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الباب األول :المقدمة

«مؤشــر المشــاركة السياســية يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي» هــو إصــدار بحــي خــاص بــــ «البيــت الخليجــي للدراســات
والنشــر» يقــدم إطاللــة ســنوية ورصــدا ًعلميــا ًعــن درجــة المشــاركة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة داخــل دول مجلــس
التعــاون الخليجــي الســت :مملكــة البحريــن ،دولــة الكويــت ،ســلطنة عمــان ،دولــة قطــر ،المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
جديــر بالذكــر أن «البيــت الخليجــي للدراســات والنشــر» ،وهــو الجهــة الــي أشــرفت عــى تصميــم وإنجــاز هــذا المؤشــر،
هــو بيــت خبــرة مقــره العاصمــة البريطانيــة لنــدن ،يعمــل كمؤسســة بحثيــة ودار نشــر – غيــر ربحيــة – تعــى بإنتــاج ونشــر
دراســات الرصــد والتحليــل والدراســات االســتراتيجية والمعمقــة حــول السياســات والقضايــا المتعلقــة بــدول الخليــج وجوارهــا
اإلقليمــي.

لماذا هذا المؤشر؟ وإلى ماذا يهدف؟
تــأيت أهميــة هــذا المؤشــر باعتبــاره أول إصــدار بحــي متخصــص

يســى المؤشــر إىل أن يقــدم جهــدا ً وافيــا ً لتســليط الضــوء عــى أبــرز

يُعــى بقيــاس درجــة «المشــاركة السياســية» يف دول مجلــس التعــاون

المنجــزات واالخفاقــات والتوصيــات فيمــا يتعلــق وقــدرة المواطنيــن

الخليجــي .وتتمثــل فــرادة المؤشــر يف أنــه يمــازج بيــن مجموع الســياقات

الخليجييــن عــى «المشــاركة السياســية» والمســاهمة بفاعليــة يف «صناعة

المفاهيميــة (األكاديميــة ،االتفاقيــات والعهــود الدوليــة ،المعــارف

القــرار».

والخبــرات الممارســاتية) ،وبيــن الخصوصيــات وظــروف النشــأة وهيكليــة
أنظمــة الحكــم يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

يســتفيد هــذا المؤشــر مــن مؤشــرات إقليميــة ودوليــة ،وخاصــة فيمــا
ـواح عــدة:
يتعلــق ببعــض المقاييــس المعتمــدة .لكنــه يتمايــز عنهــا يف نـ ٍ
تخصصــه «الدقيــق» عبــر التركيــز عــى موضوعــة أكثــر دقة وتحديــدا ً ويه

وباعتبــار موضوعــة «المشــاركة السياســية» إحــدى أهــم مقومــات
إنجــاز الدولــة الديمقراطيــة ،يمثــل وجــود هــذا المؤشــر ضــرورة ُملحــة

«المشــاركة السياســية» ،ومراعاتــه لطبيعــة وخصوصيــة منطقــة التغطيــة

للحكومــات ومؤسســات المجتمــع المــدين يف دول الخليــج .وكذلــك هــو

(دول مجلــس التعــاون الخليجــي) وهــو مــا وفــر للباحثيــن القــدرة عــى

األمــر بالنســبة إىل الهيئــات الدوليــة المعنيــة والمؤسســات البحثيــة.

صياغــة مقاييــس المؤشــر بالمســتوى المأمــول مــن الدقــة والمالءمــة.

يحــاول المؤشــر اإلجابــة عــى ســؤال رئيــس يتعلــق بمــدى ونســبة
إشــراك دول مجلــس التعــاون الخليجــي لمواطنيهــا سياســياً ،ومــا يترتــب
عــى ذلــك مــن رغبــة وقــدرة المواطنيــن أنفســهم ،أفــرادا ًوجماعــات ،عىل

ويــأيت اختيــار الــدول يف هــذا المؤشــر بنــاءً عــى أنهــا يف األســاس ضمن
مجــال اهتمــام وعمــل «البيــت الخليجــي للدراســات والنشــر» .يضــاف إىل

المشــاركة يف صنــع القــرار والتأثيــر يف سياســات الدولــة ،ويف تشــريعاتها،

ذلــك أن المشــتركات التاريخيــة والثقافيــة واالجتماعيــة وتشــابه أنظمــة
الحكــم «ملكيــات وراثيــة» بيــن هــذه الــدول ،كل ذلــك يُســاهم يف أن تكــون

ومجمــل مظاهــر ونواحــي الحياتيــن السياســية واالجتماعيــة يف دولهــم.

المقاييــس المعتمــدة يف المؤشــر متســقة ومتجانســة.

فضاء «المشاركة السياسية»
ولئــن كان ثمــة توافــق مفاهيمــي قــارا ً عــى أن «المشــاركة السياســية»

ورغــم عديــد التعريفــات ،وتوافــق واختــاف نصوصهــا ،يعتمــد هــذا

يه مقــوم أصيــل مــن مقومــات إنجــاز الدولــة الديمقراطيــة ،إال أنهــا،
إجرائيــاً ،تمثــل «اآلليــة» الــي تضمــن لألفــراد تحقيــق «طموحاتهــم»

المؤشــر عــى تعريــف «المشــاركة السياســية» باعتبارهــا« :الممارســة

والقــدرة عــى التأثيــر يف اتخــاذ القــرار سياســيا ً واقتصاديــا ً واجتماعيــا ً
وثقافيــا ً وصــوال ً لتحقيــق «التنميــة» و«الصالــح العــام».
هــذا المؤشــر يعتمــد يف تعريفــه لـــ «المشــاركة السياســية» عــى أن
لألفــراد الحــق يف المشــاركة الفاعلــة والعادلــة يف الحيــاة السياســية
والمؤسســات التشــريعية والرقابــة عــى الســلطات الثــاث ويف انتقادهــا،

الفعليــة والفاعلــة لألفــراد والجماعــات يف المســاهمة والتأثيــر (بطريقــة
مباشــرة وغيــر مباشــرة) يف عمليــات اتخــاذ القــرار ويف إدارة الدولــة ويف
تمثيلهــا ويف صناعــة سياســات التنميــة وأوجــه إنفــاق الثــروات».
جديــر بالذكــر أن هــذه اإلصــدار للمؤشــر هــو اإلصــدار األول ويعتبــر
مبــى تأســييس وســيتم العمــل عــى تطويــره يف اإلصــدارات الالحقــة

مــع ضــرورة مراعــاة التمثيــل العــادل والمتناســب لمختلــف الجماعــات

بمــا يشــمل مراجعــة المقاييــس ومالحظــات الباحثيــن الــي مــن شــأنها

واألقليــات دون تمييــز ،وبمــا يشــمل تمكيــن المــرأة وفئــة الشــباب.

تحســين كفــاءة ودقــة القيــاس والنتائــج.
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الباب الثاني :المنهجــية
عمــل عــى إعــداد هــذه الدراســة فريــق مــن الباحثيــن مــن داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومــن المتخصصيــن يف
دراســة منطقــة الخليــج وتحديــدا ً مــا يرتبــط بالعلــوم السياســية واإلنســانية .ويعتمــد هــذا المؤشــر عــى  10مقاييــس رئيســية
لقيــاس نســب «المشــاركة السياســية» يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،ويتضمــن كل «مقيــاس» مجموعــة مــن «العناصــر»
ومــن ثــم «التفصيــات» الــي يتــم تقييمهــا والبحــث فيهــا.
باشــر الباحثــون تقييــم وشــرح وتســبيب وتفســير ظــروف كل دولــة

لهــذه الــدول .اعتمــد الباحثــون يف معلوماتهــم عــى عــدة مصــادر يه

محــل الدراســة يف كل مــن المقاييــس والعناصــر والتفصيــات مــن خــال
اســتمارات رصــد اعتُمــد عليهــا كدليــل موحــد لتتبــع حــاالت وجــود

البيانــات الحكوميــة الرســمية وتصريحــات المســئوليات والتشــريعات
والقوانيــن النافــذة وتقاريــر المؤسســات الرســمية واألهليــة وبيانــات

المشــاركة أو تعطلهــا أو عرقلتهــا أو غيابهــا.

المنظمــات والهيئــات الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل

تــم تقســيم كل مــن المقاييــس العشــرة إىل عــدد مــن العناصــر الفرعيــة

وتقاريــر المنظمــات واللجــان التابعــة لألمــم المتحــدة.

الــي وجدهــا الباحثــون مقومــات أساســية لــوزن كل مقيــاس وتحديــد

وحــرص الباحثــون عــى التدقيــق يف صحــة البيانــات وواقعيتهــا حــى ال

مالزمتــه لالســتدالل عــى حالــة المشــاركة .كمــا تمــت تجزئــة كل عنصــر

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

إىل تفصيــات لــكل منهــا أوزان تــم تحديــد نقاطهــا النهائيــة بحســب

صوريــة مــن االنفتــاح والمشــاركة الداخليــة أو مــا قــد تثيــره آراء سياســية

تقديــرات الفريــق البحــي المبنيــة عــى قــراءة البيانــات ورصــد الظواهــر

غيــر موضوعيــة وغيــر علميــة ألفــراد أو جهــات معارضــة لســلطات الحكم.

واألحــداث ،ويف كل بنــد تفصيــي اشــتغل الباحثــون عــى اإلجابــة عــى
أســئلة مفتاحيــة لتقديــر ووصــف حالــة الدولــة الراهنــة اســتنادا ً عــى
المصــادر المعتمــدة يف نطــاق هــذه الدراســة.
ُ
أعــدت ورشــة عمــل خاصــة لتحديــد مجــاالت المقاييــس وعناوينهــا
وتوزيــع الدرجــات عليهــا تبعــا ً لمــدى أهميــة كل مقيــاس ومــدى اشــتباكه
وتأثيــره عــى طبيعــة األنظمــة السياســية القائمــة يف الــدول الســت

كمــا اهتــم الباحثــون بمالحظــة رغبــة وإمكانــات المجتمعــات المحليــة
يف التفاعــل الســيايس يف المســاحات الموجــودة يف الدولــة ويف الســي
لتوســيع هــذه المســاحات أو تطويــر آليــات الوصــول إليهــا أو االشــتغال
فيهــا ،دون االكتفــاء بتقييــم أداء الســلطات وحــده يف تشــريع أو تقييــد أو
إتاحــة أو احتــكار فضــاءات المشــاركة السياســية وأدواتهــا.
تجــدر اإلشــارة إىل أن نتائــج هــذا اإلصــدار األول ال يمكنهــا أن تقــدم

والظــروف االجتماعيــة فيهــا .ثــم جــرى توزيــع األوزان عــى المقاييــس

قــراءة دقيقــة وموضوعيــة يف مــدى تقــدم أو تراجــع الــدول الســت يف

الدولــة المثاليــة الــي تكــون فيهــا المشــاركة السياســية فاعلــة يف أقــى

حــاالت المشــاركة السياســية لديهــا أو يف طبيعــة المجــاالت الــي حــدث
فيهــا التغييــر إيجابــا ً أو ســلباً ،إال أن نتائــج النســخ الالحقــة يمكنهــا أن

عــى أســاس اعتمــاد ( )1,000نقطــة كمحصلــة نهائيــة افتراضيــة لحالــة
درجاتهــا ومشــمولة يف كافــة المجــاالت والقطاعــات ،وبالمثــل جــرى
توزيــع النقــاط الداخليــة بيــن العناصــر يف كل مقيــاس.
حــرص معــدو هــذا العمــل البحــي عــى أال يكــون التفــاوت يف أوزان
ونقــاط الفحــص كبيــرا ً بيــن مختلــف المقاييــس والعناصــر تجنبــا ً لربــط
النتائــج النهائيــة بعالمــات وعوامــل تطــى عــى مــا ســواها ،دون أن
يكــون لهــا واقعــا ً وفعـا ً الثقــل والتأثيــر يف حــاالت الــدول محــل الدراســة،
مــا قــد يضــي للمؤشــر قــراءات منحرفــة مبنيــة عــى تشــخيص نظــري
صــرف بعيــد عــن التركيبــة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة المعقــدة

تســد هــذا الفــراغ مــن خــال إقامــة تقييــم مقــارن بيــن الســنوات وشــرح
مواضــع الخلــل أو التحســن.
يغيط هذا اإلصدار قراءة وقياس الفترة حىت نهاية عام .2019
يعتمــد المؤشــر عــى ترتيــب الــدول يف عــرض النتائــج عــى الترتيــب
األبجــدي ألســمائها باللغــة اإلنجليزيــة.
ال يعكــس تقــدم أو تراجــع أيــة دولــة يف النتائــج النهائيــة للمؤشــر
نتائجهــا التفصيليــة يف جميــع المقاييــس المعتمــدة.
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المقاييس المعتمدة
المقياس األول :الحياة الدستورية  50درجة ويشمل العناصر:

المرجعية الدستورية :آليات اإلصدار والتعديل.

 10درجات

ضمان حق المشاركة السياسية.

 15درجة

القوانين المنظمة /ال ُمقيدة.

 15درجة

االلتزام بأحكام الدستور.

 10درجات

المقياس الثاني :االنتخابات العامة  150درجة ويشمل العناصر:

مجاالت االنتخاب (حكومية ،مجالس نيابية ،مجالس بلدية).

 20درجة

حاكمية المؤسسات المنتخبة (الصالحيات /الفصل بين السلطات /الرقابة /التشريع/
المساءلة /الشراكة يف صنع القرار /صالحيات حل المؤسسات).

 50درجة

فاعلية ونجاعة المؤسسات المنتخبة.

 40درجة

آلية صياغة النظام االنتخايب وترسيم الدوائر.

 40درجة

المقياس الثالث :التنظيمات السياسية  100درجة ويشمل العناصر:

مشروعية التنظيمات السياسية.

 30درجة

توافر أدوات المعارضة.

 25درجة

سالمة الممارسين.

 25درجة

االستقاللية اإلدارية والمالية.

 10درجات

المشاركة يف االنتخابات كقوائم.

 10درجات

المقياس الرابع :مؤسسات المجتمع المدني  100درجة ويشمل العناصر:

البيئــة القانونيــة :ضمــان حــق األفــراد والجماعــات يف تأســيس المنظمــات األهليــة
وجمعيــات النفــع العــام وجماعــات الضغــط.

 40درجة

النقابات والجمعيات المهنية :التشريع /التعدد النقايب واالتحادات /توافر أدوات
العمل النقايب بما يشمل حق اإلضراب.

 40درجة

استقاللية المؤسسات.

 10درجات

القيود والعراقيل.

 10درجات

المقياس الخامس :التوازن الجندري وإشراك الشباب  75درجة ويشمل العناصر:

تمكيــن المــرأة :حــق االنتخــاب /الكوتــا يف المجالــس المنتخبــة /تــويل المناصــب القياديــة
والعليــا .

 50درجة

إشراك الشباب :سن االقتراع /تويل المناصب العليا.

 25درجة

المقياس السادس :الشفافية  50درجة ويشمل العناصر:

مشاركة المعلومات :حق الوصول إىل المعلومة وتداولها ونشرها.

 25درجة

الرقابة المستقلة :أعمال وأداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مصادر
الثروات وإنفاق المال العام.

 25درجة
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المقياس السابع :حرية الرأي والتعبير  150درجة ويشمل العناصر:

الحريات الصحافية.

 30درجة

استقاللية المؤسسات اإلعالمية.

 30درجة

الرقابة عىل اإلنترنت.

 30درجة

حرية وسالمة األفراد يف ممارسة النقد.

 30درجة

مواجهة خطابات الكراهية والتحريض عىل العنف.

 30درجة

المقياس الثامن :تمثيل الجماعات واألقليات  100درجة ويشمل العناصر:

المساواة :ضمان حق كافة المواطنين عىل حد سواء من كامل حقوق المواطنة.

 40درجة

التمييــز :ضمــان عــدم التميــز ألســباب سياســية أو دينيــة أو ثقافيــة أو مناطقيــة أو عرقيــة
أو طبقية.

 40درجة

التمثيــل المتناســب :ضمــان تمثيــل متناســب وعــادل للجماعــات واألقليــات يف
مؤسســات الدولــة.

 20درجة

المقياس التاسع :الجاليات األجنبية  75درجة ويشمل العناصر:

اإلقامــة المســتقرة والفاعلــة :وجــود أنظمــة تتيــح للوافــد األجنــي إقامــة عادلــة
وواضحــة تضمــن الحقــوق ومنهــا انتخــاب المؤسســات البلديــة.

 35درجة

التمثيل النقايب /المهين :حق العضوية واالنتخاب والترشح ورعاية المصالح.

 20درجة

النشاط المجتميع :حق الجاليات يف تنظيم األنشطة وإنشاء الجمعيات واألندية.

 20درجة

المقياس العاشر :الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة  150درجة ويشمل العناصر:

نفــوذ األســر الملكيــة :تمثيــل أعضــاء األســر يف المناصــب العليــا :الحكومــة :وزارات
وهيئــات /القضــاء /المؤسســات األمنيــة والعســكرية.

 100درجة

توطيــن المناصــب :نفاذيــة وأولويــة المواطنيــن يف الوصــول إىل الوظائــف القياديــة
والحساســة يف األجهــزة القضائيــة واألمنيــة والعســكرية.

 50درجة

عوامل اعتماد المقاييس
تم اعتماد المقاييس يف هذا المؤشر بناء عىل عدة عوامل ،ويه:
قــراءات معمقــة يف كل مــن" :اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان" — الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  10 -كانــون األول/ديســمبر ،1948
و"العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية" قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  16 -كانون/ديســمبر  ،1966و"العهــد
الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة" قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  16كانــون الثاين/ديســمبر ."1966
دراســة مقارنــة مــع مؤشــرات أخــرى ،منهــا :مؤشــر الحريــة  -فريــدوم هــاوس ( ،)Freedom Houseومقيــاس الديمقراطية العــريب – (ARAB
 ،)REFORM INITIATIVEوالتصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة – مراســلون بــا حــدود ،ومقاييــس دوليــة وإقليميــة أخرى.
مدى القدرة عىل الولوج إىل المعلومات ،تحليلها والتثبت من مصادرها.
القدرة عىل تطبيق وقياس هذه المقاييس -قدر اإلمكان -عىل جميع الدول وفقا ً لطبيعة أنظمة الحكم وهيكلة النظام السيايس.
نتائــج الــورش الــي شــارك بهــا مجموعــة مــن الخبــراء واألكاديمييــن والمهتميــن ،وكذلــك المالحظــات الفنيــة الــي تلقاهــا فريــق العمــل
مــن االستشــاريين.
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الباب الثالـث :ملخـــص النتــــائـــج
حلــت دولــة الكويــت يف المرتبــة األوىل بتســجيلها  535نقطــة مــن  1000نقطــة يف «مؤشــر
المشــاركة السياســية يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي» ،تلتهــا مملكــة البحريــن يف المرتبــة
الثانيــة ُمســجلة  451نقطــة.
وأتــت ســلطنة ُعمــان يف المرتبــة الثالثــة بحصولهــا عــى  440نقطــة فيمــا حلــت دولــة قطــر
يف المرتبــة الرابعــة بتســجيلها  405نقــاط ،ثــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف المرتبــة
الخامســة برصيــد  316نقطــة تلتهــا المملكــة العربيــة الســعودية يف المركــز األخيــر بتســجيلها
 192نقطــة.
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رسم توضيحي  :1النتائج العامة للمؤشر

 3.1المالحظات العامة
باســتثناء كل مــن الكويــت والبحريــن ســجلت جميــع دول مجلــس
التعــاون الخليجــي انخفاضــا ً ملحوظــا ًيف مقاييــس (الحيــاة الدســتورية /

مجلــس التعــاون الخليجــي تحديــات بالغــة فيما يتعلــق بالتمثيــل النقايب

االنتخابــات العامــة  /التنظيمــات السياســية).

