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تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي ،الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــرى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني
الــذي بدأتــه الشــبكة عــام  .2018يســعى المرصــد الــى مواكبة األخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني
وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا .يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة التــي ينتجهــا المرصــد علــى
موقعــة اإللكتروني:

http://civicspace.annd.org
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منهجية عمل التقرير
اتبع الباحث المنهجية التالية في صياغة التقرير:
1.البحث المكتبي :مراجعة المصادر مثل التقارير ،المواقع
االلكترونيــة لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والموقــع
اإللكترونــي لهيئــة التشــريع والــرأي القانونــي البحرينيــة.
وكذلــك مواقــع األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي
وموقــع جامعــة الــدول العربيــة وبعــض مواقــع مؤسســات
المجتمــع المدنــي البحرينيــة وبعــض المنظمــات الدوليــة ،كما تم
االطــاع علــى بعــض أوراق العمــل التي ســبق أن تــم إعدادها.
كمــا قــام الباحــث باالطــاع علــى القوانيــن المنظمــة لعمــل
مؤسســات المجتمــع المدنــي وجميــع التعديــات التــي أدخلــت
عليهــا وكذلــك دراســة بعــض أوراق العمــل المتعلقــة بالظروف
أو البيئــة التــي تعمــل فيهــا هــذه المؤسســات والمصاعــب التــي
تحــول دون تنفيــذ الجمعيــات لبرامجهــا ومشــاركاتها المحليــة
والعربيــة والدوليــة والتــي ســيتم اســتعراضها فــي هــذا التقرير.
2.إعداد استبيان :بناء على ما تتطلبه الدراسة من معلومات
وحســب منهجيــة اعــداد التقريــر المتفــق عليهــا مــع الشــبكة
العربيــة فقــد قــام الباحــث بعمــل اســتبيان تــم مــن خاللــه إعــداد
األســئلة المتعلقــة بالمواضيــع محــل الدراســة وركــزت األســئلة
علــى المواضيــع التاليــة:
1.التمويــل وبالــذات الخارجــي والبيئة القانونية وتســجيل
الجمعيــات وادارتهــا
2.الوصول للمعلومات التي تحتاجها الجمعيات
3.المشاورات مع الجهات الرسمية
4.مدى قانونية حرية الرأي والتعبير والتشبيك
5.دور مؤسسات المجتمع المدني في اعداد السياسات
6.مــدى تعزيــز المانحيــن لبيئــة عمــل مؤسســات المجتمع
المدنــي فــي قضايــا التنميــة
7.قيــاس مــدى التشــاور بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي
مــع بعضهــا
8.مــدى انطــاق مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي عملهــا
مــن مبــادئ حقــوق االنســان
9.مــدى التــزام مؤسســات المجتمــع المدنــي بتعزيــز
المســائلة المتبادلــة ومــدى تعزيــز الشــفافية واالفصــاح
فــي عملهــا.
لقــد تــم إرســال االســتبيان لـــ  ١٤شــخص اســتجابوا
جميعهــم لالســتبيان ويمثــل االنــاث  ٪٣٦منهــم ،بينمــا
يمثــل الذكــور  .٪٦٤وقــد بلــغ عــدد المســتطلعة آراؤهــم
مــن الفئــة العمريــة التــي تتــراوح بيــن  ٢٥و ٣٥عامــا

نســبة  ٪٤٣ومــا زاد عــن  ٣٥عامــا نســبة .٪٥٧
وقــد تــم تصميم االســتبيان وتنفيــذه عبر تطبيقــات Google
وتولــى فريــق عمــل جمــع البيانــات مــن المســتطلعة آراؤهــم
وتحليلهــا واســتخالص النتائــج بإشــراف وتوجيــه مــن
الباحــث.
3.مقابالت شخصية مع بعض النشطاء والعاملين في مؤسسات
المجتمــع المدنــي :القيــام بعمــل مقابــات الســتطالع آراء
العامليــن فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي حــول محــاور الدراســة
وتــم التركيــز علــى التحديــات والحلــول وكانــت محــاور المقابــات
كالتالــي:
1.البيئــة القانونيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي (التســجيل
واالنتظــام فــي العمــل) المشــاكل والمعوقــات التــي تتعــرض
لهــا هــذه المؤسســات.
2.مــدى فاعليــة المشــاورات مع الجهــات الرســمية والتعاون
بيــن المؤسســات والجهــات الحكوميــة الفاعلــة فــي مجــال
التنميــة المســتدامة أو فــي مجــال إعــداد التقاريــر الدوريــة
مثــل تقريــر الســيداو أو تقريــر حالــة حقــوق اإلنســان فــي
البحريــن.
3.تمكــن مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن التمويــل المحلــي
(صنــدوق دعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي) وإمكانيــة
الوصــول أو الســماح لهــذه المؤسســات مــن الحصــول علــى
التمويــل مــن منظمــات دوليــة.
4.سهولة  /صعوبة إمكانية الوصول للمعلومات.
5.المســاءلة والشــفافية واإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة
بالمؤسســات نفســها.
6.مدى اعتماد مبادئ حقوق االنســان في أنشــطة المؤسسات
أو تعامالتهــا اليومية.
7.دور مؤسســات المجتمــع المدنــي في المشــاركة فــي إعداد
السياســات العامــة.
8.إمكانية المشاركة في الشأن العام المحلي.
9.التوصيات والحلول.
4.اجتماعات فريق العمل :عقد الباحث عدد من االجتماعات
مــع فريــق العمــل المســاعد لتوضيــح اهــداف الدراســة ،عمــل
االســتبيان ،آليــة اجــراء المقابــات الشــخصية واالختيــار ،تحليــل
النتائــج مــن االســتبيان والمقابــات ،توزيــع المهــام وكتابــة
التقريــر ،تنقيــح التقريــر بعــد التعديــات.
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نبذة عامة عن مملكة البحرين
مملكــة البحريــن تتكــون مــن مجوعــة مــن الجــزر البحريــة (حوالــي 33
جزيــرة) تقــع فــي الســاحل الغربــي مــن الخليــج العربــي فــي الشــرق
مــن شــبه الجزيــرة العربيــة وعاصمتهــا المنامــة .ترتبــط البحريــن مــع
المملكــة العربيــة الســعودية بجســر صناعــي إفتتــح فــي العــام 1986
بطــول  26كيلــو متــر ســمى جســر الملــك فهــد ،وهــو الطريــق البــري
الوحيــد الــذي يربــط البحريــن بالعالــم الخارجــي ويحدهــا مــن الشــمال
الشــرقي دولــة قطــر.
الحكــم فــي البحريــن ينظمــه دســتور مملكــة البحريــن لعــام  2002الــذي
صــدر فــي بدايــة المرحلــة االصالحيــة التــي يقودهــا جاللــة الملــك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة حيــث تنــص المــادة (/1ب) مــن الدســتور
علــى “حكم مملكــة البحريــن ملكــي دســتوري وراثــي» وتنــص المــادة
(/1د) علــى «نظــام الحكــم فــي مملكــة البحريــن ديمقراطــي ،الســيادة
فيــه للشــعب مصــدر الســلطات جميعــا ،وتكــون ممارســة الســيادة علــى
الوجــه المبيــن بهــذا الدســتور «.
يبلــغ عــدد الســكان كمــا فــي  2018حوالــي  1،503،091نســمة يبلــغ
البحرينييــن منهــم حوالــي  %46فيمــا تبلــغ نســبة األجانــب  .%54ومــن
الواضــح إن عــدد الســكان فــي تزايــد مســتمر وباألخــص اســتقطاب
األجانــب بحيــث بــدأت التركيبــة الســكانية تميــل لصالــح األجانــب منهــا
للمواطنيــن بالرغــم مــن أعــداد الذيــن جنســتهم البحريــن خــال العشــر
ســنوات الماضيــة حيــث تزايــدت هــذه األعــداد بعــد أحداث العــام 2011
بهــدف التأثيــر علــى التركيبــة الســكانية الســابقة.
ويبلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي الســنوي حوالــي  35مليــار
دوالر أمريكــي كمــا فــي العــام  .2018فيمــا بلــغ حجــم الديــن
العــام  37.188مليــار دوالر أمريكــي ( 13.983مليــار دينــار)،
أي بلــغ حجــم الديــن العــام حوالــي  %106مــن الناتــج الوطنــي.
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خلفية تاريخية عن مؤسسات المجتمع المدني في البحرين
تعتبــر مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي البحريــن مــن أقــدم مؤسســات
المجتمــع المدنــي فــي الــدول العربيــة ،حيــث تأسســت األنديــة األدبيــة
والثقافيــة فــي عشــرينات القــرن الماضــي مثــل النــادي األدبــي الــذي
تأســس فــي مدينــة المحــرق ســنة  ،1920ومــن ثــم تــم تأســيس أنديــة
رياضيــة وثقافيــة أخــرى مثــل ،النــادي األهلــي  ،1936ونــادي
العروبــة  .1939وتبلــورت فكــرة هــذه المؤسســات فــي بدايــة ومنتصف
الخمســينات مــن القــرن الماضــي حيــث تــم تأســيس العديد مــن الجمعيات
النســائية ،علــى ســبيل المثــال تأسســت جمعيــة نهضــة فتــاة البحريــن فــي
العــام  1955فــي المنامــة ،وهــي أول جمعيــة ترعــى شــؤون المــرأة فــي
منطقــة الخليــج العربــي ،وقــد تبنــت الجمعيــة القضايــا المطلبيــة النســائية
وحظيــت بدعــم مــن بعــض العوائــل التجاريــة البحرينيــة وبعــض
نســاء المســؤولين اإلنجليــز آنــذاك أثنــاء فتــرة االنتــداب البريطانــي
للبحريــن ،ونظــرا لوجــود هــذه الجمعيــات واألنديــة بــدأت البحريــن فــي
تنظيــم إصــدار التراخيــص لتأسيســها ،حيــث صــدر قانــون الترخيــــص
للجمعيــات والنــوادي لعــام  ،1959ومــن ثــم صــدر تعديــل عليــه فــي
العــام 1975م ومــن ثــم صــدر المرســوم بقانــون  1989/21الســائد
حتــى اآلن.
ازدادت أعــداد األنديــة الرياضيــة والثقافيــة والفــرق الفنيــة كمــا بــدأ
تشــكيل الروابــط الطالبيــة لطلبــة البحريــن الدارســين فــي جامعــات
الــدول التــي ابتعثــوا للدراســة فيهــا ومنهــا الجامعــة األمريكيــة فــي
بيــروت وبــدأ الحــراك العمالــي وعلــى األخــص فــي مصنــع التكريــر
وشــركة اســتخراج النفــط «بابكــو” حيــث قــام العمــال فــي مصنــع
التكريــر بإضرابــات عماليــة ومظاهــرات فــي العــام  1956بعــد العدوان
الثالثــي علــى مصــر ،بهــذا العــام أيض ـا ً تمــت محاكمــة قيــادات هيئــة
االتحــاد الوطنــي ،وهــي أول تجمــع سياســي يجمــع الشــيعة والســنة فــي
البحريــن وتأســس بعــد موجــة المواجهــات والمفاوضــات مــع االنجليــز
فــي العــام 1953م .وبمحاكمــة وحــل الهيئــة انتهــى أول تجمــع سياســي
وطنــي فــي البحريــن .كمــا قــاد العمــال انتفاضــة مــارس العــام 1965م.
وفــي عــام  1969تأسســت أســرة األدبــاء والكتــاب مــن مجموعــة مــن
األدبــاء والشــعراء والمثقفيــن البحرينييــن ،وبعــد عــام تقريبــا ً تأســس
مســرح أوال فــي عــام 1970م ،وتأسســت جمعيــة أوال النســائية وهــي
ثانــي جمعيــة نســائية لالهتمــام بشــأن المــرأة فــي مدينــة المحــرق .ثــم
تأسســت جمعيــة فتــاة الريــف النســائية فــي  5فبرايــر عــام ،1972
وهــي أول جمعيــة نســائية يتــم تأسيســها فــي إحــدى قــرى البحريــن ،ولــم
تشــهر الجمعيــة رســميا إال فــي مرحلــة االنفــراج السياســي فــي عــام
2001م .وعلــى مســتوى الطلبــة الدارســين فــي الجامعــات الخارجيــة
تطــورت الروابــط الطالبيــة الــى نظــام مؤسســي أفضــل حيــث تــم
اإلعــان عــن تأســيس االتحــاد الوطنــي لطلبــة البحريــن فــي الخــارج
فــي  25فبرايــر عــام 1972م.

دســتور عــام  ،2002الــذي أعتبرتــه المعارضــة غيــر متوافــق عليــه،
وتــم إجــراء أول انتخابــات لمجلــس النــواب والمجالــس البلديــة فــي
 .2002انعكــس هــذا االنفــراج علــى الرغبــة فــي تأســيس مجموعــة
مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي وخاصــة المهتمــة بشــأن حقــوق
اإلنســان فتأسســت الجمعيــة البحرينيــة لحقــوق االنســان والجمعيــة
البحرينيــة للشــفافية وتوســع نشــاط مؤسســات المجتمــع المدنــي
وتأسســت العشــرات مــن الجمعيــات النســائية وجمعيــات حقوقيــة
ومهنيــة وجمعيــات متنوعــة أخــرى ،وتــم البــدء ايضــا بتأســيس
النقابــات العماليــة بعــد إصــدار المرســوم بقانــون رقــم ( )33لســنة
 ،2002المتعلــق بتأســيس النقابــات العماليــة .وفــي الســنوات األولــى
مــن األلفيــة الثانيــة كان هامــش الحريــات العامــة وحريــة الــرأي
والتعبيــر أوســع بكثيــر ممــا هــو عليــه اآلن حيــث صــدرت جريــدة
الوســط فــي العــام  ،2002وقــد لبثــت الجريــدة أكثــر مــن  15عام ـا ً
ثــم تــم إغالقهــا بقــرار إداري مــن قبــل وزارة شــؤون اإلعــام فــي
 4يوليــو  2017حتــى إشــعار آخــر .ثــم اتخــذ مجلــس إدارة الجريــدة
قــراراً بتصفيــة أعمالهــا بعــام 2018م بعــد مــرور عــام مــن التوقيــف.
ونظــراً لتكبــد المــاك خســائر فادحــة مــن منــع صدورهــا بالرغــم
مــن الوســاطات ومحــاوالت حــل اشــكال توقيفهــا ،وبذلــك أغلقــت أهــم
جريــدة كانــت تتمتــع باســتقاللية عــن التوجيهــات الحكوميــة.
ســارت تطــورات االحــداث منــذ العــام  2011الــى مزيــد مــن
التضييــق الــى أن ضعــف أداء مؤسســات المجتمــع المدنــي ثــم
انتقلــت المرحلــة الــى اضطــرار بعــض الجمعيــات لتجميــد أنشــطتها
وأخــرى تــم حلٌهــا مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ألســباب
عــدة ،وكذلــك فعلــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار ،بحــل جمعيــة
البحريــن للتصويــر الفوتوغرافــي ،وبــررت القــرار بـــ «ضلــوع
أعضــاء فــي الجمعيــة فــي أنشــطة مخالفــة للقانــون والنظــام العــام».
وتبــدو أوضــاع بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي اليــوم صعبــة
للغايــة ،بانعــدام الحمــاس وروح المبــادرة وعــدم تمكنهــا من اســتقطاب
الشــباب ،حيــث لــم تعــد موجــودة لــدى العديــد مــن الناشــطين فــي تلــك
الجمعيــات الرغبــة فــي مواصلــة العمــل باألخــص إذا أخذنــا بعيــن
االعتبــار بأنه عمــل تطوعــي يأخــذ الكثيــر مــن الوقــت والجهــد،
أضــف الــى ذلــك قلــة المــوارد الماليــة مــن أجــل تنفيــذ المشــاريع
أو البرامــج المقــررة ،كمــا أن البعــض ال يســتطيع حتــى دفــع إيجــار
مقــره.

