــم إنشــاء جمعي ــة يف الرقاب ــق والمشــاركة المجتمعي فيمــا يتعل

الشــفافية الكويتيــة عــام 2006م لكنهــا تعرضــت للحــل مــن قبل الســلطات، 

الشــفافية  لجمعيــة  العموميــة  الجمعيــة  انتخبــت   2018 مــارس  ويف 

ــد.  ــس إدارة جدي مجل

كمــا تأسســت جمعيــة الدفــاع عــن المــال العــام الكويتيــة يف عــام 

2005م، ويه جمعيــة نفــع عــام وهدفهــا توعيــة المواطنيــن بأهميــة 

الحــرص عــى المــال العــام والدفــاع عنــه وصيانتــه.

يتبــع ديــوان المحاســبة مجلــس األمــة ويعــاون الحكومــة والمجلــس 

يف الرقابــة عــى تحصيــل إيــرادات الدولــة وإنفــاق مصروفاتهــا يف حــدود 

الميزانيــة، ويقــدم الديــوان لــكل مــن الحكومــة ومجلــس األمــة تقريــراً 

ســنوياً عــن أعمالــه ومالحظاتــه. رغم ذلــك، تتصاعــد يف الكويــت انتقادات 

ــة.  حــادة عــى خلفيــة انتشــار مظاهــر الفســاد يف مؤسســات الدول

سلطنة عمان

ال يوجــد قانــون ينظــم أو يضمــن حــق الحصــول عــى المعلومــات. 

بحســب  هنــاك،  لكــن  عــام،  بشــكل  متاحــة  للدولــة  الرســمية  البيانــات 

دقتهــا. بمــدى  تشــكيكاً  ومعارضيــن،  مراقبيــن 

ــى  ــام ع ــال الع ــة الم ــح وحماي ــارب المصال ــب تض ــون تجن ــرض قان يف

المســؤولين اإلفصــاح عــن أمالكهــم وأصولهــم وثرواتهــم، لكنهــا تظــل 

ســرية وال تنشــر للعلــن. 

يف ســنوات ســابقة، تــم توثيــق حــاالت لصحافييــن أو نشــطاء تعرضــوا 

للتهديــد أو التوقيــف أو الحبــس بســبب نشــر معلومــات أو تداولهــا، كمــا 

ــباب. يف  ــذات األس ــة ل ــة وصحافي ــات إعالمي ــف ومؤسس ــالق صح ــم إغ ت

هــذا العــام، تمــت إحالــة صحــايف إىل المحاكمــة عــى خلفيــة نشــره 

ــاد.  ــة فس ــا يف قضي ــا قضائي حكم

فيمــا يتعلــق والمشــاركة المجتمعيــة يف الرقابــة، ال توجــد مؤسســات 

مجتمــع مــدين مســتقلة مختصــة بالشــفافية والتدقيــق عــى صــرف المــال 

منظمــة  مــع  بالتعــاون  أحيانــاً  االقتصاديــة  الجمعيــة  وتقــوم  العــام. 

الشــفافية العالميــة بهــذا الــدور يف إطــار محــدود نظــراً للقوانيــن الصارمــة 

والســلطة التقديريــة الواســعة للمســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن.

دولة قطر

أقــر مجلــس الشــورى )مــارس 2022( مقترحــاً بـــ »قانــون بشــأن تنظيــم 

الحــق يف الحصــول عــى المعلومــات« لكنــه لــم ينشــر حــى اآلن وال تُعــرف 

نشــطاء  تعــرض  حــول  حــاالت  رصــدت  ســابقة  ســنوات  يف  تفاصيلــه. 

حيــث  معلومــات،  تــداول  بســبب  وضغــوط  لمضايقــات  وصحافييــن 

يفــرض كل مــن قانــون المطبوعــات والنشــر وقانــون مكافحــة الجرائــم 

اإللكترونيــة قيــوداً مشــددة. 

مؤسســات  قطــر  يف  توجــد  ال  المجتمعيــة،  والرقابــة  يتعلــق  فيمــا 

مدنيــة مســتقلة مختصــة بالشــفافية والتدقيــق عــى صــرف المــال العــام. 

ــة  ــة اإلداري ــة الرقاب ــرة ويه »هيئ ــر مباش ــع األمي ــمية تتب ــة رس ــد هيئ توج

ــة  ــة للنزاهــة والشــفافية«، ويه لجن ــة الوطني ــك »اللجن والشــفافية«، وكذل

حكوميــة.

الشفافية
3.6
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الشفافية
3.6

المملكة العربية السعودية

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

الشــخصية، وأقــر نظــام حريــة المعلومــات. ورغــم اعتمــاد مبــدأ الشــفافية 

واإلفصــاح عــن المعلومــات، فــإن حــق الحصــول عليهــا ال يــزال مقيــداً 

ــة. ــة فضفاض ــية وأمني ــددات سياس ــط ومح بضواب

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 

وتؤكــد تقاريــر حقوقيــة لمنظمــة العفــو الدوليــة ومنظمــة هيومــن رايتــس 

ــب.  ــطاء إىل التعذي ــن ونش ــرض صحفيي ــش تع ووت

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 عــى 

ضــرورة محاربــة الفســاد. 

يمكــن للمواطنيــن مخاطبــة الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد« الــي 

تأسســت يف 2011م.

ويشــير تقريــر فريــدم هــاوس للعــام 2022 اىل تحســن نســيب يف توافــر 

ــة  ــة بالميزاني ــات المتعلق ــك البيان ــا يف ذل ــة بم ــات االقتصادي ــض البيان بع

الحكوميــة لكنــه أشــار إىل أن آليــات إنفــاق أمــوال الدولــة وصنــع القــرار 

كبــار  لمحاســبة  عامــة  آليــة  توجــد  ال  حيــث  واضحــة،  غيــر  الداخــي 

ــة  ــن الرقاب ــدة ع ــاع بعي ــة الدف ــا أن ميزاني ــم كم ــى قراراته ــؤولين ع المس

العامــة كمــا أن بيانــات صنــدوق الثــروة الســيادية غامضــة إىل حــد كبيــر.

دولة اإلمارات العربية المتحدة

رغــم تطــور إجــراءات اإلمــارات الرقابيــة فيمــا يتعلــق بمكافحة الفســاد، 

ــا  ــات بم ــى المعلوم ــول ع ــق الحص ــن ح ــم أو يضم ــون يُنظ ــد قان ال يوج

يتيــح لألفــراد ومؤسســات المجتمــع المــدين المشــاركة يف الرقابــة. 

ثمــة مــا يُعــرف بالدليــل اإلرشــادي للوصــول إىل المعلومــات الحكوميــة 

مــن الجهــات االتحاديــة، وكذلــك القانــون بشــأن “تنظيــم ونشــر تبــادل 

البيانــات” يف ديب، المعــي أساســاً بإنشــاء هيئــة بيانــات ديب. يالحــظ أن 

نصــوص مــواد قانــون العقوبــات والقانــون بشــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة 

المعلومــات ذات ســلطة تقديريــة واســعة وعقوبــات غليظــة خاصــة فيمــا 

يتعلــق بالوصــول إىل المعلومــات أو نشــرها.

مجتمــع  مؤسســات  توجــد  ال  الشــعبية،  والمشــاركة  يتعلــق  فيمــا 

العــام. المــال  صــرف  عــى  والتدقيــق  بالشــفافية  مختصــة  مــدين 
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3.7  المقياس السابع: حرية الرأى والتعبير

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

51551124الحريات الصحافية 30 درجة

5155755استقاللية المؤسسات اإلعالمية 30 درجة

6145744الرقابة عىل اإلنترنت 30 درجة

374844حرية وسالمة األفراد يف ممارسة النقد 30 درجة

مواجهة خطابات الكراهية والتحريض عىل العنف 

3051225191015 درجة

246344522532 المجموع 150 درجة

جدول 7: نتائج المقياس السابع - حرية الرأي والتعبير
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مملكة البحرين

دولة الكويت

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

بالمالحقــة  الرســمية  المواقــف  عــن  يعبــرون  ال  الذيــن  اآلراء  أصحــاب 

القانونيــة والتشــهير وغيرهــا مــن اإلجــراءات، وذلــك مــن خــالل قانــون 

تنظيــم  وقانــون  العقوبــات  وقانــون  اإلرهــاب  مــن  المجتمــع  حمايــة 

والنشــر.  الطباعــة 

مواقــع  يف  الفاعليــن  اإللكترونيــة  الجرائــم  مكافحــة  إدارة  تالحــق 

التواصــل االجتمــايع وتخضعهــم للمســاءلة القانونيــة والترهيــب وتقــوم 

بحظــر وتعطيــل المواقــع واســتهداف الحســابات المؤثــرة.

تُتهــم البحريــن بالتجســس عــى مواطنيهــا داخــل البــالد وخارجهــا. 

كمــا تُصنــف منظمــة “فريــدوم هــاوس” األمريكيــة )مــارس 2022( البحريــن 

كدولــة “قمعيــة غيــر حــرة”. 

تقدمــت البحريــن مرتبــة واحــدة عــى مؤشــر منظمــة “مراســلون بــال 

حــدود” لعــام 2021. ومــن أصــل 180 دولــة قيّمهــا التقريــر حلــت البحريــن 

ــة 167.  يف المرتب

سياســات  عــن  حقيقيــاً  اســتقالالً  اإلعالميــة  المؤسســات  تمتلــك  ال 

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

القيــود السياســية والقانونيــة والماليــة.