والمهــي والحصــول عــى إقامــة مســتقرة وفاعلــة يف هــذه البلــدان.

لوحــظ اعتمــاد دول خليجيــة (اإلمــارات ،الكويــت ،قطــر ،البحريــن)
لسياســات تمييزيــة فيمــا يتعلــق وضمــان حــق المشــاركة السياســية يف
انتخابــات المجالــس التشــريعية ومجالــس الشــورى والمجالــس البلديــة
لمواطنيهــا ،ترتكــز هــذه السياســات عــى ضوابــط وموانــع تحددهــا
قوانيــن الجنســية ومباشــرة الحقــوق السياســية وتنظيــم االنتخابــات يف
هــذه البلــدان.

تواجــه العمالــة المهاجــرة والجاليــات األجنبيــة يف جميــع دول

عــى صعيــد متصــل ،يمكــن اعتبــار كل مــن البحريــن واإلمــارات
وســلطنة عمــان بيئــات مثاليــة – إىل حــد مــا – للجاليــات األجنبيــة فيمــا
يتعلــق بحريــة ممارســة األنشــطة والفعاليــات االجتماعيــة والثقافيــة.
وباســتثناء الكويــت الــي يســتطيع مواطنوهــا الولــوج إىل المعلومــات
بشــكل أفضــل -مقارنــة ببــايق دول مجلــس التعــاون الخليجــي -وكذلــك

وفيمــا ســجلت كل البحريــن واإلمــارات والســعودية والكويــت تدنيــا ً

فيمــا يتعلــق وقــدرة المواطنيــن عــى إنشــاء مؤسســات مجتمعيــة

يف درجــات مقيــاس (الوصــول إىل المناصــب القياديــة والحساســة) جــراء

تختــص بالشــفافية والرقابــة عــى المــال العــام ،ســجلت دول الخليــج
تراجعــا ً يف مقيــاس (الشــفافية) مــع مالحظــة أن هــذا المقيــاس يرتبــط

كل مــن قطــر وعمــان بنفاذيــة عاليــة لمواطــي البلديــن يف الوصــول إىل

بموضــوع «المشــاركة الشــعبية» يف الشــفافية والحصــول عــى المعلومــة
وليــس متعلقــا ً بنجاعــة مجمــل إجــراءات الدولــة يف مكافحــة الفســاد.

التواجــد الكبيــر ألعضــاء األســر الحاكمــة يف المناصــب العليــا ،تميــزت
المناصــب العليــا (الــوزارات الســيادية يف مجالــس الــوزراء والمؤسســات
العســكرية والقضائيــة).
ســجلت جميــع الــدول نتائــج متواضعــة يف مقيــاس (حريــة الــرأي
والتعبيــر) مــع أفضليــة نســبية يف كل مــن الكويــت وقطــر (اإلعــام

وعليــه ،يمكــن مالحظــة أن ترتيــب كل مــن اإلمــارات وقطــر يــأيت متأخرا ً
يف هــذا المؤشــر رغــم تقــدم الدولتيــن يف مؤشــر الشــفافية العالمــي
وهــو مــا يعــود إىل نجاعــة وشــفافية اإلجــراءات واألنظمــة يف الدولتيــن.

الخارجــي دون المحــي) وعمــان (مواجهــة خطابات الكراهيــة والتحريض
عــى العنــف تحديــداً) .وتشــهد غالبيــة هــذه الــدول محاكمــات قضائيــة

فيمــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية للنســاء وفئــة الشــباب ،يُالحــظ أن

واعتقــاالت تعســفية ومحاكمــات تشــوبها عيــوب قانونيــة لعشــرات

جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي تتجــه نحــو اعتمــاد سياســات

المواطنيــن يف تهــم تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر.

وإجــراءات مناســبة.
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 3.2دولة الكويت
50

36

104

150

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

47

100
ﻣﺪى اﻟﻤﻘﻴﺎس
أداء اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

58

100

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ

48

75

اﻟﺘﻮازرن اﻟﺠﻨﺪري وإﺷﺮاك اﻟﺸـﺒﺎب

27

50

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

70

150

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

46

100

ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻗﻠﻴﺎت

29

75

اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

70

150
150

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

125

75

100

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
50

0

25

رسم توضيحي  :4الكويت  -نتائج المقاييس

نجحــت الكويــت بتســجيلها  535نقطــة يف تخــي حاجــز ال
 500نقطــة مــن مجمــوع نقــاط المؤشــر ( 1000نقطــة) وتبوأت
المرتبــة األوىل بيــن بيــن دول المؤشــر .وتصــدرت الكويــت 4
مقاييــس (الحيــاة الدســتورية  /االنتخابــات العامــة  /الشــفافية
 /حريــة الــرأي والتعبيــر) مــن المقاييــس العشــرة.

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
100.0

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
75.0
50.0

اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

رغــم ذلــك ،ســجلت الكويــت درجــات متدنيــة يف مقاييــس
(التنظيمــات السياســية  /تمثيــل الجماعــات واألقليــات /
الجاليــات األجنبيــة) مــع بــروز تحديــات وازنــة فيمــا يتعلــق
بالتشــريع لعمــل األحــزاب السياســية وحــل ملــف «البــدون»
والتمييــز بيــن مواطنيهــا فيمــا يتعلــق والمشــاركة السياســية يف
االنتخابــات ،وكذلــك فيمــا يتعلــق بالجاليــات األجنبيــة المقيمــة
يف البــاد.

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

25.0
0.0

ﺗﻤﺜﻴﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
واﻷﻗﻠﻴﺎت

ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﱐ

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

اﻟﺘﻮازرن اﻟﺠﻨﺪري
وإﺷﺮاك اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

أداء اﻟﺪوﻟﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

رسم توضيحي  :5الكويت  -حالة المشاركة السياسية

 3.3مملكة البحرين
28

50

74

150

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

49

100
ﻣﺪى اﻟﻤﻘﻴﺎس

100

أداء اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

79
75

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ

60

اﻟﺘﻮازرن اﻟﺠﻨﺪري وإﺷﺮاك اﻟﺸـﺒﺎب

20
22

50
150

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

19

100
75

ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻗﻠﻴﺎت

60

اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

40

150
150

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

125

100

75

50

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
25

0

رسم توضيحي  : 2البحرين  -نتائج المقاييس

حلــت البحريــن يف المرتبــة الثانيــة بفــارق  84نقطــة عــن الكويــت.
تصــدرت البحريــن  3مقاييــس (التنظيمــات السياســية  /مؤسســات
المجتمــع المــدين  /الجاليــات األجنبيــة) .وحققــت البحريــن أداءً
مميــزا ً فيمــا يتعلــق باألنظمــة والقوانيــن المحليــة لتنظيــم عمــل
مؤسســات المجتمــع المــدين والنقابــات العماليــة ،كذلــك هــو
الحــال يف ضمــان اإلقامــة المســتقرة والفاعلــة لجاليــات األجنبيــة
المقيمــة فيهــا وضمــان تمثيلهــا نقابيــاً .وســجلت البحريــن درجــات
متدنيــة يف مقاييــس (حريــة الــرأي والتعبيــر  /تمثيــل الجماعــات
واألقليــات).
أهــم االخفاقــات تتركــز يف ملــف التمييــز وضمــان التمثيــل
المتناســب للمكونــات المجتمعيــة وســامة المواطنيــن عنــد
ممارســة النقــد ،يضــاف لذلــك تذيلهــا الترتيــب يف مقيــاس (الوصــول
اىل المناصــب القياديــة والحساســة) مــع تســجيلها أعــى نســبة
حضــور ألفــراد العائلــة الحاكمــة يف مختلــف مناصــب الدولــة العليا.

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
100.0
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
75.0
50.0

اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

25.0
0.0

ﺗﻤﺜﻴﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
واﻷﻗﻠﻴﺎت

ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﱐ

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

اﻟﺘﻮازرن اﻟﺠﻨﺪري
وإﺷﺮاك اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

أداء اﻟﺪوﻟﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

رسم توضيحي  :3البحرين  -حالة المشاركة السياسية
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 3.4سلطنة عمان
17

50

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

40

150

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
 0اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

100
ﻣﺪى اﻟﻤﻘﻴﺎس

41
45

100

أداء اﻟﺪوﻟﺔ

75

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ
اﻟﺘﻮازرن اﻟﺠﻨﺪري وإﺷﺮاك اﻟﺸـﺒﺎب

11

50

47

150
100

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

82

ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻗﻠﻴﺎت
75

52

اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

105

150
150

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

100

125

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
50

75

0

25

رسم توضيحي  :6عمان  -نتائج المقاييس

بفــارق  11نقطــة حلــت عمــان يف المرتبــة الثالثــة ،وتصــدرت
الســلطنة مقيــاس (تمثيــل الجماعــات واألقليــات) معتمــدة عــى
سياســات حكوميــة تضمــن المســاواة بيــن مواطنيهــا والتمثيــل
المتناســب لمختلــف مكونــات المجتمــع ،كمــا ســجلت الســلطنة
تميــزا ً ملحوظــا ً (المرتبــة الثانيــة) يف مقياس «الوصــول إىل المناصب
القياديــة والحساســة» إذ أنــه وعــى الرغــم مــن حيــازة الســلطان عــى
منصــب رئيــس الــوزراء وعــدد مــن الــوزارات إال أن نفاذيــة العمانييــن
مــن خــارج األســرة الحاكمــة لمناصــب الدولــة العليــا عاليــة.

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
100.0

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
75.0
50.0

اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

25.0
0.0

ﺗﻤﺜﻴﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
واﻷﻗﻠﻴﺎت

كمــا ســجلت الســلطنة عالمــة «صفريــة» يف مقيــاس (التنظيمــات
السياســية) إذ تمنــع الســلطات تشــكيل األحــزاب السياســية أو
االنضمــام إليهــا ،كمــا ســجلت تراجعــا ً يف مقاييــس أخــرى مثــل
(االنتخابــات العامــة  /حريــة الــرأي والتعبيــر).

ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﱐ

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

اﻟﺘﻮازرن اﻟﺠﻨﺪري
وإﺷﺮاك اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

أداء اﻟﺪوﻟﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

رسم توضيحي  :7عمان :حالة المشاركة السياسية

 3.5دولة قطر
24

50

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

15

150

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
 6اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

100
ﻣﺪى اﻟﻤﻘﻴﺎس

24

100

أداء اﻟﺪوﻟﺔ

75

58

اﻟﺘﻮازرن اﻟﺠﻨﺪري وإﺷﺮاك اﻟﺸـﺒﺎب

12

50

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

58
53

150
100

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻗﻠﻴﺎت

35

75

اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

120

150
150

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ

125

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
100

75

25

50

0

رسم توضيحي  :8قطر  -نتائج المقاييس

بتســجيلها  405نقــاط حلــت قطــر يف المرتبــة الرابعــة ،وتصــدرت
مقيــاس (الوصــول إىل المناصــب القياديــة والحساســة) بحضــور
شــخصيتين مــن العائلــة الحاكمــة يف مجلــس الــوزراء (رئيــس الــوزراء
الــذي يحمــل أيضــا ً حقيبــة وزارة الداخليــة ،ووزيــر الخارجيــة) كمــا
كان الفتــا ً عــدم نــص دســتور البــاد عــى أن األميــر هــو رأس الســلطة
القضائيــة .ورغــم توثيــق فــارق يف مســاحة حريــة الــرأي والتعبيــر
يف تنــاول الموضوعــات الداخليــة والخارجيــة حققــت قطــر مرتبــة
متقدمــة يف مقيــاس (حريــة الــرأي والتعبيــر).
أخفقــت الدولــة بشــكل ملحــوظ يف مقاييــس (االنتخابــات
العامــة  /التنظيمــات السياســية) عبــر تعطيلهــا لمــواد المجلــس
التشــرييع يف الدســتور ،إذ مــن المفتــرض أن يتــم انتخــاب ثلــي
أعضــاء مجلــس الشــورى وأن تكــون صالحياتــه أوســع ممــا يه عليــه
اآلن.

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
100.0
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
75.0
50.0

اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

25.0
0.0

ﺗﻤﺜﻴﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
واﻷﻗﻠﻴﺎت

ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﱐ

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

اﻟﺘﻮازرن اﻟﺠﻨﺪري
وإﺷﺮاك اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

أداء اﻟﺪوﻟﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

رسم توضيحي  :9قطر  -حالة المشاركة السياسية
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 3.6دولة اإلمارات العربية المتحدة
18

50

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

26

150

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
 0اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

100
ﻣﺪى اﻟﻤﻘﻴﺎس

20

100

أداء اﻟﺪوﻟﺔ

75

66

اﻟﺘﻮازرن اﻟﺠﻨﺪري وإﺷﺮاك اﻟﺸـﺒﺎب

10

50

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

31

150

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

50

100

ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻗﻠﻴﺎت

40

75

اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

55

150
150

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ

125

100

50

75

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
0

25

رسم توضيحي  :12اإلمارات  -نتائج المقاييس

تصــدرت اإلمــارات -الــي حلــت يف المرتبــة الخامســة -مقيــاس
(التــوزان الجنــدري وإشــراك الشــباب) نســبة للسياســات واإلجــراءات
الخاصــة المتبعــة لضمــان تمثيــل وازن للمــرأة اإلماراتيــة وفئــة
الشــباب يف مختلــف مؤسســات الدولــة.

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
100.0
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
75.0
50.0

كمــا ســجلت اإلمــارات مرتبــة متقدمــة (المركــز الثالــث) يف
مقيــاس (الجاليــات األجنبيــة) ومرتبــة متوازنــة يف مقيــاس (تمثيــل
الجماعــات واألقليــات) متفــردة عــى جميــع دول مجلــس التعــاون
الخليجــي بســن قانــون «تجريــم التمييــز والكراهيــة» .مــن جهــة
أخــرى ،ســجلت اإلمــارات عالمــة «صفريــة» يف مقيــاس (التنظيمــات
السياســية) ونتائــج متأخــرة يف مقاييــس (االنتخابــات العامــة /
مؤسســات المجتمــع المــدين  /حريــة الــرأي والتعبيــر).

اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

25.0
0.0

ﺗﻤﺜﻴﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
واﻷﻗﻠﻴﺎت

ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﱐ

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

اﻟﺘﻮازرن اﻟﺠﻨﺪري
وإﺷﺮاك اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

أداء اﻟﺪوﻟﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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 3.7المملكة العربية السعودية
10
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
13
 0اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ
14
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

50
150
100
ﻣﺪى اﻟﻤﻘﻴﺎس

100

أداء اﻟﺪوﻟﺔ

30

75

9
14
20
17

50
150
100
75

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻗﻠﻴﺎت
اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

65

150
150

اﻟﺘﻮازرن اﻟﺠﻨﺪري وإﺷﺮاك اﻟﺸـﺒﺎب

125

100

75

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
25

50

0

رسم توضيحي  :10السعودية  -نتائج المقاييس

الســعودية الــي تذيلــت الترتيــب يف المرتبــة السادســة
ســجلت تدنيــا ً ملحوظــا ً يف عــدة مقاييــس مــن أهمهــا
عالمــة «صفريــة» يف مقيــاس (التنظيمــات السياســية)
ودرجــات منخفضــة يف مقاييــس (الحيــاة الدســتورية /
االنتخابــات العامــة  /الشــفافية  /حريــة الــرأي والتعبيــر)،
مــع إشــكاليات بالغــة التعقيــد يف مختلــف هــذه المقاييس
خصوصــا ً مــا يتعلــق بالحريــات العامــة وحريــة الــرأي
والتعبيــر.
رغــم ذلــك ،ســجلت الســعودية مرتبــة متوســطة يف
مقيــاس (الوصــول إىل المناصــب القياديــة والحساســة) حين
حلــت رابعــة يف هــذا المقيــاس كمــا تشــهد البــاد تحســنا ً
ملحوظــا ً يف مقيــاس (التــوزان الجنــدري وإشــراك الشــباب)
يف الســنوات األخيــرة.

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
100.0
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
75.0
50.0

اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

25.0
0.0

ﺗﻤﺜﻴﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
واﻷﻗﻠﻴﺎت

ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﱐ

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

اﻟﺘﻮازرن اﻟﺠﻨﺪري
وإﺷﺮاك اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

أداء اﻟﺪوﻟﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
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الباب الرابـــع :عـــرض النتـــائج
 4.1المقياس األول :الحياة الدستورية
البحرين

الكويت

عمان

قطر

السعودية

اإلمارات

الدولة

6

8

3

7

2

5

ضمان حق المشاركة السياسية  15درجة

8

9

3

9

1

3

القوانين المنظمة /المقيدة  15درجة

7

10

5

5

3

5

االلتزام بأحكام الدستور  10درجات

7

9

6

3

4

5

28

36

17

24

10

18

المرجعية الدستورية :آليات اإلصدار والتعديل
 10درجات

المجموع  50درجة

جدول  :1نتائج المقياس األول  -الحياة الدستورية

 4.1.1مملكة البحرين
صــدر دســتور مملكــة البحريــن يف  14فبرايــر /شــباط 2002م بأمــر

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

تعاقــدي» تعتبــره مؤسســة الحكــم نتيجــة تفويــض وترجمــة الســتفتاء

يتضمــن الدســتور نصــا ً واضحــا ً وصريحــا ً عــى ضمــان حــق المشــاركة
السياســية دون تمييــز بيــن المواطنيــن ،ولــدى مملكــة البحريــن رزمــة
جيــدة مــن القوانيــن الــي تنظــم شــؤون الترشــح واالنتخــاب ،إال أن
بعضهــا يتضمــن عراقيــل أو اســتثناءات لبعــض الفئــات.