منــذ بدايــة االنفــراج السياســي أي مشــروع جاللــة الملــك فــي شــباط مــن
عــام 2001م ،وبعــد التصويــت علــى ميثــاق العمــل الوطنــي ،صــدر
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البحرين

أهم الفاعلين على مستوى المجتمع المدني
االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن واالتحــاد الحــر لعمــال
البحريــن
يأتــي االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن مــن أهــم الفاعليــن علــى
المســتوى االجتماعــي وعلــى األخــص فــي أوســاط العمــال إذ ال زال
يتمتــع بحريــة العمــل والحركــة نســبيا حيــث بالرغــم مــن المضايقــات
التــي يتعــرض لهــا مــن وقــت آلخر مثــل وقف مســيرته العمالية الســنوية
ومنــع بعــض قياديــه مــن الســفر مــن وقــت آلخــر ،إال أنــه ال زالــت هناك
مســاحة لعملــه فــي تنظيــم الصفــوف العماليــة والتثقيــف العمالــي مــن
خــال اقامــة الــدورات التدريبيــة والنــدوات العماليــة واســتمرار النقابات
التابعــة لــه فــي القيــام بعملهــا وعلــى األخــص المفاوضــات الجماعيــة.
كمــا يتولــى االتحــاد تقديــم فعاليــات تتعلــق بالعمالــة المهاجــرة وآخرهــا
المؤتمــر الســنوي الــذي عقــده فــي بدايــة العــام 2019م ،وفــي اعتقادنــا
إن اســتمرار االتحــاد فــي القيــام بــدوره الفعــال وخاصــة بعــد العــام
 2011يعــود الــى ارتباطــه بالعديــد مــن المنظمــات العماليــة الدوليــة
مثــل اتحــاد العمــال العالمــي “واتحــاد العمــال الفيدرالــي األمريكــي”
حيــث تتجنــب الحكومــة االصطــدام مــع هــذه المنظمــات الدوليــة لمــا
لهــا مــن تأثيــر علــى ســمعة البحريــن وكذلــك تأثيــر االتحــادات العماليــة
األمريكيــة علــى قــرارات الحكومــة وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالضغــط
مــن خــال اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع أمريــكا ،لذلــك يســمح لالتحــاد
ضمــن هــذه الخطــوط بممارســة عملــه .أمــا فيمــا يتعلــق بــدوره فــي
اســتنهاض الحركــة الشــعبية المطلبيــة فهــذا غيــر ممكــن بعــد العــام
2011م .وفــي شــهر يونيــو مــن العــام  2018منعــت الجهــات المعنيــة
األميــن العــام المســاعد مــن الســفر لحضــور االجتمــاع الســنوي التحــاد
العمــال الدولــي فــي جنيــف ،ممــا اســتدعى تدخــل االتحــاد الدولــي
ومــن ثــم تــم الســماح لــه بالســفر ،كمــا الزالــت الجهــات الرســمية ومنــذ
العــام  2014تمنــع االتحــاد مــن تســيير مســيرته العماليــة التــي كان
يقــوم بهــا فــي اليــوم األول مــن مايــو يــوم العمــال العالمــي .وتجــدر
االشــارة الــى أن الحكومــة بتاريــخ  6أكتوبــر 2011م تقدمــت بتعديــل
علــى قانــون النقابــات العماليــة بحيــث أجــاز التعديــل تأســيس اتحــاد
عمالــي لــكل نقابتيــن أو أكثــر وبذلــك تــم تأســيس االتحــاد الحــر لعمــال
البحريــن بدعــم مــن بعــض الجهــات الرســمية ،وجــاء هــذا كــردة فعــل
للــدور الــذي لعبــه االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن فــي قيادتــه
للتظاهــرات واالعتصامــات العماليــة إبــان أحــداث العــام 2011م .ومــع
وجــود االتحاديــن دخــا فــي تنافــس الســتقطاب العمــال وتأســيس أكثــر
مــن نقابــة فــي المــكان الواحــد ممــا خلــق تنافــس بــدأ يضعــف موقــف
الحركــة العماليــة تجــاه أربــاب العمــل.

األخــص تلــك شــبه المســتقلة والتــي تتمتــع بقــوة اقتصاديــة وقــوة
سياســية متراكمــة مثــل غرفــة صناعــة وتجــارة البحريــن ،حيــث إن
لهــذا االطــار المجتمعــي خصوصيــة كونــه مؤثــر بشــكل مباشــر علــى
المســتوى االقتصــادي والمعيشــي للمواطنيــن ولــه تأثيــر مباشــر علــى
أداء الدولــة مــن الجوانــب التجاريــة واالقتصاديــة ،وتعتبــر انتخابــات
مجلــس ادارة الغرفــة ثانــي أكبــر انتخابــات مــن حيــث عــدد الناخبيــن،
بعــد االنتخابــات الوطنيــة لمجلــس النــواب والمجالــس البلديــة.
تأسســت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن بعام 1939م ،وهــي الممثل
الرئيســي للقطــاع الخــاص والمعبــر عــن مجتمــع المــال واألعمــال
بأنشــطته وقطاعاتــه المختلفــة .تطــور دور الغرفــة كمـا ً ونوعـا ً كأقــدم
غرفــة تجاريــة فــي المنطقــة ،حيــث واكبــت جميــع مراحــل النمــو
والتطــور االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي التــي مــرت بهــا مملكة
البحريــن .وتشــارك الغرفــة العديــد مــن مجالــس األعمــال المشــتركة
مــع القطــاع الخــاص والحكومــة ســواء فــي البحريــن أوفــي البلــدان
األخــرى كممثــل رســمي لقطــاع األعمــال والتجــاري البحرينــي.
وفــي الجانــب اآلخــر تعتبــر غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن مــن
أكبــر المؤثريــن فــي الســوق المحلــي وبالتالــي فــي الوضــع االقتصادي
الوطنــي ،تدخلــت الحكومــة فــي تغييــر القانــون المتعلــق بغرفــة تجــارة
وصناعــة البحريــن وأصبحــت مرتبطــة بوزيــر التجــارة والصناعــة
كمــا يســمح للوزيــر بقبــول ورفــض بعــض القــرارات التــي يمكــن أن
يتخذهــا مجلــس االدارة ،وقــد تــم تفعيــل هــذا التدخــل للحــد مــن كبــح
توســع غرفــة التجــارة والصناعــة فــي احــداث  2011حيــث تــم فصــل
النائــب األول لرئيــس مجلــس إدارة الغرفــة كمــا تــم فصــل العديــد مــن
موظفــي الغرفــة تأثيــرا وتماشــيا مــع موجــة فصــل الموظفيــن فــي
البــاد حيــث بلــغ عــدد المفصوليــن  4،500مواطــن أعيــد أغلبهــم
بعــد توقيــع اتفــاق ثالثــي بيــن الحكومــة واالتحــاد العــام لنقابــات عمــال
البحريــن واتحــاد العمــال الدولــي.

الجمعيات السياسية

أمــا بالنســبة للجمعيــات السياســية وتأثيرهــا فــي االحــداث فقــد شــهدت
البحريــن إغــاق أكبــر جمعيتيــن سياســيتين حيــث قضــت محكمــة
التمييــز يــوم اإلثنيــن الموافــق  19فبراير/شــباط 2018م بتأييد إغــاق
جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية ،كبــرى الجمعيــات السياســية
المعارضــة فــي البحريــن .كمــا رفضــت محكمــة التمييــز بتاريــخ 21
ينايــر 2019م الطعــن المقــدم من جمعية العمــل الوطنــي الديمقراطــي
«وعــد» على الحكم الصــادر ســابقا بحل الجمعية وتصفيــة أموالهــا
غرفة صناعة وتجارة البحرين
وأيلولتهــا لخزينــة الدولــة .واســتمرت الجمعيــات السياســية األخــرى
ومــن أهــم الفاعليــن اآلخريــن فــي البيئــة االجتماعيــة والسياســية فــي العمــل تحــت ضغــط تأثيــر حــل الجمعيتيــن علــى ســير عملهــا،
واالقتصاديــة فــي البحريــن هــي مؤسســات المجتمــع المدنــي وعلــى
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ممــا حــدى بجمعيــة اإلخــاء الوطنــي مــن اتخــاذ قــرار بحــل نفســها يكــون دائمــا بســبب اســتمرار الضغــط علــى هــذه الجمعيــة وخاصــة
وتصفيــة أموالهــا .فيمــا تراجــع أداء الجمعيــات األخــرى تحــت الضغــط بعــد المؤتمــر والتصريحــات التــي صــدرت مــن رئيــس الهيئــة
االستشــارية.
السياســي والمالــي لهــذه الجمعيــات.
وبشــكل عــام يعتبــر عمــل الجمعيــات المتبقيــة كواجهــة إعالميــة
دعائيــة فقــط وليــس لمنــح حريــة العمــل السياســي الحقيقــي للمواطنيــن
للمشــاركة فــي إدارة الدولــة والمشــاركة فــي التنميــة السياســية
واالقتصاديــة للمواطنيــن ،حيــث أوقفــت الدعــم الــذي كان يقــدم ألغلــب
الجمعيــات السياســية حتــى تلــك الجمعيــات المحســوبة علــى الحكومــة،
والتــي وقفــت معهــا بالكامــل أبــان أحــداث  2011مثــل جمعيــة المنبــر
اإلســامي (إخــوان مســلمين) .واســتمرت الجمعيــات السياســية األخــرى
بالحــد األدنــى مــن فعالياتهــا التــي تحولــت فــي أغلبهــا الــى فعاليــات
ثقافيــة أو اجتماعيــة ،فيمــا تحــاول االبتعــاد عــن الفعــل السياســي المؤثــر
وخاصــة المواقــف المتعلقــة بالوضــع السياســي المحلــي ،ويعــود ذلــك
لخــوف هــذه الجمعيــات مــن نفــس المصيــر الــذي وصلــت لــه جمعيتــي
“الوفــاق” و “وعــد” وهــو اإلغــاق أو التجميــد .ويــرى البعــض أن
البحريــن تمــر بمرحلــة إعــادة هيكلــة العمــل السياســي المعــارض
وإدخــال تعديــات جوهريــة غيــر مكتوبــة لضمــان عــدم وجــود نشــاط
سياســي معــارض إال فــي الحــدود التــي تقبــل بــه الدولــة وهــذا يتناقــض
وتلــك األهــداف الــواردة فــي المشــروع اإلصالحــي التــي بــدأ بــه جاللــة
الملــك الحكــم فــي العــام 2000م .حيــث لــم يعــد لهــذه الجمعيــات أي
دور فعلــي فــي تحريــك الشــارع أو توجيــه االنتقــادات السياســية لــأداء
الحكومــي.
بتاريــخ  20نوفمبــر  2019عقــدت  8جمعيــات سياســية مؤتمــرا لهــا
تحــت عنــوان (واقــع ومســتقبل العمــل السياســي فــي البحريــن) ،وجــاء
فــي تصريــح لرئيــس الهيئــة االستشــارية لجمعيــة المنبــر الوطنــي
اإلســامي (اخــوان مســلمين) إن مــن أهــم مظاهــر الضعــف فــي العمــل
السياســي البحرينــي هــي ضعــف التمثيــل النيابــي واإلغــاق االختيــاري
لبعــض الجمعيــات والعــزوف عــن تولــي المناصــب االداريــة فــي
الكثيــر مــن الجمعيــات ،التــي أصبــح نشــاطها يقتصــر علــى النــدوات
أو وقفــات التضامــن ،وأكــد علــى أن هنــاك العديــد مــن األســباب
والعوامــل أدت إلــى ضعــف الجمعيــات السياســية وكذلــك مؤسســات
المجتمــع المدنــي األخــرى مــن بينهــا حالــة اإلحبــاط العــام التــي تســود
نشــطاء المجتمــع المدنــي مــن الواقــع الــذي تعيشــه البــاد سياســيا ً
واقتصادي ـاً ،وتعقيــدات الوضــع السياســي واألمنــي .وأضــاف أن حالــة
الكبــت السياســي الــذي يســود المنطقــة العربيــة عمومــا ً لمــا تشــهده
مــن أحــداث ،أدت إلــى ضمــور العمــل السياســي فــي البحريــن حتــى
علــى المســتوى الفــردي وباتــت حريــة التعبيــر فــي أضيــق حاالتهــا
 .والبــد مــن االشــارة هنــا الــى أن جمعيــة المنبــر االســامي ،قــررت
الوقــف المؤقــت إلصــدار مجلتهــا الشــهرية بذريعــة إعــادة هيكلــة هــذا
المشــروع فيمــا يفســر بعــض النشــطاء إن هــذا التوقــف المؤقــت ربمــا