والنشــر  والطباعــة  الصحافــة  تنظيــم  البحرين وقانــون  ينص دســتور 

عــى حريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة، إال أنــه وبســبب تفســيرات غيــر 

متكافئــة يتــم اســتغالل القوانيــن لتقييــد حريــة الصحافــة. هنــاك العديــد 

ومقيميــن  مواطنيــن  تجــاه  القضائيــة  والمحاكمــات  االعتقــاالت  مــن 

بســبب تعبيرهــم عــن آرائهــم، وطالــت هــذه االعتقــاالت العديــد مــن 

المعارضــة.  الصحفييــن ونشــطاء 

يتنــاول قانــون العقوبــات يف البحريــن مســألة التحريــض عــى الكراهيــة 

يف المــادة 172 الــي نصــت عــى عقوبــات بالحبــس والغرامــة لمــن “حــرض 

بطريــق مــن طــرق العالنيــة عــى بغــض طائفــة مــن النــاس أو عــى 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.

اســتمرت الكويــت يف اســتخدام قانــون الجرائــم اإللكترونيــة لتقييــد 

حريــة الــرأي والتعبيــر، وتابعــت ممارســة رقابــة شــديدة عــى محتــوى 

اإلنترنــت، واســتدعت عــدداً مــن النشــطاء للتحقيــق فيمــا اعتقلــت واحــداً 

عــى األقــل.

ورغــم أن وتيــرة المالحقــات القانونيــة بحــق النشــطاء شــهدت تراجعــاً 

إال أن القوانيــن المقيــدة للحريــات لــم يطــرأ عليهــا أي تعديــل.

تراقــب الكويــت مــا ينشــر عــى اإلنترنــت عبــر قانــون جرائــم التقنيــة 

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

الحبــس والغرامــات الماليــة، وتالحــق إدارة مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة 

ــراه مخالفــاً للقانــون.  ــة( كل مــا ت ــوزارة الداخلي )تابعــة ل

وبســبب قانــون الجرائــم اإللكترونيــة )الــذي تعــرض النتقــادات مــن 

منظمــات حقوقيــة دوليــة( تــم ســجن عــدد مــن المدونيــن وأصحــاب 

ــر. ــرأي اآلخ ال

ــت إىل  ــت الكوي ــدود، تراجع ــال ح ــلون ب ــة مراس ــف منظم ــق تصني ووف

الصحافــة. واعتبــرت  العالمــي لحريــة  التصنيــف  الـــ 158 ضمــن  المركــز 

الكويــت رغــم كونهــا الدولــة “األقــل قمعــاً” يف منطقــة  المنظمــة أن 

الخليــج إال أنهــا تمــارس “ســيطرة كبيــرة عــى الحقــل اإلعالمــي”.

تعــود ملكيــة جميــع الصحــف المحليــة والقنــوات التلفزيونيــة الخاصــة 

لعائــالت نافــذة، وعليــه، يبــدو مــن الصعــب اعتبارهــا مســتقلة بشــكل 

كامــل عــن الســلطة التنفيذيــة يف البــالد خصوصــاً أن إجــراءات الترخيــص 

ــة.  ــاج موافقــات حكومي تحت

ال تتعامــل الدولــة بشــكل حــاد وقمــيع مــع كل انتقــاد يخــص الحكومة 

ــر أو  ــص األمي ــوراً تخ ــد أم ــة أي رأي ينتق ــدد يف معاقب ــا تتش ــا لكنه وأدائه

أوقــات  يف  الكويــت  تحجــب  خليجيــة.  دولــة  أي  ضــد  انتقــادات  إثــارة 

متفاوتــة بعــض المواقــع ذات المضمــون الســيايس.

شــرعت الكويــت قانــون حمايــة الوحــدة الوطنيــة ونبــذ الكراهيــة الصادر 

ــن  ــيلة م ــأي وس ــض ب ــوة أو الح ــام أو الدع ــرم »القي ــذي يج ــام 2012م ال ع

ــع  ــات المجتم ــن فئ ــة م ــة أو ازدراء أي فئ ــى كراهي ــر ]...[ ع ــائل التعبي وس

أو إثــارة الفتــن الطائفيــة أو القبليــة أو نشــر األفــكار الداعيــة إىل تفــوق أي 

عــرق أو جماعــة أو لــون أو أصــل أو مذهــب ديــي أو جنــس أو نســب أو 

التحريــض عــى عمــل مــن أعمــال العنــف”. 

ــاه  ــة وتج ــباب طائفي ــة ألس ــات كراهي ــق لخطاب ــاك توثي ــك، هن ــم ذل رغ

العمــال الوافديــن خصوصــاً بعــد تفــي جائحــة كورونــا. ويالحــظ أن 

الحكومــة ال تتعامــل بشــكل جــدي مــع هــذه الحــاالت.
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سلطنة عمان

يقلــص قانــون المطبوعــات والنشــر )يشــمل المنصــات اإللكترونيــة( مــن 

حريــة الــرأي والتعبيــر يف الســلطنة، حيــث تــم توثيــق ضغــوط عــى األفــراد 

واالســتجواب  للتوقيــف  عمانيــون  مواطنــون  ويتعــرض  والمؤسســات. 

ــة  ــة محلي ــات حقوقي ــه منظم ــا وثقت ــق م ــم وف ــوط عليه ــة ضغ وممارس

ودوليــة، كمــا صــدرت أحــكام قضائيــة بحــق مواطنيــن اتهمــوا بـــ »التطاول 

عــى الــذات اإللهيــة« و«اإلســاءة لألديــان الســماوية«. 

ووفــق تصنيــف منظمــة مراســلون بــال حــدود 2022، تراجعــت ُعمــان 

لحريــة  العالمــي  التصنيــف  ضمــن   163 الـــ  المركــز  يف  لتحــل  مركــزا   30

الصحافــة الــذي شــمل 180 دولــة. 

يف العمــوم، تبــدو حريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة يف ســلطنة عمــان 

ــوف  ــة. يتخ ــة الذاتي ــن الرقاب ــة م ــتويات عالي ــود مس ــظ وج ــة ويالح مكبل

ــة يف القوانيــن  ــا نظــراً لوجــود ضبابي ــن مناقشــة بعــض القضاي ــرون م كثي

وســلطة تقديريــة واســعة لتفســير مــا ينشــر وإســقاطه عــى المــواد ذات 

الصلــة.

سياســات  عــن  حقيقيــاً  اســتقالالً  اإلعالميــة  المؤسســات  تمتلــك  ال 

الدولــة 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

يصفهــا البعــض بـــ »التعجيزيــة« مــن الناحيــة الماليــة، ومرتبطــة أيضــا 

بموافقــات أمنيــة. أمــا محطــات اإلذاعــة وخدمــات البــث المباشــر فهــي 

متاحــة ضمــن قيــود ويجــب أن تختــص بمواضيــع ال تعدهــا الحكومــة 

سياســية أو نقديــة.

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

كقانــون الرقابــة عــى المصنفــات الفنيــة وقانــون المطبوعــات والنشــر، 

ومنهــا مــا هــو خــاص مثــل قانــون الجــزاء العمــاين وقانــون جرائــم تقنيــة 

المعلومــات. توضــح هــذه القوانيــن بشــكل عــام الممارســات الــي تُوجــب 

االعتقــال أو التوقيــف أو إلغــاء النشــاط. 

ــت  ــور يف اإلنترن ــوى المنش ــى المحت ــة ع ــة لصيق ــة ومتابع ــاك رقاب هن

تشــمل حجــب المواقــع الــي تنشــر تحليــالت أو دراســات سياســية تصنــف 

مــن قبــل الحكومــة عــى أنهــا معارضــة أو مثيــرة للشــغب.

والمقيميــن  للمواطنيــن  الســلطات  قبــل  مــن  الموجهــة  االتهامــات 

الذيــن يتــم توقيفهــم بســبب آرائهــم، تتنــوع بيــن القــذف أو الســب أو 

ــاء العــام أو مــا يتنــاىف مــع تقاليــد وأعــراف  الشــتم العلــي وخــدش الحي

المجتمــع وصــوالً إىل تهــم إثــارة الــرأي العــام أو اإلخــالل بالنظــام العــام أو 

مخالفــة اآلداب العامــة.

يتعامــل قانــون الجــزاء العمــاين بشــكل جيــد وواضــح وصــارم فيمــا 

ممــا  العنــف،  عــى  والتحريــض  الكراهيــة  خطابــات  بمواجهــة  يتعلــق 

يعــي قــدرا عاليــاً مــن اإلحســاس بالتعايــش والحمايــة.

دولة قطر

تراجعــت قطــر عــى هــذا المقيــاس )4 درجات( جــراء األحــكام القضائية 

ــد( لمواطنيــن قــادوا احتجاجــات اعتراضــاً عــى  الغليظــة )الســجن المؤب

قانــون االنتخابــات.

ــب( إىل  ــدود )9 مرات ــال ح ــلون ب ــر مراس ــر يف مؤش ــت قط ــا تقدم وفيم

انتقــادات مــن منظمــات  الدولــة  المركــز 119 )األوىل خليجيــاً(، تواجــه 

حقوقيــة بســبب ضغــوط ومحاكمــات قضائيــة تطــال نشــطاء، حيــث 

ــريب  ــن الع ــاول الوضعيي ــا تن ــة داخله ــات اإلعالمي ــة للمؤسس ــح الدول تتي

القضايــا  يف  يالحــظ  ال  مــا  وهــو  مرتفــع،  حريــات  بســقف  والعالمــي 

المحليــة. 