ملــي ،وفيمــا تصفــه بعــض أطــراف المعارضــة بأنــه دســتور «غيــر
ميثــاق العمــل الوطــي الــذي نــال موافقــة شــعبية بنســبة  98,4%عــام
2001م .يحتــاج إجــراء أي تعديــل دســتوري لموافقــة وتصديــق ملــك
البــاد عــى التعديــات الــي يوافــق عليهــا ثلثــا أعضــاء المجلــس الوطــي

 4.1.2دولة الكويت
صــدر دســتور دولــة الكويــت يف  11نوفمبر/تشــرين الثــاين 1962م عبــر
مجلــس تأســييس منتخــب يتكــون مــن عشــرين عضــوا ً لكنــه لــم يخضــع
لالســتفتاء الشــعيب بشــكل مباشــر .لألميــر ولثلــث أعضــاء مجلــس األمــة
حــق اقتــراح تنقيــح الدســتور ويشــترط إلقــرار أي تعديــل موافقــة ثلــي
األعضــاء وتصديــق األميــر.

أعــى الدســتور الكويــي للمواطنيــن الكويتييــن حــق المشــاركة
السياســية وهــو مــا يتجــى يف انتخابــات مجلــس األمــة.
بعــض قوانيــن الدولــة تقيــد الحقــوق والحريــات الــي نصــت عليهــا
أحــكام الدســتور.

 4.1.3سلطنة عمان
صــدر النظــام األســايس (كوثيقــة دســتورية) لســلطنة عمــان بموجــب
مرســوم ســلطاين عــام 1996م وبنظــام الهبــة مــن الســلطان بــدون آليــة
ديمقراطيــة لصياغتــه أو اســتفتاء إلقــراره ،وال يمكــن تعديــل هــذه النظــام
إال بنفــس آليــة إصــداره (أي بمرســوم ســلطاين).
ال يشــير النظــام األســايس إىل حــق المشــاركة يف االنتخابــات بشــكل

صريــح ،ولكــن هنــاك إشــارات إىل المشــاركة يف الشــؤون العامــة.
رغــم االلتــزام ببنــود النظــام األســايس إال أنــه لــم يجــر تشــكيل «الجهـــة
القضائيــة الــي تختــص بالفصــل يف المنـــازعات المتعلقـــة بمـــدى تطابــق
القـــوانين واللـــوائح مــع النظــام األســايس للدولــة وعـــدم مخالفتهــا
ألحكـــامه».
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 4.1.4دولة قطر
صــدر دســتور دولــة قطــر يف عــام 2004م بعــد اســتفتاء شــعيب جــرى

نفســه يتــرك تنظيــم هــذه المبــادئ إىل القوانيــن الــي تــم إصدارهــا بشــكل
لوحــظ أنهــا تعيــق أحيانــا ً ممارســة األفــراد لبعــض هــذه الحقــوق كمــا

عــام 2003م عــى المســودة الــي وضعــت مــن قبــل لجنــة إعداد تشــكلت
مــن  32عضــوا معينــاً .كانــت نتيجــة االســتفتاء  96.6%بالموافقــة ،لتلــي

أنهــا تعــي للســلطة التنفيذيــة يف بعــض المواضــع صالحيــات الموافقــة

النظــام األســايس المؤقــت للحكــم الصــادر يف بدايــة ســبعينات القــرن

والســماح لممارســتها.

المــايض .ينــص الدســتور عــى عــدد مــن مبــادئ المشــاركة السياســية مثــل
حريــة التجمــع وإنشــاء الجمعيــات ومخاطبــة الســلطة ،إال أنــه يف الوقت

هنــاك تعطيــل للمــواد الدســتورية المتعلقــة بانتخــاب أعضــاء مجلــس
الشــورى (الســلطة التشــريعية).

 4.1.5المملكة العربية السعودية
ال تــزال المملكــة العربيــة الســعودية تعتمــد عــى النظــام األســايس

ال تبــدو اختصاصــات هيئــة البيعــة (غيــر منتخبــة وتختــص بأبنــاء الملــك

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

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

ونظــام مجلــس المناطــق يف التعريــف بنظــام الحكــم يف المملكــة.

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

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 كلها.

أوليــاء للعهــد دون العــودة لهيئــة البيعــة.
وعليــه ،ال يبــدو أن هنــاك نــص ثابــت يمكــن الركــون إليــه كمرجعيــة
قانونيــة.

 4.1.6دولة اإلمارات العربية المتحدة
صــدر دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كدســتور مؤقــت عــام
ُ
1971م وأعلــن دســتورا ً دائمــا ً للبــاد عــام 1996م مــن قبــل المجلــس
االتحــادي األعــى ،وهــو أرفــع ســلطة دســتورية يف البــاد وأعــى هيئــة
تشــريعية وتنفيذيــة الــذي يرســم السياســات العامــة ويقــرّ التشــريعات
االتحاديــة .ال يتــم انتخــاب أي مــن أعضــاء المجلــس االتحــادي األعــى
كمــا أن الدســتور لــم يعــرض لالســتفتاء الشــعيب .ورغــم أن الدســتور ال

يشــير صراحــة إىل حــق المشــاركة السياســية إال أن ديباجتــه أشــارت إىل
أن الوجهــة النهائيــة يه الوصــول إىل «حكــم ديمقــرايط نيــايب متكامــل
األركان» ،وهــو مــا لــم ينعكــس حــى اآلن عــى مؤسســات الدولــة.
بعــض قوانيــن الدولــة تقيــد الحقــوق والحريــات الــي نصــت عليهــا
أحــكام الدســتور.
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 4.2المقياس الثاني :االنتخابات العامة
التفصيالت
مجاالت االنتخاب
(الحكومة ،المجالس النيابية ،المجالس البلدية)
 20درجة

البحرين

8

الكويت

9

عمان

4

قطر

السعودية

2

1

اإلمارات

3

حاكمية المؤسسات المنتخبة
(الصالحيــات /الفصــل بيــن الســلطات /الرقابــة/
التشــريع /المســاءلة /الشــراكة يف صنــع القــرار/
صالحيــات حــل المؤسســات المنتخبــة)
 50درجة

28

37

12

5

4

9

فاعلية ونجاعة المؤسسات المنتخبة  40درجة

18

28

12

4

4

11

آلية صياغة النظام االنتخايب وترسيم الدوائر
 40درجة

20

30

12

4

4

3

المجموع  150درجة

74

104

40

15

13

26

جدول  :2نتائج المقياس الثاين  -االنتخابات العامة

 4.2.1مملكة البحرين
رغــم وجــود انتخابــات دوريــة نيابيــة وبلديــة تتــم عبــر االنتخــاب
المباشــر إال أنــه منــذ عــام 2018م تســري عــدة قوانيــن تمنــع كل مــن كان
مســجال ً يف جمعيــة سياســية تــم حلهــا قضائيــا ً مــن الترشــح لالنتخابــات،
كمــا تمنــع مــن هــذا الحــق جميــع المحكــوم عليهــم بعقوبــات جنائيــة
حــى وإن صــدرت بشــأنهم أوامــر بالعفــو الخــاص عــن العقوبــة أو رد
إليهــم اعتبارهــم .تعتبــر هــذه القوانيــن موانــع مؤبــدة تحــرم المشــمولين
بهــا مــن حــق الترشــح مــدى الحيــاة .كمــا تشــمل هــذه األحــكام األعضــاء
المنتخبيــن الذيــن قــرروا إنهــاء أو تــرك العمــل النيــايب بشــكل يعــد مــن
قبيــل «تعمــد اإلضــرار أو تعطيــل ســير الحيــاة الدســتورية أو النيابيــة»،
بحســب القانــون.
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 عــدد
مــن القوانيــن الصــادرة الــي قــد تتناقــض بعــض موادهــا مــع المبــادئ
والحقــوق المنصوصــة دســتورياً.
يعــد المجلــس البلــدي لمحافظــة العاصمــة الوحيــد (مــن بيــن
محافظــات البــاد األربــع) الــذي يُشــكل بمرســوم ملــي منــذ عــام 2014م.
وتتيــح القوانيــن لألجانــب المقيميــن حــق التصويــت -دون الترشــح -يف
االنتخابــات البلديــة شــريطة امتــاك عقــار يف البــاد ،وهــو مــا يتيــح لهــذه
الفئــة مشــاركة نســبية جيــدة.
وتُرســم الدوائــر االنتخابيــة ( 40دائــرة) يف البحريــن عبــر مرســوم ملــي
خــاص ،وقــد اعتبــرت بعــض جماعــات المعارضــة بــأن التوزيــع القائــم
«غيــر عــادل» ويمنــح أفضليــة عدديــة لمناطــق دون أخــرى.

قيــد الدســتور والقوانيــن المعنيــة مــن صالحيــات أعضــاء الســلطة
التشــريعية (مجلــس النــواب) ،فــي حيــن أتيــح حــق مســاءلة الــوزراء
إال أن رئيــس الــوزراء قــد اســتثين مــن ذلــك ،كمــا أن المجلــس ال يمتلــك
الصالحيــة لمنــح الثقــة للحكومــة أو ســحبها منهــا لكــن لــه صالحيــة منــح
الثقــة لبرنامــج الحكومــة .ويتضمــن الدســتور نصوصــا ً صريحــة حــول آليــة
ســحب الثقــة مــن أحــد وزراء الحكومــة (الذيــن يعينــون بمرســوم ملــي)
أو إقــرار عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس الــوزراء (المعيــن بأمــر ملــي)
ليرفــع األمــر للملــك ،إال أنــه لــم تســجل حــى اآلن أيــة حالــة عــزل فيهــا
وزيــر منصبــه عبــر هــذه اآلليــة الــي تشــترط حصــول القــرار عــى أغلبيــة
ثلــي أعضــاء مجلــس النــواب.
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
داخــل 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.
يحــق للمــك بحســب الدســتور حــل الســلطة التشــريعية بعــد التشــاور
مــع رئيــي مجلــس النــواب والشــورى أو بنــاء عــى رأي رئيــس مجلــس
الــوزراء.
وبحســب الدســتور فــإن للملــك دور يف العمليــة التشــريعية بشــكل
مباشــر مــن خــال إصــدار مراســيم تكــون لهــا قــوة القانــون (مــا لــم يرفضهــا
الحقــا ً أحــد المجلســين التشــريعيين) ،ويالحــظ كثــرة اســتخدام الملــك
لهــذا الحــق .كمــا يمــارس الملــك دورا ً بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال
تعيينــه لكامــل أعضــاء مجلــس الشــورى.

 4.2.2دولة الكويت
حصــرت المــادة ( )82مــن الدســتور حــق الترشــح لمجلــس األمــة
يف الكويــي الــذي يحمــل الجنســية «بصفــة أصليــة» ،وقــد جــاء قانــون

وبحســب قانــون االنتخــاب يُحــرم رجــال القــوات المســلحة والشــرطة
مــن حــق االنتخــاب.

الجنســية ليحــدد الكويتييــن األصلييــن بأنهــم «المتوطنــون يف الكويــت

لمجلس األمة صالحيات مؤثرة نســبيا ً وله ســلطة واســعة يف التشــريع

قبــل ســنة 1920م» ،كمــا يمنــع القانــون أصحــاب الجنســية المكتســبة مــن

ومراقبــة أداء الحكومــة .يمنــح الدســتور لألميــر حــق حــل مجلــس األمــة،

التصويــت كذلــك إال بعــد انقضــاء فتــرات مطولــة.

ويالحــظ إفــراط الكويــت يف اللجــوء لهــذا الحــق.
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مجلــس األمــة لــه الحــق دســتوريا َ يف مناقشــة القــرارات الــي تتخذهــا

أمــا بالنســبة للمجلــس البلــدي فقــد قلــل القانــون رقــم  5الصــادر عــام

الحكومــة ،وتوجيــه األســئلة واالســتجوابات للــوزراء ورئيــس الــوزراء،

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

وتقديــم طلبــات للمناقشــة أو تشــكيل لجــان التحقيــق ،وتلــي ومعالجــة

مجلــس استشــاري ال تلــزم الجهــاز التنفيــذي للبلديــة التابــع للحكومــة.

العرائــض والشــكاوى مــن المواطنيــن ،كمــا يحــق لــه –بعــد عمليــة
االســتجواب– طــرح الثقــة يف الوزيــر المعــي أو رفــع كتــاب إىل األميــر
بعــدم إمكانيــة التعــاون مــع رئيــس الحكومــة ،ويفتــرض باألميــر أن
يســتبدل رئيــس الــوزراء يف هــذه الحالــة ،لكن حــى اآلن لم يصــل المجلس
لمرحلــة طــرح الثقــة برئيــس الــوزراء وعــادة مــا يتــم حــل المجلــس قبــل
هــذه الخطــوة.

وتحــدد المــادة  12مــن القانــون صالحيــات عديــدة للمجلــس البلــدي
(الــذي يعيــن أكثــر من ثلث عــدد أعضائــه) أهمها صالحية تحريــر االرايض،
إذ ال تســتطيع الحكومــة القيــام بــأي مشــروع عــى أيــة أراض ملــك للدولــة
مــن دون تحريــر األرض مــن المجلــس البلــدي تحديــداً ،وتــكاد تكــون هــذه
الصالحيــة األهــم للمجلــس عــى اإلطــاق.

 4.2.3سلطنة عمان
تجــري يف ســلطنة عمــان انتخابــات الختيــار نصــف أعضــاء مجلــس
الشــورى (المكــون مــن غرفتيــن) وثلــي أعضــاء المجالــس البلديــة فيمــا
يعيــن األعضــاء الباقــون مــن قبــل الســلطان.

ال ينظــم القانــون مســألة تمويــل الحمــات االنتخابيــة ،ولكنــه غلــظ
مؤخــرا ً عقوبــات بيــع وشــراء األصــوات.
يعيــن أعضــاء الحكومــة مــن قبــل الســلطان الــذي يشــغر أيضــا ً منصــب

وتجــري االنتخابــات ضمــن جميــع الواليــات وفقــا ً للتقســيم اإلداري

رئيــس الــوزراء ومناصــب وزراء الدفــاع والماليــة والخارجيــة .ينــص النظــام

الــذي تحــدده الحكومــة بحيــث يكــون لــكل واليــة يفــوق عــدد مواطنيهــا
 30ألفــا ً نائبيــن ممثليــن عنهــا يف مجلــس الشــورى فيمــا يمثــل الواليــات

األســايس للدولــة عــى وظائــف محــددة لمجلــس الشــورى يف المجــاالت
التمثيليــة ،والتشــريعية ،والرقابيــة منهــا مراجعــة مشــروعات القوانيــن أو

الــي يقــل عــدد مواطنيهــا عــن  30ألفــا ً نائــب واحــد وأنتــج هــذا التوزيــع
تباينــا ً يف أعــداد المصوتيــن يف الدوائــر.

وطــرح األســئلة البرلمانيــة ،والمناقشــات ،وحــق االســتجواب ،كمــا

هنــاك جــدل يف المجتمــع بشــأن عدالــة نظــام االنتخــاب وتوزيــع

منــح النظــام األســايس للدولــة المجلــس صالحيــة حجــب الثقــة ،كمــا

الدوائــر ورصــدت حــاالت ألشــخاص تــم اســتبعادهم مــن قائمــة الترشــح

منحــه حــق إصــدار لوائحــه ونظمــه ،كمــا يمنحــه الحــق يف الحصــول

بعضهــم كانــت لــه آراء معارضــة .كمــا يمنــع القانــون العمــاين بشــكل

عــى مــا يحتــاج مــن معلومــات واســتدعاء واســتجواب مــن يرغــب مــن

صريــح جميــع منتســي األجهــزة األمنيــة والعســكرية مــن الترشــح أو

وزراء الخدمــات –فقــط– عــى أن ترفـــع نتيجـــة مــا يتــم التوصــل إليــه إىل

التصويــت إال بعــد مــرور ســنتين مــن خروجهــم مــن الخدمــة.

الســلطان.

تعديلهــا أو اقتــراح قوانيــن ،وتشــكيل لجــان اســتماع وتقــي حقائــق،

 4.2.4دولة قطر
ينــص الدســتور عــى حــق المشــاركة السياســية مــن خــال مجلــس

تجــري يف قطــر انتخابــات للمجلــس البلــدي منــذ العــام  1999ويه

الشــورى الــذي ينــص الدســتور عــى انتخــاب  30عضــوا ً مــن أصــل 15( 45

مســتمرة بشــكل دوري ،أمــا أعضــاء الحكومــة فهــم معينــون بالكامــل

عضــوا ً يعينهــم األميــر) .وينــص الدســتور صراحــة عــى تــويل مجلــس

مــن قبــل األميــر .المؤسســة الوحيــدة الــي يتــم انتخــاب أعضائهــا يه

الشــورى ســلطة التشــريع وإقــرار الموازنــة العامــة للدولــة والرقابــة عــى
أداء الســلطة التنفيذيــة.

المجلــس البلــدي المركــزي ،وهــو مجلــس ال يمتلــك فعليــا إال مراقبــة
تنفيــذ القوانيــن والقــرارات المتعلقــة بالشــأن البلــدي وليــس الرقابــة عــى
أداء أجهــزة الســلطة التنفيذيــة ذات الصلة.كمــا للمجلــس حــق تقديــم

تعــد صالحيــات الســلطة النيابيــة المنصــوص عليهــا دســتوريا ً جيــدة

مقترحــات ورغبــات للســلطة التنفيذيــة الــي تقــرر األخــذ بهــا أو إهمالهــا.

إال أنهــا لــم تختبــر عمليــا ً منــذ صــدور الدســتور بســبب تعطيــل النصــوص

وتظــل العمليــة االنتخابيــة البلديــة ممتثلــة للنظــام االنتخــايب الــذي

والقوانيــن الــي تنــص عــى إجــراء االنتخابــات.

صاغتــه الحكومــة (ممثلــة يف وزارة الداخليــة) وقامــت بترســيم دوائــره.

 4.2.5المملكة العربية السعودية
تعــد تجربــة المجالــس البلديــة ( 178مجلســاً) الوحيــدة –يف العهــد
القريــب— الــي كانــت تجــري فيهــا عمليــة االنتخــاب الختيار ثلــي المقاعد
(الثالثيــن) يف كل مجلــس ،فيمــا يعيــن وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة
الثلــث البــايق .وكانــت العمليــة االنتخابيــة الــي جــرت عــام 2005م األوىل

الشــؤون البلديــة والقرويــة ،ويه مــن يحــق لهــا تعديــل نظــام االنتخــاب
وتعديــل الدوائــر.
يتكــون مجلــس الشــورى مــن رئيــس و 150عضــوا ً يختارهــم الملــك.
وتحــدد حقــوق األعضــاء وواجباتهــم وجميــع شــؤونهم بأمــر ملــي.