المنظمات غير الحكومية
أمــا مــا يتعلــق بالمنظمــات غيــر الحكوميــة ،والتــي يبلــغ عددها حســب
إحصائيــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بعــام  2018عــدد 631
جمعيــة تعمــل فــي جميــع االختصاصــات والمهــام ومنهــا الجمعيــات
المهنيــة (األطبــاء والمحاميــن والمحاســبين) وجمعيــات النفــع العــام
وجمعيــات متخصصــة فــي دعــم العوائــل المحتاجــة والفقيرة (وتســمى
الجمعيــات الخيريــة) وتلــك التــي تعمــل فــي مجــال حقــوق اإلنســان
والجمعيــات التــي تختــص بشــأن المــرأة وجمعيــات مهتمــة بالشــأن
الصحــي واألمــراض المزمنــة وجمعيــات الشــفافية وجمعيــات تتعلــق
بمتابعــة شــأن الجاليــات األجنبيــة وجمعيــات أخــرى تهتــم بشــؤون
العمــال األجانــب .وال تشــمل هــذه االحصائيــة األنديــة الثقافيــة
والرياضيــة التــي تقــع تحــت مســؤولية هيئــة الشــباب والرياضــة أو
تحــت مســؤولية هيئــة الثقافــة واالعــام.
لقــد تعرضــت مؤسســات المجتمــع المدنــي الــى العديــد ومــن مختلــف
أنــواع المضايقــات وعلــى األخــص منــع هــذه الجمعيــات مــن
الحصــول علــى دعــم مــادي مــن منظمــات خــارج البحريــن ،وعــدم
الســماح لهــا بجمــع المــال مــن الداخــل إال فــي أضيــق الحــدود ،حتــى
تلــك الجمعيــات الخيريــة التــي تــؤدي دوراً بــارزاً فــي دعــم قيــام
الــوزارة بمســؤولياتها تجــاه العوائــل الفقيــرة ،ال تحصــل بعــض هــذه
الجمعيــات علــى الموافقــات الالزمــة مــن الــوزارة لجمــع المــال حتــى
فــي شــهر رمضــان أو قبلــه .وبالمقابــل فــإن الدعــم الــذي تقدمــه وزارة
العمــل والتنميــة االجتماعيــة مــن خــال صنــدوق دعــم المنظمــات
لبعــض الجمعيــات لتنفيــذ مشــاريع متفــق عليهــا ،ال يغطــي الحــد
األدنــى للمصاريــف اإلداريــة لتشــغيل هــذه الجمعيــات ،كمــا إن ابتعــاد
العديــد مــن اعضــاء الجمعيــات وتوقفهــم عــن تســديد اشــتراكاتهم
وتوقــف بعــض الخيريــن الذيــن كانــوا يقدمــون بعــض الدعــم لهــذه
الجمعيــات عــن القيــام بذلــك ،تســبب ذلــك فــي شــبه توقــف لتنفيــذ
الجمعيــات لبرامجهــا التنمويــة الفاعلــة وأقتصــر عملهــا فــي تقديــم
بعــض النــدوات مــن وقــت آلخــر أو القيــام ببعــض الفعاليــات العالمية،
منهــا مثــا مــا يتعلــق بالمســاواة بيــن المــرأة والرجــل أو تلــك المتعلقــة
باأليــام العالميــة مثــل اليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد أو اليــوم العالمي
لحقــوق اإلنســان أو األيــام التــي تحددهــا األمــم المتحــدة أو غيرهــا.
كمــا إن الجهــات الرســمية بشــكل عــام ال تدعــو مؤسســات المجتمــع
المدنــي للمشــاركة فــي الفعاليــات المتعلقــة بأهدافهــا وعلــى ســبيل
المثــال المشــاورات أو االجتماعــات التــي تعقدهــا الجهــات الرســمية
مــع المنظمــات الدوليــة أو اشــراك الجمعيــات فــي إعــداد التقاريــر
الدوريــة مثــل تقريــر الســيداو أو تقريــر تنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة
لمكافحــة الفســاد أو تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة أو غيرهــا مــن
اإلجتماعــات واللقــاءات التــي تعقدهــا الجهــات الرســمية مــع الجهــات
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الدوليــة حيــث ال يتــم دعــوة مؤسســات المجتمــع المدنــي لحضورهــا.
وبالمقابــل ال تلبــي الجهــات الرســمية الدعــوات التــي تقــدم لهــا مــن
مؤسســات المجتمــع المدنــي للمشــاركة فــي الفعاليــات التــي تقيمهــا علــى
الرغــم مــن دعوتهــا اليهــا وعلــى ســبيل المثــال االحتفــاالت التــي تقيمهــا
الجمعيــات بمناســبة أيــام األمــم المتحــدة.
هــذا باإلضافــة الــى اتبــاع اســلوب التضييــق الشــخصي علــى
بعــض النشــطاء والفاعليــن فــي الجمعيــات مثــل المنــع مــن الســفر
أو االســتدعاءات المتكــررة للتحقيــق مــع نشــطاء مواقــع التواصــل
االجتماعــي .وعلــى ســبيل المثــال منــع نشــطاء حقــوق اإلنســان مــن
الســفر (بمبــررات أخــرى) أثنــاء انعقــاد جلســات مجلــس حقــوق
اإلنســان فــي محاولــة لمنعهــم مــن المشــاركة فــي جلســات مجلــس
حقــوق اإلنســان ،ممــا أدى الــى إمتنــاع هــؤالء النشــطاء مــن الســفر
الــى جنيــف فــي أي وقــت ،وكذلــك منــع بعــض قيــادات االتحــاد العــام
لنقابــات عمــال البحريــن مــن الســفر أثنــاء انعقــاد مؤتمــرات االتحــاد
العــام العالمــي .وفــي منتصــف شــهر نوفمبــر تــم اســتدعاء نائــب
رئيــس جمعيــة «مبــادرات» للتحقيــق فــي جهــاز األمــن علــى خلفيــة
انتقــادات وجههــا لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي إحــدى النــدوات التــي
شــارك فيهــا باإلضافــة الــى عــدد مــن التغريــدات التــي غــرد بهــا علــى
حســابه فــي التويتــر .كمــا تــم اســتدعاء عــدد آخــر مــن نشــطاء مواقــع
التواصــل االجتماعــي بســبب توجيههــم انتقــادات ألداء بعــض الجهــات
الحكوميــة ،مثــل هيئــة الكهربــاء والمــاء بســبب اإلرتفــاع المفاجــئ فــي
تكلفــة اســتهالك الكهربــاء المنزلــي .وبالتالــي تبيــن هــذه االجــراءات
للجمعيــات والنشــطاء عــن عــدم تقبــل الجهــات الحكوميــة أليــة انتقــادات
توجــه ألدائهــا أو ألداء موظفيهــا.

الجانبيــة وليــس النــدوات والفعاليــات لطبيعــة المناســبة وقصــر الفتــرة
الزمنيــة.
مــن الســرد أعــاه يتبيــن إن هنــاك ازدواجيــة فــي الخطــاب فيمــا
يتعلــق بحالــة مؤسســات المجتمــع المدنــي ،لطالمــا تباهــت البحريــن
علــى المســتوى الدولــي بوجــود أكثــر مــن  600جمعيــة أهليــة
تطوعيــة تعمــل فــي جميــع المجــاالت وبوجــود قوانيــن تنظــم عمــل
هــذه المؤسســات وبأنهــا تمــارس عملهــا بحريــة لكــي تشــير بذلــك
لحريــة العمــل وضمــان اســتمراريتها .فيمــا الواقــع الفعلــي لهــذه
الجمعيــات يوحــي بــأن هــذه المؤسســات ال تتمتــع بحريــة العمــل كمــا
يجــب ،وســنأتي علــى أهــم المعوقــات والتحديــات التــي تواجههــا هــذه
المؤسســات بشــيء مــن التفصيــل.
الهيئات وجمعيات حقوق األنسان

عرفــت البحريــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي مجــال
حقــوق األنســان منــذ بدايــة الثمانينــات عندمــا تأسســت بعــض اللجــان
الحقوقيــة التابعــة لبعــض التوجهــات السياســية غيــر الرســمية والتــي
تعمــل مــن خــارج البحريــن (ســوريا ،موســكو ،وبيــروت) ومــن هــذه
اللجــان (لجنــة الدفــاع عــن حقــوق األنســان ،ومنظمــة البحريــن لحقوق
األنســان) وهــذه اللجــان فــي أغلبهــا تنتمــي للتيــار اليســاري والقومــي
أو التيــار االســامي.
وبعــد العــام 2000م والبــدء بتنفيــذ المشــروع االصالحــي لجاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بعــد اســتالمه ســدة الحكــم ،جــاء
تأســيس بعــض الجمعيــات األهليــة العاملــة فــي مجــال حقــوق االنســان
بعــد أن ضــاق الفضــاء المســموح لمؤسســات المجتمــع المدنــي التحــرك لتلبيــة حاجــة المجتمــع وبســبب االنفتــاح السياســي الــذي بــدأ فــي
فيــه ،بــدأت تنشــط فــي البحريــن مجــاالت اجتماعيــة أخــرى ،مثــل البحريــن .ومــن هــذه الجمعيــات:
المجالــس العائليــة حيــث تقــدم بعــض هــذه المجالــس المحســوبة علــى •الجمعيــة البحرينيــة لحقــوق اإلنســان وهــي جمعيــة أهليــة (مســتقلة)
عوائــل بحرينيــة ومقبولــة فــي أغلــب األحيــان ،وهــذه الفعاليــات هــي
غيــر حكوميــة أنشــأت فــي  31مايــو /أيــار العــام  ،2001بعــد أن
عبــارة عــن نــدوات اجتماعيــة أو ثقافيــة أو رياضيــة أو اقتصاديــة
قابــل وفــد مــن المؤسســين جاللــة الملــك وتعمــل الجمعيــة علــى تعزيــز
تتحــدث مثــا عــن الطفــل والمــرأة والعمــل الخيــري وغيرهــا مــن
حقــوق اإلنســان وتهــدف إلــى نشــر الوعــي بمبــادئ حقــوق اإلنســان
المســائل االجتماعيــة .وقــد ســبق لبعــض هــذه المجالــس أن تعرضــت
وبالمواثيــق الدوليــة ،العمــل بالوســائل المشــروعة علــى احتــرام
لمواضيــع سياســية واعتبــر هــذا األمــر خــارج عــن نطــاق وغــرض هذه
وتعزيــز حقــوق اإلنســان والحريــات ،تنظيــم المؤتمــرات واللقــاءات
المجالــس ،لذلــك طلــب منهــا اغــاق المجالــس وعــدم اقامة فعاليــات بها،
والمحاضــرات والــدورات التدريبيــة ،رصــد االنتهــاكات.
ولــم يســمح لبعضهــا بإقامــة ايــة فعاليــات حتــى إعــداد هــذا التقريــر .وقــد
تتعــرض بعــض المجالــس إلقامــة فعاليــات تتعلــق ببعــض بالمواضيــع •مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان وهــو منظمــة غيــر ربحيــة وغيــر
حكوميــة تــم تســجيلها كجمعيــة لــدى وزارة العمــل والشــؤون
السياســية فيمــا إذا كان المتحــدث والمجلــس وموضــوع النقــاش مقبــوالً
االجتماعيــة فــي يوليــو /تمــوز فــي العــام  2002وصــدر قــرار رســمي
بشــكل عــام علــى أال يتــم التطــرق أليــة مواضيــع أو مواقــف تتعــارض
فــي نوفمبــر /تشــرين الثانــي العــام  2004بإغالقهــا .كان رئيســها
والمواقــف الرســمية للحكومــة .ومــن هــذه المجالــس :مجلــس الــدوي
نبيــل رجــب المحكــوم بالســجن وتتــم إدارة المركــز ونشــاطه حاليــا ً
فــي المحــرق ،مجلــس الحويحــي فــي المحــرق ،مجلــس الشــاعر فــي
مــن خــارج البحريــن.
المحــرق ومجلــس ســيادي فــي المحــرق ،ومجلــس د .محمــد الكويتــي
ومجلــس بــن رجــب ،ومجالــس أخــرى أقل نشــاطاً .ويالحــظ أن األغلبية
•وفــي العــام  2005تقــدم عــدد مــن الشــباب بطلــب تأســيس جمعيــة
العظمــى لهــذه المجالــس فــي مدينــة المحــرق يليهــا المحافظــة الجنوبيــة.
شــباب البحريــن لحقــوق اإلنســان إال أن طلبهــم قوبــل بالرفــض،
كمــا يقيــم مركــز كانــو فعاليــات ثقافيــة وتقيــم جمعيــة تاريــخ وآثــار
ومــارس المؤسســون أعمــال الجمعيــة بــدون تصريــح رســمي ،وقــدم
البحريــن فــي المنامــة وتهتــم الجمعيــة بالجوانــب التاريخيــة وقــد ســبق
رئيســها للمحاكمــة بســبب مخالفتــه للقانــون .ومــن ثــم توقــف عمــل
أن تــم ايقــاف نــدوة لهــذه الجمعيــة ،حــول تاريــخ العالقــات البحرينيــة
الجمعيــة نهائيــاً.
البريطانيــة .ويفســر بعــض النشــطاء لجــوء بعــض أفــراد المجتمــع
لتنشــيط الفعاليــات فــي المجالــس بالمحاولــة للتغلــب علــى المضايقــات •وبنفــس الوقــت تــم تأســيس بعــض الجمعيــات األخــرى فــي هــذا
التــي تتعــرض لهــا الجمعيــات السياســية وجمعيــات المجتمــع المدنــي
المجــال ومنهــا- :
فــي عقــد فعالياتهــا وخاصــة السياســية .والبــد مــن االشــارة هنــا الــى أنــه
فــي شــهر رمضــان تكثــر مثــل هــذه المجالــس وتهتــم أساســا بالحــوارات •جمعيــة البحريــن لمراقبــة حقــوق اإلنســان تأسســت في العــام ،2004
وتهــدف إلــى دعــم احتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة،
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ومراقبــة تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،ونشــر ثقافــة
حقــوق اإلنســان ،وفتحــت هــذه الجمعيــة فــروع لهــا فــي لنــدن ،جنيــف
وبروكســل.
•جمعيــة حمايــة العمــال الوافديــن ،التــي تأسســت فــي العــام  2004وهــي
جمعيــة انبثقــت مــن مجموعــة مــن األفــراد للدفــاع عــن العمــال الوافديــن.
•وفــي العــام  2005تأسســت جمعيــة الحقوقييــن البحرينيــة ،وحســبما
ينــص نظامهــا األساســي بأنهــا تســعي إلــى تعزيــز التــزام الجهــات
الحكوميــة واألهليــة بالقوانيــن ،والســعي إلــى ترســيخ إقامــة دولــة
القانــون والمؤسســات وحمايــة حقوقهــا.
•وفــي العــام  2010تــ ّم تأســيس مرصــد البحريــن لحقــوق اإلنســان،
ويصــدر نشــرتين باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ويهتم بالشــأن الحقوقي،
ومقــره خــارج البحريــن ويعمــل رئيســه فــي الســفارة البحرينيــة فــي
لنــدن.
•وفــي العــام  2011تــم إصــدار قــرار بترخيــص جمعيــة مبــادئ لحقــوق
اإلنســان وهــي ال تختلــف فــي أهدافهــا عــن الســابقين.
•وفي نفس العام تأسست جمعية كرامة لحقوق االنسان.
•وفي العام  2012تم تسجيل مركز المنامة لحقوق اإلنسان.

كمــا يجــب االشــارة الــى انــه بعــد أحــداث  2011قــام مجموعــة مــن
النشــطاء بانشــاء مجموعــة مــن جمعيــات أو مؤسســات حقوقيــة تعتبــر
قريبــة مــن المعارضــة وجميعهــا تــم تأسيســها فــي خــارج البحريــن
ومنهــا:
•المنظمــة البحرينيــة للتأهيــل ومناهضــة العنــف (برافــو) فــي العاصمــة
اإليرلنديــة (دبلــن).
•المنظمــة األوروبيــة البحرينيــة لحقــوق اإلنســان تأسســت فــي العــام
 2012فــي العاصمــة السويســرية (بيــرن).
•منظمــة «بحريــن ووتــش» تأسســت فــي العــام  ،2012وأصــدرت
تقاريــر تتعلــق بالحــد مــن حريــة التعبيــر وتعقــب ومراقبــة نشــطاء
حقــوق األنســان والنشــطاء اإللكترونييــن.
•وفــي  2012ســعت عــدة جهــات حقوقيــة (فــي البحريــن) إلــى التعــاون
فيمــا بينهــا وأسســت نقطــة التقــاء أطلــق عليها مســمى المرصــد البحريني
لحقــوق اإلنســان( ،وهــو يختلــف عــن مرصــد البحريــن لحقــوق اإلنســان
فــي لنــدن).
•جمعيــة ســام للديمقراطيــة وحقــوق االنســان تأسســت فــي لنــدن فــي
العــام  ،2013وهــي منظمــة غيــر حكوميــة.
•منتــدى البحريــن لحقــوق األنســان تأســس فــي بيــروت أكتوبــر 2011م.
ومقــره الرئيســي فــي سويســرا (جنيــف).
•منظمــة أمريكيــون مــن أجــل الديمقراطية وحقوق اإلنســان فــي البحرين
( )ADHRBفــي العام 2008م.