ال تبــدو وســائل اإلعــالم المحليــة مســتقلة وبموجــب القانــون فــإن 

تأســيس صحيفــة يســتلزم موافقــة مــن وزيــر اإلعــالم. تــم توثيــق مضايقات 

واســتهداف لعــدد مــن المواطنيــن والمقيميــن بســبب تعبيرهــم عــن 

ــم. آرائه

قانــون  ومنهــا  القوانيــن،  مــن  بحزمــة  اإلنترنــت  الســلطات  تراقــب 

ــادات  ــاز انتق ــذي ح ــام 2014م ال ــادر ع ــة الص ــم اإللكتروني ــة الجرائ مكافح

والتعبيــر  الــرأي  حريــة  تخضــع  كمــا  دوليــة.  حقوقيــة  منظمــات  مــن 

للمراقبــة، إذ تنــص المــادة 19 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب عــى منــح 

الســلطات صالحيــات واســعة إلجــراء المراقبــة بأيــة وســيلة لمــدة 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 عــى اإلنترنــت يقــوم بنشــر »أخبــار غيــر 

صحيحــة، بقصــد تعريــض ســالمة الدولــة أو نظامهــا العــام أو أمنهــا 

الداخــي أو الخارجــي للخطــر«.

هنــاك قوانيــن تجــرم التحريــض عــى الكراهيــة والعنــف. وانضمــت 

قطــر إىل جملــة مــن االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بمواجهــة التمييــز 

ــري  ــز العنص ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض ــل اتفاقي ــري مث العنص

الفصــل  جريمــة  ومعاقبــة  لقمــع  الدوليــة  واالتفاقيــة  1965م،  لعــام 

ــكال  ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة للقض ــة الدولي ــام 1973م واالتفاقي ــري لع العنص

ــن  ــى اآلن قواني ــرع ح ــم تش ــة ل ــن الدول ــيداو(، لك ــرأة )س ــد الم ــز ض التميي

واضحــة يف هــذا الســياق. باإلمــكان رصــد خطابــات تحريضيــة وعنصريــة 

تجــاه العمــال األجانــب.
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المملكة العربية السعودية

شــهدت الســعودية تقدمــاً )4 درجــات( يف هــذ المقيــاس تبعــاً لتحســن 

إجــراءات الدولــة يف مواجهــة خطــاب الكراهيــة والتحريــض عــى العنــف. 

رغــم ذلــك اســتمرت الدولــة يف اعتمــاد سياســات متشــددة تجــاه حريــة 

الــرأي والتعبيــر.

وبحســب منظمــة مراســلون بــال حــدود، شــهدت حريــة الصحافــة 

ــل 180(  ــن أص ــة 166 م ــا )المرتب ــنًا طفيًف ــام 2022 تحس ــعودية للع يف الس

متقدمــة 4 مراتــب عــن العــام الســابق. وكانــت منظمــة فريــدوم هــاوس 

ــة  ــام 2022/2021 يف المرتب ــة لع ــر الحري ــعودية يف مؤش ــت الس ــد صنّف ق

ــرة. ــا دون األخي م

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

فــإن عشــرات المواطنيــن قــد تــّم منعهــم مــن الســفر لســنوات ومنــع 

آخــرون  يخضــع  فيمــا  الخــارج،  يف  هــم  لمــن  الســفر  مــن  العائــالت 

ــاد  ــر وانتق ــرأي والتعبي ــة ال ــة حري ــق بممارس ــة تتعل ــر علني ــات غي لمحاكم

بعــض  ويتعــرض  بالســجن  عقوبــات  العشــرات  ويقــي  الســلطات، 

الســجناء )بحســب منظمــة العفــو الدوليــة ومنظمــة هيومــن رايتــس 

منهجــي. بشــكل  التعذيــب  إىل  ووتــش( 

تــم رصــد حــاالت اعتقــال ومحاكمــة لصحافييــن ونشــطاء أجانــب بتهــم 

ــة  ــة الدولي ــت اللجن ــة«. وكان ــوز الديني ــرض للرم ــاد والتع ــق بـــ »اإللح تتعل

ــر  ــت الســعودية بأنهــا واحــدة مــن أكث ــة الصحفييــن CPJ قــد صنّف لحماي

دول العالــم انتهــاكًا للصحفييــن وحريــة التعبيــر، بحســب بيــان لهــا يف 

ديســمبر 2021 وأدرجــت اللجنــة الســعودية يف المرتبــة الثامنــة عالميـًـا يف 

ــاً. ــا 14 صحفي ــل احتجازه ــن يف ظ ــال الصحفيي اعتق

تنعــدم وســائل اإلعــالم الحــرة يف الســعودية ويخضــع الصحفيــون 

والنشــطاء إىل مراقبــة مشــددة.

ــة  ــم اإللكتروني ــاب والجرائ ــة اإلره ــات ومناهض ــن العقوب ــي قواني تق

بســجن الصحفييــن أو إيقافهــم عــن العمــل عــى خلفيــة أي انتقــادات 

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

ال تســمح الســعودية بــأي انتقــاد لسياســاتها الداخليــة والخارجيــة. 

وتُتهــم المملكــة بالتجســس عــى مواطنيهــا داخــل البــالد وخارجهــا. 

تمــارس الدولــة رقابــة صارمــة عــى الصحافــة وتعــود ملكيــة غالبيــة 

المؤسســات اإلعالميــة إىل مقربيــن مــن مؤسســة الحكــم، كمــا تــم توثيــق 

ــة. ــات صحيف ــص لمؤسس ــدار تراخي ــع إص من

ــة  ــق يف ممارس ــر بالح ــات والنش ــام المطبوع ــه نظ ــص علي ــا ن ــم م رغ

يعــي  العامــة«،  المصلحــة  إىل  الهــادف  والبنــاء  الموضــويع  »النقــد 

القانــون حصانــة لمؤسســة الحكــم مــن أي انتقــاد. 

تســتخدم الســلطات الســعودية قانــون الجريمــة اإللكترونيــة إلســكات 

المعارضيــن والصحفييــن والحقوقييــن بشــكل واســع وحجــب مواقعهــم. 

منهــا  بأســباب  اإللكترونيــة  المواقــع  حجــب  أســباب  الدولــة  وتبــرر 

ــة  ــة الخارجي ــات الدول ــاد سياس ــعودية وانتق ــة الس ــدة الدول ــة عقي مخالف

الداخليــة. أو 

ــى  ــض ع ــة والتحري ــات الكراهي ــن خطاب ــدة م ــاالت عدي ــق ح ــم توثي يت

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

فتــاوى التكفيــر متاحــة عــى الموقــع اإللكتــروين لـــلجنة الدائمــة للبحــوث 

ــمية. ــة رس ــة حكومي ــاء ويه جه ــة واإلفت العلمي

حرية الرأى والتعبير
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دولة اإلمارات العربية المتحدة

تســتمر اإلمــارات يف التضييــق عــى حريــة الــرأي والتعبيــر، ويعتمــد 

األفــراد والمؤسســات مســتويات عاليــة مــن الرقابــة الذاتيــة. يُجــرم قانــون 

يف  الحاكمــة  األســر  انتقــاد  أو  اإلمــارات  بحــكام  المســاس  العقوبــات 

اإلمــارات الســبع وحكومــات الــدول الصديقــة. وتُتهــم اإلمارات بالتجســس 

ــا.  ــالد وخارجه ــل الب ــيين داخ ــطاء والسياس ــراد والنش ــى األف ع

ونشــطاء  الصحفييــن  عــى  اإللكترونيــة  الرقابــة  الدولــة  وتحكــم 

ــؤالء إىل  ــرض ه ــة. يتع ــم اإللكتروني ــون الجرائ ــر قان ــدين عب ــع الم المجتم

ــة أو نشــر معلومــات كاذبــة.  التشــهير وتهــم قضائيــة تشــمل إهانــة الدول

وبحســب منظمــة مراســلون بــالد حــدود، تراجعــت الدولــة إىل المرتبــة 

)138( عــى مؤشــر المنظمــة )2022(. 

الدولــة،  للمؤسســات اإلعالميــة عــن سياســات  ال توجــد اســتقاللية 

وأي مخالفــة تكــون تحــت طائلــة المالحقــة أو إيقــاف النشــاط بحســب 

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

عــدد مــن المؤسســات اإلعالميــة الخاصــة الــي تشــتغل يف المجــاالت 

الترفيهيــة والتجاريــة فقــط.

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 عــى 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 عــى تجريــم التحريــض 

عــى الكراهيــة أو الفرقــة أو مــا مــن شــأنه اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو 

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 

ذلــك ظرفــا مغلظــا يف مضاعفــة العقوبــة. رغــم ذلــك، يشــهد الفضــاء 

اإللكتــروين منشــورات طائفيــة مــن بعــض المغرديــن الذيــن ال يتعرضــون 

أليــة مالحقــة قانونيــة.

حرية الرأى والتعبير
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3.8  المقياس الثامن: تمثيل الجماعات واألقليات
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تمثيل الجماعات واألقليات
3.8

مملكة البحرين

دولة الكويت

تقدمــت البحريــن 3 درجــات يف هــذا المقيــاس لمــا تضمنــه التشــكيل 

الحكومــي )يونيــو 2022( مــن تمثيــل ملحــوظ للطائفــة الشــيعية مقارنــة 

بالحكومــات الســابقة. رغــم ذلــك، تؤكــد هيئــات ومنظمــات حقوقيــة 

»وجــود سياســات للتمييــز الطائــي والعــريق والمذهــيب” )المراجعــة 

الدوريــة لحقــوق اإلنســان، تقاريــر وزاريت الخارجية األمريكيــة والبريطانية(. 