واألخيــرة ،إذ قــرر مجلــس الــوزراء يف عــام 2009م تأجيــل االنتخابــات

ينحصــر دور المجلــس يف تقديــم المشــورة غيــر الملزمــة للســلطة

ســلب حــق المشــاركة بالكامــل.

التنفيذيــة .العالقــة غيــر متكافئــة بيــن مجلــس الشــورى والحكومــة ،بمــا
يجعــل المجلــس مجــردا ً مــن أيــة صالحيــات تشــريعية أو رقابيــة ويتــرك

بهــدف «توســيع مشــاركة المواطنيــن» ،لكــن المالحــظ هــو أنــه قــد تــم
والجهــة المخولــة بوضــع آليــة االنتخــاب نظامــا ً ودوائــر يه وزارة

الحكومــة مرجعيــة نهائيــة وعليــا يف الشــؤون العامــة.
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 4.2.6دولة اإلمارات العربية المتحدة
يُعــرَّف المجلــس الوطــي االتحــادي باعتبــاره الســلطة التشــريعية

كل إمــارة يختارهــم حاكــم اإلمــارة ويقيــد أســماءهم ضمــن «الهيئــة

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

االنتخابيــة» .ويالحــظ غيــاب قانــون ينظــم العمليــة االنتخابيــة واالكتفــاء

الرابعــة مــن حيــث الترتيــب يف ســلم الســلطات االتحاديــة الخمــس

بدليــل أصدرتــه اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات عــام 2019م.

المنصــوص عليهــا يف الدســتور ويه( :المجلــس األعــى لالتحــاد ،رئاســة
االتحــاد ،مجلــس وزراء االتحــاد ،المجلــس الوطــي االتحــادي ،والقضــاء
االتحــادي).

وبحســب الدســتور فــإن صالحيــات المجلــس الوطــي االتحــادي
محــددة يف مناقشــة أو إقــرار أو رفــض مــا يعــرض عليــه مــن التعديــات
الدســتورية ومشــروعات القوانيــن والميزانيــة العامــة الســنوية لالتحــاد

ال ينــص الدســتور عــى حــق االنتخــاب وال يتطــرق إليــه ألن األصــل

وحســاباته الختاميــة والمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة .ويف حيــن

يف تشــكيل المجلــس الوطــي االتحــادي كان بالتعييــن مــن قبــل حــكام

يمتلــك جميــع أعضــاء المجلــس (المنتخبيــن والمعينيــن) الحــق يف

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

توجيــه األســئلة واالستفســارات إىل أعضــاء الحكومــة ،إال أنهــم يفتقــدون

الختيــار نصــف األعضــاء يصــوت فيهــا عــدد محــدود مــن مواطــي

حــق االســتجواب وتشــكيل لجــان التحقيــق أو طــرح الثقــة.
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 4.3المقياس الثالث :التنظيمات السياسية
البحرين

الكويت

عمان

قطر

السعودية

اإلمارات

التفصيالت
مشروعية التنظيمات السياسية  30درجة

22

8

0

0

0

0

توافر أدوات المعارضة  25درجة

5

10

0

0

0

0

سالمة الممارسين  25درجة

7

20

0

6

0

0

االستقاللية اإلدارية والمالية  10درجات

6

3

0

0

0

0

المشاركة يف االنتخابات كقوائم  10درجات

9

6

0

0

0

0

49

47

0

6

0

0

المجموع  100درجة

جدول  :3نتائج المقياس الثالث  -التنظيمات السياسية

 4.3.1مملكة البحرين
لــدى مملكــة البحريــن قانــون ينظــم عمــل التنظيمــات السياســية عــى
أنهــا «جمعيــات سياســية» ،وتمــارس هــذه الجمعيــات عملهــا الســيايس
المماثــل لعمــل األحــزاب السياســية باســتثناء المشــاركة يف الحكومــة.وال
يعــارض النظــام االنتخــايب مشــاركة الجمعيــات السياســية يف االنتخابــات
النيابيــة والبلديــة وفــق قوائــم انتخابيــة خاصــة بهــا.

ويالحــظ تعــرض العديــد مــن قيــادات الجماعــات السياســية المعارضة
لالعتقــال فيمــا يعيــش بعضهــم يف المنىف.
وفــق قانــون الجمعيــات السياســية فــإن الجمعيــات السياســية
محظــورة مــن تلــي التبرعــات أو المســاعدات مــن خــارج إطــار التنظيــم
وتقتصــر مواردهــا الماليــة عــى تبرعــات األعضــاء واالشــتراكات الخاصــة

بعــض الجمعيــات السياســية –تحديــدا ًالمعارضــة— تــم حلهــا بقرارات

بالعضويــة إضافــة إىل المعونــة الــي تقدمهــا وزارة العــدل .كمــا تخضــع

قضائيــة ،فيمــا تعمــل بعــض الجماعــات المعارضــة بشــكل ســري أو مــن

هــذه الجمعيــات لمراقبــة وزارة العــدل ولتدقيــق ديــوان الرقابــة الماليــة

خــارج البــاد.

واإلداريــة التابــع للملــك.

 4.3.2دولة الكويت
ال يوجــد يف الكويــت قانــون يشــرع عمــل األحــزاب السياســية ،إال أنــه توجــد تكتــات سياســية رئيســية لمختلــف التيــارات تعمــل بشــكل علــي .هــذه
التكتــات السياســية تعمــل عــى أرض الواقــع ولهــا مراكزهــا وتجمعاتهــا كقــوى سياســية تصــدر مواقفهــا مــن األحــداث وتشــارك يف االنتخابــات
بمرشــحين يتــم اإلعــان عــن هويتهــم بوضــوح للــرأي العــام الكويــي .وقــد اشــتىك بعــض هــذه الجماعــات مــن نظــام الصــوت الواحــد االنتخــايب الــذي
يصعــب عليهــا الفــوز كقائمــة .ويالحــظ غيــاب الشــفافية يف عمــل هــذه التكتــات واإلفصــاح عــن مصــادر تمويلهــا.

 4.3.3سلطنة عمان
يعتبــر تشــكيل التنظيمــات السياســية أو االنضمــام إليهــا مجرمــا ً يف القانــون العمــاين .ومــع أن النظــام األســايس للدولــة يمنــح المواطنيــن حقوقــا ً
مدنيــة كالتجمــع الســلمي ومخاطبــة الســلطات العامــة والتعبيــر عــن الــرأي ،إال أنــه لــم تصــدر بعــد القوانيــن الــي تنظــم ممارســة هــذه الحقــوق.

 4.3.4دولة قطر
ال توجــد يف قطــر قوانيــن تنظــم أو تســمح بتشــكيل تنظيمــات سياســية بــأي شــكل مــن األشــكال ،كمــا يغيــب أي عمــل منظــم يمارســه المواطنــون
لتنــاول مواضيــع السياســة والشــأن العــام.

 4.3.5المملكة العربية السعودية
التنظيمات السياسية بكل أنواعها محظورة يف السعودية ويعد االنتماء ألي منها جريمة بحسب القانون.
وبحســب النظــام األســايس للحكــم يجــري التعامــل مــع مطالــب الشــأن العــام عــى أنهــا فرديــة مــن خــال نصــه عــى أن «مجلــس الملــك ومجلــس
ويل العهــد مفتوحــان لــكل مواطــن ولــكل مــن لــه شــكوى أو مظلمــة ،و[أن] مــن حــق كل فــرد مخاطبــة الســلطات العامــة فيمــا يعــرض له من الشــؤون».
التيــارات السياســية الناشــطة (يف الداخــل أو الخــارج) ليــس معتــرف بهــا رســمياً ،بعضهــا تأطــر يف تنظيمــات علنيــة أو ســرية أو شــبه ســرية ،ودائمــا ًمــا
يكــون مصيــر قياداتهــا االعتقــال أو العمــل مــن المنــى .ويالحــظ يف الســنوات األخيــرة تزايــد االســتهداف للنشــطاء السياســيين.

 4.3.6دولة اإلمارات العربية المتحدة
ال تســمح القوانيــن يف اإلمــارات بوجــود أي نــوع مــن العمــل الســيايس ،ويالحــظ أن عــددا ًمــن المحــاوالت الســابقة لتأطيــر أنشــطة سياســية أو ناقــدة
ألداء الســلطات تعــرض أصحابهــا للمضايقــة أو الســجن أو ســحب الجنســية أو اإلبعــاد.
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 4.4المقياس الرابع :مؤسسات المجتمع المدني
التفصيالت

البحرين

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

35

وجماعات الضغط  40درجة

الكويت

30

عمان

15

قطر

10

السعودية

6

اإلمارات

12

النقابات والجمعيات المهنية :التشريع /التعدد
النقايب واالتحادات /توافر أدوات العمل النقايب
بما يشكل حق اإلضراب  40درجة

30

18

20

10

4

2

استقاللية المؤسسات  10درجات

8

5

3

2

2

3

القيود والعراقيل  10درجات

6

5

3

2

2

3

المجموع  100درجة

79

58

41

24

14

20

جدول  :4نتائج المقياس الرابع – مؤسسات المجتمع المدين

 4.4.1مملكة البحرين
لــدى البحريــن أكثــر مــن  700منظمــة أهليــة مرخصــة قانونــا ً يف
مختلــف القطاعــات .يفــرض القانــون تقديــم طلبــات التأســيس إىل وزارة
التنميــة االجتماعيــة ،وهنــاك عــدد محــدود مــن الجمعيــات الــي علقــت
طلباتهــا دون تســليم مؤسســيها قــرارا ً 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».
يالحــظ يف الســنوات األخيــرة أن القوانيــن المحليــة قيــدت مصــادر
تمويــل الجمعيــات األهليــة ومنعــت أن يكــون أي مــن أعضائهــا اإلدارييــن
منتميــا ً ألي مــن الجمعيــات السياســية الــي تــم حلهــا .وتخضــع أســماء
المرشــحين لعضويــات مجالــس إدارة الجمعيــات األهليــة للتدقيــق
األمــي مــن قبــل وزارة الداخليــة.
كمــا تقيــد الحكومــة جميــع عالقــات الجمعيــات األهليــة بــأي جهــة
خــارج البــاد ســواء مــن حيــث الحصــول عــى التمويــل أو المنــح الدراســية
أو التدريبيــة أو الزيــارات الميدانيــة ،وتشــترط الحكومــة الحصــول

عــى موافقــات رســمية مســبقة بهــذا الخصــوص .مــع وجــود بعــض
االســتثناءات ،بشــكل عــام ال تتدخــل الحكومــة يف توجيــه األنشــطة
الداخليــة للجمعيــات.
تتمتــع البحريــن بحريــة معقولــة مــن العمــل النقــايب ،إذ يتيــح القانــون
حــق تشــكيل وعمــل النقابــات وتكويــن االتحــادات الــي تضمهــا .ال تتدخل
الحكومــة يف تشــكيل وإدارة هــذه النقابــات الــي ينتخــب فيهــا األعضــاء
قياداتهــم بحريــة .كمــا يكفــل القانــون حــق العمــل يف االحتجــاج بمــا
يشــمل اإلضــراب ،إال أنــه يف الســنوات األخيــرة جــرى وضــع قيــود واســعة
أمــام تنظيــم االحتجاجــات.
ال يســمح للموظفيــن العامليــن يف المؤسســات الحكوميــة بتشــكيل
نقابــات تمثلهــم لكــن بإمكانهــم االنضمــام إىل جمعيــات مهنيــة تحــت
قانــون الجمعيــات األهليــة ،كمــا هــو الحــال مــع األطبــاء والمهندســين
والصحفييــن ،ويه كيانــات تفقــد كثيــرا ًمــن االمتيــازات والصفــة االعتباريــة
الــي تتمتــع بهــا النقابــات.

 4.4.2دولة الكويت
ينظــم القانــون الكويــي حــق تكويــن الجمعيــات األهليــة ،ورغــم لجــوء
الحكومــة إىل ذات القانــون لحــل عــدد مــن الجمعيــات بســبب ارتكابهــا
«مخالفــات» أو قيامهــا بأنشــطة خارجيــة «دون إذن» إال أن هامــش عمــل
الجمعيــات ال زال ملحوظــاً.
يتيــح القانــون تشــكيل النقابــات العماليــة يف جميــع القطاعــات

ويســتمر االتحــاد العــام لعمــال الكويــت يف نشــاطه منــذ تأسيســه عــام
1961م.
ال يوجــد تنظيــم قانــوين للنقابــات المهنيــة ،حيــث ينظــم المهنيــون
يف الكويــت أنفســهم تحــت أطــر قانــون األنديــة وجمعيــات النفــع
العــام .ورغــم غيــاب المــواد القانونيــة الــي تنظــم حــق اإلضــراب إال أنــه
جــرى تنظيــم عــدد مــن اإلضرابــات .يالحــظ تدخــل الحكومــة يف تمويــل

(الخاصــة والحكوميــة) مــع اشــتراط موافقــة وزيــر الشــؤون االجتماعيــة

التنظيمــات النقابيــة ،ويحصــل جميعهــا عــى معونــات ماديــة متفاوتــة

الكتســاب النقابــة الصفــة القانونيــة.

بعضهــا مســتمر بشــكل ســنوي.

 4.4.3سلطنة عمان
ينظــم القانــون يف ســلطنة عمــان تشــكيل وعمــل الجمعيــات األهليــة

ينظــم العمــل النقــايب يف عمــان مــن خــال مــواد ضمــن قانــون العمل

إال أنــه يمنــح وزيــر التنميــة االجتماعيــة ســلطات إشــرافية واســعة ،وقــد

وبعــض اللوائــح اإلداريــة الــي توضــح الجوانــب اإلجرائيــة ومتطلبــات

ســجلت حــاالت لعــدد مــن الجمعيــات الــي رفــض طلــب تأسيســها دون

الترخيــص للنقابــات واالتحــادات العماليــة ،والــي تمنــع كذلــك تأســيس
النقابــات يف القطــاع العــام والقطاعــات الحيويــة .يالحــظ أن لــدى

توضيــح األســباب .وتتدخــل الحكومــة يف طبيعــة تمويــل الجمعيــات

النقابــات العمانيــة –رغــم محدوديــة صالحياتهــا— اســتقاللية ماليــة عــن

األهليــة ،ويتلــى بعضهــا دعمــا ً ماديــا ً منهــا.

الحكومــة ومســاحة مــن العمــل الحــر وغيــر الموجــه إىل حــد مــا.
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 4.4.4دولة قطر
يمنــح القانــون القطــري وزيــر الداخليــة حــق الموافقــة والرفــض عــى

لجنــة عماليــة مــن بيــن القطرييــن فقــط .ورغــم تقييــد القانــون لصالحيــات

تشــكيل المنظمــات األهليــة ،وهنــاك عــدد مــن الطلبــات الــي تــم رفضهــا

اللجنــة العماليــة فهــو يســمح لهــا بحــق اإلضــراب تحــت اشــتراطات كبيــرة

مــن دون تقديــم أســباب.

منهــا الموافقــة الحكوميــة.

أمــا بالنســبة للعمــل النقــايب ،يتــاح للعمــال الذيــن يعملــون يف منشــأة
ال يقــل عــدد العمــال القطرييــن فيهــا عــن  100عامــل الحــق يف تكويــن

أمــا بالنســبة للجمعيــات المهنيــة فــا يكــون ترخيصهــا إال لثالث ســنوات
تجــدد بقــرار حكومي.

 4.4.5المملكة العربية السعودية
يعــد تنظيــم الجمعيــات والمؤسســات األهليــة متأخــرا ً يف الســعودية
وقــد بــدأ عبــر صــدور مرســوم ملــي خــاص يف أواخــر عــام 2015م
نــص عــى اختصــاص وزارة الداخليــة يف الترخيــص والرفــض إىل جانــب
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وأي جهــة أخــرى مشــرفة
عــى القطــاع الــذي ستشــتغل فيــه المنظمة.وبلــغ عــدد الجمعيــات
والمؤسســات مــا يفــوق  1700منظمــة ،ويبــى عــدد مــن الطلبــات الــي

لــم يحصــل أصحابهــا عــى الموافقــة ،فيمــا جــرى اعتقــال بعض النشــطاء
لنشــاطهم يف منظمــات «غيــر مرخصــة».
تفتقــد التشــريعات الســعودية لقانــون خــاص بالنقابــات العماليــة
وال توجــد يف البــاد أيــة تنظيمــات عماليــة باســتثناء بعــض الجمعيــات
والهيئــات الــي تضــم مــزاويل بعــض المهــن.

 4.4.6دولة اإلمارات العربية المتحدة
يوجــد يف اإلمــارات مــا يفــوق  200جمعيــة أهليــة مرخصــة تنشــط
يف مختلــف القطاعــات وينظمهــا قانــون يمنــح لــوزارة تنميــة المجتمــع
ســلطة الترخيــص وصالحيــات إشــرافية واســعة.
وســجلت يف الســابق حــاالت لجمعيــات تــم حلهــا ألســباب ربطــت
بالتمويــل أو العمــل يف السياســة.

وفيمــا يغيــب عــن الدولــة قانــون بشــأن تشــكيل النقابــات العماليــة يجيز
قانــون العمــل لصاحــب العمــل حرمــان العامــل مــن أجــره إذا مــا شــارك
يف إضرابــات .ورغــم وجــود بعــض الجمعيــات المهنيــة إال أنهــا أقــرب إىل
العمــل األهــي منــه إىل النقــايب.
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 4.5المقياس الخامس :التوازن الجندري واشراك الشباب
البحرين

الكويت

عمان

قطر

السعودية

اإلمارات

د
تمكين المرأة 50 :درجة

45

38

35

40

15

46

إشراك الشباب :سن االقتراع /تويل المناصب العليا
 25درجة

15

10

10

18

15

20

المجموع  75درجة

60

48

45

58

30

66

جدول  :5نتائج المقياس الخامس  -التوازن الجندري واشراك الشباب

 4.5.1مملكة البحرين
تتمتــع المــرأة البحرينيــة وفــق الدســتور البحريــي بحــق الترشــح

عليــا ومــن بينهــا رئاســة المجلــس النيــايب .يف ملــف إشــراك الشــباب،

واالنتخــاب .ال وجــود لقوانيــن أو إجــراءات خاصــة ملزمــة تضمــن

تنــص شــروط الترشــح لمجلــس النــواب عــى أال يقــل ســن المترشــح يــوم

التــوازن الجنــدري يف الحكومــة أو مجلــس الشــورى أو المجلــس النيــايب

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

المنتخــب .رغــم ذلــك ،يقــود المجلــس األعــى للمــرأة (جهــة رســمية تتبــع

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

الملــك) مشــروعات ومبــادرات لتمكيــن المــرأة.

مــن الشــباب خــارج العمليــة االنتخابيــة.