لقــد تراجــع وربمــا توقــف عمــل العديــد مــن الجمعيــات الــواردة أعــاه،
ويعــود ســبب ذلــك إلــى التشــدد والمتابعــة التــي واجهتهــا هــذه الجمعيات

الحقوقيــة ،وبعدمــا تعــرض لــه العديــد مــن النشــطاء مــن مضايقــات
ومنهــا االســتدعاءات للتحقيقــات المســتمر والمنــع مــن الســفر وعلــى
األخــص فــي العاميــن  2016و2017م .وتعــرض البعــض للحكــم
بالســجن مثــل نبيــل رجــب رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق االنســان
وبعــض الناشــطات الحقوقيــات .كمــا تراجــع نشــاط الجمعيــات
المحســوبة علــى الخــط الحكومــي بســبب انحســار عمــل المنظمــات
غيــر الحكوميــة المســتقلة وبالتالــي تراجعــت الحاجــة لهــذا النــوع مــن
الجمعيــات وبقيــت صالحــة التســجيل بــدون أنشــطة حقوقيــة تذكــر.

المؤسسة الوطنية لحقوق األنسان
بعــد األحــداث التــي مــرت بهــا البحريــن فــي العــام  2011شــكل
جاللــة الملــك لجنــة أمميــة (اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي
الحقائــق  )BICIكلفــت بإعــداد تقريــر حــول أســباب هــذه االحــداث
(ســميت شــعبيا باســم لجنــة بســيوني نســبة لرئيســها البروفســور
محمــود بســيوني الخبيــر الدولــي) .أصــدرت هــذه اللجنــة تقريــراً
تفصيليــا ً عــن األحــداث متضمنــا ً مجموعــة مــن التوصيــات منهــا
إنشــاء مؤسســة وطنيــة تعنــى بشــؤون حقــوق اإلنســان وتطويرهــا
وتعتمــد مبــادئ باريــس فــي تأسيســها وإنجــاز عملهــا ،ولجنــة
للتظلمــات ووحــدة أخــرى للتحقيقــات الخاصــة.
فــي العــام  2012صــدر أمــر ملكــي بإنشــاء المؤسســة الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان والتــي ا ّتخــذت مبــادئ باريــس  -المعتمــدة مــن
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بموجــب القــرار رقــم ()134/48
للعــام  - 1993مرجعـا ً قانون ّيـا ً في إنشــائها وتســيير عملهــا الحقوقي،
ولكــن يــرى نشــطاء حقــوق االنســان فــي البحريــن أن هــذه المؤسســة
ال تتمتــع باالســتقاللية التامــة ،كمــا ال تتبــع مبــادئ باريــس كمــا
كان يفتــرض لذلــك لــم تنــل هــذه المؤسســة منــذ التأســيس حتــى
العــام ( )2019إال الدرجــة ( )Bحســب تصنيــف مؤسســات حقــوق
االنســان العاملــة حســب مبــادئ باريــس .هــذا التقييــم يؤشــر إلــى إن
عملهــا واســتقالليتها ال تتطابــق ومبــادئ باريــس كمــا يجــب ،األمــر
الــذي اســتدعى ادخــال تعديــات علــى قانون تأسيســها عــام 2016م،
ومــع ذلــك ال زالــت لــم تتمكــن مــن تحقيــق االســتقاللية المطلوبــة
فــي عملهــا .ومــن المهــام التــي كلفــت بهــا المؤسســة الوطنيــة
حســب قانــون إنشــائها تلقــي الشــكاوى ودراســتها ،وإبــداء الــرأي
فــي مقترحــات القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان
أو التوصيــة بإصــدار تشــريعات جديــدة ،وكذلــك المشــاركة فــي
المؤتمــرات دوليــا ومحليــا وإقامتهــا والمشــاركة فــي االجتماعــات
والمؤتمــرات الدوليــة والمحليــة ،والتعــاون والتنســيق مــع األجهــزة
وتقديــم تقاريــر الظــل لمجلــس حقــوق االنســان والمنظمــات الحقوقيــة
الدوليــة األخــرى ،باإلضافــة الــى إعدادهــا لتقريــر ســنوي يســلم
لجاللــة الملــك يتضمــن ملخــص لكامــل نشــاطها ومــا قامــت بإنجــازه
والتوصيــات التــي تــرى لهــا أهميــة لتحســين حالــة حقــوق االنســان.
ومــن المناســب االشــارة الــى إن بعــض أعضــاء مجلــس أمنــاء
المؤسســة الوطنيــة لحقــوق االنســان ينتمــون لمنظمــات مجتمــع
مدنــي عاملــة علــى حقــوق االنســان.
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الجمعيات العاملة في مجال المناصرة والتنمية
وأهمهــا الجمعيــات النســائية التــي يبلــغ عددهــا فــي البحريــن نحــو 21
جمعيــة باإلضافــة الــى  6جمعيــات تعنــي بالطفولــة والناشــئة ،تأســس
أغلبهــا مــع بدايــة المشــروع االصالحــي بدايــة العــام  2000فتــرة
االنفتــاح السياســي وازدهــار الحريــات ،وبعــد ذلــك أنشــئ المجلــس
1
األعلــى للمــرأة ،كمؤسســة رســمية تعنــى بشــؤون المــرأة.
ويتركــز عمــل هــذه الجمعيــات فــي المطالبــات بتحقيــق مواطنة متســاوية
بيــن الرجــل والمــرأة ومنــح المــرأة نفــس الفــرص التــي يحظــى بهــا
الرجــل فــي العمــل وفــي الحيــاة االجتماعيــة األخــرى مثــل حــق المــرأة
فــي منــح جنســيتها ألبنائهــا وهــذا مــا عملــت عليــه الجمعيــات النســائية
واالتحــاد النســائي الــذي قــاد حمــات اجتماعيــة وإعالميــة لتحقيــق هــذا
الهــدف .ويعتبــر قانــون األحــكام األســرية واحــد مــن أهــم المطالــب
التــي عملــت عليهــا الجمعيــات النســائية وازدادت هــذه المطالــب تعمقــا
وكثافــة بعــد أن تــم إقــرار الشــق الســني مــن هــذا القانــون فــي العــام
 2009دون الشــق الجعفــري الــذي واجــه معارضــة شــديدة مــن رجــال
الديــن الشــيعة .أقامــت الجمعيــات العديــد مــن المؤتمــرات الصحفيــة
والنــدوات والمســيرات والفعاليــات مــن أجــل إصــدار هــذا القانــون،
حتــى تــم إدخــال التعديــل علــى هــذا القانــون وصــدر قانــون رقــم ()19
لســنة  2017الخــاص بقانــون األســرة وهــو القانــون الموحــد فــي
البحريــن ويشــمل الطائفتيــن الكريمتيــن مــع بعــض النصــوص القانونيــة
التــي تعطــي للقاضــي الحكــم بمــا يتناســب والمذهــب الدينــي الــذي يتبعــه
أطــراف الخصومــة .والزال االتحــاد النســائي بدعــم مــن الجمعيــات
االعضــاء فيــه يعمــل مــن أجــل إدخــال تعديــات علــى قانــون العقوبــات
وعلــى األخــص تغييــر المــادة ( )353التــي تعفــي المغتصــب مــن
جريمتــه إذا مــا تــزوج ضحيتــه.
باإلضافــة الــى دور الجمعيــات النســائية واالتحــاد النســائي والمجلــس
األعلــى للمــرأة فــي المناصــرة والتأثيــر علــى السياســات المتعلقــة
بالمــرأة والطفــل ،هنــاك دور لجمعيــات أخــرى فــي المجتمــع المدنــي
مثــل الجمعيــة البحرينيــة للشــفافية ،جمعيــة المحاميــن البحرينيــة،
جمعيــة االطبــاء البحرينيــة ،جمعيــة االجتماعييــن البحرينيــة ،أســرة
األدبــاء والكتــاب ،حيــث تشــارك هــذه الجمعيــات مــع البرلمــان فــي
صياغــة القوانيــن والتعديــات التــي تقترحهــا الحكومــة أو البرلمــان
علــى القوانيــن الســارية المفعــول ،ومــن هــذه القوانيــن قانــون الجمعيــات
الــذي قــدم للبرلمــان لمناقشــته فــي العــام ( 2013كمــا ســيتم التطــرق اليه
الحقــا فــي هــذا التقريــر) وقانــون المحاميــن البحرينييــن وقانــون انشــاء
هيئــة مســتقلة لمكافحــة الفســاد وقانــون حــق الوصــول للمعلومــات والتي
لألســف الزالــت بعــض هــذه القوانيــن لــم يتــم االنتهــاء منهــا واصدارهــا
حتــى اآلن بالرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا هــذه الجمعيــات مــن خــال
المنتديــات والفعاليــات اإلعالميــة وغيرهــا.

مملكة البحرين .وزارة العمل والتنمية االجتماعية .دليل الجمعيات.
1
(يناير /img/files/default/sites/bh.gov.mlsd.www//:http .)2020
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%/files
pdf.)%A9(55
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البيئة التشريعية والسياسية
تنــص المــادة ( )22مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة علــى
أنــه« :لــكل فــرد حــق فــي حريــة تكويــن جمعيــات مــع ٓاخريــن” ويســمح
العھــد الدولــي بفــرض بعــض القيــود الضيقــة علــى الحــق فــي حريــة
تكويــن الجمعيــات «ال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة ھــذا
الحــق إال تلــك التــي ينــص عليھــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة
فــي مجتمــع ديمقراطــي لصيانــة األمــن القومــي أو الســامة العامــة أو
النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حقــوق
اآلخريــن وحرياتهــم ».ويشــير مصطلــح األمــن القومــي إلــى «تھديــد
سياســي أو عســكري لألمــة با ٔســرھا ،أو مــا ينشــر الدعايــة للحــرب».
أمــا «الســامة العامــة» فتشــير إلــى تھديــدات لـــ أمــن األشــخاص ،أي
تهديــد حياتھــم أو ســامتھم البدنيــة أو صحتھــم.
كمــا ينــص الدســتور البحرينــي لعــام  2002فــي مادتــه رقــم  27علــى
«حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات ،علــى أســس وطنيــة وألهــداف
مشــروعة وبوســائل ســلمية ،مكفولــة وفق ـا ً للشــروط واألوضــاع التــي
يبينهــا القانــون ،بشــرط عــدم المســاس بأســس الديــن والنظــام العــام.
وال يجــوز إجبــار أحــد علــى االنضمــام إلــى أي جمعيــة أو نقابــة أو
االســتمرار فيهــا “.
وتعتمــد البحريــن ثالثــة قوانيــن أساســية لتنظيــم عمــل مؤسســات
المجتمــع المدنــي والتعديــات المتعــددة التــي أجريــت عليهــا وهــي كمــا
يلــي:
•المرســوم بقانــون رقــم  21لعــام  1989والتعديــات التــي أجريــت عليه
وهــو المتعلــق بتنظيــم عمــل الجمعيــات واألنديــة االجتماعيــة والثقافيــة
والهيئــات الخاصــة العاملــة فــي ميــدان الشــباب والرياضيــة ويقــع تحــت
مظلــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وقــد تــم ادخــال  6تعديــات
علــى المرســوم بقانــون وهــي بأعــوام  2002و 2009و 2010و2013
وتعديليــن بعــام .2018
•المرســوم بقانــون رقم ( )48لســنة  2012بشــأن غرفة تجــارة وصناعة
البحريــن والمتعلــق بتنظيــم عمــل غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن،
بديــا عمــا كان متبــع ســابقا منــذ تأســيس الغرفــة قبــل  80عامــا تقريبـاً.
وأهــم مــا جــاء فــي هــذا القانــون الجديــد تبعيــة الغرفــة لوزيــر التجــارة
والصناعــة وهــو مــا نصــت عليــه المــادة ( )3مــن القانــون «تعتبــر
غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن مؤسســة ذات نفــع عــام قائمــة علــى
أســس اقتصاديــة وطنيــة ،وتمثــل قطاعــات أصحــاب األعمــال وتعبــر
عــن آرائهــم وتحمــي مصالحهــم ،وتتمتــع بالشــخصية االعتباريــة،
وتخضــع إلشــراف الوزيــر» وبهــذه المــادة تــم رهــن تبعيــة الغرفــة
وصحــة قراراتهــا للوزيــر بمــا يخالــف معــه اســتقاللية الغرفــة التــي
تمتعــت بهــا منــذ تأسيســها حتــى صــدور هــذا القانــون.
•قانــون رقــم  2002/33والتعديــات التــي أجريــت عليــه فــي العــام
 2002وفــي 2011م وهــو ينظــم عمــل االتحــادات والنقابــات العماليــة،
ويقــع تحــت مظلــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة.

وســيأتي الحقــا ربــط للقوانيــن المختلفــة أعــاه بحالــة مؤسســات
المجتمــع المدنــي فــي البحريــن كلمــا احتــاج البحــث ذلــك.

قانون الجمعيات
تقدمــت وزارة التنميــة االجتماعيــة بمقتــرح لقانــون جديــد للجمعيــات
األهليــة فــي عــام 2013م ،يعتبــر فــي نظــر نشــطاء المجتمــع المدنــي
مــن أســوأ القوانيــن المنظمــة لعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي.
ويعتبــر القانــون الحالــي لعــام  1989الــذي تمــت صياغتــه اثنــاء
ســريان قانــون التدابيــر األمنيــة (قانــون أمــن الدولــة) أفضــل منــه
ويعطــي الجمعيــات هامــش أفضــل للعمــل .وبالرغــم مــن توصيــات
مؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي أجــري بعــام ( 2011ســيتم التطــرق
لهــا الحقــا) التــي كانــت تؤكــد علــى تطويــر قانــون الجمعيات الســاري
المفعــول إال إن القانــون المقتــرح جــاء أســوأ منــه .ومــن المناســب
اإلشــارة الــى إن وزارة التنميــة االجتماعيــة آنــذاك فــي العــام 2007
أقامــت مجموعــة مــن ورش العمــل بمشــاركة مؤسســات المجتمــع
المدنــي مــن أجــل تطويــر وأدخــال تعديــل علــى قانــون الجمعيــات
األهليــة المشــار اليــه رقــم  21لســنة  .1989وبعــد عــدة مشــاورات
واستشــارات مــع مؤسســات دوليــة حــول المقتــرح الــذي تقدمــت بــه
الــوزارة آنــذاك أبــدت تلــك المؤسســات مجموعــة مــن التعديــات علــى
مقتــرح الــوزارة تتناســب فــي مجموعهــا مــع تطلعــات الجمعيــات التي
شــاركت فــي ورش العمــل تلــك إال إن الــوزارة لألســف لــم تأخــذ تلــك
المالحظــات بعيــن االعتبــار ،ســواء المقدمــة مــن مؤسســات المجتمــع
المدنــي الوطنيــة (المحليــة) أو تلــك التــي استشــارتها الــوزارة فــي
المقتــرح الــذي أعدتــه ،وتقدمــت فــي العــام  2013بمقتــرح يزيــد
مــن التضييــق علــى الجمعيــات األهليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي
البحرينيــة.
بعــد عــرض القانــون علــى مجلــس النــواب أرســل رئيــس المجلــس
رســائل للعديــد مــن الجمعيــات األهليــة يطلــب رأيهــا فــي القانــون
المقتــرح وتشــكلت مجموعتيــن مــن الجمعيــات األهليــة األولــى ســميت
(مجموعــة الشــفافية ،نظــراً لقيــادة الجمعيــة البحرينيــة للشــفافية
لهــذه المجموعــة) والثانيــة ســميت (المجموعــة البيضــاء) .وقــد
اجمعــت المجموعتيــن اللتــان تضمــان  35جمعيــة اهليــة فــي ردهمــا
ومقترحاتهمــا علــى ان مســودة القانــون ال تتناســب والمتطلبــات
العصريــة لقانــون متطــور يســاهم فــي تطويــر العمــل التطوعــي وال
تتوافــق والتوصيــة الصــادرة مــن الحــوار الوطنــي التــي عرضــت
علــى جاللــة الملــك واعتمدهــا .ومــن أهــم المآخــد علــى القانــون هــي
مــا يلــي:
•التشــدد فــي تأســيس الجمعيــات وتغليــظ العقوبــات حيــث يتعامل
القانــون فــي بعــض نصوصــه وخاصــة تلــك الخاصــة بوجــود
مقــر وتجهيــزات متكاملــة قبــل الحصــول علــى الموافقــات
الرســمية بتأســيس الجمعيــة ،حيــث يجــب تجهيــز مقــر وتســديد
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البحرين