تُتَهــُم الحكومــة باتبــاع سياســات تمييزيــة )طائفيــة/ إثنيــة/ عرقيــة/ 

قبليــة( يف تعيينــات الوظائــف العليــا والــوزارات الســيادية وتوزيــع الدوائــر 

ــكانية  ــات اإلس ــروة والخدم ــع الث ــة وتوزي ــات القضائي ــة والتعيين االنتخابي

ــية. ــات الدراس ــع البعث وتوزي

ينــص الدســتور عــى المســاواة بيــن المواطنيــن، كمــا صادقــت البحريــن 

عــى االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 

العنصــري واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 

ــية  ــوق السياس ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن إىل العه ــت البحري ــا انظم كم

ــة.  والمدني

رغــم ذلــك، هنــاك انتقــادات واســعة تتعلــق بالتــزام الحكومــة البحرينية 

يف تنفيــذ هــذه التشــريعات والقوانيــن وااللتــزام بها.

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  ــا مهيمن ــات بعينه ــد جماع ــا توج ــد، كم ــات يف البل ــات واألقلي الجماع

عــى بعــض أو كل مؤسســات الدولــة بمــا يفــوق حجمهــا العــددي يف 

المجتمــع. 

لــم تظهــر أي بــادرة إليجــاد حــل ملــف فئــة »البــدون« و«المقيميــن 

ــر مــن 100 ألــف فــرد  ــر قانونيــة« يف الكويــت حيــث يعــاين أكث بصــورة غي

منظمــة  وبحســب  المجتمــع.  يف  واالندمــاج  العيــش  صعوبــات  مــن 

هيومــن رايتــس ووتــش، اســتدعت الســلطات 19 ناشــطاً مــن فئــة البــدون 

إىل التحقيــق بســبب مشــاركتهم يف تجمعــات أســبوعية. 

ــة وتعتبــر هــذه  تمثــل قضيــة البــدون أقــى مظاهــر التمييــز يف الدول

الفئــة األقليــة المهمشــة األهــم يف الكويــت، فهــي محرومــة مــن حقــوق 

ــة. المواطنــة، فضــالً عــن أن يكــون لهــا مناصــب وتمثيــل يف الدول

يشــير دســتور دولــة الكويــت إىل مبــدأ المســاواة، إذ نصــت المــادة 

7 عــى أن »العــدل والحريــة والمســاواة دعامــات المجتمــع، والتعــاون 

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

ــاً  ــون منتمي ــة، أي أن يك ــة أصلي ــي بصف ــن الكوي ــح إال للمواط ــق الترش يح

ــام 1920م.  ــل الع ــا قب ــذ م ــت من ــدة يف الكوي ــت متواج ــي كان ــل ال للعوائ

)كالنســاء  األخــرى  بالمــواد  الجنســية  عــى  الحاصلــون  الكويتيــون  أمــا 

المتزوجــات مــن كويتييــن أو الحاصليــن عــى الجنســية بســبب تقديمهــم 

ــات إال  ــت يف االنتخاب ــتطيعون التصوي ــال يس ــت( ف ــة للكوي ــات جليل خدم

ــية. ــابهم للجنس ــى اكتس ــنة ع ــي 20 س ــد م بع

يالحــظ أن التشــكيل الحكومــي والمناصــب القياديــة والقضــاء ال تعكــس 

تمثيــالً متناســباً مــع تنــوع وحجــم الجماعــات واألقليــات يف الكويــت.  

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

ــو ال  ــة، وه ــذ الكراهي ــة ونب ــدة الوطني ــة الوح ــون حماي ــريع قان 2012م تش

يبــدو كافيــاً لســد الثغــرات ومظاهــر التمييــز يف الدولــة.
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سلطنة عمان

ينــص النظــام األســايس للســلطنة عــى 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 المركــز االجتمــايع، 

رغــم ذلــك، ال يوجــد قانــون يجــرم التمييــز.

جميــع  عــى  للقضــاء  الدوليــة  االتفاقيــة  عــى  الســلطنة  صادقــت 

ــز  ــكال التميي ــى جميــع أش ــة القضــاء ع ــز العنصــري واتفاقي أشــكال التميي

ضــد المــرأة، إال أن هــذه االتفاقيــات لــم تترجــم إىل قوانيــن أو لوائــح أو 

التمييزيــة. الممارســات  تجــرم  ممارســات 

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

ــى  ــول ع ــن يف الحص ــن المتكافئي ــن المواطني ــز بي ــان التميي ــذان يحرم الل

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

ســجلت يف ســنوات ســابقة قضايــا ضــد بعــض األجهــزة الحكوميــة بنــاء 

عــى قانــون الخدمــة المدنيــة إلبطــال قــرارات تعييــن، كمــا رفعــت قضايــا 

ضــد بعــض األجهــزة الحكوميــة عــى أســاس التمييــز مــا بيــن الذكــور 

واإلنــاث.

ــاالت  ــاك ح ــن هن ــاٍو، لك ــكل متس ــم بش ــل معه ــم التعام ــون يت المواطن

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

فئــة  شــملت  ســلطانية  بمراســيم  التعيينــات  أن  مؤخــراً  لوحــظ 

العمانييــن مــن أصــول هنديــة كمــا قــام جهــاز االســتثمار العمــاين بتعديــل 

عضويــة بعــض مجالــس إدارات الشــركات )شــبه الحكوميــة( لتعزيــز التنوع 

ــا. ــن أعضائه ــريق بي الع

ــاين  ــزاء العم ــون الج ــدودة إذ إن قان ــدو مح ــاً تب ــز ديني ــر التميي مظاه

ــر  ــز يُفس ــا أن التميي ــان 269 و273(، كم ــان )المادت ــاءة إىل األدي ــرم اإلس يج

عــى أنــه إثــارة النعــرات الدينيــة أو المذهبيــة أو القبليــة ويه مجرمــة 

ــاين. ــزاء العم ــون الج ــاً يف قان أيض

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

ــل  ــد، مث ــزي أو الموح ــغيل المرك ــة للتش ــر الخاضع ــات غي ــا يف الجه عنه

الشــركات المملوكــة للدولــة والهيئــات الرقابيــة، والهيئــات العامة المنشــأة 

ألغــراض خاصــة. كمــا أن هنــاك مظاهــر تمييــز ممــارس وضغــط اجتمــايع 

ضــد العمانيــات المتزوجــات مــن غيــر عمانييــن. 

يضــاف لذلــك وجــود تمييــز يف تفســير شــرط الكفــاءة الــوارد يف قانــون 

تفســير  العليــا  المحكمــة  أقــرت  حــاالت  وهنــاك  الشــخصية،  األحــوال 

ــي  ــريق أو الطب ــد الع ــار البع ــتئناف يف اعتب ــة أو االس ــة االبتدائي المحكم

)المكانــة االجتماعيــة( كأحــد تفســيرات شــرط الكفــاءة واســتندت عليــه يف 

ــود زواج. ــال عق إبط

دولة قطر

و)التمثيــل  )المســاواة(  حقــوق  مــن   )2005( الجنســية  قانــون  يُقلــل 

المتناســب( لمكونــات اجتماعيــة مــن القطرييــن.  رغــم نــص الدســتور عــى 

ــز  ــة وأن ال تميي ــات العام ــوق والواجب ــاوون يف الحق ــن »متس أن المواطني

بينهــم يف ذلــك بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن«، يمنــع قانــون 

الجنســية المواطنيــن القطرييــن »المتجنســين« بعــد عــام 1930 مــن حــق 

الترشــح أو االنتخــاب. 

بنــاًء عــى آثــار القانــون، تنقســم المواطنــة القطريــة إىل مواطنيــن 

»أصلييــن« وآخريــن خــالف ذلــك، وهــو مــا يــي بوجــود طبقيــة اجتماعية، 

وتتقــدم المشــاركة يف االنتخابــات والخدمــات اإلســكانية المواضيــع الــي 

يتــم التمييــز فيهــا.

ورغــم انضمــام قطــر التفاقيــة القضــاء عــى التمييــز العنصــري منــذ 

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

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. هنــاك 

مزاعــم بــأن القبائــل األكثــر قربــاً والتصاقــاً مــع العائلــة الحاكمــة لهــا نصيــب 

أكبــر يف مؤسســات الدولــة بــدءاً مــن المناصــب الحكوميــة العليــا وصــوالً 

لبقيــة المؤسســات المدنيــة واألمنيــة والعســكرية، وهنــاك أقليــات بتمثيــل 

محــدود.

تمثيل الجماعات واألقليات
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بحســب تقريــر الحريــات الدينيــة الصــادر عــن الخارجيــة األمريكيــة 

ــة  ــذ عــام 2004 عــى أنهــا »دول ــو 2022( فــإن الســعودية تصنّــف من )يوني

للحريــة  وفظيفــة  منهجيــة  انتهــاكات  يف  لتورطهــا  خــاص«  قلــق  ذات 

الدينيــة. 

تــزال  الســعودية »ال  أن  )ينايــر 2022(  البريطانيــة  الخارجيــة  وأكــدت 

ذات أولويــة« يف ملــف حقــوق اإلنســان، ال ســيما بســبب تطبيــق عقوبــة 

االعــدام والقيــود المفروضــة عــى حقــوق المــرأة والتمييــز يف توزيــع 

الثــروة والخدمــات.