ليســت هنــاك سياســة واضحــة يف تمكيــن المــرأة لتــويل المناصــب

ال توجــد سياســة واضحــة يف إشــراك الشــباب يف صنــع القــرار رغــم

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

وجــود اســتراتيجية وطنيــة للشــباب وقســم متعلــق بتنميــة الشــباب يف

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

رؤيــة البحريــن االقتصاديــة  2030إال أن وجــود العناصــر الشــبابية يف

خطــت البحريــن خطــوات إيجابيــة يف تمكيــن المــرأة وإيصالهــا لمناصــب

المناصــب القياديــة يمكــن مالحظتــه بشــكل عــام.

 4.5.2دولة الكويت
للمــرأة الكويتيــة حــق االنتخــاب والترشــح يف انتخابــات مجلــس األمــة والمجلــس البلــدي .ال توجــد قوانيــن أو إجــراءات تضمــن التــوازن الجنــدري يف
الحكومــة أو يف المؤسســات المنتخبــة ،كمــا تفتقــر الدولــة لوجــود برنامــج ســيايس واضــح لتمكيــن المــرأة سياســياً.
فيمــا يتعلــق وإشــراك الشــباب ،يبلــغ ســن االقتــراع للمؤسســات المنتخبــة  21عامــاً ،وســن الترشــح  30عامــاً ،وهــو مــا يجعــل شــريحة مــن الشــباب
خــارج العمليــة االنتخابيــة .يضــاف لذلــك أنــه ال توجــد سياســة واضحــة لــدى ســلطات الكويــت تجــاه إشــراك الشــباب يف صنــع القــرار وال تظهــر فئــة
الشــباب يف التشــكيلة الحكوميــة بشــكل واضــح.

 4.5.3سلطنة عمان
يحــق للعمانيــات التصويــت ويتمتعــن بتكافــؤ الفــرص يف الترشــح
النتخابــات مجلــس الشــورى والمجالــس البلديــة .ال توجــد قوانيــن تضمــن
التــوازن الجنــدري يف الحكومــة أو المؤسســات المنتخبــة ،كمــا ال توجــد
سياســة وطنيــة مكتوبــة وال اســتراتيجية وطنيــة تســتهدف تمكيــن المــرأة
يف المناصــب القياديــة أو العليــا يف الدولــة ،تعتمــد الســلطة يف هــذا
الســياق عــى توجيهــات وقــرارات ســلطانية باإلضافــة إىل اإلشــارات يف
الخطــب الوطنيــة .فيمــا عــدا منصــب الســلطان ،فــا توجــد مجــاالت أو
مناصــب يف الدولــة تســتثىن المــرأة مــن الوصــول إليهــا قانونــاً.

ســن االقتــراع يف ســلطنة عمــان هــو  21عامــا ً وســن الترشــح هــو 30
عامــاً ،وهــو مــا يجعــل شــريحة مــن الشــباب خــارج العمليــة االنتخابيــة.
فيمــا عــدا النظــام األســايس للجنــة الوطنيــة للشــباب الــي شــكلتها
الحكومــة عقــب أحــداث الربيــع العمــاين يف 2011م ،ال توجــد قوانيــن
تضمــن إشــراك الشــباب يف الحكومــة أو المؤسســات المنتخبــة ،كمــا ال
توجــد سياســة وطنيــة مكتوبــة وال اســتراتيجية وطنيــة تســتهدف إشــراك
الشــباب.

 4.5.4دولة قطر
للمــرأة القطريــة الحــق يف الترشــح واالنتخــاب لكــن ليــس هنــاك قوانيــن

المــرأة مســتثناة مــن المناصــب يف الجهازيــن العســكري والقضــايئ.

أو أعــراف تضمــن التــوازن الجنــدري ســواء يف التشــكيلة الحكوميــة أو

فيمــا يتعلــق وإشــراك الشــباب ،تحــدد قطــر ســن االنتخــاب يف المجالــس
البلديــة  18عامــا ً والترشــح  30عامــاً.

هنــاك توجــه واضــح لتمكيــن المــرأة القطريــة ،وتشــغل المــرأة القطريــة

ال توجــد سياســية واضحــة فيمــا يتعلــق بتمكيــن الشــباب واشــراكهم
سياســيا ً لكــن مــن المالحــظ تــويل العديــد منهــم مناصــب وازنــة يف

مجلــس الشــورى أو المجلــس البلــدي ،باالنتخــاب أو التعييــن.
العديــد مــن المناصــب يف القطاعيــن العــام والخــاص (الشــركات
والمؤسســات الكبيــرة الممولــة أو الــي تســاهم فيهــا الحكومــة) لكــن

الدولــة.
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 4.5.5المملكة العربية السعودية
يف ديســمبر /كانــون األول 2015م شــاركت المــرأة الســعودية ألول مــرة
كناخبــة ومرشــحة يف انتخابــات المجالــس البلديــة وحصلــت عــى 20
مقعــداً .ال توجــد يف الســعودية قوانيــن تضمــن التــوازن الجنــدري يف
الحكومــة أو مؤسســات الدولــة وبمــا يشــمل المجالــس البلديــة .يف 2013
تــم تعييــن  30امــرأة مــن أصــل  150عضــو يف مجلــس الشــورى ،ونــص
األمــر الملــي عــى تخصيــص  20%مــن المقاعــد للنســاء.

مرونــة واضحــة مؤخــرا ً يف فســح المجــال أمــام المــرأة لالنخــراط يف
الشــأن العــام مقارنــة بالســنوات الماضيــة.
فيمــا يتعلــق وإشــراك الشــباب ،وبحســب نظــام انتخابــات المجالــس
البلديــة ،تــم تحديــد ســن االقتــراع عنــد  18عامــا ً والترشــح عنــد  25عامــاً.
منــذ تــويل األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود واليــة العهــد جــرى
تركيــز الحديــث عــى دور الشــباب وتــوىل عــدد منهــم مهمــات استشــارية

أعــى منصــب حصلــت عليــه المــرأة هــو وكيــل وزارة ،كمــا تــم تعيــن

وتنفيذيــة حساســة منهــم أمــراء شــباب تولــوا مناصــب أمــراء مناطــق

األميــرة ريمــا بنــت بنــدر بــن ســلطان ســفيرة للســعودية يف واشــنطن.

ووكالء وســفراء .تواجــه سياســات تمكيــن الشــباب الذين جــرى تصعيدهم

بالرغــم مــن اإلعــان عــن تأســيس لجنــة لتمكيــن المــرأة إال أنــه حــى اآلن
لــم تتــول أي منهــن منصبــا ً وزاريــاً .رغــم ذلــك تبــدي السياســات الحكوميــة

إىل مناصــب عليــا ويف دائــرة صناعــة القــرار انتقــادات تتعلــق بأنهــم ال
يمثلــون مختلــف تالويــن المجتمــع الســعودي.

 4.5.6دولة اإلمارات العربية المتحدة
للمــرأة اإلماراتيــة الحــق يف الترشــح واالنتخــاب يف المجلــس الوطــي
االتحــادي .ولتعزيــز حضــور المــرأة يف مؤسســات الدولــة والتــوازن بيــن
الجنســين يف العمــل أنشــأت الحكومــة مجلــس التــوازن بيــن الجنســين
يف 2015م الــذي يســى إىل وضــع تدابيــر تمييزيــة إيجابيــة ضمانــا ً
النخــراط النســاء يف مجــاالت العمــل المالئمــة وعضويــة المجالــس
التمثيليــة ومجالــس إدارة الشــركات ال ســيما العامــة والمدرجــة للتــداول.
يف عــام 2019م أصــدر المجلــس األعــى لالتحــاد قــرارا بإلزاميــة أن
تمثــل المــرأة نصــف المقاعــد المنتخبــة يف المجلــس الوطــي االتحــادي.

فيمــا يتعلــق بإشــراك الشــباب ،تنــص القوانيــن عــى أن ســن الترشــح
لالنتخابــات هــو  25عامــاً ،وال تحــدد القوانيــن ســن االقتــراع وهنــاك تركيــز
يف التغطيــات اإلعالميــة عــى مشــاركة كبــار الســن نظــرا ً لحداثــة الفكــرة.
لــم يتمكــن الباحثــون مــن االطــاع عــى سياســة أو اســتراتيجية مكتوبــة
أو معتمــدة بشــأن إشــراك الشــباب يف صنــع القــرار لكــن الحكومــة أنشــأت
يف  2016مجلســا ً للشــباب دوره استشــاري يف المواضيــع والمجــاالت
الــي تخــص الشــباب .يُالحــظ وجــود عــدة وزراء يف الحكومــة االتحاديــة
مــن الشــباب ووجــود العديــد مــن المشــاريع والدعــم المــايل والســيايس
لفئــة الشــباب مــن الجنســين.
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 4.6المقياس السادس :الشفافية
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جدول  :6نتائج المقياس السادس  -الشفافية

 4.6.1مملكة البحرين
ينــص قانــون تنظيــم الصحافــة والطباعــة والنشــر عــى حــق الحصــول

فيمــا يتعلــق والرقابــة المجتمعيــة ،تــم الترخيــص للجمعيــة البحرينيــة

عــى المعلومــة ونشــرها .هنــاك توثيــق لحــاالت تعــرض فيهــا صحافيــون

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

ومصــورون ونشــطاء ومواطنــون للضغــط والتهديــد واالعتقــال بســبب
نشــر أو تــداول معلومــات ،أو عبــر المشــاركة يف وســائل اإلعــام ،وذلــك
مــن خــال توظيــف قانــون العقوبــات الــذي ينــص وفــق المــادة 168
والمــادة  169عــى عقوبــات بالحبــس والغرامــات الماليــة.

المــال العــام ويقتصــر نشــاطها عــى إصــدار البيانــات والمشــاركة يف
فعاليــات لنشــر القيــم والمبــادئ الداعمــة للشــفافية ومناهضــة الفســاد
وتأكيــد حرمــة المــال العــام وحمايتــه.

 4.6.2دولة الكويت
ال وجــود لقانــون يضمــن الحــق يف الحصــول عــى المعلومــةُ .ســجلت

الســلطات ،ويف مــارس  2018انتخبــت الجمعيــة العموميــة لجمعيــة

حــاالت اســتدعاء متكــررة لمقدمــي برامــج يف القنــوات التلفزيونيــة ،إذ

الشــفافية مجلــس إدارة جديــد .كمــا تأسســت جمعيــة الدفــاع عــن المــال

يتــم اســتدعاؤهم بشــكل مســتمر وفــق مــا تتيحــه نصــوص قانــون أحــكام

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

اإلعــام المــريئ والمســموع .يف بعــض األحيــان يتــم اســتدعاء المذيعيــن
بســبب آراء أدىل بهــا ضيوفهــم ،فوفــق هــذا القانــون يحــق للنيابــة العامــة
اســتدعاء الضيــف والمذيــع ومعــد البرنامــج ومديــر القنــاة .رغــم ذلــك،

المواطنيــن بأهميــة الحــرص عــى المــال العــام والدفــاع عنــه وصيانتــه.
يتبــع ديــوان المحاســبة مجلــس األمــة ويعــاون الحكومــة والمجلــس

يمكــن القــول إن هامــش الحريــات اإلعالميــة يف الكويــت يتيــح للــرأي

يف الرقابــة عــى تحصيــل إيــرادات الدولــة وإنفــاق مصروفاتهــا يف حــدود

العــام عــى أرض الواقــع الحصــول عــى قــدر (مــا) مــن المعلومــات.

الميزانيــة ،ويقــدم الديــوان لــكل مــن الحكومــة ومجلــس األمــة تقريــرا ً

فيمــا يتعلــق والمشــاركة المجتمعيــة يف الرقابــة ،تــم إنشــاء جمعيــة
الشــفافية الكويتيــة عــام 2006م لكنهــا تعرضــت للحــل مــن قبــل

ســنويا ًعــن أعمالــه ومالحظاتــه .رغــم ذلــك ،تتصاعد يف الكويــت انتقادات
حــادة عــى خلفيــة انتشــار مظاهــر الفســاد يف مؤسســات الدولــة.

 4.6.3سلطنة عمان
ال يوجــد قانــون ينظــم أو يضمــن حــق الحصــول عــى المعلومــة.

أو تداولهــا ،كمــا تــم إغــاق صحــف ومؤسســات إعالميــة وصحافيــة لــذات

البيانــات الرســمية للدولــة متاحــة بشــكل عــام ،لكنهــا وبحســب مراقبيــن

األســباب .فيمــا يتعلــق والمشــاركة المجتمعيــة يف الرقابــة ،ال توجــد

ومعارضيــن بيانــات غيــر دقيقــة وتخضــع للتالعــب ألســباب سياســية أو

مؤسســات مجتمــع مــدين مســتقلة مختصــة بالشــفافية والتدقيــق عــى

غيرهــا .يفــرض قانــون تجنــب تضــارب المصالــح وحمايــة المــال العــام

صــرف المــال العــام.

عــى المســؤولين اإلفصــاح عــن أمالكهــم وأصولهــم وثرواتهــم ،لكنهــا

وتقــوم الجمعيــة االقتصاديــة أحيانــا ً بالتعــاون مــع منظمــة الشــفافية
العالميــة بهــذا الــدور يف إطــار محــدود نظــرا ًللقوانيــن الصارمة والســلطة

تعرضــوا لــأذى أو التهديــد أو االعتقــال أو الحبــس بســبب نشــر معلومــات

التقديريــة الواســعة للمســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن.

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

 4.6.4دولة قطر
ال يوجــد قانــون ينظــم أو يضمــن حــق الحصــول عــى المعلومــة يف
قطــر .يعمــل قانــون المطبوعــات والنشــر وقانــون مكافحــة الجرائــم
اإللكترونيــة (وهمــا القانونــان اللــذان تنتقدهمــا منظمــة العفــو الدوليــة)
كســلطة ضبــط .مجلــس الــوزراء القطــري ومجلــس الشــورى أقــرا قانونــا ً

توجــد حــاالت تمــت إثارتهــا إعالميا ًحول تعــرض مغرديــن أو صحفيين
لمضايقــات وضغــوط يف قطر بســبب تــداول معلومات.
فيمــا يتعلــق والرقابــة المجتمعيــة ،ال توجــد يف قطــر مؤسســات
مدنيــة مســتقلة مختصــة بالشــفافية والتدقيــق عــى صــرف المــال العــام.

جديــدا ً ينظــم ويضمــن تدفــق المعلومــات لكنــه لــم ينشــر حــى اآلن وال

توجــد هيئــة حكوميــة يه «هيئــة الرقابــة اإلداريــة والشــفافية» وكذلــك

تعــرف تفاصيلــه.

«اللجنــة الوطنيــة للنزاهــة والشــفافية» ،ويه لجنــة حكوميــة.
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 4.6.5المملكة العربية السعودية
ال يوجــد قانــون ينظــم أو يضمــن حــق الحصــول عــى المعلومــة يف

الــرأي والتعبيــر ،منهــا مراســلون بــاد حــدود ولجنــة حمايــة الصحفييــن –
الواليــات المتحــدة ،-تشــهد الســعودية تراجعــا ً كبيــرا ً يف حريــة الصحافــة

مســمى «نظــام حريــة المعلومــات» يســتهدف إعطــاء المواطنيــن الحــق

وتعــي قوانيــن مناهضــة اإلرهــاب والجرائــم اإللكترونيــة المحاكــم يــدا ً

الســعودية .يف عــام 2014م تقــدم مجلــس الشــورى بمشــروع تحــت
يف االطــاع عــى المعلومــات لكنــه لــم يقــر .يقتــرح النظــام تأســيس لجنــة
باســم «لجنــة الشــفافية والمعلومــات» يف كافــة الجهــات الحكوميــة أو
شــبه الحكوميــة ،وتقســم المعلومــات إىل ثــاث درجــات :ســري لمــدة 5
ســنوات ،وســري جــدا ً لمــدة  10ســنوات ،وســري للغايــة لمــدة  30عامــاً،
ويســري ذلــك عــى كافــة الوثائــق والمســتندات الوطنيــة الــي تحتفــظ بهــا
المؤسســات العامــة مــا عــدا المســتثناة.
صنفــت لجنــة حمايــة الصحافييــن الســعودية يف العــام 2019م يف

مطلقــة يف ســجن الصحفييــن والمدونيــن؛ تحتجــز الســعودية عشــرات
الصحفييــن والنشــطاء اإللكترونييــن .وتؤكــد تقاريــر حقوقيــة لمنظمــة
العفــو الدوليــة ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تعــرض صحفييــن
ونشــطاء إىل التعذيــب.
فيمــا يتعلــق والمشــاركة المجتمعيــة ،ال وجــود ألي مؤسســة أهليــة
معنيــة بالشــفافية والتدقيــق يف مجــاالت صــرف المــال العــام ،يــأيت ذلــك
بالرغــم مــن وجــود مطالبــات شــعبية يف عرائــض ومقــاالت تشــدد عــى

المرتبــة الرابعــة بعــد أرتيريــا وكوريــا الشــمالية وتركمنســتان ضمــن البلــدان
العشــرة األكثــر فرضــا ً للرقابــة وتهــدد بأحــكام الســجن وتقيــد الدخــول

ضــرورة محاربــة الفســاد .يمكــن للمواطنيــن مخاطبــة الهيئــة الوطنيــة

لإلنترنــت إلســكات الصحافــة .وبحســب منظمــات حقوقيــة تعــى بحريــة

لمكافحــة الفســاد» الــي تأسســت يف 2011م.

 4.6.6دولة اإلمارات العربية المتحدة
ال يوجــد قانــون ينظــم أو يضمــن حــق الحصــول عــى المعلومــة.

لوحــق أو ُ
حبــس مــا يربــو عــى  110مــن الناشــطين ومنتقــدي الحكومــة

ثمــة مــا يعــرف بالدليــل اإلرشــادي للوصــول إىل المعلومــات الحكوميــة

بتهــم فضفاضــة واســعة النطــاق ترتبــط باألمــن القومــي أو جرائــم تقنيــة

مــن الجهــات االتحاديــة ،وكذلــك القانــون بشــأن تنظيــم ونشــر تبــادل
البيانــات يف ديب ،المعــي أساســا ً بإنشــاء هيئــة بيانــات ديب .يالحــظ أن

المعلومــات منــذ عــام 2011م ،منهــم مــن ســحبت جنســياتهم ونفــوا

نصــوص مــواد قانــون العقوبــات والقانــون بشــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة
المعلومــات ذات ســلطة تقديريــة واســعة وعقوبــات غليظــة خاصــة
فيمــا يتعلــق بالوصــول إىل المعلومــات أو نشــرها.