العريــق وأهــم هــذه التوصيــات هــي:

االيجــارات لمــدة  6شــهور علــى األقــل باإلضافــة الــى تزويــد
المقــر بــكل التجهيــزات الالزمــة وهــذا يعتبــر عبئــأ ماليــا ً علــى
المؤسســين .ممــا يجعــل اســتحالة التقــدم بطلــب تأســيس جمعيــات •تعديل بنود قانون الجمعيات األهلية
هــو األمــر الســائد.
•سن قانون خاص للجمعيات المهنية
•أعطــى القانــون ســلطة مطلقــة للــوزارة ولتقديــرات موظفيهــا •سن قانون جديد للجمعيات األهلية

بإغــاق اي منظمــة حتــى لــو كانــت االســباب ال تســتدعي ذلــك

وتطلــب مــن المتضرريــن اللجــوء للقضــاء .ونعتقــد أنــه مــن •زيادة الدعم المادي للجمعيات وتوزيعه وفق معايير واضحة

األفضــل أنــه إذا توصلــت الــوزارة لقــرار أغــاق الجمعيــة فيجــب

•تنظيــم العالقــات الخارجيــة للجمعيــات األهليــة وأن تكــون فــي حــدود
أن يتــم ذلــك بحكــم محكمــة بعــد ان تقــدم الــوزارة المبــررات
األهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا.

الكافيــة لذلــك ،تماشــيا ً مــع روح الدســتور والمواثيــق الدوليــة فــي
حريــة العمــل وتكويــن المنظمــات وحريــة االنضمــام لهــا.
•زيادة الشراكة والتنسيق بين القطاع العام والجمعيات.
•اعطــى القانــون الحــق المطلــق للــوزارة فــي تفتيــش الجمعيات في •دعم إنشاء مقار للجمعيات األهلية.

أي وقــت تشــاء وحتــى بــدون وجــود ممثــل لمجلــس إدارة الجمعيــة

•تنظيــم التبرعــات بالتنســيق مــع وزارة حقــوق اإلنســان والتنميــة
وهــذا حــق مطلــق مــن الصعــب التعامــل معــه .ويمكــن للــوزارة
االجتماعيــة (آنــذاك) وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة حاليــاً.

طلــب تفتيــش الجمعيــة بوجــود جهــات قضائيــة إذا توافــرت أدلــة
مقنعــة علــى أن الجمعيــة تمــارس أنشــطة مخالفــة للقانون يســتدعي •التأكيد على الشراكة المجتمعية
األمــر إغالقهــا.

•التأكيــد علــى وضــع آليــات لتطبيــق المســؤولية االجتماعيــة علــى
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القطــاع الخــاص تجــاه مؤسســات المجتمــع المدنــي.
•حــل مجلــس اإلدارة بقــرار إداري مــن الــوزارة وتعييــن جهــات

إلدارة الجمعيــة أو المنظمــة بــدون حكــم قضائــي يعتبــر ســابقة
تــؤدي الــى تدخــل مباشــر للــوزارة فــي اعمــال الجمعيــات والحــد
مــن عملهــا ،وربمــا اغالقهــا.

•الحــد مــن حريــة انضمــام الجمعيــات األهلية للمنظمات والشــبكات
المحليــة والعربيــة والدوليــة إال بموافقــة خطيــة مــن الــوزارة.
•تعــرض أعضــاء مجلــس ادارة الجمعيــات األهليــة للحبــس بســبب
ممارســتهم أعمالهــم فيمــا إذا وقعــت مخالفــات تســتدعي ذلــك
حســب نــص المــادة  87مــن مقتــرح القانــون ،وقــد نــص القانــون
علــى مخالفــات بســيطة تــؤدي للســجن مثــل دعــوة أي شــخصية
مــن خــارج البحريــن إللقــاء محاضــرات أو حتــى حضــور فعاليات
كمــا ينــص البنــد ( )9مــن نفــس المــادة أعــاه ،بــدون الحصــول
علــى موافقــة مســبقة مــن الوزيــر علــى الشــخص والمواضيــع
التــي ســتطرح .وهــذا النــص فــي تقديرنــا ســوف يفــرغ الجمعيــات
األهليــة بــل والعمــل التطوعــي برمتــه مــن المتطوعيــن الذيــن
يــرون فــي خدمــة المجتمــع عبــر هــذه الجمعيــات وســيلة للرقــي
والحضــارة.
شــاركت بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مجموعــة مــن
الــورش مــع وزارة التنميــة آنــذاك وتوصــل المجتمعــون الــى العديد
مــن التوصيــات التــي تــم االتفــاق علــى تضمينهــا مقتــرح القانــون
الجديــد .وبعــد أحــداث  2011كان المحــور االجتماعــي أحــد
المحــاور الرئيســية لهــذا الحــوار باإلضافــة الــى المحــور السياســي
واالقتصــادي ،وتــم التوصــل الــى مجموعــة مــن التوصيــات العملية
لتطويــر قانــون الجمعيــات األهليــة ليصبــح قانونـا ً عصريا يتناســب
وتطــور مؤسســات المجتمــع المدنــي البحرينيــة ذات التاريــخ

وبعــام  2013فوجئــت مؤسســات المجتمــع المدنــي بتقديــم
الــوزارة لمقتــرح قانــون ال يتضمــن أي مــن التوصيــات
التــي تــم االتفــاق عليهــا فــي ورش العمــل أو تلــك
التوصيــات التــي وردت فــي نتائــج الحــوار الوطنــي ،بــل
أصبــح أكثــر شــدة وتعقيــداً لعمــل الجمعيــات وكثــرت فيــه
عقوبــات الســجن والغرامــة فاشــتمل المقتــرح علــى  12بنــد
تكــون عقوبــة مخالفتهــا الســجن .واعتبــر المقتــرح أســوأ
مــن القانــون الحالــي رقــم  ،1989/21وبســبب التعــاون
بيــن مجلــس النــواب ومنظمــات المجتمــع المدنــي ورفــض
الجمعيــات لهــذا القانــون أصــدر ســمو رئيــس مجلــس
الــوزراء توجيهاتــه وتــم ســحبه مــن مجلــس النــواب ،ولــم
يقــدم أي مقتــرح قانــون آخــر حتــى العــام .2019

“ التوافق على  25مرئية في «المحور السياسي»  ...في التقرير
2
الذي رُفع إلى جاللة الملك أمس :حوار التوافق الوطني يحصد  291مرئية متوافق
عليها ...و 80مرئية غير متوافق عليها ».جريدة األيام العدد  ،8145الجمعة 29
يولي و  2011الموافق  28شعبان on�/com.alayam.www//:http .1432
html.News/97442/NA/line
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إجراءات التسجيل
إن تشــكيل الجمعيــات يتطلــب التســجيل أوالً ،وقــد أكــد  13مــن
أصــل  14شــخص ممــن تــم اســتطالع رأيهــم أن شــروط التســجيل
صعبــة وطويلــة ومعقــدة ،وهــذا مــا يتضــح مــن خــال عــدم منــح بعــض
المؤسســين الموافقــة لتأســيس الجمعيــات التــي يرغبــون فيهــا ،مثــل
جمعيــة شــباب حقــوق االنســان ،فيمــا تستســهل الــوزارة حــل مجالــس
االدارات أو حــل الجمعيــات وســحب الترخيــص كمــا حــدث مــع مركــز
البحريــن لحقــوق اإلنســان أو جمعيــة التمريــض أو جمعيــة المعلميــن
اللتيــن تــم حلهمــا بعــد أحــداث 2011م.
حــل بعــض الجمعيــات ،وتجميــد مجالــس اإلدارات أو األمانــة العامــة لبعــض
الجمعيــات

اتخــذت وزارة التنميــة اإلجتماعيــة (آنــذاك) أو وزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة حاليــا بعــض القــرارات بحــل أو تغييــر مجالــس إدارات
جمعيــات أخــرى وعلــى ســبيل المثــال:
•فــي ســبتمبر/أيلول  2010تــم تجميــد األمانــة العامــة للجمعيــة البحرينية
لحقــوق اإلنســان لمــدة ســتة شــهور وتــم تعييــن موظــف مــن الــوزارة
إلدارة شــؤون الجمعيــة.

المنظمــات تقليصــا ً مســتمر فــي مســاحة عملهــا .ويأتــي ذلــك مــن
خــال اإلجــراءات والتعليمــات التــي تصدرهــا وزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة مــن وقــت آلخــر أو علــى شــكل التعاميــم المســتمرة
التــي دائمــا مــا تتخــذ صفــة المنــع لممارســة بعــض المهــام مثــل
التحذيــر مــن جمــع األمــوال بــأي طريقــة وتعــرض مــن يقــوم بذلــك
لعقوبــات تصــل الــى الســجن فــي أغلــب األحيــان .ويأتــي منــع بعــض
الجمعيــات أو األنديــة مــن إقامــة فعالياتهــا عمــل يزيــد مــن التضييــق
علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي وعلــى ســبيل المثــال أوقفــت وزارة
الشــباب والرياضــة نــدوة لنــادي العروبــة كان مقــررا تنظيمهــا يــوم
 17ســبتمبر 2019م تتحــدث عــن العالقــات البحرينيــة البريطانيــة
بمناســبة مــرور  200عــام عليهــا ،كمــا ســبق لنفــس الــوزارة أن
منعــت بشــهر مــارس 2019م نــدوة بعنوان”البحرنــة والتوظيــف
وســوق العمــل» وقــد بــررت الــوزارة هــذا المنــع بــأن النــدوة تتحــدث
فــي شــأن سياســي وهــذا يخالــف قانــون األنديــة ،وأنهــا (أي الــوزارة)
لــم تمنــح تصريــح للنــادي إلقامــة الفعاليــة ،علمــا بــأن نــادي العروبــة
الــذي تأســس فــي عــام  ،1939مــن القــرن الماضــي كان يقيــم جميــع
أنــواع النــدوات السياســية والثقافيــة والتاريخيــة واالقتصاديــة وحتــى
المســابقات الرياضيــة وكان يشــارك فــي هــذه الفعاليــات بعــض
المســؤولين الحكومييــن.

•فــي أبريل/نيســان  2011وبعــد أحــداث 2011م تــم حــل جمعيــة

المعلميــن البحرينيــة بعــد اتهامهــا بالمشــاركة فــي أحــداث فبرايــر  2011حق الوصول الى الموارد
مــن خــال الدعــوة إلضــراب المعلميــن وتالميــذ المــدارس والحكــم علــى
أمينهــا العــام بالســجن وتوقيــف بعــض اعضــاء األمانــة العامــة.

•أبريل/نيســان  2011اســتبدلت الــوزارة مجلــس إدارة جمعيــة األطبــاء
البحرينيــة وعينــت مجلسـا ً أشــرف علــى انتخابــات تمــت مخالفــة النظــام
األساســي للجمعيــة بالموافقــة علــى اشــتراك األطبــاء غيــر البحرينييــن
فــي انتخابــات مجلــس اإلدارة.
• نوفمبر/تشــرين الثانــي  2011تــم إلغــاء نتائــج انتخابــات جمعيــة
المحاميــن البحرينيــة وعينــت مجلــس ادارة بمعرفتهــا.
•بعــام 2011م تــم حــل جمعيــة التمريــض وســجن رئيســة الجمعيــة
وأميــن الســر.
•بعام 2011م أيضا تم حل جمعية العمل االسالمي (جمعية سياسية).

تشــهد منظمــات المجتمــع المدنــي تضييــق شــديداً فــي الوصــول الــى
المــوارد الماليــة .إذ ال يســمح لمؤسســات المجتمــع المدنــي بالحصــول
علــى التمويــل ســواء المحلــي أو األجنبــي إال فــي أضيــق الحــدود جــداً
حيــث أكــد  %93ممــن تــم اســتطالع رأيهــم بــأن مؤسســات المجتمــع
المدنــي يمكــن أن تحصــل علــى تمويــل مــن جهــات مانحــة ولكــن
بقيــود صعبــة ومشــددة ممــا يعنــي عــدم تمكــن هــؤالء مــن الوصــول
للتمويــل .ومــن المناســب االشــارة الــى إن المــادة ( )20مــن قانــون
الجمعيــات رقــم  1989/21يمنــع هــذه الجمعيــات مــن الحصــول أو
إرســال أمــوال ألشــخاص أو منظمــات فــي الخــارج دون الحصــول
3
علــى موافقــة الجهــة اإلداريــة المختصــة.

حق الوصول الى المعلومات

لــم يصــدر فــي البحريــن قانــون حــق الوصــول الــى المعلومــات حتــى
•بعــام 2014م تــم حــل المجلــس العلمائــي (مجلــس دينــي للطائفــة اآلن ،ممــا يصعــب عمــل الباحثيــن واألكاديمييــن والجمعيــات األهليــة
الشــيعية).
فــي الوصــول الــى المعلومــات التــي يحتاجــون اليهــا حيــث ال تكــون
•بعــام  2016اتخــذ وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة قــرارا بحــل هــذه البيانــات متاحــة لمــن يحتاجهــا ،كمــا ال تقــدم الجهــات الرســمية
البيانــات التــي تحتاجهــا بعــض الجمعيــات فــي إعــداد التقاريــر
جمعيــة التوعيــة االســامية.
الدوريــة أو تقاريــر الظــل ،وفــي أغلــب الحــاالت ال تــرد الجهــات

التضييق على منظمات المجتمع المدني في الممارسة
تجــدر اإلشــارة الــى أنــه إضافــة الــى البيئــة القانونيــة ،تشــهد

مملكة البحرين .هيئة التشريع والرأي القانوني.)2007( .
3
المرسوم بقانون رقم 21لعام  1989وهو المتعلق بتنظيم عمل الجمعيات
واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب
والرياضية/img/files/default/sites/bh.gov.mlsd.www//:https .
pdf.21-1989%281%29/files
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الرســمية علــى طلبــات الجمعيــات فــي حــال طلــب البيانــات المتعلقــة
بعملهــا .حيــث أكــد  11مــن أصــل  14تــم اســتطالع رأيهــم عــدم وجــود
إطــار قانونــي يمكــن هــذه الجمعيــات مــن الوصــول للبيانــات المطلوبــة
كمــا أكــد مــن تــم اجــراء مقابلــة معهــم إن التجــارب للحصــول علــى
البيانــات التــي يحتاجونهــا مــن الجهــات الرســمية كانــت مخيبــة لآلمــال
حيــث لــم تتــم االجابــة علــى أي مــن طلبــات الجمعيــات.