ليســت هنــاك نصــوص دســتورية أو قانونيــة تضمــن التمثيــل المتــكائف 

بيــن المكونــات المجتمعيــة. تنــاول مفاهيــم المواطنــة والوحــدة الوطنيــة 

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

حكوميــة ترتكــز عــى الشــريعة اإلســالمية وعــى مبــدأ أن التمييــز محــرم 

يف اإلســالم.

تنــص المــادة 12 مــن النظــام األســايس للحكــم عــى أن »تعزيــز الوحــدة 

الوطنيــة واجــب، وتمنــع الدولــة كل مــا يــؤدي للفرقــة والفتنة واالنقســام«، 

لكــن نــادراً مــا يجــري تطبيــق هــذه المــادة يف حــاالت التمييــز الموثقــة يف 

البــالد عــى أســاس طائــي أو قبــي أو مناطــي.

وبحســب منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش يف تقريرهــا لعــام 2022 

ــة  ــالم بممارس ــر اإلس ــرى غي ــات أخ ــاع ديان ــمح ألتب ــعودية ال تس ــإن الس ف

شــعائرهم يف األماكــن العامــة، وتميــز بشــكل ممنهــج ضــد األقليــات 

واإلســماعيليين،  عشــرية  االثنــا  الشــيعة  ســيما  وال  المســلمة،  الدينيــة 

بمــا يشــمل التمييــز يف التعليــم الحكومــي والقضــاء والحريــة الدينيــة 

والتوظيــف. 

ــوارد  ــامح ال ــدم التس ــة وع ــاب الكراهي ــن خط ــد م ــوات الح ــم خط ورغ

يف بعــض الكتــب المدرســية الدينيــة خــالل عــام 2021، إال أن النصــوص 

الحاليــة أبقــت عــى المحتــوى الــذي يحــط مــن قــدر الممارســات المرتبطة 

بالمســلمين الشــيعة والصوفييــن. وقــد رصــد تقريــر الحريــة الدينيــة الــذي 

أعدتــه وزارة الخارجيــة االميركيــة للعــام 2021 حــاالت عديــدة مــن خطــاب 

التحريــض عــى الكراهيــة والتنّمــر عــى خلفيــة عقائديــة. 

إزالــة  يف  نســيب”  “تحســن  عــن  التقريــر  تحــّدث  نفســه،  الوقــت  يف 

مقاطــع مــن الكتــب المدرســية الــي تحــرّض عــى الكراهيــة والعنــف ضــد 

األديــان األخــرى )المســيحية واليهوديــة(.

ال يوجــد قانــون يجــرم التمييــز، وتتحفــظ الســعودية عــى العديــد 

ــة الــي وقعــت عليهــا، بعضهــا  مــن مــواد المواثيــق والمعاهــدات الدولي

ــكال  ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض ــرأة )اتفاقي ــة للم ــوق المواطن ــق بحق يتعل

التمييــز ضــد المــرأة( والبعــض اآلخــر حــول حقــوق أخــرى تعتبرهــا الدولــة 

مخالفــة ألحــكام الشــريعة )اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 

ــري(. العنص

دولة اإلمارات العربية المتحدة

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

والعدالــة االجتماعيــة وأن ال تمييــز بيــن مواطــي االتحــاد بســبب األصــل 

أو الموطــن أو العقيــدة الدينيــة أو المركــز االجتمــايع. 

أو  الحقــوق  ببعــض  االنتفــاع  يف  ضمــي  تمييــز  هنــاك  ذلــك،  رغــم 

الحصــول عــى معاملــة تفضيليــة مرتبطــة بمــا إذا كان المواطــن إماراتيــاً 

ــمل  ــارايت(، ويش ــية اإلم ــون الجنس ــة )قان ــس أو بالتبعي ــون أو بالتجن بالقان

واالنتخــاب  الترشــح  مــن  التبعيــة  أو  بالتجنــس  اإلماراتييــن  منــع  ذلــك 

وإســقاط الجنســية يف حــال التغيــب عــن البــالد لســنتين. 

التمييــز  مكافحــة  بشــأن  بقانــون  مرســوم  صــدر  2015م  عــام  يف 

والكراهيــة، لكنــه ال يضــع بشــكل واٍف تعريفــاً للتمييــز ومجاالتــه. هنــاك 

أيضــاً قوانيــن خاصــة مثــل قوانيــن العمــل تحــرم التمييــز بيــن المواطنيــن 

المتكافئيــن يف الحصــول عــى الوظيفــة المتقــدم لشــغلها أو اإلخفــاق يف 

ــال  ــز، ويف ح ــرم التميي ــن ال تج ــا قواني ــواء، لكنه ــد س ــى ح ــم ع معاملته

وقعــت مخالفــة لهــذا التحريــم فــال عقوبــة جنائيــة أو مانعــة للحريــة، 

الضــرر  عــن  والتعويــض  الحقــوق  ورد  القــرارات  بإبطــال  يكتــى  وإنمــا 

المــادي والنفــيس.

الــي صادقــت عليهــا اإلمــارات،  الدوليــة  إنفــاذ االتفاقيــات  يتطلــب 

ــري )1974م(  ــز العنص ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض ــا اتفاقي ومنه

ــرأة )2004م(، أن  ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض واتفاقي

تقــوم الدولــة بتعديــل القوانييــن الوطنيــة أو إصــدار أدوات قانونيــة أو 

اتخــاذ تدابيــر إداريــة مناســبة.

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، ياُلحــظ وجــود بعــض 

االعتبــارات القبليــة، إذ إن أغلــب األماكــن الحساســة يتقلــد مناصبهــا أبنــاء 

قبائــل محــددة منطويــة تحــت تحالفــات قبليــة رافقــت تأســيس اإلمــارات.

تمثيل الجماعات واألقليات
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3.9  المقياس التاسع: الجاليات األجنبية

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

اإلقامة المستقرة والفاعلة: وجود أنظمة تتيح 

للوافد األجنيب إقامة عادلة وواضحة 35 درجة
301022231724

التمثيل النقايب/المهين: حق العضوية واالنتخاب 

والترشح ورعاية المصالح 20 درجة
101112242

النشاط المجتميع: حق الجاليات يف تنظيم 

األنشطة وإنشاء الجمعيات واألندية 20 درجة
2082018520

602954432646 المجموع 75 درجة
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الجاليات األجنبية
3.9

مملكة البحرين

دولة الكويت

عــن  اإلعــالن  عبــر  المســتقرة  اإلقامــة  فــرص  مــن  الحكومــة  عــززت 

ــب  ــح لألجان ــر 2022( تمن ــة” )فبراي ــة الذهبي ــد “اإلقام ــة األم ــيرة طويل تأش

العامليــن الذيــن ال يقــل دخلهــم الشــهري عــن ألــي دينــار )حــوايل 5,300 

دوالر أمريــيك( أو المتقاعديــن الذيــن ال يقــل دخلهــم الشــهري عــن أربعــة 

ــن،  ــارات أو الموهوبي ــاب العق ــوايل 10,600 دوالر( أو أصح ــار )ح آالف دين

ــة.  ــتراطات حكومي ــق اش ــك وف وذل

وكانــت الحكومــة قــد أقــرت ســابقاً تصاريــح “العمــل المــرن” الــي تتيــح 

ــن  ــت البحري ــل. صادق ــة لكفي ــة دون الحاج ــل واإلقام ــق العم ــب ح لألجان

عــى 10 اتفاقيــات مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، منهــا خمــس 

أساســية. وللبــالد ســجل مميــز ورائــد يف مــا يتمتــع بــه العمــال المهاجرون 

واألجانــب وعائالتهــم مــن إقامــة عادلــة وقلمــا تواجــه انتقــادات حقوقيــة 

بهــذا الخصــوص. 

لألجانــب  يحــق  البلديــة،  االنتخابــات  يف  المشــاركة  يخــص  فيمــا 

المقيميــن والذيــن يمتلكــون عقــاراً التصويــت يف االنتخابات دون الترشــح. 

ــة للعمــال األجانــب حــق العضويــة والتصويــت يف  تتيــح قوانيــن الدول

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

الترشــح، ووفــق دليــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة هنــاك عشــرات 

ــات. ــة بالجالي ــة الخاص ــات واألندي ــات والجمعي المنظم

انضمــت دولــة الكويــت إىل منظمــة العمــل الدوليــة منــذ عــام 1961م 

ــات  ــن االتفاقي ــبع م ــا س ــا ومنه ــن اتفاقياته ــة م ــى 19 اتفاقي ــت ع وصادق

ــة. ــية الثماني األساس

تتعــرض الكويــت النتقــادات واســعة فيمــا يتعلــق وحقــوق العمــال 

للعمــال  الكويــت عقــداً موحــداً  العــام 2015م أصــدرت  الوافديــن. يف 

ــد  ــل جدي ــم إىل رب عم ــل كفالته ــال بنق ــض العم ــمح لبع ــن وتس الوافدي

بعــد 3 ســنوات مــن العمــل دون أي اشــتراطات. لكــن هــذه اإلصالحــات ال 

ــن.  ــازل الوافدي ــال المن ــالت وعم ــمل عام تش

عدد كبير من العمالة الوافدة يقعون ضحايا لتجار اإلقامات.

ال يحق لألجانب التصويت يف االنتخابات البلدية.