خــارج البــاد ،ومنهــم مــن تــم اســتيعابهم وتحجيمهــم ،ومنهــم مــا يــزال
حبيســا (حــوايل  75شــخصاً).
فيمــا يتعلــق والمشــاركة الشــعبية ،ال توجــد مؤسســات مجتمــع مدين
مختصــة بالشــفافية والتدقيــق عــى صــرف المــال العام.
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 4.7المقياس السابع :حرية الرأي والتعبير
البحرين

الكويت

عمان

قطر

السعودية

اإلمارات

التفصيالت
الحريات الصحافية  30درجة

5

15

5

10

2

4

استقاللية المؤسسات اإلعالمية  30درجة

5

15

5

7

5

5

الرقابة عىل اإلنترنت  30درجة

5

15

5

7

4

4

حرية وسالمة األفراد يف ممارسة النقد  30درجة

2

10

7

15

0

3

مواجهة خطابات الكراهية والتحريض عىل العنف
 30درجة

5

15

25

19

3

15

22

70

47

58

14

31

المجموع  150درجة

جدول  :7نتائج المقياس السابع  -حرية الرأي والتعبير

 4.7.1مملكة البحرين
تمــارس البحريــن تضييقــا ً مســتمرا ً عــى حريــة الــرأي والتعبيــر وعــى

واالتصــاالت يف المــواد  26-23إىل جانــب قانــون تنظيــم الصحافــة

أصحــاب اآلراء الذيــن ال يعبــرون عــن المواقــف الرســمية بالمالحقــة

والطباعــة والنشــر .وبالرغــم مــن وضــوح هــذه المــواد ،إال أنــه وبســبب

القانونيــة والتشــهير والفصــل التعســي وســحب الجنســية وغيرهــا مــن

تفســيرها غيــر المتــكائف يتــم اســتغاللها لتقييــد حريــة الصحافــة .هنــاك

اإلجــراءات ،تــارة بغطــاء قانــوين كاســتخدام قانــون حمايــة المجتمــع من

العديــد مــن االعتقــاالت والمحاكمــات القضائيــة تجــاه مواطنيــن

اإلرهــاب أو قانــون تنظيــم الطباعــة والنشــر ،وخــارج غطــاء القانــون تــارة
أخــرى (رابطــة الصحافــة البحرينيــة ،مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان).
تصنــف لجنـ ُـة حمايــة الصحافييــن – الواليــات المتحــدة -البحريــن ضمــن
أســوأ الــدول الــي تَســجن أكبــر عــدد مــن الصحفييــن للعــام 2019م .ومــن
بيــن الحــاالت المتعلقــة بحريــة الصحافــة والنشــر إغــاق صحيفــة الوســط
البحرينيــة وإغــاق العديــد مــن الصحــف االلكترونيــة اإلخباريــة ومالحقــة
الناشــطين يف مواقــع التواصــل االجتمــايع واعتقــال الصحفييــن
والمصوريــن.

ومقيميــن بســبب تعبيرهــم عــن آرائهــم ،وطالــت هــذه االعتقــاالت
العديــد مــن الصحفييــن ونشــطاء المعارضــة والحقوقييــن.
تالحــق إدارة مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة الفاعليــن يف مواقــع
التواصــل االجتمــايع وتعرضهــم للمســاءلة القانونيــة والترهيــب وتقــوم
بحظــر وتعطيــل المواقــع أو اســتهداف أصحــاب الحســابات المؤثــرة.
يتنــاول قانــون العقوبــات يف البحريــن مســألة التحريــض عــى الكراهيــة
يف المــادة  172الــي نصــت عــى عقوبــات بالحبــس والغرامــة لمن «حرض

ال تمتلــك المؤسســات اإلعالميــة اســتقالال ً حقيقيــا ً عــن سياســات

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

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

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

القيــود السياســية والقانونيــة والماليــة الــي تضعهــا الدولــة.

ذلــك ،تنتشــر دعــوات الكراهيــة واالســتهداف ألســباب سياســية ومذهبيــة

يضمــن دســتور مملكــة البحريــن حريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة

يف البــاد ،كمــا يالحــظ أن الدولــة تطبــق هــذه المــادة بانتقائيــة.

 4.7.2دولة الكويت
وفــق تصنيــف منظمــة مراســلون بــا حــدود ،تتموضــع الكويــت

تراقــب الكويــت مــا ينشــر عــى اإلنترنــت عبــر قانــون جرائــم التقنيــة

يف المركــز الـــ  108ضمــن التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة (األوىل
خليجيــاً) .يالحــظ أن الكويــت ،ورغــم ســجلها الــذي ال يخلو من اســتهداف

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

حريــة الــرأي والتعبيــر ،تتمتــع بفضــاء أرحــب للتعبيــر عــن الــرأي وانتقــاد
المســؤولين الحكومييــن .قامــت الحكومــة منــذ العــام 2011م بإغــاق
 3فضائيــات وصحــف ورقيــة يوميــة معارضــة .ال تتعامــل الدولــة بشــكل
حــدي وقمــي مــع كل انتقــاد يخــص الحكومــة وأدائهــا لكنهــا تتشــدد
يف معاقبــة أي رأي ينتقــد أمــورا ً تخــص األميــر أو إثــارة انتقــادات ضــد أي
دولــة خليجيــة.
تمتلــك غالبيــة الصحــف المحليــة والقنــوات التلفزيونيــة الخاصــة
عائــات نافــذة ،وعليــه ،يبــدو مــن الصعــب اعتبارهــا مســتقلة بشــكل كامل
عــن الســلطة التنفيذيــة يف البــاد خصوصــا ًأن إجــراءات الترخيــص تحتــاج
موافقــات حكوميــة .وبحســب دراســة أجرتهــا جمعيــة الصحفييــن

الحبــس والغرامــات الماليــة ،ويتراكــم عــدد مــن القضايــا أمــام المحاكــم
الكويتيــة بســبب هــذا القانــون ،إذ تالحــق إدارة مكافحــة الجرائــم
اإللكترونيــة (تابعــة لــوزارة الداخليــة) كل مــا تــراه مخالفــا ًللقانــون .وبســبب
قانــون الجرائــم اإللكترونيــة (الــذي تعــرض النتقــادات مــن منظمــات
حقوقيــة دوليــة) تــم ســجن عــدد مــن المدونيــن وأصحــاب الــرأي اآلخــر.
تحجــب الكويــت يف أوقــات متفاوتــة بعــض المواقــع ذات المضمــون
الســيايس.
شــرعت الكويــت قانــون حمايــة الوحــدة الوطنيــة ونبــذ الكراهيــة
الصــدار عــام 2012م ،والــذي تحظــر مادتــه األوىل القيــام أو الدعــوة أو
الحــض بــأي وســيلة مــن وســائل التعبيــر عــى الكراهيــة أو ازدراء أي فئــة

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

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

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

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

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

أو جنــس أو نســب أو التحريــض عــى العنــف .رغــم ذلــك ،هنــاك توثيــق

هــذه الحريــة أو أن تلغيهــا.

لخطابــات كراهيــة ألســباب طائفيــة وتجــاه العمــال الوافديــن.
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 4.7.3سلطنة عمان
تبــدو حريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة يف ســلطنة عمــان مكبلــة

المعلومــات .توضــح هــذه القوانيــن بشــكل عــام الممارســات الــي
تُوجــب االعتقــال أو التوقيــف أو إلغــاء النشــاط .هنــاك رقابــة ومتابعــة

كثيريــن مــن طــرح العديــد مــن القضايــا أو طرحهــا بشــكل مختلــف نظــرا ً

لصيقــة عــى المحتــوى المنشــور يف اإلنترنــت تشــمل حجــب المواقــع

لوجــود ضبابيــة يف القوانيــن وســلطة تقديريــة واســعة لتفســير مــا ينشــر

الــي تنشــر تحليــات أو دراســات سياســية تصنــف مــن قبــل الحكومــة عىل

وإســقاطه عــى المــواد ذات الصلــة.

أنهــا معارضــة أو مثيــرة للشــغب.

ويالحــظ وجــود مســتويات عاليــة مــن الرقابــة الذاتيــة .ثمــة تخــوف مــن

ال تمتلــك المؤسســات اإلعالميــة اســتقالال ً حقيقيــا ًعــن سياســات الدولة

بحســب المؤسســات الدوليــة المعنيــة بحريــة الــرأي والتعبيــر والحريات

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

الصحافيــة فــإن كثيريــن (مواطنيــن ومقيميــن) تعرضــوا لالعتقــال أو

مــن الرفــض أو المالحقــة أو إيقــاف النشــاط.

المضايقــات بســبب تعبيرهــم عــن آرائهــم أو دعمهــم آلراء معبــر عنهــا

يمكــن ألي فــرد إنشــاء مؤسســة إعالميــة لكــن ضمــن قيــود وشــروط

مــن قبــل آخريــن .بالنســبة للمقيميــن يتــم نفيهــم مــن البــاد .وتتفــاوت

يصفهــا البعــض بالتعجيزيــة مــن الناحيــة الماليــة ،ومرتبطــة أيضــا

االتهامــات الموجهــة مــن قــذف أو ســب أو شــتم علــي إىل خــدش الحيــاء

بموافقــات أمنيــة .أمــا محطــات اإلذاعــة وخدمــات البــث المباشــر فهــي

العــام أو مــا يتنــاىف مــع تقاليــد وأعــراف المجتمــع إىل إثــارة الــرأي العــام

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

أو اإلخــال بالنظــام العــام أو مخالفــة اآلداب العامــة.

نقديــة.

يتعامــل قانــون الجــزاء العمــاين بشــكل جيــد وواضــح وصــارم فيمــا

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

يتعلــق بمواجهــة خطابــات الكراهيــة والتحريــض عــى العنــف ،وتطبيــق

كقانــون الرقابــة عــى المصنفــات الفنيــة وقانــون المطبوعــات والنشــر،

القانــون يف هــذا الجانــب صــارم وعــى الجميــع ،ممــا أعــى قــدرا عاليــا ً

ومنهــا مــا هــو خــاص مثــل قانــون الجــزاء العمــاين وقانــون جرائــم تقنيــة

مــن اإلحســاس بالتعايــش والحمايــة.

 4.7.4دولة قطر
تحتــل قطــر مركــزا ً متأخــرا ً يف مؤشــر منظمــة مراســلون بــاد حــدود

مثـا ً ســجن أي شــخص أســس أو أدار موقعــا ً عــى اإلنترنــت يقــوم بنشــر

( 129مــن  180دولــة) .تتيــح الدولــة للمؤسســات اإلعالميــة داخلهــا تنــاول

«أخبــار غيــر صحيحــة ،بقصــد تعريــض ســامة الدولــة أو نظامهــا العــام

الوضعييــن العــريب والعالمــي بســقف حريــات مرتفــع وهــو مــا ال يالحــظ

أو أمنهــا الداخــي أو الخارجــي للخطــر».

يف القضايــا المحليــة.
ال تبــدو وســائل اإلعــام المحليــة مســتقلة وبموجــب القانــون فــإن
تأســيس صحيفــة يســتلزم موافقــة مــن وزيــر اإلعالم .تــم توثيــق مضايقات
واســتهداف لعــدد مــن المواطنيــن والمقيميــن بســبب تعبيرهــم عــن
آرائهــم.
تراقــب الســلطات اإلنترنــت بحزمــة مــن القوانيــن ،ومنهــا قانــون
مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة الصــادر عــام 2014م الــذي حــاز انتقــادات
واســعة مــن منظمــات حقوقيــة دوليــة .كمــا تخضــع حريــة الــرأي
والتعبيــر للمراقبــة ،إذ تنــص المــادة  19مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب عــى

تتكــرر المضايقــات لقطرييــن ناشــطين عــى منصــات التواصــل
االجتمــايع بســبب آرائهــم الناقــدة للحكومــة ،كمــا تعــرض صحافيــون
غربيــون لمضايقــات أثنــاء قيامهــم بعملهــم.
هنــاك قوانيــن تجــرم التحريــض عــى الكراهيــة والعنــف .وانضمــت
قطــر إىل جملــة مــن االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بمواجهــة التمييــز
العنصــري مثــل اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري
لعــام 1965م ،واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع ومعاقبــة جريمــة الفصــل
العنصــري لعــام 1973م واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو) ،لكــن الدولــة لــم تشــرع حــى اآلن قوانيــن

منــح الســلطات صالحيــات واســعة إلجــراء المراقبــة بأيــة وســيلة لمــدة
 90يومــا ً قبــل أيــة مراجعــة قضائيــة ،ويتضمــن قانــون مكافحــة الجرائــم

واضحــة يف هــذا الســياق .باإلمــكان رصــد خطابــات تحريضيــة وعنصريــة

اإللكترونيــة بنــودا ً مماثلــة تتســم بأنهــا فضفاضــة ومبهمــة ،حيــث تجيــز

تجــاه العمــال األجانــب.

 4.7.5المملكة العربية السعودية
بحســب منظمــة مراســلون بــا حــدود ( )2020تتذيــل الســعودية دول
مجلــس التعــاون الخليجــي يف مســتوى حريــة الصحافــة (المرتبــة 170
مــن أصــل  180عالميــاً) .تنعــدم وســائل اإلعــام الحــرة يف الســعودية
ويخضــع الصحفيــون والنشــطاء إىل مراقبــة مشــددة ،ويمثــل اغتيــال
الصحــايف الســعودي جمــال خاشــقجي يف إســطنبول (تركيــا) يف أكتوبر/
تشــرين األول 2018م داللــة حيــة لواقــع حريــة الــرأي والتعبيــر والقســوة
الــي تلجــأ لهــا الســلطات يف التعامــل مــع الصحفييــن والنشــطاء
السياســيين والحقوقييــن.
تعتقــل الســعودية العديــد مــن النشــطاء والحقوقييــن ويتعــرض
الســجناء منهــم (بحســب ســجل الدولــة يف منظمــة العفــو الدوليــة
ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش) إىل التعذيــب بشــكل منهجــي .وكانــت
لجنــة مناهضــة التعذيــب قــد أكــدت يف تقريــر لهــا أن الســعودية بلــد
يمــارس التعذيــب .تعتقــد منظمــة مراســلون بــا حــدود أن هنــاك 32

صحافيــا ً خلــف القضبــان فيمــا تعتقــد منظمــة حمايــة الصحفييــن أن
عددهــم يبلــغ  26صحافيــاً.
تقــي قوانيــن العقوبــات ومناهضــة اإلرهــاب والجرائــم اإللكترونيــة
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
المــس بصــورة الملــك والدولــة.
ال تســمح الســعودية بــأي انتقــاد داخــي لسياســاتها الخارجيــة ســواءً
فيمــا يتعلــق بالحــرب عــى اليمــن أو األزمــة الخليجيــة أو معارضــة تطبيع
العالقــات مــع إســرائيل .وتُتهــم المملكــة بالتجســس عــى مواطنيهــا
داخــل البــاد وخارجهــا.
تمــارس الدولــة رقابــة صارمــة عــى الصحافــة وتعــود ملكيــة غالبيــة
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المؤسســات اإلعالميــة إىل مقربيــن مــن مؤسســة الحكــم ،كمــا تــم توثيــق

المعارضيــن والصحفييــن والحقوقييــن بشــكل واســع وحجــب مواقعهم.

منــع إصــدار تراخيــص لمؤسســات صحيفــة.

وتبــرر الدولــة أســباب حجــب المواقــع اإللكترونيــة بأســباب منهــا مخالفــة

يف عــام 2011م جــرى تعديــل عــى نظــام المطبوعــات والنشــر يســمح
بممارســة «النقــد الموضــويع والبنــاء الهــادف إىل المصلحــة العامــة»،
رغــم ذلــك ،يعــي القانــون حصانــة لمؤسســة الحكــم ورجــال الديــن
المســؤولين مــن أي انتقــاد.
تســتخدم الســلطات الســعودية قانــون الجريمــة اإللكترونيــة إلســكات

عقيــدة الدولــة الســعودية وانتقــاد سياســات الدولــة الخارجيــة أو
الداخليــة.
يتــم توثيــق حــاالت عديــدة مــن خطابــات الكراهيــة والتحريــض عــى
خلفيــة مذهبيــة غالبــا ً ضــد الشــيعة واإلســماعيلية والصوفيــة .وال تــزال
فتــاوى التكفيــر متاحــة عــى الموقــع اإللكتــروين لـــلجنة الدائمــة للبحــوث
العلميــة واإلفتــاء ويه جهــة حكوميــة رســمية.