بالنســبة للمعلومــات حــول األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة ،يــرى
أحــد الذيــن تــم اســتطالع رأيهــم ،إن هنــاك اختــاف فــي المعلومــات
المتعلقــة بمعــدالت البطالــة مثــا فــي البحريــن ويعــود ذلــك الــى
االختــاف فــي معاييــر احتســاب معــدالت البطالــة بيــن وزارة العمــل
والتنميــة االجتماعيــة وبعــض الباحثيــن واالتحــاد العــام لنقابــات عمــال
البحريــن .أمــا بالنســبة للمعلومــات التــي يحتــاج اليهــا االتحــاد العــام فــي
إجــراء دراســاته فهنــاك صعوبــة فــي الوصــول اليهــا فمثــا العمالــة
غيــر المنظمــة مــن الصعوبــة التعــرف علــى حجمهــا ومقــدار مســاهمتها
فــي الوضــع االقتصــادي الوطنــي وكذلــك مــا يتعلــق بالديــن العــام حجــم
ونســبة الديــن العــام مــن الناتــج الوطنــي ،إذ هنــاك صعوبة فــي الوصول
لهكــذا معلومــات .وبالمقابــل هنــاك معلومــات تفصيليــة تنشــرها بعــض
الجهــات الرســمية مثــل الهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة حيــث
تنشــر البيانــات الخاصــة بالعمــال والمؤمــن عليهــم ســواء البحرينييــن أو
األجانــب وتحتــوي هــذه المعلومــات علــى الكثيــر مــن التفاصيــل المهمــة
والمناســبة لدراســات توجهــات الســوق.

2011م بســبب أنشــتطهم فــي مختلــف المجــاالت ،منهــا مــا ينشــرونه
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أو فــي مجــاالت أخــرى ،وتنــص
المــادة ( )18مــن القانــون “ 1989/21تمنــع مؤسســات المجتمــع
المدنــي مــن االشــتغال بالسياســة” .كمــا تتعــرض الجمعيــات السياســية
لمنــع قيامهــا بأيــة مســيرات أو اعتصامــات ،وقــد منــع التعديــل الــذي
صــدر بمرســوم بعــام  2013علــى قانــون رقــم  18لســنة 1973
بشــأن االجتماعــات العامــة والمســيرات والتجمعــات حيــث تم اســتبدال
المــادة رقــم ( )11مــن القانــون الســابق بنــص جديــد ،يمنــع بموجبــه
قيــام أيــة اعتصامــات أو مســيرات فــي العاصمــة المنامــة أو فــي
بعــض المناطــق االســتراتيجية مثــل المستشــفيات أو المصانــع حيــث
منــع القانــون هــذه التظاهــرات.4
فيمــا يمنــع المرســوم بقانــون رقــم  33لســنة  2002الخــاص بالنقابــات
العماليــة االضرابــات العماليــة فــي المصانــع وتنــص المــادة ه علــى «
عــدم جــواز اإلضــراب فــي المرافــق الحيويــة الهامــة وهــي :األمــن –
الدفــاع المدنــي – المطارات – الموانئ – المستشــفيات – المواصالت
– االتصــاالت الســلكية والالســلكية – الكهربــاء – المــاء» .ويــرى
 %79ممــن تــم اســتطالع رأيهــم بــأن قانــون الجمعيــات الحالــي يحــد
أو يســمح ضمــن قيــود شــديدة وصارمــة مــن حريــة الــرأي والتعبيــر
لمؤسســات المجتمــع المدنــي وهــذا يعكــس الواقــع الســائد.

فيمــا يعتقــد شــخص آخــر أن هنــاك عــدم ثقــة مــن الــوزارة للجمعيــات
فــي كيفيــة التعامــل مــع المعلومــات والبيانــات وتناولهــا واالســتفادة
منهــا ،فــي حيــن أنــه يوجــد جهــات رســمية (هيئــة المعلومــات) ولديهــا
جميــع المعلومــات التــي يحتاجهــا الباحثــون واألكاديميــون .وكان هــذا
الجهــاز فــي الســابق يصــدر التقاريــر والمعلومــات التفصيليــة عــن
كل شــيء تقريبــا حســب البيانــات المتوفــرة لديــه ولكــن فــي الســنوات
األخيــرة لــم يعــد هــذا الجهــاز يصــدر التقاريــر وينشــر المعلومــات
وهــذا انعــكاس النخفــاض مســتوى الثقــة .وأضــاف ان المعلومــات التــي
تحتــاج اليهــا لــم يعــد الحصــول عليهــا بســهولة ويعتقــد أن وجــود قانــون
حــق الوصــول الــى المعلومــات ســيكون مهــم للوصــول بحكــم القانــون
للمعلومــات والبيانــات التــي تحتاجهــا الجمعيــات وغيرهــا فــي اعــداد
تقاريرهــا الطوعيــة عــن تنفيــذ اهــداف التنميــة المســتدامة أو تقاريــر
الظــل أو إعــداد التقاريــر األخــرى.

حرية الرأي والتعبير والتجمع
تتعــرض حريــة الــرأي والتعبيــر لضغــوط شــديدة جــداً وعلــى األخــص
بعــد عــام  2011وازدادت فــي االعــوام الالحقــة .حيــث تعــرض العديــد
مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي للمضايقــات وعلــى األخــص بعــد العــام 4
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التحديات الداخلية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية
التــي خلقتهــا الجهــات الرســمية مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي .ويقــع
استقطاب الشباب
علــى عاتــق الــوزارة المعنيــة انهــاء هــذه الحالــة والعمــل علــى تطويــر
بســبب الوضــع الطــارد للعمــل التطوعــي فــي البحريــن لــم تتمكــن العمــل الممأســس بيــن الجانبيــن.
مؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام مــن اســتقطاب الشــباب مــن
الجنســين ويــرى بعــض النشــطاء ،إن مؤسســات المجتمــع المدنــي رأى شــخص واحــد فقــط ممــن تــم اســتطالع رأيهــم (مــن أصــل  )14إن
تتحمــل جــزءاً مــن المســؤولية بســبب البرامــج التــي تنفذهــا بعــض الجهــات الحكوميــة تقــوم بالتشــاور معهــا بشــكل مخطــط لــه ومنتظــم أي
الجمعيــات والتــي تعتبــر تقليديــة وغيــر قــادرة علــى اســتقطاب الشــباب متكــرر ،فيمــا رأى البقيــة إن الجهــات الرســمية ال تهتــم بالتشــاور مــع
وهــذا محــور رئيســي الســتمرارية عمــل الجمعيــات حيــث الجيــل مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى مختلــف تخصصاتهــا المهنيــة وعلــى
األخــص فيمــا يتعلــق بالسياســات التنمويــة العامــة ،وتراوحــت أجوبتهــم
الحالــي مــن قيــادات الجمعيــات أغلبــه كبيــر فــي الســن.
بيــن عــدم وجــود مشــاورات أصــا أو وجــود مشــاورات مــن حيــن
وقــد بــدأ بعــض الشــباب البحرينــي محــاوالت لتجمعــات شــبابية تعمــل آلخــر .ومعظــم مــن أجابــوا بوجــود مشــاورات بيــن المجتمــع المدنــي
فــي عــدة مجــاالت مثــل التطــوع للعمــل فــي الجمعيــات التــي تقــدم الدعــم والحكومــة رأوا أن نوعيــة المشــاورات ضعيفــة ومالحظــات المجتمــع
لألســر الفقيــرة أو فــي مجــاالت اجتماعيــة أخــرى ويقــول أحــد الشــباب المدنــي ال تؤخــذ بعيــن االعتبــار.
النشــطاء وكان طالــب يــدرس االقتصــاد فــي بريطانيــا ،أحــد مؤسســي
(مبــادرة نقــاش البحريــن) « أنهــم اختــاروا البقــاء «مخالفيــن» بعــدم
تســجيل مبادرتهــم تجن ًبــا للوقــوع تحــت طائلــة اإلجــراءات البيروقراطية
التــي يطلبهــا االنضــواء تحــت القانــون .وأسســت هــذه المبــادرة موق ًعــا
الكترونيًــا ونظمــت أكثــر مــن منتــدى فــي البحريــن ولنــدن وأيضًــا
منتديــات الكترونيــة .حيــث وجــد أن العمــل فــي هــذا اإلطــار صعــبٌ إذ
يواجــه صعوبــات التمويــل وعــزوف المشــاركين خو ًفــا مــن التعــرض
لعقوبــات المخالفــة .ومــن تجربــة المبــادرة التــي أنشــئت فــي  ،2012أي
فــي أعقــاب األحــداث السياســية لســنة  ،2011يقــول « كلمــا أصبحــت
المبــادرة المدنيــة والمجتمعيــة ذات طابــع سياســي ،أصبحــت أقــل إغراء
5
للمجتمــع للمشــاركة فيهــا».

المشاورات والتشبيك
التشــبيك بيــن الجمعيــات وبعضهــا البعــض ليــس بمســتوى الطمــوح
الــذي يأمــل فيــه جميــع العامليــن فــي هــذا المجــال ،كمــا إن المشــاورات
بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والجانــب الرســمي ضعيفــة جــدا بــل
ربمــا نســتطيع القــول إن المشــاورات االســتراتيجية غيــر موجــودة
وعلــى األخــص فيمــا يتعلــق بأهــداف التنميــة المســتدامة أو فيمــا
يتعلــق بمتطلبــات اتفاقيــات األمــم المتحــدة المختلفــة التــي صادقــت
عليهــا البحريــن .وبســبب انعــدام التشــبيك وضعــف المشــاورات مــع
الجانــب الرســمي ال يوجــد لدينــا فــي البحريــن مؤسســات مجتمــع مدنــي
قويــة يمكــن أن يكــون لهــا موقــف مؤثــر علــى السياســات .والجهــات
الرســمية ال تســتمع لــرأي هــذه المؤسســات وال تشــرك الجمعيــات فــي
المشــاورات أو االجتماعــات التــي تعقدهــا الــوزارة أو فــي المؤتمــرات
الدوليــة المتعلقــة بأنشــطة المؤسســات .ويعــود ذلــك إلــى الهــوة العميقــة
الشفيعي ،حسن“ .تحديّات تواجه منظمات المجتمع المدني في البحرين”.
5
مرصد البحرين لحقوق اإلنسان qa�/com.bahrainmonitor.www//:http .
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دعم المؤسسات اإلقليمية والدولية للبيئة التمكينية للمجتمع المدني
وعلــى المســتوى المهنــي تــم اختيــار البحريــن مقــراً إقليميــا ً للجنــة
على المستوى االقليمي
العربيــة للمشــروعات التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة وتــم اختيــار
جامعة الدول العربية
إحــدى الشــخصيات البحرينيــة رئيســا ً لهــذه اللجنــة .ومــن ضمــن
أعمــال هــذه اللجنــة تأســيس المشــروعات التجاريــة وتطويــر العالقات
علــى المســتوى السياســي تتلقــى حكومــة البحريــن دعــم سياســي مباشــر مــع مؤسســات الشــباب العربــي العاملــة فــي المشــروعات التنمويــة
8
الصغيــرة والمتوســطة.
مــن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة ،كمــا دعــم المجلــس البحريــن فــي
عــدد مــن ترشــيحاتها لمناصــب مختلفــة فــي هيئــات األمــم المتحــدة إال أنــه وبشــكل عــام ال توجــد ممارســات داعمــة مــن مجلــس أو هيئات
جامعــة الــدول العربيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي البحريــن ،إال
ووكاالتهــا المتخصصــة 6.وفــي العــام  2014تبنــت البحريــن تأســيس
فــي حــاالت الدعــوات لبعــض هــذه المؤسســات لحضــور فعاليــات
المحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان وتولــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق معينــة تقيمهــا الجامعــة ويمكــن حضــور ممثلــي بعــض مؤسســات
االنســان البحرينيــة تســويق هــذا المقتــرح علــى المســتوى العربــي المجتمــع المدنــي ضمــن الوفــد الرســمي للبحريــن.
بالتعــاون مــع لجنــة حقــوق اإلنســان فــي جامعــة الــدول العربيــة وتــم
مجلس التعاون الخليجي
خــال «المؤتمــر الدولــي للمحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان» الــذي
عقــد خــال الفتــرة  26-25مايــو 2014م فــي البحريــن .وناقــش ممثلــو تتمتــع مملكــة البحريــن فــي مجلــس التعــاون بعضويــة المجلــس
وتحظــى منــه علــى الدعــم الكامــل .كمــا تحظــى البحريــن بدعــم مالــي
وممثــات المنظمــات المصنفــة غيــر حكوميــة والعاملــة فــي مجــال واقتصــادي مباشــر حيــث حصلــت البحريــن علــى هبــات ماليــة مــن
حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة والعديــد مــن الخبــراء الذيــن بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي خاصــة بعــد أحــداث العــام
اختارتهــم مؤسســة حقــوق االنســان البحرينيــة واللجنــة التابعــة للجامعــة 2011م وفيمــا بعــد بهــدف إعــادة التــوازن المالــي الــى ميزانيتهــا .أمــا
العربيــة ،النظــام األساســي للمحكمــة ،وصــدر عــن هــذا المؤتمــر علــى مســتوى عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي فمــن المفيــد التذكيــر
بــأن بعــض الــدول الخليجيــة ال تنتشــر فيهــا مؤسســات مجتمــع مدنــي
«إعــان البحريــن حــول المحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان» وبعــد التــي يمكــن مــن خاللــه بنــاء منظومــة لهــذه المؤسســات تحــت رعايــة
7
فتــرة مــن الزمــن تعثــر االســتمرار فــي هــذا المشــروع.
أو دعــم مجلــس التعــاون الخليجــي أو علــى المســتوى المدني الشــعبي.
وفــي العاميــن  2018و 2019قامــت جامعــة الــدول العربيــة بدعــوة ويالحــظ اختيــار البحريــن كمركــز لبعــض منظمــات المجتمــع المدنــي
بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي البحرينيــة للمشــاركة فــي جلســات الخليجيــة وتتركــز أعمــال هــذه المؤسســات فــي العمــل الخيــري
لجنــة حقــوق األنســان العربيــة التابعــة للجامعــة ،أثنــاء مناقشــة تقريــر أوالنســائي أوالشــبابي أوالمهنــي مثــل :جمعيــة االقتصادييــن الخليجيين
البحريــن المتعلــق بحالــة حقــوق االنســان فــي البحريــن .وتتبــع جامعــة وجمعيــة االجتماعييــن الخليجييــن وجمعيــة علــوم وتقنيــة الميــاه
الــدول العربيــة آليــة مشــابهة لمــا يقــوم بــه مجلــس حقــوق االنســان الخليجيــة ،جمعيــة جراحــي العظــام ،.الجمعيــة الخليجيــة لإلعاقــة،
التابــع لألمــم المتحــدة .وهنــاك تعــاون بيــن الهيئــات التابعــة للجامعــة جمعيــة مصنعــي الغــاز .والبــد مــن اإلشــارة إلــى إن مؤسســات
والهيئــات الرســمية والجمعيــات الشــبيهة أو العاملــة فــي نفــس المجــال المجتمــع المدنــي الناشــطة محليــا فــي المجــال الحقوقــي تتركــز فــي
ضمــن مؤسســات المجتمــع المدنــي البحرينيــة مثــل المجلــس األعلــى دولتيــن همــا البحريــن والكويــت باعتبــار إن هاتيــن الدولتيــن لهمــا
للمــرأة أو االتحــاد النســائي أو بعــض الجمعيــات النســائية والناشــطة فــي إطــار قانونــي ينظــم هــذا النشــاط ولهمــا تاريــخ قديــم فــي عمــل هــذا
مجــال حقــوق اإلنســان.
النــوع مــن الجمعيــات .وال يحظــى المجتمــع المدنــي بــأي برامــج دعــم
ماليــة مــن منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي إال فــي أضيــق الحــدود
وهــي تلــك التــي تنفــذ برامــج تتعلــق باألمانــة العامــة مثــل تنظيــم
حمــات تحشــيد لحضــور مؤتمــر أو برنامــج تعــده وتنفــذه األمانــة
العامــة للمجلــس.