ــق  ــات دون ح ــي للنقاب ــر الكوي ــام غي ــق انضم ــة ح ــن الدول ــح قواني تتي

ــح.  الترش

ــار ممثــل لهــم  كمــا ويتيــح قانــون العمــل للعمــال األجانــب حــق اختي

ــة. ــس إدارة النقاب ــدى مجل ــم ل ــن رأيه ــراب ع لإلع

يمنــع قانــون األنديــة وجمعيــات النفــع العــام غيــر الكويتييــن مــن 

تأســيس أي جمعيــة أو نــاٍد، وفيمــا يســمح لهــم بعضويــة »االنتســاب« 

يمنعهــم مــن التســجيل يف الجمعيــة العموميــة أو الترشــح لمجالــس 

اإلدارات. 

ويتــاح للجاليــات تنظيــم فعالياتهــم والوطنيــة واالجتماعيــة والرياضيــة 

والدينيــة عــى نطــاق ضيــق. 

سلطنة عمان

الثمــاين  االتفاقيــات  مــن  خمــس  عــى  ُعمــان  ســلطنة  صادقــت 

ــام 1994م.  ــا ع ــا إليه ــذ انضمامه ــة من ــل الدولي ــة العم ــية لمنظم األساس

كمــا وقعــت الســلطنة )يونيــو 2022( مــع منظمــة العمــل الدوليــة مذكــرة 

تفاهــم حــول تمديــد العمــل ببرنامــج »العمــل الالئــق«.

يف  المشــاركة  مــن  عمــان  ســلطنة  يف  المقيمــون  األجانــب  يُحــرم 

العمانييــن. عــى  تقتصــر  الــي  البلديــة  االنتخابــات 

يف عــام 2021 ألغــت الحكومــة العمانيــة العمــل بنظــام شــهادة عــدم 

عــى  الحصــول  األجانــب  العامليــن  عــى  يفــرض  كان  الــذي  الممانعــة 

شــهادة عــدم ممانعــة مــن الكفيــل قبــل االنتقــال إىل كفيــل أخــر، ويكتــى 

النظــام الحــايل باعتبــار مــدة العقــد )ســنتين( كافيــة للوفــاء بحــق الكفيــل 

ــة.  ــه بحري ــل بعدهــا نقــل كفالت األول ويســتطيع العام

غيــر  للعامليــن  تســمح  التنفيذيــة  والئحتــه  األجانــب  إقامــة  قانــون 

العمانييــن باســتقدام أســرهم أو مــن يعولونهــم ضمــن قواعــد وشــروط 

ــه اســتقدام  ــذي يمكن محــددة، مــن بينهــا الحــد األدىن لراتــب العامــل ال

الكفيــل يف ضمــان وصــول  الحقــوق توضيــح مســؤولية  عائلتــه، ومــن 

العامــل وأســرته إىل تغطيــة صحيــة مناســبة، وهنــاك اســتثناءات بحســب 

األحــوال لمراعــاة الظــروف األســرية والثقافيــة.

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 

ــن. ــى العمانيي ــورة ع ــة المحص ــا اإلداري ــح لهيئته ــات أو الترش 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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رغــم حزمــة القوانيــن والقــرارات الــي اتخذتهــا الحكومــة القطريــة 

خــالل العاميــن الماضييــن لتحســين بيئــة عمــل العمــال الوافديــن، إال أن 

تقاريــر حقوقيــة تشــير إىل أن بعــض اإلصالحــات »غيــر فاعلــة«، وأن بعــض 

ــتغالل«. ــون لالس ــون يتعرض ــال »ال يزال العم

يتيــح القانــون للعمــال الوافديــن تغييــر جهــة عملهــم دون اســتحصال 

وتعتمــد  الكفالــة.  نظــام  إللغــاء  ويؤســس  العمــل،  صاحــب  موافقــة 

دوالر(،   275( قطــري  ريــال   1,000 قيمتــه  لألجــور  أدىن  حــداً  الحكومــة 

باإلضافــة إىل توفيــر ظــروف ســكنية وغذائيــة الئقــة للعّمــال.  لمنظمــة 

ــج  ــذ برنام ــة تنفي ــى مراقب ــل ع ــة يعم ــب يف الدوح ــة مكت ــل الدولي العم

التقــي مــع الحكومــة بهــدف إجــراء إصالحــات تخــص بيئــة  للتعــاون 

العمــل.

قانــون  يتيــح  ال  البلــدي.  المجلــس  انتخــاب  يف  األجانــب  يشــارك  ال 

الــذي تعمــل تحــت  لعــام 2004م  الخاصــة  الجمعيــات والمؤسســات 

مظلتــه الجمعيــات المهنيــة حــق االنضمــام أو الترشــح للعمــال األجانــب 

إال اســتثناًء. 

يوجــد أنديــة لبعــض الجاليــات العربيــة واألجنبيــة ويتــاح للجاليــات 

تأســيس مــدارس خاصــة لهــا.

المملكة العربية السعودية

رغــم التغييــرات اإليجابيــة يف قوانيــن العمــل خــالل الفتــرة 2022/2021 

إليهــا  االســتناد  مــن  األجنــيب  للوافــد  تتيــح  ألنظمــة  غيابًــا  ثمــة  فــإن 

بمــا يســمح لــه التمتّــع بإقامــة عادلــة، ومــا تنطــوي عليــه مــن حقــوق 

وامتيــازات بمــا يشــمل المشــاركة يف الحيــاة العامــة واالنتخابــات البلديــة.

تتضمــن »مبــادرة تحســين العالقــة التعاقديــة« عــدداً مــن السياســات 

والضوابــط مــن بينهــا إقــرار نظــام عقــد العمــل بيــن صاحــب العمــل 

والوافــد والــذي حــل محــل نظــام الكفالــة. وال تشــمل المبــادرة عمــال 

الذيــن  الخــاص  والنقــل  والحراســة  الــريع  يف  والمشــتغلين  المنــازل 

يُعتبــرون أكثــر الفئــات عرضــة للضــرر وأضعفهــا.

ــان  ــل وضم ــروف العم ــين ظ ــة لتحس ــوى« الحكومي ــة »ق ــى خدم تس

حقــوق العامــل الوافــد، والحــد مــن الخالفــات العماليــة، وتأميــن خدمات 

حريــة التنقــل الوظيــي. 

ينــص قانــون العمــل الســعودي عــى حــق العامــل األجنــيب يف اإلجــازة 

واألربــاح ومكافــأة نهايــة الخدمــة، ومنــع تشــغيله ســخرة، ومنــع جميــع 

مــا يمــس بكرامتــه والتفرقــة عــى أســاس ديــي أو عــريق أو عنصــري. 

انضمــت الســعودية إىل منظمــة العمــل الدوليــة عــام 1976م وصادقت 

عــى 16 اتفاقيــة منهــا 6 اتفاقيات أساســية. 

التنفيــذ بروتوكــول عــام 2014 المكّمــل  يف ابريــل 2022 دخــل حيــز 

التفاقيــة رقــم 29 لعــام 1930 الخاصــة بمنظمــة العمــل الدوليــة، المتعلقة 

بالعمــل الجبــري والــذي يحمــي العامليــن مــن ممارســات االســتخدام 

االحتياليــة والتعســفية وتعزيــز التدابيــر الوقائيــة والحمايــة والتعويــض 

ــري.  ــل الجب ــكال العم ــى كل أش ــاء ع والقض

أودعــت الســعودية يف 7 ديســمبر/ كانــون األول 2020 وثائــق التصديــق 

عــى االتفاقيــة رقــم 95 لعــام 1949 بشــأن حمايــة األجــور واالتفاقيــة رقــم 

ــذي  ــب، وال ــارة والمكات ــة يف التج ــد الصحي ــأن القواع ــام 1964 بش 120 لع

وضــع يف خانــة الضمانــات لحمايــة حقــوق العمــال ورفاههــم. 

ــات  ــكنهم وعملي ــن س ــات ألماك ــات ومداهم ــب مالحق ــه األجان ويواج

ترحيــل قســري جماعيــة دون محاكمــات عادلــة أو ضمــان لحقوقهــم 

الماديــة. 

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

هــذه األنشــطة محــدودة وتقتصــر عــى داخــل المجمعــات العماليــة 

المغلقــة وبحســب االتفــاق بيــن العمــال وأربــاب العمــل وال تســتند عــى 

ــورة. ــة ومنش ــة واضح 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 عــى التعبــد يف أماكنهــم الخاصــة فإنهــم قــد يتعرّضــون 

ــل. ــجن أو الترحي ــال أو الس ــر االعتق لخط

الجاليات األجنبية
3.9
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تقدمــت اإلمــارات يف هــذا المقيــاس )6 درجــات( تبعــاً للتشــريعات الي 

أقرتهــا الدولــة خــالل األعــوام الماضيــة الــي تتيــح للعمــال الوافديــن مزايــا 

الحصــول عــى اإلقامــة الخضــراء )5 أعــوام( واإلقامــة الذهبيــة )10 أعــوام( 

دون الحاجــة لضامــن أو كفيــل، وذلــك وفــق اشــتراطات ولفئــات محــددة. 

رغــم ذلــك، تســتمر االنتقــادات لنظــام العمــل ونظــام الكفالــة ومــا 

يتبعــه مــن تقييــد لحركــة العمــال الوافديــن. ال تــزال المنظمــات الحقوقيــة 

ضمــان  ودون  تعســي  بشــكل  أجانــب  لعمــال  ترحيــل  حــاالت  توثــق 

حقوقهــم القانونيــة.