 4.7.6دولة اإلمارات العربية المتحدة
تشــهد اإلمــارات واقعــا ً مكب ـا ً فيمــا يتعلــق بحريــة الصحافــة والنشــر،
وتعتمــد الدولــة عــى مســتويات عاليــة مــن الرقابــة الذاتيــة .يُجــرم قانــون
العقوبــات المســاس بحــكام اإلمــارات أو انتقــاد األســر الحاكمــة يف
اإلمــارات الســبع وحكومــات الــدول الصديقــة.
بحســب منظمــة مراســلون بــاد حــدود ( )2020فــإن اإلمــارات خبيــرة
يف المراقبــة اإللكترونيــة للصحفييــن الذيــن تســتهدفهم الدولــة بشــكل
منتظــم عبــر قانــون الجرائــم اإللكترونيــة .يتعــرض هــؤالء إىل التشــهير
وتهــم قضائيــة تشــمل إهانــة الدولــة أو نشــر معلومــات كاذبــة بهــدف
تشــويه ســمعة البــاد.
ال توجــد اســتقاللية للمؤسســات اإلعالميــة عــن سياســات الدولــة،
وأي مخالفــة تكــون تحــت طائلــة المالحقــة أو إيقــاف النشــاط بحســب
القانــون .وإذ يتيــح القانــون ألي فــرد إنشــاء مؤسســات إعالميــة ،يضــع
القانــون قيــودا ً وشــروطا ً مبالغــا ً فيهــا وترتبــط بموافقــات أمنيــة .هنــاك
عــدد هائــل مــن المؤسســات اإلعالميــة الخاصــة الــي تشــتغل يف
المجــاالت الترفيهيــة والتجاريــة فقــط.
هنــاك منظومــة قانونيــة محكمــة لمالحقــة أي انتقــاد للدولــة ،يشــمل
ذلــك مــا هــو عــام كقانــون المطبوعــات والنشــر وقانــون العقوبــات
اإلمــارايت ،ومنهــا مــا هــو خــاص كقانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة

المعلومــات وتوضــح هــذه القوانيــن بشــكل عــام الممارســات الــي
توجــب االعتقــال أو التوقيــف أو إلغــاء النشــاط.
تحجــب الدولــة المواقــع الــي تنشــر تحليــات 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.
تعــرض مواطنــون ومقيمــون لالعتقــال أو المضايقــات بســبب تعبيرهم
عــن آرائهــم أو دعمهــم آلراء آخريــن .بالنســبة للمقيميــن فيتــم نفيهــم مــن
البــاد ،وبالنســبة لبعــض المواطنيــن فقــد تــم نــزع جنســيات بعضهــم،
والبعــض تلــى أحكامــا ً بالســجن.
تنــص القوانيــن اإلماراتيــة يف عــدد مــن موادهــا عــى تجريــم التحريــض
عــى الكراهيــة أو الفرقــة أو مــا مــن شــأنه اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو
الســلم االجتمــايع ،وإذا مــا اســتخدم الديــن أو المؤسســات الدينيــة أو
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.
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 4.8المقياس الثامن :تمثيل الجماعات واألقليات
التفصيالت
المساواة :ضمان حق كافة المواطنين عىل حد
سواء من كامل حقوق المواطنة  40درجة
التمييز :ضمان عدم التمييز ألسباب سياسية أو
دينية أو ثقافية أو مناطقية أو عرقية أو طبقية
 40درجة

البحرين

الكويت
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12
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35
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20
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22
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التمثيل المتناسب :ضمان تمثيل متناسب وعادل
للجماعات واألقليات يف مؤسسات الدولة

2

8

17

12

7

10

المجموع  100درجة
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46

82

53

20

50

 20درجة

جدول  :8نتائج المقياس الثامن  -تمثيل الجماعات واألقليات

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

الوظائــف العليــا والــوزارات الســيادية ،يف توزيــع الدوائــر االنتخابيــة،

المواطنيــن ،منهــا المــادة  4والمــادة  18كمــا صادقــت البحريــن عــى

يف التعيينــات القضائيــة ،يف توزيــع الثــروة والخدمــات اإلســكانية ،ويف

االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز

توزيــع البعثــات الدراســية (رســائل المقــرر الخــاص يف مجــال الحقــوق

العنصــري واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة،

الثقافيــة ،والمقــرر الخــاص المعــي بالفقــر المدقــع وحقــوق اإلنســان،

كمــا انظمــت البحريــن إىل العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق السياســية
والمدنيــة الــذي ينــص عــى حــق المســاواة بيــن المواطنيــن .رغــم ذلــك،
هنــاك انتقــادات واســعة تتعلــق بالتــزام الحكومــة البحرينيــة يف تنفيــذ
هــذه التشــريعات والقوانيــن وااللتــزام بهــا.
تؤكــد تقاريــر محليــة ودولية وجــود سياســات للتمييز الطائــي والعريق
والمذهــي (المراجعــة الدوريــة لحقــوق اإلنســان خــال الســنوات العشــر
الماضيــة ،منظمــة العفــو الدوليــة ،تقاريــر وزاريت الخارجيــة األمريكيــة

والمقــرر الخــاص المعــي بحريــة الديــن أو المعتقــد ،والمقــرر الخــاص
بالمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان).
ال يوجــد قانــون يجــرم التمييــز يف البحريــن ،ورفضــت الحكومــة ســابقا ً
مقترحــا ً لتمريــره مــن المجلــس النيــايب.
ال تعكــس تشــكيالت مؤسســات الدولــة تمثيــا ً يتناســب مــع حجــم
الجماعــات واألقليــات يف البلــد ،كمــا توجــد جماعــات بعينهــا مهيمنــة

والبريطانيــة) ،كمــا وتتهــم المعارضــة الشــيعية يف البحريــن الحكومــة

عــى بعــض أو كل مؤسســات الدولــة بمــا يفــوق حجمهــا العــددي يف

باتبــاع سياســات تمييزيــة عــى أكثــر مــن صعيــد :التمييــز الطائــي يف

المجتمــع .وتوجــد أغلبيــة مــن البحرينييــن غيــر ممثلــة بمــا يتــوازى مــع

التعيينــات يف مختلــف مفاصــل الدولــة ومؤسســاتها ،يف تعيينــات

حجمهــا يف المجتمــع.

 4.8.2دولة الكويت
يشــير دســتور دولــة الكويــت إىل مبــدأ المســاواة ،إذ نصــت المــادة 7

إال بعــد مــي ســنوات طويلــة مــن اكتســابهم الجنســية .ال يوجــد يف

عــى أن «العــدل والحريــة والمســاواة دعامــات المجتمــع ،والتعــاون

الكويــت قانــون واضــح يجــرم التمييــز ،لكــن جــرى عــام 2012م تشــريع

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

قانــون حمايــة الوحــدة الوطنيــة ونبــذ الكراهيــة ،وهــو ال يبــدو كافيــا ً لســد

يحــق الترشــح إال للمواطــن الكويــي بصفــة أصليــة ،أي أن يكــون منتميــا ً
للعوائــل الــي كانــت متواجــدة يف الكويــت منــذ مــا قبــل العــام 1920م.
أمــا الكويتيــون الحاصلــون عــى الجنســية بالمــواد األخــرى (كالنســاء

الثغــرات ومظاهــر التمييــز يف الدولــة.
تمثــل قضيــة البــدون أقــى مظاهــر التمييــز يف الدولــة وتعتبــر هــذه

المتزوجــات مــن كويتييــن أو الحاصليــن عــى الجنســية بســبب تقديمهــم

الفئــة األقليــة المهمشــة األهــم يف الكويــت ،فهــي محرومــة مــن حقــوق

خدمــات جليلــة للكويــت) فــا يســتطيعون التصويــت يف االنتخابــات

المواطنــة ،فض ـا ً عــن أن يكــون لهــا مناصــب وتمثيــل يف الدولــة.

 4.8.3سلطنة عمان
ينــص النظــام األســايس للســلطنة عــى أن العــدل والمســاواة والشــورى
أســاس للحكــم ويحـرِّم التمييــز بيــن المواطنيــن بسبـــب الجنــس أو األصــل
أو اللــون أو اللغــة أو الـــدين أو المذهــب أو الموطــن أو المركز االجتمايع،
لكــن ال يوجــد قانــون وطــي يجــرم التمييــز.

ضــد المــرأة ،إال أن هــذه االتفاقيــات لــم تترجــم إىل قوانيــن أو لوائــح أو
ممارســات تجــرم بعقوبــة الممارســات التمييزيــة.
هنــاك قوانيــن خاصــة مثــل قانــون الخدمــة المدنيــة وقانــون العمــل
اللــذان يحرمــان التمييــز بيــن المواطنيــن المتكافئيــن يف الحصــول عــى

صادقــت الســلطنة عــى االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع

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

أشــكال التمييــز العنصــري واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز

رفعــت قضايــا ضــد بعــض األجهــزة الحكوميــة بنــاء عــى قانــون
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الخدمــة المدنيــة إلبطــال قــرارات تعييــن ،كمــا رفعــت قضايــا ضــد بعــض
األجهــزة الحكوميــة عــى أســاس التمييــز مــا بيــن الذكــور واإلنــاث.
ـاو ،لكــن هنــاك حــاالت
المواطنــون يتــم التعامــل معهــم بشــكل متسـ ٍ
قــد تعــود إىل ممارســات فرديــة  -قبليــة أو تقليديــة  -وال تبــدو ممنهجــة.
مظاهــر التمييــز تبــدو محــدودة ألن قانــون الجــزاء العمــاين يجــرم
اإلســاءة إىل األديــان (المادتــان  269و ،)273كمــا أن التمييــز يُفســر عــى

تعلــق أبــرز تمثــات التمييــز يف عمــان يف التأهــل للوظائــف المعلــن
عنهــا يف الجهــات غيــر الخاضعــة للتشــغيل المركــزي أو الموحــد ،مثــل
الشــركات المملوكــة للدولــة والهيئــات الرقابيــة ،والهيئــات العامــة المنشــأة
ألغــراض خاصــة .كمــا أن هنــاك مظاهــر تمييــز ممــارس وضغــط اجتمايع
ضــد العمانيــات المتزوجــات مــن غيــر عمانييــن .يضــاف لذلــك وجــود
تمييــز يف تفســير شــرط الكفــاءة الــوارد يف قانــون األحــوال الشــخصية،
وهنــاك حــاالت أقــرت المحكمــة العليــا تفســير المحكمــة االبتدائيــة أو

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

االســتئناف يف اعتبــار البعــد العــريق أو الطبــي (المكانــة االجتماعيــة)

قانــون الجــزاء العمــاين.

كأحــد تفســيرات شــرط الكفــاءة واســتندت عليــه يف إبطــال عقــود زواج.

 4.8.4دولة قطر
ينــص الدســتور القطــري عــى أن المواطنيــن متســاوون يف الحقــوق

التمييــز العنصــري والفصــل العنصــري الــي تصــدر عــن فــرد أو جماعــة أو

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

منظمــة أو تعاقــب عليهــا.

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

ال يبــدو مــن الســهل فهــم توزيــع التشــكيالت يف مؤسســات الدولــة
والتأكــد مــن عدالتهــا خصوصــا ً مــع عــدم وجــود إحصــاءات دقيقــة.

مــن حــق الترشــح أو االنتخــاب .بشــكل عــام ،تنقســم المواطنــة القطريــة
إىل مواطنيــن «أصلييــن» وآخريــن خــاف ذلــك ،وهــو مــا يــي بوجــود
«طبقيــة» اجتماعيــة ،وتتقــدم الخدمــات اإلســكانية المواضيــع الــي يتــم

هنــاك مزاعــم بــأن القبائــل األكثــر قربــا ً والتصاقــا ً مــع العائلــة الحاكمــة
لهــا نصيــب أكبــر يف مؤسســات الدولــة بــدءا ً مــن المناصــب الحكوميــة

التمييــز فيهــا.

العليــا وصــوال ً لبقيــة المؤسســات المدنيــة واألمنيــة والعســكرية ،وهنــاك

ورغــم انضمــام قطــر التفاقيــة القضــاء عــى التمييــز العنصــري منــذ
العــام  1976إال أنهــا تفتقــد ألي تشــريعات خاصــة يف الدولــة تجـرِّم أعمال

أقليــات مهمشــة مقارنــة مــع بعــض فئــات المجتمــع األخــرى كالشــيعة
والمواطنيــن مــن أصــول فارســية أو مــن أصحــاب البشــرة الســمراء.

 4.8.5المملكة العربية السعودية
ليســت هنــاك نصــوص دســتورية أو قانونيــة تضمــن التمثيــل المتــكائف

تمييزيــة عــى مســتوى أجهــزة الدولــة وعــى مســتوى الفــرص االقتصاديــة

بيــن المكونــات المجتمعيــة .تنــاول مفاهيــم المواطنــة والوحــدة الوطنية

وتوزيــع الثــروة وعــى المناصــب العموميــة ويف المؤسســات التعليميــة

ال تنتــج مــن أي خلفيــة قانونيــة .قبالــة ذلــك ،هنــاك مواقــف وخطابــات

واإلعــام( .تقاريــر وزارة الخارجيــة األمريكيــة والبريطانيــة وملــف

حكوميــة ترتكــز عــى الشــريعة اإلســامية وعــى مبــدأ أن التمييــز محــرم

المراجعــة الدوريــة الشــاملة للملكــة العربيــة الســعودية يف مجلــس

يف اإلســام.
تنــص المــادة  12مــن النظــام األســايس للحكــم عــى أن «تعزيــز
الوحــدة الوطنيــة واجــب ،وتمنــع الدولــة كل مــا يــؤدي للفرقــة والفتنــة
واالنقســام» ،لكــن نــادرا ًمــا يجــري تطبيــق هــذه المــادة يف حــاالت التمييــز
الموثقــة يف البــاد عــى أســاس طائــي أو قبــي أو مناطــي.
هنــاك مزاعــم جــادة ومتكــررة تؤكــد اختــال التمثيــل ووجــود سياســات

حقــوق اإلنســان).
ال يوجــد قانــون يجــرم التمييــز وللســعودية العديــد مــن التحفظــات
عــى المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة الــي وقعــت عليهــا ،بعضهــا يتعلــق
بحقــوق المواطنــة للمــرأة (منهــا اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة) والبعــض اآلخــر حــول حقــوق أخــرى تعتبرهــا الدولــة
مخالفــة ألحــكام الشــريعة (منهــا اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز العنصــري).

 4.8.6دولة اإلمارات العربية المتحدة
ينــص الدســتور يف المــواد ( 14و )25عــى حق المســاواة بيــن المواطنين

يتطلــب إنفــاذ االتفاقيــات الدوليــة الــي صادقــت عليهــا اإلمــارات،

والعدالــة االجتماعيــة وأن ال تمييــز بيــن مواطــي االتحــاد بســبب األصــل

ومنهــا اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري (1974م)

أو الموطــن أو العقيــدة الدينيــة أو المركــز االجتمــايع.

واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (2004م) ،أن

رغــم ذلــك ،هنــاك تمييــز ضمــي يف االنتفــاع ببعــض الحقــوق أو
الحصــول عــى معاملــة تفضيليــة مرتبطــة بمــا إذا كان المواطــن إماراتيــا ً
بالقانــون أو بالتجنــس أو بالتبعيــة (قانــون الجنســية اإلمــارايت) ،ويشــمل
ذلــك منــع اإلماراتييــن بالتجنــس أو التبعيــة مــن الترشــح واالنتخــاب
وإســقاط الجنســية يف حــال التغيــب عــن البــاد لســنتين .يف عــام 2015م
صــدر مرســوم بقانــون بشــأن مكافحــة التمييــز والكراهيــة ،لكنــه ال يضــع
واف تعريفــا ً للتمييــز ومجاالتــه .هنــاك أيضــا ً قوانيــن خاصــة مثــل
بشــكل ٍ
قوانيــن العمــل تحــرم التمييــز بيــن المواطنيــن المتكافئيــن يف الحصــول
عــى الوظيفــة المتقــدم لشــغلها أو اإلخفــاق يف معاملتهــم عــى حــد

تقــوم الدولــة بتعديــل القوانييــن الوطنيــة أو إصــدار أدوات قانونيــة أو
اتخــاذ تدابيــر إداريــة مناســبة.
رســمياً ،ال توجــد نســب محــددة أو معاييــر تفضيليــة تعــي فئــة أو
جماعــة مــن الشــعب دون أخــرى أولويــة أو نفاذيــة يف الوظائــف القياديــة
والحساســة يف مؤسســات الدولــة.
رغــم ذلــك ،تؤكــد منظمــات حقوقيــة دوليــة (منظمــة العفــو الدوليــة
ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش) أن مواطنيــن تعرضــوا للتمييــز يف
الحقــوق جــراء مواقفهــم السياســية ،يضــاف لذلــك وجــود بعــض

ســواء ،لكنهــا قوانيــن ال تجــرم التمييــز ،ويف حــال وقعــت مخالفــة لهــذا

االعتبــارات القبليــة ،إذ أن أغلــب األماكــن الحساســة يف الدولــة يتقلــد

التحريــم فــا عقوبــة جنائيــة أو مانعــة للحريــة ،وإنمــا يكتــى بإبطــال

مناصبهــا أبنــاء قبائــل محــددة منطويــة تحــت تحالفــات قبليــة رافقــت

القــرارات ورد الحقــوق والتعويــض عــن الضــرر المــادي والنفــي.

تأســيس اإلمــارات.
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 4.9المقياس التاسع :الجاليات األجنبية
التفصيالت
اإلقامة المستقرة والفاعلة :وجود أنظمة تتيح
للوافد األجنيب إقامة عادلة وواضحة  35درجة
التمثيل النقايب/المهين :حق العضوية واالنتخاب
والترشح ورعاية المصالح  20درجة
النشاط المجتميع :حق الجاليات يف تنظيم
األنشطة وإنشاء الجمعيات واألندية  20درجة
المجموع  75درجة

البحرين

الكويت

عمان

قطر

السعودية

اإلمارات

30

10

20

15

10

18

10

11

12

2

2

2

20

8

20

18

5

20

60

29

52

35

17

40

جدول  :9نتائج المقياس التاسع  -الجاليات األجنبية

 4.9.1مملكة البحرين
صادقــت مملكــة البحريــن عــى  10اتفاقيــات مــن اتفاقيــات منظمــة

تتيــح قوانيــن الدولــة للعمــال األجانــب حــق العضويــة والتصويــت

العمــل الدوليــة ،منهــا خمــس أساســية .وللبحريــن ســجل مميــز ورائــد

يف انتخابــات النقابــات والجمعيــات المهنيــة لكنهــا ال تتيــح لهــم الحــق

يف مــا يتمتــع بــه العمــال المهاجــرون واألجانــب وعائالتهــم مــن إقامــة
عادلــة وقلمــا تواجــه انتقــادات حقوقيــة بهــذا الخصــوص.
فيمــا يخــص المشــاركة يف االنتخابــات البلديــة ،يحــق لألجانــب
المقيميــن والذيــن يمتلكــون عقــارا ًالتصويــت يف االنتخابات دون الترشــح.

يف الترشــح ،ووفــق دليــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة هنــاك 37
منظمــة وجمعيــة خاصــة بالجاليــات ،إىل جانــب  19تنظيمــا ً للجاليــات
أيضــاً ،تختلــف مــا بيــن أنديــة ثقافيــة ورياضيــة وتجمعــات خاصــة بهــم.

 4.9.2دولة الكويت
انضمــت دولــة الكويــت إىل منظمــة العمــل الدوليــة منــذ عــام 1961م
وصادقــت عــى  19اتفاقيــة مــن اتفاقياتهــا ومنهــا ســبع مــن االتفاقيــات
األساســية الثمانيــة.
تتعــرض الكويــت النتقــادات واســعة فيمــا يتعلــق وحقــوق العمــال
الوافديــن (منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش) .يف العــام 2015م أصــدرت
الكويــت عقــدا ً موحــدا ً للعمــال الوافديــن ويف 2016م ســمحت لبعــض
العمــال بنقــل كفالتهــم إىل رب عمــل جديــد بعــد  3ســنوات مــن العمــل
دون أي اشــتراطات .لكــن هــذه اإلصالحــات ال تشــمل عامــات وعمــال
المنــازل الوافديــن.

عدد كبير من العمالة الوافدة يقعون ضحايا لتجار اإلقامات.
ال يحق لألجانب التصويت يف االنتخابات البلدية.
تتيــح قوانيــن الدولــة حــق االنضمــام للنقابــات دون حــق الترشــح الــذي
هــو محصــور للمواطنيــن الكويتييــن فقــط .كمــا ويتيــح قانــون العمــل
للعمــال األجانــب حــق اختيــار ممثــل لهــم لإلعــراب عــن رأيهــم لــدى
مجلــس ادارة النقابــة.
ال توجــد نــوادي للجاليــات األجنبيــة يف الكويــت لكــن يتــاح لهــم تنظيــم
فعالياتهــم والوطنيــة واالجتماعيــة والرياضيــة والدينيــة عــى نطــاق ضيــق.