“مجلس الجامعة العربية يقرر دعم جميع ترشيحات البحرين لمناصب
6
األمم المتحدة ».جريدة أخبار الخليج.alkhaleej-akhbar//:http .2018 ،
1136672/article/news/com
إعالن
يصدر
اإلنسان
لحقوق
العربية
المحكمة
“المؤتمر الدولي حول
7
مملكة البحرين .وزارة العمل والتنمية االجتماعية .مملكة البحرين
8
//:http
.2014
مايو
26
البحرين،
–
األنسان
لحقوق
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البحرين».
مقراً اقليميا ً للجنة العربية للمشروعات في جامعة الدول العربية :حميدان يؤكد
aspx.26May2014/Activities/bh.org.nihr.www
تسخير السبل الكفيلة للنهوض بالمشروعات العربية التنموية.www//:http .
4876/node/bh.gov.mlsd
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على المستوى الدولي
علــى المســتوى الدولــي ،ال تتمتــع مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي
البحريــن بــأي فرصــة مقبولــة للحصــول علــى التمويــل أو الدعــم المالــي
أو التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة أو الــدول مــن الخــارج ،حيــث تمنــع
المــادة ( )20مــن المرســوم بقانــون رقــم  1989/21القيــام بذلــك كمــا
ســبق االشــارة اليــه أعــاه ،حيــث تمنــع هــذه المــادة علــى مؤسســات
المجتمــع المدنــي مــن الحصــول علــى دعــم مــن الخــارج إال بموافقــة
الــوزارة المعنيــة ،وفــي أغلــب الحــاالت ترفــض الــوزارة الســماح
للجمعيــات بالحصــول علــى تمويــل مــن جهــات خارجيــة ،وســبق أن
رفضــت الــوزارة منــح بعــض الجمعيــات الموافقــة علــى الحصــول
علــى تمويــل لتنفيــذ برامــج تدريــب أمــا ألعضائهــا أو للجمعيــات
األخــرى .ويقــول أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم“ :فيمــا يتعلــق بالتمويــل
فهنــاك صعوبــات شــديدة فــي هــذا الجانــب حيــث تمنــع الــوزارة أي
تمويــل أجنبــي مــن منظمــات أو جهــات دوليــة إال للجمعيــات المحســوبة
علــى الخــط الرســمي تقريبــا ،وفــي بعــض الحــاالت تحصــل بعــض
الجمعيــات علــى مبالــغ صغيــرة جــدا مــن صنــدوق دعــم الجمعيــات
األهليــة المحلــي الــذي تديــره الــوزارة .أدى ذلــك الــى وضــع أغلــب
الجمعيــات النشــطة فــي ظــرف مالــي صعــب جــداً بحيــث يصعــب
عليهــا فــي بعــض الحــاالت حتــى تســديد إيجــارات المقــرات التــي
تســتأجرها .وفــي بعــض الحــاالت يعتمــد الحصــول علــى الدعــم المقــدم
مــن صنــدوق الجمعيــات علــى قــوة العالقــة بيــن الجمعيــة أو مســؤوليها
وبيــن المســؤولين فــي الــوزارة» .وتطرقــت الــى مــا مــر بــه أحــد
االتحــادات مــن أزمــة ماليــة عندمــا منعتــه الــوزارة مــن االســتمرار
فــي تنفيــذ برنامــج تدريبــي للجمعيــات التابعــة لــه وجمعيــات المجتمــع
المدنــي األخــرى مــن أجــل تطويــر قــدرات هــذه الجمعيــات ،حيــث جــاء
وقــف الــوزارة لهــذا البرنامــج بعــد أن تكلــف االتحــاد بدفــع بعــض
االلتزامــات الماليــة لتنفيــذ البرنامــج .وقــد تمكنــت إدارة االتحــاد بعــد
التواصــل مــع الجهــات المعنيــة مــن حــل أو تســديد جــزء مــن هــذه
االلتزامــات هــذا التصــرف مــن الــوزارة بوقــف البرنامــج ال ينــم عــن
تقديــر للعمــل الــذي يتــواله مــن أجــل تنميــة الجمعيــات المنضويــة تحتــه
أو المســاهمة فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.

ويســتثنى مــن ذلــك االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن الــذي يســمح
لــه بالحصــول علــى الدعــم مــن المنظمــات الدوليــة ،ويتــم ذلــك بطريقــة
تنفيــذ المشــاريع المشــتركة ويأخــذ فــي أغلبهــا ناحيــة المؤتمــرات أو
الفعاليــات االحتفاليــة .إذ يســمح لالتحــاد بالحصــول علــى تمويــل مــن
منظمــة العمــل الدوليــة أواالتحــاد الدولــي للنقــل ،فاالتحــاد العــام عضــو
بهــذه االتحــادات ويلتــزم بتســديد اشــتراكاته لذلــك يحصــل علــى تمويــل
لبرامجــه المتعلقــة بالتدريــب النقابــي وإعــداد الدراســات .كمــا يحصــل
االتحــاد علــى تمويــل لمشــاريعه مــن مؤسســات أخــرى مثــل فريدريــش
أيبــرت األلمانيــة .بشــكل عــام ال توجــد معارضــة مــن الحكومــة
لحصــول اتحــاد العمــال علــى دعــم مالــي مــن جهــات أجنبيــة عماليــة
لتنفيــذ برامجــه ،إال إن هــذه المنظمــات األجنبيــة ليــس لديهــا تواصــل
مباشــر مــع الحكومــة لكــي تســاهم فــي فــرض أو مناقشــة السياســات
العامــة فــي مجــال العمــال مــع الحكومــة.
ويــرى كل ممــن تــم اســتفتاؤهم بــأن مســاهمة المانحيــن (إن وجــدوا)
فــي توفيــر بيئــة تمكينيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي ضعيفــة جــداً
ويعــود ذلــك إلــى أن المموليــن المحدوديــن ال يطرحــون مــع الجهــات
الرســمية معانــاة ومشــاكل وبيئــة عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي ،أو
ان الجهــات الرســمية ال تســمح لهــم بمناقشــة هــذا الموضــوع معهــم ،أو
إن هــذه القضيــة ليســت فــي أولويــات الجهــات المانحــة والدوليــة.

وتذكــر إحــدى المســاهمات فــي االســتبيان عنــد مراجعــة قانــون
الجمعيــات األهليــة لعــام  1989مــا يلــي “ ،ارى أنــه فــي هــذا الجانــب
الوضــع ســيئ جــدا حيــث ال يســمح للجمعيــات االهليــة بالحصــول علــى
التمويــل ســواء مــن الشــركات والمؤسســات المحليــة أو مــن المنظمــات
الدوليــة ،ولكــن ارى انــه يمكــن الســماح للجمعيــات بالحصــول علــى
التمويــل الــذي تحتاجــه ويكــون ذلــك تحــت مظلــة ومعرفــة ورقابــة
الــوزارة والجهــات الرســمية المناســبة .وبالمقابــل فــإن الجمعيــات
نفســها ال تتمكــن مــن االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة والتــي ال تمانــع
فيهــا الــوزارة مثــل العمــل علــى ايجــاد مصــادر دخــل جيــدة مــن عمــل
مشــترك بيــن الجمعيــات او اســتثمارات مناســبة ،الــخ».
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هل تمكنت مؤسسات المجتمع المدني في البحرين من العمل
في ظل التضييق عليها؟
لــم تتمكــن مؤسســات المجتمــع المدنــي البحرينيــة مــن تجــاوز
المضايقــات التــي فرضتهــا عليهــا الجهــات الرســمية وعلــى رأســها
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة .كمــا لــم تتمكــن مــن تجــاوز األزمــة
الماليــة الشــديدة التــي تتعــرض لهــا إال فــي أضيــق الحــدود لبعــض
الجمعيــات مــن خــال حــث أعضائهــا علــى اســتمرار دعمهــا ماليــا
لتحقيــق الحــد األدنــى لتغطيــة مصاريفهــا .ومــن ناحيــة ثانيــة لــم تتمكــن
هــذه الجمعيــات مــن تكويــن اتحــادات أو شــبكات عمــل للتواصــل
وتنســيق المواقــف فيمــا بينهــا وربمــا يعــود ذلــك لســببين رئيســيين،
األول محاصــرة الجهــات الرســمية العمــل المدنــي وخاصــة المســتقل،
الثانــي االنقســام بيــن هــذه الجمعيــات الــذي حــدث لهــا بعــد أحــداث
 2011وهــو انعــكاس لالنقســام الحــاد فــي المجتمــع بشــكل عــام.
فمؤسســات المجتمــع المدنــي وبالرغــم مــن البيئــة الطــاردة والصعبــة
التــي تعيشــها لــم تتمكــن مــن توحيــد جهودهــا وخلــق بيئــة مناســبة
يتــم مــن خاللهــا التحــاور بينهــا للوصــول الــى حلــول مناســبة .فقــد
أظهــر كل مــن أبــدوا رأيهــم مــن خــال االســتبيان تأســفا ً علــى مثــل
هــذا الوضــع الصعــب الــذي ال يتيــح لهــذه الجمعيــات خلــق بيئــة مواتيــة
للعمــل .ويذكــر أحــد الذيــن أجريــت معهم المقابــات “إن وضــع التحاور
بيــن الجمعيــات وبعضهــا البعــض ســيئ وحتــى فــي مجــال الجمعيــات
النســائية التــي تنضــوي تحــت مظلــة االتحــاد النســائي يحــدث فيمــا بينهــا
تنافــس علــى بعــض البرامــج أو الفعاليــات بينمــا يفتــرض أن يكــون فيمــا
بينهــا تعــاون مــن أجــل انجــاح البرامــج وتطويرهــا”.
فيمــا تعتقــد شــخصية أخــرى إنــه ال توجــد آليــة واضحــة للتشــاور بيــن
الجمعيــات األهليــة نفســها ممــا يضعــف موقفهــا تجــاه الجهــات الرســمية
وعلــى األخــص وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة .كمــا تــرى انــه
بالرغــم مــن وجــود مذكــرات تفاهــم بيــن بعــض الجمعيــات أو االتحادات
وبعــض الجهــات الرســمية مثــل المجلــس األعلــى للمــرأة فــإن المجلــس
ال يدعوهــم أليــة مشــاورات حتــى فيمــا يتعلــق بإعــداد التقاريــر الوطنيــة
التــي تقــدم لبعــض الجهــات فــي األمــم المتحــدة بمختلــف مؤسســاتها.
وفــي بعــض االحيــان يتــم اســتدعاء بعــض الجمعيــات (المرضــي
عنهــا) الجتماعــات وال يؤخــذ رأيهــا إذا اختلــف عمــا تطرحــه الجهــات
الرســمية.
تجــاه هــذا الواقــع الصعــب هنــاك بصيــص مــن أمــل وهــو أن تعمــل
هــذه الجمعيــات بالتنســيق فيمــا بينهــا فــي الحــد األدنــى أثنــاء طــرح أيــة
مشــاريع مثــل مقتــرح قانــون الجمعيــات الــذي طــرح فــي العــام 2013
كمــا يتــم التنســيق فــي مواقفهــا أثنــاء انعقــاد أو حضــور اجتماعــات لجنة
حقــوق األنســان التــي تدعــو لهــا وزارة الخارجيــة فــي البحريــن ،كمــا
يتــم التنســيق فيمــا بينهــا فــي تقديــم تقاريــر الظــل الخاصــة بمجلــس
حقــوق األنســان أو تقاريــر الســيداو والتقاريــر الحقوقيــة األخــرى.
أمــا فيمــا يتعلــق بالمقاربــات الحقوقيــة لعمــل هــذه الجمعيات حيــث يعتبر
هــذا الجانــب أحــد االنتقــادات التــي توجههــا بعــض الجمعيــات لــوزارة
العمــل والتنميــة االجتماعيــة التــي تفرض علــى الجمعيات قانون أساســي

موحــد وال يتضمــن المقاربــات الحقوقيــة وخاصــة لتلــك الجمعيــات
التــي تعمــل فــي مجــال المــرأة أو غيرهــا .وبســبب التدريــب والثقافــة
والخبــرة الدوليــة التــي يتمتــع بهــا أغلــب قيــادات مؤسســات المجتمــع
المدنــي أصبحــت المقاربــة الحقوقيــة جــزءاً مــن الممارســات الفعليــة
التــي تقــوم بهــا هــذه المؤسســات ،ويقــول أحــد الذيــن تــم اســتطالع
رأيهــم فــي هــذا الجانــب“ :تعمــل بعــض الجمعيــات بشــكل متواصــل
مــن أجــل الحفــاظ علــى مصالــح وحقــوق الفئــات التــي تعتبــر مــن
أهــم أهدافهــا تقديــم الدعــم لهــا ،وهــذا هــو التنفيــذ الفعلــي لتحقيــق هــذه
المبــادئ ،وفــي األخــص الجوانــب االقتصاديــة ”.وبالنســبة لالتحــاد
العــام لنقابــات عمــال البحريــن« :تعتبــر حريــة العمــل وحريــة العمــال
االقتصاديــة مــن المعاييــر األساســية لالتحــادات الدوليــة وإذا وجــد
االتحــاد الدولــي إن هنــاك نقــص أو عــدم االلتــزام بهــذه الجوانــب ال
تقبــل العضويــة فيــه أو يتــم تجميــد عضويــة االتحــادات التــي ال تلتــزم
بالمعاييــر الحقوقيــة ،وهنــاك لجنــة خاصــة فــي االتحــاد الدولــي تراقب
االلتــزام بهــذا الجانــب مــن قبــل االتحــادات العماليــة العضــوة فيــه.
ويهتــم االتحــاد الدولــي واالتحــادات الوطنيــة بتســليط الضــوء علــى
الحكومــات التــي تنتهــك حقــوق العمــال والحريــات ويتــم اســتدعاء
ممثلــي الــدول التــي تنتهــك حقــوق العمــال فيهــا ســنويا للمســاءلة
ومناقشــتها .وهنــاك اهتمــام شــديد بهــذا الجانــب مــن قبــل االتحــاد
الدولــي واالتحــادات الوطنيــة وهــذا مــا ســاعد االتحــاد العــام لنقابــات
عمــال البحريــن فــي الوصــول الــى االتفــاق الثالثــي مــع الحكومــة
الــذي علــى ضوئــه تــم إعــادة  4،500عامــل تــم فصلهــم مــن مراكــز
عملهــم أبــان أحــداث  2011فــي البحريــن”.
ويــرى بعــض ممــن تــم اســتطالع رأيهــم ( 3أشــخاص) أنــه ال توجــد
سياســات واضحــة لمقاربــات حقــوق األنســان فــي عمــل مؤسســات
المجتمــع المدنــي وهــذا مــا يتوافــق مــع الواقــع العملــي .إال ان األغلبية
( 11شــخص) تــرى إن مبــادئ حقــوق االنســان يتــم االلتــزام بهــا
بشــكل أو بآخــر فــي عمــل هــذه المؤسســات بالرغــم مــن كونهــا غيــر
مؤسســية وغيــر مكتوبــة.
تعتبــر معاييــر الحوكمــة مثــل المســاءلة والشــفافية واإلفصــاح عــن
المعلومــات مــن أهــم معاييــر تقــدم وتطــور مؤسســات المجتمــع
المدنــي وعلــى األخــص تنميتهــا اإلداريــة .تشــمل المســاءلة تقديــم
مجالــس إدارات الجمعيــة التقاريــر المتعلقــة بــأداء الجمعيــة خــال
فتــرة تولــي مجلــس االدارة المســؤولية ســواء أكانــت تقاريــر األداء
أو التقاريــر الماليــة وعلــى األخــص الكشــف عــن المموليــن وتقديمهــا
بالتفصيــل الجتمــاع الجمعيــة العموميــة لمناقشــتها واعتمادهــا أو
التصديــق عليهــا .وتشــمل الشــفافية عــرض هــذه التقاريــر أمــام
أعضــاء الجمعيــة العموميــة ونشــر بعضهــا وعلــى األخــص التقاريــر
الماليــة وتقاريــر األداء الســنوية علــى الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة
لجعلهــا فــي متنــاول الجمهــور .كمــا أن اعتمــاد المعاييــر الديمقراطيــة
فــي إدارة أعمــال الجمعيــات فــي غايــة األهميــة .وتعتبــر مدونــات
الســلوك احــدى المعاييــر التــي بــدأت تأخــذ بهــا منظمــات المجتمــع
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المدنــي الدوليــة وبــدأت تطالــب المؤسســات المحليــة باعتمادهــا كســلوك
لعمــل الجمعيــات ،ومــن المفيــد االشــارة الــى إن بعــض الجمعيــات
البحرينيــة بــدأت فــي اعتمــاد مجموعــة مــن مدونــات الســلوك التــي
يوقــع عليهــا مــن قبــل القيادييــن والفاعليــن فــي الجمعيــات باإلضافــة الى
األعضــاء العادييــن .إال إن المؤسســات البحرينيــة الزالــت بعيــدة عــن
االلتــزام بهــذه المعاييــر إذ يــرى شــخصان ممــن تــم اســتطالع رأيهــم
أن مؤسســاتهم لديهــا مدونــات ســلوك ،فيمــا أغلــب مــن تــم اســتطالع
رأيهــم ( 12شــخص) يقولــون أن منظماتهــم ليــس لديهــا مدونــات ســلوك
أو آليــات للمســائلة والشــفافية واإلفصــاح .ويــرى مــن تمــت مقابلتهــم إن
معاييــر الحوكمــة ومنهــا المســاءلة والشــفافية ال يتــم االلتــزام بهــا إال فــي
أضيــق الحــدود وهــي اثنــاء انعقــاد الجمعيــة العموميــة الســنوية وفــي
أغلــب الحــاالت ال يركــز األعضــاء علــى مناقشــات التقاريــر ســواء
الماليــة أو التقاريــر اإلداريــة كمــا ال تنشــر أغلــب الجمعيــات تقاريرهــا
أو حســاباتها الماليــة علــى المواقــع االليكترونيــة للجمعيــات التــي هــي
أيضـا ً تعانــي مــن ضعــف فــي تحديــث بياناتهــا ويعــزى ذلــك لعــدم توفــر
موظفيــن متفرغيــن لمتابعــة هــذه األمــور بســبب ضعــف الوضــع المالــي
للجمعيــات.
إن انتشــار المناصــرة وتــداول األخبــار والمعلومــات وكشــف بعــض
المظالــم أو االنتهــاكات علــى وســائل التواصــل أســتدعى تزايــد الجهــات
الرقابيــة علــى هــذه الوســائل وتزايد حاالت اســتدعاء النشــطاء للتحقيقات
الجنائيــة كمــا ســبق ذكــره .ونشــرت بعــض الهيئــات الرســمية توجهــا
لتقديــم مشــروع قانــون يعطيهــا الحــق فــي مزيــد مــن الرقابــة علــى
حســابات التواصــل االجتماعــي الشــخصية والعامــة وتقديــم النشــطاء
للمحاكمــات مقابــل مواقفهــم فــي هــذا الجانــب ،حيــث صــرح نائــب
الرئيــس التنفيــذي للعمليــات والحوكمــة فــي هيئــة المعلومــات والحكومــة
االلكترونيــة إن الحكومــة ســتقدم مشــروع يتعلــق بمراقبــة البيانــات كمــا
ذكــر “إن هــذا المشــروع ويســمى كذلــك  SIEMاو المراقبــة االمنيــة
باســتخدام الــذكاء األصطناعــي ،وهــو بمثابــة نظــام يســتطيع تجميــع كل
مــا كتــب علــى الشــبكة العنكبوتيــة ويســتطيع تحليلــه واعطــاء مؤشــرات
مــن شــانها الوصــول الــى الفاعــل او تفــادي الخطــر او الوصــول الــى
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من كل ما تم استعراضه كيف لمؤسسات المجتمع المدني أن
تنقد نفسها والعمل المدني بشكل عام في البحرين؟
يــرى أغلــب ممــن تمــت مقابلتــه أو ممــن شــارك فــي االســتبيان أن واقــع
المجتمــع المدنــي فــي البحريــن ليــس فــي أحســن حاالتــه بــل فــي أســوئها
علــى مــدى الزمــن الماضــي ،ويــرى العديــد مــن الكتــاب والصحفييــن
مــن خــال كتاباتهــم إن البحريــن تســتحق أفضــل ممــا هــو اآلن وإنهــا
بحاجــة الــى خطــوات فعليــة وعمليــة تقــدم عليهــا الحكومــة مــن أجــل
الحفــاظ علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي ودعمهــا كــي تكــون أكثــر
فاعليــة باعتبــار إن هــذه المؤسســات أصبحــت مؤشــراً لحريــة العمــل
السياســي واالجتماعــي والثقافــي فــي البحريــن ولواقــع حريــة الــرأي
والتعبيــر .وللحفــاظ علــى هــذا اإلرث مــن العمــل المدنــي توصلــت
الدراســة الــى بعــض التوصيــات وهــي:
1.التــزام الحكومــة بتنفيذ توصيــات الحوار الوطني لعام 2011م المتعلقة
بمؤسســات المجتمــع المدنــي وعلــى األخــص التوصيــات التاليــة :ســن
قانــون جديــد للجمعيــات األهليــة ،وزيــادة الدعــم المــادي للجمعيــات
وتوزيعــه وفــق معاييــر واضحــة ،وتنظيــم العالقــات الخارجيــة
للجمعيــات األهليــة وأن تكــون فــي حــدود األهــداف التــي أنشــئت لهــا،
وزيــادة الشــراكة والتنســيق بيــن القطــاع العــام والجمعيــات ،وكذلــك
التــزام الحكومــة بالتوصيــة الــواردة فــي المحــور االقتصــادي والتــي
تنــص علــى «زيــادة مشــاركة رجــال األعمــال واالقتصادييــن وغرفــة
تجــارة وصناعــة البحريــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي عمليــة
صنــع القــرارات االقتصاديــة ،وتمثيلهــم فــي المؤسســات والشــركات
الحكوميــة المعنيّــة بالنشــاط االقتصــادي».
2.اصــدار قانــون عصــري حديــث يلبــي الطمــوح ويدعــم حريــة عمــل
مؤسســات المجتمــع المدنــي ويســاهم فــي تطورهــا وتنميتهــا واألخــذ
بعيــن االعتبــار مشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي صياغــة
القانــون المقتــرح مــن البدايــة علــى أن يتــم األخــذ بتوصيــات هــذه
الجمعيــات الحريصــة علــى الوطــن والمواطنيــن وتحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة.

الحصــول علــى تمويــل مــن المنظمــات الدوليــة تحــت مــرأى ومســمع
وإشــراف الجهــات الرســمية وبموافقتهــا مــن أجــل القيــام بتنفيــذ
برامجهــا التنمويــة.
6.المزيــد مــن حريــة الــرأي والتعبيــر لمؤسســات المجتمــع المدنــي
وعلــى األخــص نقــد الجهــات الرســمية وقيــام هــذه المؤسســات بالتعبئــة
الجماهيريــة مــن أجــل المشــاركة فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة
بمــا يكــون لــه عائــد إيجابــي علــى المجتمــع البحرينــي وتحقيــق التنميــة
المســتدامة والمشــاركة فــي إعــداد السياســات التنمويــة.
7.أن تعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى تطويــر أدائهــا لتتحــول
للعمــل المؤسســي الملتــزم والمنظــم وأن تعمــل علــى اســتكمال
منظومــة الحوكمــة والمحاســبة والشــفافية واعتبــار مبــادئ حقــوق
األنســان والشــرعة الدوليــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن منظومتهــا المؤسســية
فــي العمــل وأن تعمــل علــى إضافــة العناصــر المتعلقــة بحقــوق
األنســان ألنظمتهــا األساســية .وفــي هــذا المجــال البــد مــن تدريــب
هــذه المؤسســات علــى اتبــاع وتنفيــذ مبــادئ اســطنبول 10التــي تعنــى
بتطويــر مؤسســات المجتمــع المدنــي.
8.أن تعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى اســتقطاب الشــباب
للمشــاركة فــي أعمــال الجمعيــات ويمكــن ان تتبنــى الجمعيــات الشــباب
ضمــن برامــج يكلفــون هــم بإعدادهــا وتنفيذهــا تحــت اشــراف أو متابعة
مــن االعضــاء القدامــى فــي الجمعيــات ممــا ســينمي قــدرات الشــباب
ويقــدم لهــم فــرص تنفيــذ البرامــج التــي يــرون انهــا تتناســب واألفــكار
الشــبابية وأن يشــارك الشــباب فــي مجالــس ادارات الجمعيــات.
9.يعتبــر توفــر المعلومــات مــن أجــل قيــام مؤسســات المجتمــع المدنــي
بمهــام البحــث والدراســات فــي مجــال أهدافهــا لتطويــر أدائهــا أو
لتطويــر المجتمــع مســألة مهمــة ،لذلــك البــد مــن أن يواكــب ذلــك توفــر
المعلومــات وتوفيــر الجهــات الرســمية هــذه المعلومــات والبيانــات لــن
يتأتــى ذلــك إال بإقــرار قانــون حــق الوصــول الــى المعلومــات وقانــون
الصحافــة علــى أن يســمح بمزيــد مــن حريــة الصحافــة والبحــث العلمي
واألكاديمــي.

3.البــد مــن النظــر الــى عنصــر انعــدام الثقــة بيــن الجمعيــات والجهــات
الرســمية وأن تبــدأ الــوزارة باتخــاذ خطــوات مناســبة لتعزيــز هــذا
التوجــه ومنهــا تطويــر آليــات التشــاور بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي
وبيــن الجهــات فيمــا يتعلــق بالمشــاورات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة 	10.بــدء حمــات التوعية والمناصرة على وســائل التواصل االجتماعي
التــي أخــدت منحــى جيــداً ،حيــث فتــح العديــد مــن الصحفيين والنشــطاء
وخاصــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة وحقــوق األنســان ومجــال الدفــاع
لهــم مواقــع علــى وســائل التواصــل االجتماعــي األكثــر انتشــاراً فــي
عــن حقــوق المــرأة وإعــداد التقاريــر ،بــدالً مــن التهميــش واالســتبعاد.
البحريــن مثــل االنســتغرام ،تويتــر والفيــس بــوك وقنــوات للجمعيــات
والتخلــي عــن اســلوب التعامــل الفوقــي مــع الجمعيــات األهليــة.
علــى اليوتيــوب.
4.أثبــت التنســيق بيــن الجمعيــات والتشــبيك فيمــا بينهــا نجاحا ً جيــداً عندما
اتحــدت ونســقت مواقفهــا تجــاه مقتــرح القانــون الــذي قدمتــه الحكومــة 11.أن تتوســع الجمعيــات فــي موضــوع التحشــيد لموضــوع معيــن
ضمــن وســائل التواصــل االجتماعــي مثــل تويتــر ووســائل التواصــل
نتــج عنــه أن تــم ســحبه مــن التــداول فــي البرلمــان ،لذلــك البــد مــن
االجتماعــي األخــرى ،ضمــن اإلطــار المســموح بــه .وعلــى ســبيل
اســتمرار مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تطويــر أســاليب الحــوار فيمــا
المثــال مــا قــام بــه االتحــاد النســائي حيــث دشــن حمــات مناصــرة كان
بينهــا والعمــل علــى زيــادة التشــبيك لتشــكيل عنصــر قــوة وضغــط علــى
آخرهــا إللغــاء بعــض المــواد القانونيــة التــي تســاعد علــى االفــات مــن
الجهــات الرســمية مــن أجــل تطويــر وتحقيــق أهــداف هــذه المؤسســات
العقــاب لجرائــم االغتصــاب.
وفســح المجــال وتعزيــز بيئــة عمــل المؤسســات.
5.حتــى اصــدار القانــون المتوافــق عليــه بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي
والجهــات الرســمية يفتــرض الســماح لمؤسســات المجتمــع المدنــي

12.العمــل علــى زيــادة التشــبيك والتنســيق والتعــاون بيــن مؤسســات
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المجتمــع المدنــي لمواجهــة التحديــات والتضييــق علــى عملهــا بمــا
يتناســب وتحقيــق أهــداف كل جمعيــة أو قطــاع مجتمعــي علــى حــده.
13.الحــث علــى التواصــل مــع أعضــاء مجلــس النــواب ووزارة العمــل
والتنميــة االجتماعيــة لمشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي صياغــة
التعديــات المتوقــع إدخالهــا علــى قانــون الجمعيــات األهليــة أو تقديــم
مقتــرح قانــون جديــد .واالســتعداد مــن قبــل المؤسســات الحتمــال تقديــم
الــوزارة قانــون جديــد بشــكل مفاجــئ بعيــداً عــن تطلعــات مؤسســات
المجتمــع المدنــي البحرينيــة.
14.أهميــة التشــبيك مــع الجهــات الرســمية وعلــى األخــص وزارة العمــل
والتنميــة االجتماعيــة والمجلــس األعلــى للمــرأة وغرفــة تجــارة وصناعــة
البحريــن والجهــات الرســمية األخــرى.
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www.annd.org - 2030monitor.annd.org - civicspace.annd.org
21

Arab NGO Network for Development

Arab-NGO-Network-for-Development

@ArabNGONetwork

anndmedia