عمــل  صاحــب  أو  مســتثمراً  أو  موظفــاً  كان  ســواء  للمقيــم  يجــوز 

اســتقدام أفــراد أســرته المباشــرة وطلــب تأشــيرة إقامــة لهــم يف دولــة 

اإلمــارات. 

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 

بــديب

عــى  تشــكيلها  حــق  فيقتصــر  المهنيــة،  للجمعيــات  بالنســبة  أمــا   .

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 ــاء وإدارة جمعي ــم أو إنش ــي تخصه ــة ال ــة والرياضي والثقافي

خاصــة بهــم وذلــك تبعــاً لموافقــة وإشــراف وزارة تنميــة المجتمــع.

الجاليات األجنبية
3.9
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3.10  المقياس العاشر: الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة

75500 25 125 150100

70

92

120

65

55

البحرين

الكويت

عمان

قطر

السعودية

اإلمارات

أداء الدولة 2021

أداء الدولة 2022

45

اإلماراتالسعوديةقطرعمانالكويتالبحرينالعناصر

نفوذ األسر الملكية: تمثيل أعضاء األسر يف 

المناصب العليا 100 درجة
285055803535

توطين المناصب: نفاذية وأولوية المواطنين يف 

الوصول إىل الوظائف القيادية والحساسة يف 

األجهزة القضائية واألمنية والعسكرية 50 درجة

172037403020

4570921206555 المجموع 150 درجة

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

رسم توضيحي 31: نتائج مقياس الوصول إىل المناصب القيادية والحساسة

03
عرض النتائج
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الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة
3.10

مملكة البحرين

دولة الكويت

تمثيــل  تقلــص  إذ  المقيــاس،  هــذا  يف  درجــات   7 البحريــن  تقدمــت 

أعضــاء األســرة الحاكمــة يف التشــكيل الحكومــي )يونيــو 2022( بشــكل 

الفــت ليقتصــر عــى رئيــس الــوزراء ونائبــه ووزيــري الداخليــة والماليــة، 

ــاع.  ــؤون الدف ــدل وش ــة والع ــب وزارات الخارجي ــون حقائ ــل مواطن ويحم

الهيئــات  الحاكمــة عــى  رغــم ذلــك، وباإلضافــة إىل هيمنــة األســرة 

والمجالــس العليــا يف الدولــة رُصــدت تعيينــات ألفــراد مــن األســرة يف 

مناصــب عســكرية وحكوميــة عليــا )وكالء وزارات/ مــدراء عامــون(. وكذلــك 

مؤسســات القضــاء الــي يشــكل أعضــاء األســرة نســبة وازنــة فيهــا مــع 

وجــود بقيــة المكونــات المجتمعيــة بنســب غيــر متكافئــة.

ــة  ــا يف الدول ــة والعلي ــب القيادي ــث المناص ــوايل ثل ــول إن ح ــن الق يمك

)تحديــداً الحساســة منهــا( يه ألفــراد مــن األســرة الحاكمــة كمــا يالحــظ 

وجــود سياســات تعييــن تميــل إىل اعتمــاد عامــل القــرب منهــا، وينســحب 

ذلــك عــى قبائــل وعائــالت محــددة تتمتــع بميــزات تفضيليــة عــى بقيــة 

ــن. المواطني

األجهــزة  يف  األجانــب  عــى  االعتمــاد  يف  قائمــة  سياســات  هنــاك 

العســكرية واألمنيــة جــراء سياســات تمييزيــة ضــد المواطنيــن من الشــيعة 

)تقاريــر مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان وتقاريــر وزارة الخارجيــة األمريكيــة 

ــان(. ــوق اإلنس ــس حق ــة يف مجل ــة الدوري والمراجع

المناصــب  يف  الكويــت  يف  الحاكمــة  األســرة  أعضــاء  حضــور  يغلــب 

الدولــة.  يف  القياديــة  المناصــب  بــايق  ويف  الســيادية 

ال تحتكــر األســرة جميــع المناصــب الوازنــة يف الحكومــة، ومنهــا وزارات 

الماليــة والعــدل والنفــط، إذ جــرى تعييــن وزراء مــن خــارج األســرة يف 

هــذه المناصــب، ويف العــام 2019 شــهدت الكويــت ألول مــرة تعييــن وزيــر 

ــكيالت  ــن التش ــة، لك ــر الداخلي ــب وزي ــة يف منص ــرة الحاكم ــي لألس ال ينتم

الحكوميــة الالحقــة أعيــد فيهــا أبنــاء األســرة لهــذا المنصــب.

القضائيــة  الســلطة  يف  الحاكمــة  العائلــة  ألعضــاء  تواجــد  يُلحــظ  ال 

مقارنــة بتواجــد ملحــوظ يف المناصــب العليــا داخــل المؤسســات األمنيــة 

والعســكرية. 

تجــدر مالحظــة أن أبنــاء العوائــل الكويتيــة )بصفــة أصليــة( فقــط هــم 

مــن يحــق لهــم التواجــد وتبــوء مناصــب عليــا يف هــذه األجهــزة.

تتيــح للكويــت بشــكل عــام للمواطنيــن تــويل الوظائــف يف المؤسســات 

القضائيــة واألمنيــة والعســكرية. 

سلطنة عمان

اســتمرت ُعمــان يف تراجعهــا عــى هــذا المقيــاس )8 درجــات( مــع 

عائلــة  داخــل  مــن  العليــا  المناصــب  يف  التعيينــات  سياســة  اســتمرار 

الســلطان وأقاربــه، منهــا مناصــب نائــيب رئيــس مجلــس الــوزراء ونائــب 

الدفــاع  وشــؤون  الخارجيــة  ووزراء  للقضــاء  األعــى  المجلــس  رئيــس 

ــر الثقافــة والرياضــة والشــباب ورئيــس جامعــة الســلطان  والداخليــة ووزي

المحافظيــن. مناصــب  وبعــض  العليــا  المحكمــة  ورئيــس  قابــوس 

وفيمــا يالحــظ تواجــد أفــراد األســرة يف مناصــب ســيادية وسياســية 

وأكاديميــة، تبــى المناصــب العســكرية العليــا - خــالف منصــب وزيــر 

شــؤون الدفــاع - مشــغولة مــن مواطنيــن ال ينتمــون لألســرة الحاكمــة.

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. 

رئيــس  ونائبــه  للقضــاء  األعــى  المجلــس  رئيــس  منصــيب  باســتثناء 

المحكمــة العليــا، ال يبــدو أن ثمــة هيمنــة لألســرة الحاكمــة عــى المناصــب 

يف المؤسســات القضائيــة.

ــن  ــات األم ــكرية )مؤسس ــة والعس ــزة األمني ــادة األجه ــبة إىل قي وبالنس

الوطــي واالســتخبارات( فهنــاك بعــض أفــراد األســرة الحاكمــة بحكــم 

تدرجهــم العســكري أو اإلداري، لكــن ليــس ثمــة مــا يــدل عــى وجــود 

معاملــة تفضيليــة.
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دولة قطر

ــوزراء  ــس ال ــة يف مجل ــة القطري ــرة الحاكم ــاء األس ــور أعض ــر حض يقتص

عــى رئاســة الــوزراء ووزيــر الداخليــة ووزيــر الخارجيــة. للقطرييــن مــن أبنــاء 

العائــالت األخــرى تبــوؤ مناصــب عليــا وقياديــة، وإن كان مــن المالحــظ 

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 عــى تــرؤس األميــر للســلطة القضائيــة، وهــو أمــر تتفــرد فيــه قطــر 

ــج. ــة دول الخلي ــة ببقي مقارن

القائــد األعــى للجيــش هــو أميــر البــالد لكــن أغلــب المناصــب العســكرية 

يف الجيــش يه لمواطنيــن، إذ يتــاح للمواطنيــن تــويل الوظائــف القضائيــة 

ــدة  ــت متواج ــي كان ــل ال ــل والعوائ ــة يه للقبائ ــن األولوي ــكرية، لك والعس

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

األســرة الحاكمــة.

تتيح قطر لألجانب العمل يف مؤسساتها العسكرية واألمنية.

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  عــى  العهــد  ويل  ويشــرف 

االقتصاديــة والتنميــة ومجلــس الشــؤون السياســية واألمنيــة، والمجلــس 

االعــى 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 

يحددهــا  صارمــة  لمعاييــر  يخضــع  التوظيــف  لكــن  وعســكرية  وأمنيــة 

وتأثيــرات  أعرافــاً  هنــاك  أن  يبــدو  كمــا  الحاكمــة،  األســرة  مــن  القــرب 

مناطقيــة وطائفيــة يف تــويل المناصــب العامــة يف الدولــة.