 4.9.3سلطنة عمان
صادقــت عمــان عــى أربــع مــن االتفاقيــات الثمــاين األساســية لمنظمــة
العمــل الدوليــة منــذ انضمامهــا إليهــا عــام 1994م.
هنــاك انتقــادات حقوقيــة دوليــة تطــال تطبيــق نظــام الكفالــة بمــا
يشــمل احتجــاز جــوازات الســفر.
يحــرم األجانــب المقيمــون يف ســلطنة عمــان مــن المشــاركة يف
االنتخابــات البلديــة الــي تقتصــر عــى العمانييــن.

عائلتــه ،ومــن الحقــوق توضيــح مســؤولية الكفيــل يف ضمــان وصــول
العامــل وأســرته إىل تغطيــة صحيــة مناســبة ،وهنــاك اســتثناءات بحســب
األحــوال لمراعــاة الظــروف األســرية والثقافيــة.
يمكــن للعمــال األجانــب المشــاركة يف العمليــة النقابيــة مــن خــال
االنضمــام للجمعيــة العموميــة للنقابــات والمشــاركة يف كل الجوانــب
الــي ترتبــط بمهــام الجمعيــة العموميــة ،ولكــن ال يمكنهــم تأســيس هــذه
النقابــات أو الترشــح لهيئتهــا اإلداريــة المحصــورة عــى العمانييــن.

قانــون إقامــة األجانــب والئحتــه التنفيذيــة تســمح للعامليــن غيــر

بالتنســيق مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة ،يســتطيع أفــراد الجاليــات

العمانييــن باســتقدام أســرهم أو مــن يعولونهــم ضمــن قواعــد وشــروط

األجنبيــة تنظيــم األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة الــي

محــددة ،مــن بينهــا الحــد األدىن لراتــب العامــل الــذي يمكنــه اســتقدام

تخصهــم وكذلــك إنشــاء وإدارة جمعيــات أو أنديــة خاصــة.
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 4.9.4دولة قطر
تتلــى قطــر انتقــادات واســعة بشــأن حقــوق العمــال األجانــب ،وألجــل
الــرد عــى هــذه االنتقــادات ســمحت قطــر بوجــود مكتــب لمنظمــة

ال يشــارك األجانــب يف انتخــاب المجلــس البلــدي كــون حــق االنتخــاب
متــاح للقطرييــن فقــط.

العمــل الدوليــة عــى أراضيهــا وبــدأت تنفيــذ برنامــج للتعــاون التقــي

ال يتيــح قانــون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة لعــام 2004م الــذي

مــع منظمــة العمــل الدوليــة بهــدف إجــراء اصالحــات تضــع حــدا لنظــام

تعمــل تحــت مظلتــه الجمعيــات المهنيــة حــق االنضمــام أو الترشــح

الكفالــة يسء الصيــت.

للعمــال األجانــب إال اســتثناءً.

يف  16أكتوبــر  2019أقــرت الحكومــة تشــريعا ً جديــدا ً يســمح للعمــال
بتغييــر صاحــب العمــل بحريــة .كذلــك ،وقــع وزيــر الداخليــة قــرارا ً يقــي

يوجــد منتــدى خيــري للجاليــة الهنديــة وآخــر للجاليــة الباكســتانية .وتعمد

بإلغــاء لــزوم الحصــول عــى مأذونيــة خــروج لجميــع العمــال باســتثناء

الجاليــات األجنبيــة يف قطــر إىل افتتــاح مــدارس خاصــة لهــا وهنــاك أكثــر

العســكريين.

مــن  70مدرســة جاليــات يف قطــر.

يوجــد نــا ٍد للجاليــة المصريــة يف قطــر تأســس يف العــام 2011م ،كمــا

 4.9.5المملكة العربية السعودية
انضمــت الســعودية إىل منظمــة العمــل الدولية عــام 1976م وصادقت
عــى  16اتفاقيــة منهــا  6اتفاقيات أساســية.
يواجــه األجانــب مالحقــات ومداهمــات ألماكــن ســكنهم وعمليــات

ليــس هنــاك نــص يف نظــام العمــل الســعودي يتعلــق بحقــوق العمــال
األجانــب يف الترشــح واالنتخــاب يف الجمعيــات المهنيــة ،وال يحــق لهــم
المشــاركة يف االنتخابــات البلديــة.

ترحيــل قســري جماعيــة دون محاكمــات عادلــة أو ضمــان لحقوقهــم

القوانيــن الســعودية ال تتضمــن أيــة إشــارة إىل حــق العمــال األجانــب

الماديــة .ووصفــت منظمــة المرصــد األورومتوســي (أكتوبــر )2017

يف تأســيس نــوا ٍد اجتماعيــة أو رياضيــة أو حــى تنظيمهــا ،وتبــى مثــل

أوضــاع العمالــة الوافــدة يف المملكــة بـ»حيــاة الرقيــق» يف إشــارة إىل

هــذه األنشــطة محــدودة وتقتصــر عــى داخــل المجمعــات العماليــة

نظــام الكفيــل الــذي ال يســمح للعامــل األجنــي مغــادرة البــاد أو االنتقــال

المغلقــة وبحســب االتفــاق بيــن العمــال وأربــاب العمــل وال تســتند عــى

إىل وظيفــة أخــرى بــدون إذن مــن صاحــب العمــل ،وكذلــك سياســات

مدونــة قانونيــة واضحــة ومنشــورة.

الدولــة يف التعامــل مــع األجانــب.

يمكــن اإلشــارة إىل أن األجانــب مــن غيــر المســلمين ال يمتلكــون الحــق

يواجــه العمــال األجانــب ضريبــة عــى المرافقيــن بواقــع  100ريــال
شــهريا ً (حــوايل  27دوالراً) لــكل مرافــق يف العــام األول وهــو مــا زاد مــن

يف ممارســة طقوســهم الدينيــة بحريــة إال يف نطــاق ضيــق ،ويف حــال
أقــدم األجانــب عــى التعبــد يف أماكنهــم الخاصــة فإنهــم قــد يتعرّضــون

األعبــاء الماليــة.

لخطــر االعتقــال والســجن.

 4.9.6دولة اإلمارات العربية المتحدة
مــن أبــرز االنتقــادات الموجهــة لنظــام العمــل يف دولــة اإلمــارات هــو

ال توجــد نقابــات عماليــة يف اإلمــارات وهــو مــا ال يتيــح للعمــال

نظــام الكفالــة ومــا يتبعــه مــن تقييــد لحريــة الحركــة والســفر للجاليــات

المواطنيــن واألجانــب الدفــاع عــن حقوقهــم وتمثيــل مصالحهــم.

األجنبيــة يف البــاد .كمــا وثقــت المنظمــات الحقوقيــة حــاالت طــرد
عمــال أجانــب خــاف القانــون وترحيلهــم مــن البــاد ألســباب سياســية.
يجــوز للمقيــم ســواء كان موظفــا ً أو مســتثمرا ً أو صاحــب عمــل
اســتقدام أفــراد أســرته المباشــرة وطلــب تأشــيرة إقامــة لهــم يف دولــة
اإلمــارات .حاليــاً ،لــم تعــد مهنــة الموظــف أو العامــل شــرطا ً الســتقدام
أفــراد األســرة حيــث تــم اســتبدال شــرط المهنــة بالدخــل وهــو مــا يتطلــب
فقــط راتــب بحــد أدىن  4,000درهــم شــهريا ً (حــوايل ألــف دوالر) أو راتــب
قــدره  3,000درهــم إمــارايت وســكن.

يمكــن للتجــار األجانــب الترشــح يف انتخابــات غرفــة التجــارة والصناعــة
بــديب .أمــا بالنســبة للجمعيــات المهنيــة ،فيقتصــر حــق تشــكيلها عــى
المواطنيــن فقــط ولألجانــب الحــق يف العضويــة والمشــاركة يف الترشــح
واالنتخــاب لمجالــس إدارة بعــض مــن هــذه الجمعيــات.
يســتطيع أفــراد الجاليــات األجنبيــة تنظيــم األنشــطة االجتماعيــة
والثقافيــة والرياضيــة الــي تخصهــم أو إنشــاء وإدارة جمعيــات أو أنديــة
خاصــة بهــم وذلــك تبعــا ً لموافقــة وإشــراف وزارة تنميــة المجتمــع.
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 4.10المقياس العاشر :الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة
التفصيالت
نفوذ األسر الملكية :تمثيل أعضاء األسر يف
المناصب العليا  100درجة
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35

توطين المناصب :نفاذية وأولوية المواطنين يف
الوصول إىل الوظائف القيادية والحساسة يف
األجهزة القضائية واألمنية والعسكرية  50درجة
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جدول  :10نتائج المقياس العاشر  -الوصول إىل المناصب القيادية والحساسة

 4.10.1مملكة البحرين
يشــكل أعضــاء األســرة الحاكمــة البحرينيــة نحــو  10أعضــاء مــن أصــل
 25عضــوا ً يف مجلــس الــوزراء ،كمــا ويشــغل العديــد منهــم مناصــب

نســبة وازنــة فيــه مــع وجــود بقيــة المكونــات المجتمعيــة بنســب غيــر
متكافئــة.

قياديــة أخــرى بدرجــة «وزيــر» دون أن يكونــوا أعضــاءً يف مجلــس الــوزراء.

يمكــن القــول إن ثلــث المناصــب القياديــة والعليــا يف الدولــة يه ألفــراد

جميــع التعيينــات يف الوظائــف العليــا يف الــوزارات والهيئات الســيادية،

مــن األســرة الحاكمــة كمــا لوحــظ وجــود سياســات تعييــن تميــل إىل

كــوزارة الداخليــة وقــوة دفــاع البحريــن والحــرس الوطــي والحــرس المليك

االعتمــاد عــى عامــل القــرب منهــا وينســحب ذلــك عــى قبائــل وعائــات

ووزارة الماليــة ومجلــس الدفــاع األعــى تذهــب ألعضــاء مــن األســرة

محــددة تتمتــع بميــزات تفضيليــة عــى بقيــة المواطنيــن يف المملكــة.

الحاكمــة ،وتــم تســجيل اســتثناء واحــد يف وزارة الخارجيــة.

هنــاك سياســات قائمــة يف االعتمــاد عــى األجانــب يف األجهــزة

بالنســبة للتعيينــات يف المناصــب الحكوميــة العليــا (وكالء وزارات/

العســكرية واألمنيــة جــراء سياســات تمييزيــة ضــد المواطنيــن مــن

مــدراء عاميــن) يذهــب نصيــب كبيــر مــن هــذه المناصــب ألعضــاء مــن

الشــيعة (تقاريــر مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان وتقاريــر وزارة الخارجيــة

األســرة الحاكمــة .وكذلــك قطــاع القضــاء الــذي يشــكل أعضــاء األســرة

األمريكيــة والمراجعــة الدوريــة يف مجلــس حقــوق اإلنســان).

 4.10.2دولة الكويت
يغلــب حضــور أعضــاء األســرة الحاكمــة يف الكويــت يف المناصــب
الســيادية ويف بــايق المناصــب القياديــة يف الدولــة.
ال تحتكــر األســرة جميــع المناصــب الوازنــة يف الحكومــة ،ومنهــا وزارتــا
الماليــة والعــدل ،إذ جــرى تــم تعييــن وزراء مــن خــارج األســرة يف هــذه
المناصــب.

فقــط هــم مــن يحــق لهــم التواجــد وتبــوء مناصــب عاليــة أيضــا ً يف هــذه
األجهــزة.
تتيــح للكويــت بشــكل عــام للمواطنيــن تــويل الوظائــف يف المؤسســات
القضائيــة واألمنيــة والعســكرية .وليــس مؤكــدا ًحــى اآلن وجــود «أجانب»
بشــكل ملحــوظ يف القــوات األمنيــة والعســكرية الكويتيــة ،ووفقــا ً لورقــة

ال يُلحــظ أي وجــود ألفــراد العائلــة المالكــة يف الســلطة القضائيــة

أعدهــا مركــز كارنيــي للســام يف  2020عــن الجنــود المتعاقديــن

مقارنــة بتواجــد ملحــوظ يف المؤسســات األمنيــة والعســكرية .قيــادة

يف الخليــج ،فــإن الكويــت لــم تجــدد للجنــود األجانــب المتعاقديــن

األجهــزة األمنيــة والعســكرية تبــدو محتكــرة آلل الصبــاح عــدا وزارة

بســبب الضغــوط الديموغرافيــة واالقتصاديــة ،وبســبب فرضهــا الخدمــة

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

العســكرية اإللزاميــة عــى المواطنيــن.

 4.10.3سلطنة عمان
ال يتواجــد أعضــاء األســرة الحاكمــة العمانيــة يف المناصــب العليــا
للدولــة بشــكل كبيــر .يالحــظ أن هنــاك وجــود لهــم يف بعــض يف بعــض
المناصــب القياديــة واألكاديميــة ،أمــا المناصــب العســكرية العليــا
فجميعهــا مشــغولة مــن مواطنيــن ال ينتمــون لألســرة الحاكمــة.
بالنســبة لــوزاريت الدفــاع والداخليــة فقــد جــرى العــرف أن يديرهمــا
فــرد مــن األســرة الحاكمــة ولكــن الســلطان هــو وزيــر الدفــاع وهــو القائــد
األعــى للقــوات المســلحة .بشــكل عــام ،تميــل سياســات التعييــن إىل
االعتمــاد عــى عامــل الــوالء للدولــة أكثــر ممــا ترتكــز عــى العضويــة يف
األســرة الحاكمــة ،ولــو أن هــذه العضويــة مســوغ جيــد يف كثيــر مــن
األحيــان الســتحقاقات كبــرى ،وينســحب ذلــك عــى القبائــل المواليــة
لألســرة والقبائــل ذات التاريــخ الســيايس المناهــض.
ال توجــد نســب محــددة أو معاييــر تفضيليــة تعــي فئــة مــن الشــعب

دون أخــرى أولويــة أو نفاذيــة يف الوظائــف القياديــة والحساســة يف
األجهــزة القضائيــة واألمنيــة والعســكرية .يمكــن مالحظــة أن هنــاك
تدويــرا ً بيــن مختلــف القبائــل أو ممثــي المصالــح يف الوظائــف القياديــة
والحساســة .وزارتــا الخارجيــة والماليــة يف يــد الســلطان ،ويديرهمــا أفــراد
مــن عامــة الشــعب.
ال وجــود يذكــر ألفــراد األســرة الحاكمــة يف المؤسســات القضائيــة
(المحاكــم والمجلــس األعــى للقضــاء) .وبالنســبة إىل قيــادة األجهــزة
األمنيــة والعســكرية (مؤسســات األمــن الوطــي واالســتخبارات) فهنــاك
بعــض أفــراد األســرة الحاكمــة بحكــم تدرجهــم العســكري أو اإلداري،
لكــن ليــس ثمــة مــا يــدل عــى وجــود معاملــة تفضيليــة.
يمكــن االطمئنــان إىل أن تــويل الوظائــف يف المؤسســات القضائيــة
واألمنيــة والعســكرية يف األصــل والممارســة متــاح للجميــع بــا تمييــز.
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 4.10.4دولة قطر
يقتصــر حضــور أعضــاء األســرة الحاكمــة القطريــة يف مجلــس الــوزراء

القائــد األعــى للجيــش هــو أميــر البــاد لكــن أغلــب المناصب العســكرية

عــى رئاســة الــوزراء ووزيــر الداخليــة ووزيــر الخارجيــة .للقطرييــن مــن أبنــاء

يف الجيــش يه لمواطنيــن ،إذ يتــاح للمواطنيــن تــويل الوظائــف القضائية

العائــات األخــرى تبــوؤ مناصــب عليــا وقياديــة ،وإن كان مــن المالحــظ

والعســكرية ،لكــن األولويــة يه للقبائــل والعوائــل الــي كانــت متواجــدة

تكــرار أســماء عائــات محــددة يف هــذه المناصــب.

يف قطــر منــذ مــا قبــل العــام 1930م وللقبائــل والعائــات المقربــة مــن

ال تحتكــر األســرة الحاكمــة المناصــب القضائيــة كمــا أن الدســتور لــم
ينــص عــى تــرؤس األميــر للســلطة القضائيــة ،وهــو أمــر تتفــرد فيــه قطــر
مقارنــة ببقيــة دول الخليــج.

األســرة الحاكمــة.
لوحــظ أن قطــر تتيــح لألجانــب العمــل يف مؤسســاتها العســكرية
واألمنيــة.

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

كمــا أن غالبيــة المؤسســات العســكرية يديرهــا أمــراء .ال يوجــد مــا يشــير

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

إىل أي تواجــد ألفــراد األســرة الحاكمــة يف المؤسســة القضائيــة وال تتــم

المعدنيــة (الطاقــة) ،وتســتثىن مــن ذلــك وزارة الماليــة.
ويشــرف ويل العهــد عــى عــدد مــن الهيئــات :مجلــس الشــؤون
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

االســتعانة بأجانــب يف تــويل أيــة وظائــف داخــل المؤسســات القضائيــة.
يســتطيع المواطنــون تــويل وظائــف قضائيــة وأمنيــة وعســكرية
لكــن التوظيــف يخضــع لمعاييــر صارمــة يحددهــا القــرب مــن األســرة
الحاكمــة ،كمــا يبــدو أن هنــاك أعرافــا ً وتأثيــرات مناطقيــة وطائفيــة يف
تــويل المناصــب العامــة يف الدولــة.

 4.10.6دولة اإلمارات العربية المتحدة
يحتكــر أفــراد األســر الحاكمــة يف كل إمــارة العديــد مــن المناصــب

الســيادية والعســكرية .أمــا الحقائــب المختصــة فمعظــم شــاغليها مــن

الوزاريــة الســيادية والمناصــب التنفيذيــة العليــا ،أمــا عــى مســتوى االتحاد
فيبــدو ممكنــا ًوصــول المواطنيــن إىل بعــض الــوزارات المهمــة كاالقتصــاد

المواطنيــن .هنــاك محوريــة لقبائــل وعائــات ترتبــط باألســر الحاكمــة يبدو
مــن الواضــح أنهــا تحتكــر جــزءا ً أو حصــة يف هيــاكل ومناصــب الدولــة.

والتعليــم والصحــة فيمــا يحتفــظ أفــراد األســر الحاكمــة بالــوزارات

غالبــا ً مــا يكــون القضــاة مــن خــارج األســر الحاكمــة .رغــم ذلــك ،تلعــب
االرتباطــات القبليــة والعائليــة دورا ً يف هــذه التعيينــات.

يغلــب وجــود أعضــاء األســر الحاكمــة يف المناصــب العليــا للدولــة،

ألعضــاء األســر الحاكمــة وممثــي القبائــل حــظ وافــر يف قيــادة األجهزة

الســيادية مثــل الخارجيــة واألمــن والدفــاع والداخليــة.
لكــن باإلمــكان الذهــاب إىل بــروز توازنــات سياســية وقبليــة يف الحقائــب

األمنية والعســكرية.
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