دولة اإلمارات العربية المتحدة

يحتكــر أفــراد األســر الحاكمــة يف كل إمــارة العديــد مــن المناصــب 

مســتوى  عــى  أمــا  العليــا،  التنفيذيــة  والمناصــب  الســيادية  الوزاريــة 

ــة  ــوزارات المهم ــض ال ــن إىل بع ــول المواطني ــاً وص ــدو ممكن ــاد فيب االتح

الحاكمــة  األســر  أفــراد  يحتفــظ  فيمــا  والصحــة  والتعليــم  كاالقتصــاد 

والداخليــة. والدفــاع  والماليــة  الخارجيــة  مثــل  الســيادية  بالــوزارات 

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

ــن  ــاغليها م ــم ش ــة فمعظ ــب المختص ــا الحقائ ــكرية. أم ــيادية والعس الس

المواطنيــن. هنــاك محوريــة لقبائــل وعائــالت ترتبــط باألســر الحاكمــة يبدو 

ــة.  مــن الواضــح أنهــا تحتكــر جــزءاً أو حصــة يف هيــاكل ومناصــب الدول

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 األجهــزة 

ــكرية. األمنية والعس

الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة
3.10
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بنــاًء عــى نتائــج اإلصداريــن الســابقين، باشــر الباحثــون تقييــم وشــرح 

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 

.2022

ــى  ــث ع ــدار الثال ــذا اإلص ــد ه ــابقين يعتم ــن الس ــرار اإلصداري ــى غ وع

المقاييــس العشــرة الــي تتكــون من عناصــر فرعية تــم اعتمادهــا مقومات 

حالــة  عــى  لالســتدالل  مالزمتــه  وتحديــد  مقيــاس  كل  لــوزن  أساســية 

ــد  ــم تحدي ــا أوزان ت ــكل منه ــالت ل ــر إىل تفصي ــزأ كل عنص ــاركة. يتج المش

ــاًء عــى قــراءة البيانــات ورصــد الظواهــر واألحــداث.  درجاتهــا النهائيــة بن

وكانــت مجــاالت المقاييــس وعناوينهــا وتوزيــع الدرجــات عليهــا قــد أقــرت 

لمــدى أهميــة كل مقيــاس ومــدى  يف اإلصــدار التأســييس األول تبعــاً 

اشــتباكه وتأثيــره عــى طبيعــة األنظمــة السياســية القائمــة يف الــدول 

ــا. ــة فيه ــروف االجتماعي ــت والظ الس

جــرى توزيــع األوزان عــى المقاييــس باعتمــاد )1,000( درجــة كمحصلــة 

المشــاركة  فيهــا  تكــون  الــي  المثاليــة  الدولــة  لحالــة  افتراضيــة  نهائيــة 

المجــاالت  كافــة  أقــى درجاتهــا ومشــمولة يف  فاعلــة يف  السياســية 

والقطاعــات، وبالمثــل جــرى توزيــع الدرجــات الداخليــة بيــن العناصــر يف 

كل مقيــاس. ورُويع أال يكــون التفــاوت يف أوزان ودرجــات الفحــص كبيــراً 

بيــن مختلــف المقاييــس والعناصــر تجنبــاً لربــط النتائــج النهائيــة بعالمــات 

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

الثقــُل والتأثيــر يف حــاالت الــدول محــل الدراســة، مــا قــد يُضــي للمؤشــر 

قــراءات منحرفــة مبنيــة عــى تشــخيص نظــري صــرف بعيــد عــن التركيبــة 

ــدول. ــذه ال ــدة له ــة المعق ــة والثقافي ــية واالجتماعي السياس

اعتمــد الباحثــون يف عمليــات الرصــد والتقييــم عــى عــدة مصــادر، 

منهــا البيانــات الحكوميــة الرســمية وتصريحات المســؤولين والتشــريعات 

وبيانــات  واألهليــة  الرســمية  المؤسســات  وتقاريــر  النافــذة  والقوانيــن 

المنظمــات والهيئــات الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الدويل 

ــدة.  ــم المتح ــة لألم ــان التابع ــات واللج ــر المنظم وتقاري

وحــرص الباحثــون عــى التدقيــق يف صحــة البيانــات وواقعيتهــا حــى ال 

تكــون النتائــج منحــازة لمــا قــد تــروج لــه الروايات الرســمية يف وصــف حالة 

صوريــة مــن االنفتــاح والمشــاركة الداخليــة أو مــا قــد تثيــره آراء سياســية 

غيــر موضوعيــة وغيــر علميــة ألفــراد أو جهــات معارضــة لســلطات الحكــم. 

دون االكتفــاء بتقييــم أداء الســلطات يف تشــريع أو تقييــد أو إتاحــة 

الباحثــون  اهتــم  وأدواتهــا،  السياســية  المشــاركة  فضــاءات  احتــكار  أو 

ــة  ــات المحلي ــات المجتمع ــة وإمكان ــات وحماس ــدى تطلع ــة م بمالحظ

يف التفاعــل الســيايس ضمــن المســاحات المتاحــة يف الدولــة وســعيهم 

ــتغال  ــا واالش ــول إليه ــات الوص ــر آلي ــاحات وتطوي ــذه المس ــيع ه يف توس

فيهــا.

تقــدم نتائــج اإلصــدار الثالــت )2022( قــراءة يف مــدى تقــدم أو تراجــع 

المشــاركة  حــاالت  يف  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول 

السياســية لديهــا ويف طبيعــة المجــاالت الــي شــهدت تغييــرا، إيجابــاً أو 

ــام 2022. ــام 2021 والع ــف الع ــن منتص ــا بي ــلباً، م س

الترتيــب  عــى  النتائــج  عــرض  يف  الــدول  ترتيــب  المؤشــر  يعتمــد 

اإلنجليزيــة.  باللغــة  ألســمائها  األبجــدي 

ال يعكــس تقــدم أو تراجــع أيــة دولــة يف النتائــج النهائيــة للمؤشــر 

المعتمــدة.   المقاييــس  جميــع  يف  التفصيليــة  نتائجهــا 

عى مدى ثالث سنوات، عمل عى إعداد هذه الدراسة فريق من الباحثين من داخل دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن المتخصصين يف دراسة منطقة الخليج وتحديداً 

ما يرتبط بالعلوم السياسية واإلنسانية. واعتمد المؤشر عى 10 مقاييس رئيسية لقياس نسب 

»المشاركة السياسية« يف دول البحث، ويتضمن كل »مقياس« مجموعة من »العناصر« ومن ثم 

»التفصيالت« الي يتم تقييمها والبحث فيها.
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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:

نيابيــة،  مجالــس  )حكوميــة،  االنتخــاب  مجــاالت 

بلديــة(. مجالــس 
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 يف 

تأســيس المنظمــات األهليــة وجمعيــات 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:

المعلومــة  إىل  الوصــول  حــق  المعلومــات:  مشــاركة 

ونشــرها. وتداولهــا 
25 درجة

الرقابة المستقلة: أعمال وأداء السلطات التنفيذية 

والتشريعية والقضائية مصادر الثروات وإنفاق المال 

العام.

25 درجة
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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.

30 درجةمواجهة خطابات الكراهية والتحريض عىل العنف.

المقياس الثامن:
تمثيل الجماعات واألقليات  100 درجة ويشمل العناصر:

المســاواة: ضمــان حــق كافــة المواطنيــن عــىل حــد 

ســواء مــن كامــل حقــوق المواطنــة.
40 درجة

أو  سياســية  ألســباب  التميــز  عــدم  ضمــان  التمييــز: 

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

ــادل  ــب وع ــل متناس ــان تمثي ــب: ضم ــل المتناس التمثي

ــة. ــات الدول ــات يف مؤسس ــات واألقلي للجماع
20 درجة

المقياس التاسع:
الجاليات األجنبية   75 درجة ويشمل العناصر:

تتيــح  أنظمــة  والفاعلــة: وجــود  المســتقرة  اإلقامــة 

تضمــن  وواضحــة  عادلــة  إقامــة  األجنــيب  للوافــد 

البلديــة. المؤسســات  انتخــاب  ومنهــا  الحقــوق 

35 درجة

التمثيــل النقــايب/ المهــين: حــق العضويــة واالنتخــاب 

والترشــح ورعايــة المصالــح.
20 درجة

تنظيــم  يف  الجاليــات  حــق  المجتمــيع:  النشــاط 

واألنديــة. الجمعيــات  وإنشــاء  األنشــطة 
20 درجة

المقياس العاشر:
الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة

 150 درجة ويشمل العناصر:

يف  األســر  أعضــاء  تمثيــل  الملكيــة:  األســر  نفــوذ 

وهيئــات/  وزارات  الحكومــة:  العليــا:  المناصــب 

والعســكرية.  األمنيــة  المؤسســات  القضــاء/ 

100 درجة

توطيــن المناصــب: نفاذيــة وأولويــة المواطنيــن يف 

يف  والحساســة  القياديــة  الوظائــف  إىل  الوصــول 

والعســكرية.  واألمنيــة  القضائيــة  األجهــزة 

50 درجة

المقاييس المعتمدة
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قــراءات معمقــة يف كل مــن: "اإلعــالن العالمــي لحقــوق 

ــون  ــة العامــة لألمــم المتحــدة - 10 كان اإلنســان" — الجمعي

األول/ديســمبر 1948، و"العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

لألمــم  العامــة  الجمعيــة  قــرار  والسياســية"  المدنيــة 

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

الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة" قــرار 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 16 كانــون الثاين/ديســمبر 

."1966

دراســة مقارنــة مــع مؤشــرات أخــرى، منهــا: مؤشــر الحريــة - 

فريــدوم هــاوس )Freedom House(، ومقيــاس الديمقراطيــة 

والتصنيــف   ،)ARAB REFORM INITIATIVE(  – العــريب 

العالمــي لحريــة الصحافــة – مراســلون بــال حــدود، ومقاييس 

دوليــة وإقليميــة أخــرى.

مــدى القــدرة عــىل الولــوج إىل المعلومــات، تحليلهــا والتثبت 

مــن مصادرها. 

القــدرة عــىل تطبيــق وقيــاس هــذه المقاييــس -قــدر اإلمــكان- 

ــة  ــدول وفقــاً لطبيعــة أنظمــة الحكــم وهيكل ــع ال عــىل جمي

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:




