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البحرين : واقع المجتمع المدني وتأثيره في الواقع االجتماعي



٢٠١٩
 البحرين : واقع المجتمع المدني وتأثيره في الواقع االجتماعي

ى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني  تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي، الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــر
ي بدأتــه الشــبكة عــام ٢٠١8. يســعى المرصــد الــى مواكبة األخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني  الــذ
التــي ينتجهــا المرصــد علــى  وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا. يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة 

ــة اإللكتروني: موقع

http://civicspace.annd.org

اقليميــة  شــبكة  هــي  للتنميــة  الحكوميــة  غــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و ٢3 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي 
المكتــب  بينمــا تأســس  الشــبكة ســنة ١٩٩7  انطلــق عمــل  ١٢ دولــة عربيــة. 

بــروت  عــام ٢٠٠٠ ي للشــبكة فــي  التنفيــذ

ص.ب: ٤٧٩٢ / ١٤ - المزرعة: ١١٠ ٥ - ٢٠٧٠ - بيروت لبنان
هاتف: ٣٦٦ ٣١٩ ١ ٠٠٩٦١       -         فاكس: ٨١٥٦٣٦ ١ ٠٠٩

http://civicspace.annd.org
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منهجية عمل التقرير

اتبع الباحث المنهجية التالية في صياغة التقرير: 

البحث المكتبي: مراجعة المصادر مثل التقارير، المواقع . 	
االلكترونيــة لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والموقــع 
القانونــي البحرينيــة.  اإللكترونــي لهيئــة التشــريع والــرأي 
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. 
ــل  ــة لعم ــن المنظم ــى القواني ــاع عل ــث باالط ــام الباح ــا ق كم
ــع التعديــات التــي أدخلــت  مؤسســات المجتمــع المدنــي وجمي
عليهــا وكذلــك دراســة بعــض أوراق العمــل المتعلقــة بالظروف 
أو البيئــة التــي تعمــل فيهــا هــذه المؤسســات والمصاعــب التــي 
ــة  ــات لبرامجهــا ومشــاركاتها المحلي ــذ الجمعي تحــول دون تنفي
 والعربيــة والدوليــة والتــي ســيتم اســتعراضها فــي هــذا التقرير. 

إعداد استبيان: بناء على ما تتطلبه الدراسة من معلومات . 	
ــبكة  ــع الش ــا م ــق عليه ــر المتف ــداد التقري ــة اع ــب منهجي وحس
العربيــة فقــد قــام الباحــث بعمــل اســتبيان تــم مــن خالــه إعــداد 
األســئلة المتعلقــة بالمواضيــع محــل الدراســة وركــزت األســئلة 

علــى المواضيــع التاليــة:
التمويــل وبالــذات الخارجــي والبيئة القانونية وتســجيل . 	

الجمعيــات وادارتهــا
الوصول للمعلومات التي تحتاجها الجمعيات. 	
المشاورات مع الجهات الرسمية. 	
مدى قانونية حرية الرأي والتعبير والتشبيك. 	
دور مؤسسات المجتمع المدني في اعداد السياسات. 	
مــدى تعزيــز المانحيــن لبيئــة عمــل مؤسســات المجتمع . 	

المدنــي فــي قضايــا التنميــة
قيــاس مــدى التشــاور بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي . 	

مــع بعضهــا
مــدى انطــاق مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي عملهــا . 	

ــوق االنســان ــادئ حق مــن مب
مــدى التــزام مؤسســات المجتمــع المدنــي بتعزيــز . 	

ــفافية واالفصــاح  ــز الش ــدى تعزي ــة وم ــائلة المتبادل المس
ــا. ــي عمله ف

لقــد تــم إرســال االســتبيان لـــ 		 شــخص اســتجابوا 
ــا  ــم، بينم ــاث 		٪ منه ــل االن ــتبيان ويمث ــم لاس جميعه
يمثــل الذكــور 		٪. وقــد بلــغ عــدد المســتطلعة آراؤهــم 
ــا  ــن 		 و		 عام ــراوح بي ــي تت ــة الت ــة العمري مــن الفئ

ــبة 		٪.  ــا نس ــن 		 عام ــا زاد ع ــبة 		٪ وم نس

 Google وقــد تــم تصميم االســتبيان وتنفيــذه عبر تطبيقــات
وتولــى فريــق عمــل جمــع البيانــات مــن المســتطلعة آراؤهــم 
مــن  وتوجيــه  بإشــراف  النتائــج  واســتخاص  وتحليلهــا 

الباحــث. 

مقابالت شخصية مع بعض النشطاء والعاملين في مؤسسات . 	
آراء  الســتطاع  مقابــات  بعمــل  القيــام  المدنــي:  المجتمــع 
العامليــن فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي حــول محــاور الدراســة 
وتــم التركيــز علــى التحديــات والحلــول وكانــت محــاور المقابــات 

كالتالــي:
ــي )التســجيل . 	 ــة لمؤسســات المجتمــع المدن ــة القانوني البيئ

واالنتظــام فــي العمــل( المشــاكل والمعوقــات التــي تتعــرض 
لهــا هــذه المؤسســات.

مــدى فاعليــة المشــاورات مع الجهــات الرســمية والتعاون . 	
ــال  ــي مج ــة ف ــة الفاعل ــات الحكومي ــن المؤسســات والجه بي
ــة  ــر الدوري ــة المســتدامة أو فــي مجــال إعــداد التقاري التنمي
ــة حقــوق اإلنســان فــي  ــر حال ــر الســيداو أو تقري ــل تقري مث

ــن. البحري
تمكــن مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن التمويــل المحلــي . 	

)صنــدوق دعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي( وإمكانيــة 
الوصــول أو الســماح لهــذه المؤسســات مــن الحصــول علــى 

ــة. ــات دولي ــن منظم ــل م التموي
سهولة / صعوبة إمكانية الوصول للمعلومات.. 	
المســاءلة والشــفافية واإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة . 	

بالمؤسســات نفســها.
مدى اعتماد مبادئ حقوق االنســان في أنشــطة المؤسسات . 	

أو تعاماتهــا اليومية.
دور مؤسســات المجتمــع المدنــي في المشــاركة فــي إعداد . 	

السياســات العامــة.
إمكانية المشاركة في الشأن العام المحلي.. 	
التوصيات والحلول.. 	

اجتماعات فريق العمل: عقد الباحث عدد من االجتماعات . 	
ــل  ــة، عم ــداف الدراس ــح اه ــاعد لتوضي ــل المس ــق العم ــع فري م
االســتبيان، آليــة اجــراء المقابــات الشــخصية واالختيــار، تحليــل 
وكتابــة  المهــام  توزيــع  والمقابــات،  االســتبيان  مــن  النتائــج 

ــات. ــد التعدي ــر بع ــح التقري ــر، تنقي التقري
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مملكــة البحريــن تتكــون مــن مجوعــة مــن الجــزر البحريــة )حوالــي 		 
ــي الشــرق  ــي ف ــج العرب ــي مــن الخلي ــي الســاحل الغرب ــع ف ــرة( تق جزي
مــن شــبه الجزيــرة العربيــة وعاصمتهــا المنامــة. ترتبــط البحريــن مــع 
ــام 				  ــي الع ــح ف ــة الســعودية بجســر صناعــي إفتت ــة العربي المملك
بطــول 		 كيلــو 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 	00	 الــذي 
ــك  ــة المل ــا جال ــي يقوده ــة الت ــة االصاحي ــة المرحل ــي بداي ــدر ف ص
حمــد بــن عيســى آل خليفــة حيــث تنــص المــادة )	/ب( مــن الدســتور 
علــى “حكم مملكــة البحريــن ملكــي دســتوري وراثــي« وتنــص المــادة 
ــن ديمقراطــي، الســيادة  ــى »نظــام الحكــم فــي مملكــة البحري )	/د( عل
فيــه للشــعب مصــدر الســلطات جميعــا، وتكــون ممارســة الســيادة علــى 

الوجــه المبيــن بهــذا الدســتور ».

 يبلــغ عــدد الســكان كمــا فــي 		0	 حوالــي 		0،	0	،	 نســمة يبلــغ 
البحرينييــن منهــم حوالــي 		٪ فيمــا تبلــغ نســبة األجانــب 		٪. ومــن 
ــتقطاب  ــص اس ــتمر وباألخ ــد مس ــي تزاي ــكان ف ــدد الس ــح إن ع الواض
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 		0	 

بهــدف التأثيــر علــى التركيبــة الســكانية الســابقة. 

مليــار   		 حوالــي  الســنوي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  ويبلــغ   
الديــن  حجــم  بلــغ  فيمــا   .	0		 العــام  فــي  كمــا  أمريكــي  دوالر 
دينــار(،  مليــار   		.			( أمريكــي  دوالر  مليــار  العــام 			.		 
الوطنــي. الناتــج  العــام حوالــي 	0	٪ مــن  الديــن  بلــغ حجــم   أي 

نبذة عامة عن مملكة البحرين
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ــدم مؤسســات  تعتبــر مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي البحريــن مــن أق
ــة  ــة األدبي ــة، حيــث تأسســت األندي ــدول العربي المجتمــع المدنــي فــي ال
ــذي  ــي ال ــادي األدب ــل الن ــرن الماضــي مث ــي عشــرينات الق ــة ف والثقافي
ــة  ــم تأســيس أندي ــم ت ــة المحــرق ســنة 0			، ومــن ث تأســس فــي مدين
ونــادي   ،				 األهلــي  النــادي  مثــل،  أخــرى  وثقافيــة  رياضيــة 
العروبــة 				. وتبلــورت 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 				 فــي 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 
ــي  ــداب البريطان ــرة االنت ــاء فت ــذاك أثن ــز آن ــؤولين اإلنجلي ــاء المس نس
للبحريــن، ونظــرا لوجــود هــذه الجمعيــات واألنديــة بــدأت البحريــن فــي 
تنظيــم إصــدار التراخيــص لتأسيســها، حيــث صــدر قانــون الترخيــــص 
ــه فــي  ــل علي ــم صــدر تعدي ــوادي لعــام 				، ومــن ث ــات والن للجمعي
ــائد  ــون 		/				 الس ــوم بقان ــدر المرس ــم ص ــن ث ــام 				م وم الع

ــى اآلن. حت

ــدأ  ــا ب ــة كم ــرق الفني ــة والف ــة والثقافي ــة الرياضي ــداد األندي ازدادت أع
ــات  ــي جامع ــين ف ــن الدارس ــة البحري ــة لطلب ــط الطابي ــكيل الرواب تش
ــي  ــة ف ــة األمريكي ــا الجامع ــا ومنه ــة فيه ــوا للدراس ــي ابتعث ــدول الت ال
ــر  ــع التكري ــى األخــص فــي مصن ــي وعل ــدأ الحــراك العمال بيــروت وب
وشــركة اســتخراج النفــط »بابكــو” حيــث قــام العمــال فــي مصنــع 
التكريــر بإضرابــات عماليــة ومظاهــرات فــي العــام 				 بعــد العدوان 
ــة  ــادات هيئ الثاثــي علــى مصــر، بهــذا العــام أيضــاً تمــت محاكمــة قي
االتحــاد الوطنــي، وهــي أول تجمــع سياســي يجمــع الشــيعة والســنة فــي 
البحريــن وتأســس بعــد موجــة المواجهــات والمفاوضــات مــع االنجليــز 
فــي العــام 				م. وبمحاكمــة وحــل الهيئــة انتهــى أول تجمــع سياســي 
وطنــي فــي البحريــن. كمــا قــاد العمــال انتفاضــة مــارس العــام 				م. 
وفــي عــام 				 تأسســت أســرة األدبــاء والكتــاب مــن مجموعــة مــن 
ــاً تأســس  ــام تقريب ــد ع ــن، وبع ــن البحرينيي ــعراء والمثقفي ــاء والش األدب
مســرح أوال فــي عــام 0			م، وتأسســت جمعيــة أوال النســائية وهــي 
ثانــي جمعيــة نســائية لاهتمــام بشــأن المــرأة فــي مدينــة المحــرق. ثــم 
ــام 				،  ــر ع ــي 	 فبراي ــائية ف ــف النس ــاة الري ــة فت ــت جمعي تأسس
وهــي أول جمعيــة نســائية يتــم تأسيســها فــي إحــدى قــرى البحريــن، ولــم 
ــي عــام  ــراج السياســي ف ــة االنف ــي مرحل ــة رســميا إال ف تشــهر الجمعي
ــة  ــي الجامعــات الخارجي ــة الدارســين ف ــى مســتوى الطلب 	00	م. وعل
تطــورت الروابــط الطابيــة الــى نظــام مؤسســي أفضــل حيــث تــم 
ــن فــي الخــارج  ــة البحري ــي لطلب اإلعــان عــن تأســيس االتحــاد الوطن

ــر عــام 				م. ــي 		 فبراي ف

منــذ بدايــة االنفــراج السياســي أي مشــروع جالــة الملــك فــي شــباط مــن 
ــي، صــدر  ــل الوطن ــاق العم ــى ميث ــت عل ــد التصوي عــام 	00	م، وبع

دســتور عــام 	00	، الــذي أعتبرتــه المعارضــة غيــر متوافــق عليــه، 
ــي  ــة ف ــس البلدي ــواب والمجال ــس الن ــات لمجل ــم إجــراء أول انتخاب وت
	00	. انعكــس هــذا االنفــراج علــى الرغبــة فــي تأســيس مجموعــة 
مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي وخاصــة المهتمــة بشــأن حقــوق 
ــة  ــان والجمعي ــوق االنس ــة لحق ــة البحريني ــت الجمعي ــان فتأسس اإلنس
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  نشــاط  وتوســع  للشــفافية  البحرينيــة 
وتأسســت العشــرات مــن الجمعيــات النســائية وجمعيــات حقوقيــة 
ومهنيــة وجمعيــات متنوعــة أخــرى، وتــم البــدء ايضــا بتأســيس 
ــنة  ــم )		( لس ــون رق ــوم بقان ــد إصــدار المرس ــة بع ــات العمالي النقاب
	00	، المتعلــق بتأســيس النقابــات العماليــة. وفــي الســنوات األولــى 
مــن األلفيــة الثانيــة كان هامــش الحريــات العامــة وحريــة الــرأي 
ــدة  ــث صــدرت جري ــه اآلن حي ــا هــو علي ــر مم ــر أوســع بكثي والتعبي
الوســط فــي العــام 	00	، وقــد لبثــت الجريــدة أكثــر مــن 		 عامــاً 
ــي  ــل وزارة شــؤون اإلعــام ف ــرار إداري مــن قب ــا بق ــم إغاقه ــم ت ث
	 يوليــو 		0	 حتــى إشــعار آخــر. ثــم اتخــذ مجلــس إدارة الجريــدة 
قــراراً بتصفيــة أعمالهــا بعــام 		0	م بعــد مــرور عــام مــن التوقيــف. 
ــم  ــا بالرغ ــع صدوره ــن من ــة م ــائر فادح ــاك خس ــد الم ــراً لتكب ونظ
مــن الوســاطات ومحــاوالت حــل اشــكال توقيفهــا، وبذلــك أغلقــت أهــم 

ــة.  ــات الحكومي ــع باســتقالية عــن التوجيه ــت تتمت ــدة كان جري

الــى مزيــد مــن  العــام 		0	  ســارت تطــورات االحــداث منــذ 
ثــم  المدنــي  المجتمــع  أداء مؤسســات  أن ضعــف  الــى  التضييــق 
انتقلــت المرحلــة الــى اضطــرار بعــض الجمعيــات لتجميــد أنشــطتها 
ــة ألســباب  ــة االجتماعي ــا مــن وزارة العمــل والتنمي ــم حلٌه وأخــرى ت
ــة  ــار، بحــل جمعي ــة واآلث ــن للثقاف ــة البحري ــت هيئ ــك فعل عــدة، وكذل
البحريــن للتصويــر الفوتوغرافــي، وبــررت القــرار بـــ »ضلــوع 
 أعضــاء فــي الجمعيــة فــي أنشــطة مخالفــة للقانــون والنظــام العــام«.
ــة  ــوم صعب ــي الي ــع المدن ــات المجتم ــض مؤسس ــاع بع ــدو أوض  وتب
للغايــة، بانعــدام الحمــاس وروح المبــادرة وعــدم تمكنهــا من اســتقطاب 
الشــباب، حيــث لــم تعــد موجــودة لــدى العديــد مــن الناشــطين فــي تلــك 
ــن  ــا بعي ــل باألخــص إذا أخذن ــة العم ــي مواصل ــة ف ــات الرغب الجمعي
االعتبــار بأنه عمــل تطوعــي يأخــذ الكثيــر مــن الوقــت والجهــد، 
ــاريع  ــذ المش ــل تنفي ــن أج ــة م ــوارد المالي ــة الم ــك قل ــى ذل ــف ال أض
أو البرامــج المقــررة، كمــا أن البعــض ال يســتطيع حتــى دفــع إيجــار 

مقــره.
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ــال  ــر لعم ــاد الح ــن واالتح ــال البحري ــات عم ــام لنقاب ــاد الع االتح
ــن البحري

يأتــي االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن مــن أهــم الفاعليــن علــى 
ــال إذ ال زال  ــي أوســاط العم ــى األخــص ف المســتوى االجتماعــي وعل
ــة العمــل والحركــة نســبيا حيــث بالرغــم مــن المضايقــات  يتمتــع بحري
التــي يتعــرض لهــا مــن وقــت آلخر مثــل وقف مســيرته العمالية الســنوية 
ومنــع بعــض قياديــه مــن الســفر مــن وقــت آلخــر، إال أنــه ال زالــت هناك 
ــي مــن  ــف العمال ــة والتثقي ــوف العمالي ــم الصف ــي تنظي ــه ف مســاحة لعمل
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 		0	م، وفــي اعتقادنــا 
ــام  ــد الع ــة بع ــال وخاص ــدوره الفع ــام ب ــي القي ــاد ف ــتمرار االتح إن اس
ــة  ــة الدولي ــات العمالي ــن المنظم ــد م ــى ارتباطــه بالعدي ــود ال 		0	 يع
ــي”  ــي األمريك ــال الفيدرال ــاد العم ــي “واتح ــال العالم ــاد العم ــل اتح مث
ــا  ــة لم ــات الدولي ــذه المنظم ــع ه ــة االصطــدام م ــب الحكوم ــث تتجن حي
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 لاتحــاد 
ــي  ــدوره ف ــق ب ــا يتعل ــا فيم ــه. أم ــذه الخطــوط بممارســة عمل ــن ه ضم
ــام  ــد الع ــن بع ــر ممك ــذا غي ــة فه ــعبية المطلبي ــة الش ــتنهاض الحرك اس
		0	م. وفــي شــهر يونيــو مــن العــام 		0	 منعــت 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 
ــي كان  ــة الت ــيرته العمالي ــيير مس ــن تس ــاد م ــع االتح ــام 		0	 تمن الع
ــي. وتجــدر  ــال العالم ــوم العم ــو ي ــن ماي ــوم األول م ــي الي ــا ف ــوم به يق
االشــارة الــى أن الحكومــة بتاريــخ 	 أكتوبــر 		0	م تقدمــت بتعديــل 
ــاد  ــيس اتح ــل تأس ــاز التعدي ــث أج ــة بحي ــات العمالي ــون النقاب ــى قان عل
عمالــي لــكل نقابتيــن أو أكثــر وبذلــك تــم تأســيس االتحــاد الحــر لعمــال 
البحريــن بدعــم مــن بعــض الجهــات الرســمية، وجــاء هــذا كــردة فعــل 
ــه  ــذي لعبــه االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن فــي قيادت ــدور ال لل
للتظاهــرات واالعتصامــات العماليــة إبــان أحــداث العــام 		0	م. 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.

غرفة صناعة وتجارة البحرين

البيئــة االجتماعيــة والسياســية  فــي  الفاعليــن اآلخريــن  ومــن أهــم 
ــى  ــي وعل ــع المدن ــات المجتم ــي مؤسس ــن ه ــي البحري ــة ف واالقتصادي

ــوة  ــة وق ــوة اقتصادي ــع بق ــي تتمت ــتقلة والت ــبه المس ــك ش ــص تل األخ
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، 

ــة.  ــس البلدي ــواب والمجال ــس الن ــة لمجل ــات الوطني بعــد االنتخاب

تأسســت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن بعام 				م، وهــي الممثل 
ــال  ــال واألعم ــع الم ــن مجتم ــر ع ــاص والمعب ــاع الخ ــي للقط الرئيس
بأنشــطته وقطاعاتــه المختلفــة. تطــور دور الغرفــة كمــاً ونوعــاً كأقــدم 
ــو  ــل النم ــع مراح ــت جمي ــث واكب ــة، حي ــي المنطق ــة ف ــة تجاري غرف
والتطــور االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي التــي مــرت بهــا مملكة 
البحريــن. وتشــارك الغرفــة العديــد مــن مجالــس األعمــال المشــتركة 
ــدان  ــن أوفــي البل مــع القطــاع الخــاص والحكومــة ســواء فــي البحري

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 
ــر التجــارة والصناعــة  ــن وأصبحــت مرتبطــة بوزي وصناعــة البحري
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 		0	 حيــث تــم فصــل 
النائــب األول لرئيــس مجلــس إدارة الغرفــة كمــا تــم فصــل العديــد مــن 
ــي  ــن ف ــة فصــل الموظفي ــع موج ــيا م ــرا وتماش ــة تأثي ــي الغرف موظف
ــم  ــد أغلبه ــن أعي ــن 00	،	 مواط ــدد المفصولي ــغ ع ــث بل ــاد حي الب
بعــد توقيــع اتفــاق ثاثــي بيــن الحكومــة واالتحــاد العــام لنقابــات عمــال 

البحريــن واتحــاد العمــال الدولــي.

الجمعيات السياسية

أمــا بالنســبة للجمعيــات السياســية وتأثيرهــا فــي االحــداث فقــد شــهدت 
ــة  ــت محكم ــث قض ــيتين حي ــن سياس ــر جمعيتي ــاق أكب ــن إغ البحري
التمييــز يــوم اإلثنيــن الموافــق 		 فبراير/شــباط 		0	م بتأييد إغــاق 
جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية، كبــرى الجمعيــات السياســية 
المعارضــة فــي البحريــن. كمــا رفضــت محكمــة التمييــز بتاريــخ 		 
ينايــر 		0	م الطعــن المقــدم من جمعية العمــل الوطنــي الديمقراطــي 
ــا  ــة أمواله ــابقا بحل الجمعية وتصفي ــد« على الحكم الصــادر س »وع
ــة. واســتمرت الجمعيــات السياســية األخــرى  وأيلولتهــا لخزينــة الدول
فــي العمــل تحــت ضغــط تأثيــر حــل الجمعيتيــن علــى ســير عملهــا، 

أهم الفاعلين على مستوى المجتمع المدني
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ــها  ــل نفس ــرار بح ــاذ ق ــن اتخ ــي م ــاء الوطن ــة اإلخ ــدى بجمعي ــا ح مم
وتصفيــة أموالهــا. فيمــا تراجــع أداء الجمعيــات األخــرى تحــت الضغــط 

السياســي والمالــي لهــذه الجمعيــات.

وبشــكل عــام يعتبــر عمــل الجمعيــات المتبقيــة كواجهــة إعاميــة 
دعائيــة فقــط وليــس لمنــح حريــة العمــل السياســي الحقيقــي للمواطنيــن 
السياســية  التنميــة  فــي  والمشــاركة  الدولــة  إدارة  فــي  للمشــاركة 
واالقتصاديــة للمواطنيــن، حيــث أوقفــت الدعــم الــذي كان يقــدم ألغلــب 
الجمعيــات السياســية حتــى تلــك الجمعيــات المحســوبة علــى الحكومــة، 
والتــي وقفــت معهــا بالكامــل أبــان أحــداث 		0	 مثــل جمعيــة المنبــر 
اإلســامي )إخــوان مســلمين(. واســتمرت الجمعيــات السياســية األخــرى 
ــات  ــى فعالي ــا ال ــي أغلبه ــت ف ــي تحول ــا الت ــن فعالياته ــى م بالحــد األدن
ثقافيــة أو اجتماعيــة، فيمــا تحــاول االبتعــاد عــن الفعــل السياســي المؤثــر 
ــك  ــي، ويعــود ذل ــة بالوضــع السياســي المحل وخاصــة المواقــف المتعلق
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 اإلصاحــي التــي بــدأ بــه جالــة 
ــات أي  ــذه الجمعي ــد له ــم يع ــث ل ــام 000	م. حي ــي الع ــم ف ــك الحك المل
دور فعلــي فــي تحريــك الشــارع أو توجيــه االنتقــادات السياســية لــأداء 

ــي. الحكوم

 بتاريــخ 0	 نوفمبــر 		0	 عقــدت 	 جمعيــات 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 
ــدوات  ــى الن ــح نشــاطها يقتصــر عل ــي أصب ــات، الت ــر مــن الجمعي الكثي
أو وقفــات التضامــن، وأكــد علــى أن هنــاك العديــد مــن األســباب 
ــات  ــك مؤسس ــية وكذل ــات السياس ــف الجمعي ــى ضع ــل أدت إل والعوام
المجتمــع المدنــي األخــرى مــن بينهــا حالــة اإلحبــاط العــام التــي تســود 
نشــطاء المجتمــع المدنــي مــن الواقــع الــذي تعيشــه البــاد سياســياً 
واقتصاديــاً، وتعقيــدات الوضــع السياســي واألمنــي. وأضــاف أن حالــة 
ــهده  ــا تش ــاً لم ــة عموم ــة العربي ــود المنطق ــذي يس ــي ال ــت السياس الكب
ــى  ــن حت ــي البحري ــل السياســي ف ــى ضمــور العم مــن أحــداث، أدت إل
ــا ــق حاالته ــي أضي ــر ف ــة التعبي ــت حري ــردي وبات ــتوى الف ــى المس  عل
ــا الــى أن جمعيــة المنبــر االســامي، قــررت  . والبــد مــن االشــارة هن
الوقــف المؤقــت إلصــدار مجلتهــا الشــهرية بذريعــة إعــادة هيكلــة هــذا 
المشــروع فيمــا يفســر بعــض النشــطاء إن هــذا التوقــف المؤقــت ربمــا 

يكــون دائمــا بســبب اســتمرار الضغــط علــى هــذه الجمعيــة وخاصــة 
بعــد المؤتمــر والتصريحــات التــي صــدرت مــن رئيــس الهيئــة 

ــارية. االستش

المنظمات غير الحكومية

أمــا مــا يتعلــق بالمنظمــات غيــر الحكوميــة، والتــي يبلــغ عددها حســب 
إحصائيــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بعــام 		0	 عــدد 			 
جمعيــة تعمــل فــي جميــع االختصاصــات والمهــام ومنهــا الجمعيــات 
ــام  ــع الع ــات النف ــن والمحاســبين( وجمعي ــاء والمحامي ــة )األطب المهني
وجمعيــات متخصصــة فــي دعــم العوائــل المحتاجــة والفقيرة )وتســمى 
ــي تعمــل فــي مجــال حقــوق اإلنســان  ــك الت ــة( وتل ــات الخيري الجمعي
ــة بالشــأن  ــات مهتم ــرأة وجمعي ــص بشــأن الم ــي تخت ــات الت والجمعي
الصحــي واألمــراض المزمنــة وجمعيــات الشــفافية وجمعيــات تتعلــق 
ــؤون  ــم بش ــرى تهت ــات أخ ــة وجمعي ــات األجنبي ــأن الجالي ــة ش بمتابع
الثقافيــة  األنديــة  االحصائيــة  هــذه  تشــمل  وال  األجانــب.  العمــال 
ــة الشــباب والرياضــة أو  ــع تحــت مســؤولية هيئ ــي تق ــة الت والرياضي

تحــت مســؤولية هيئــة الثقافــة واالعــام.
لقــد تعرضــت مؤسســات المجتمــع المدنــي الــى العديــد ومــن مختلــف 
مــن  الجمعيــات  هــذه  منــع  األخــص  وعلــى  المضايقــات  أنــواع 
الحصــول علــى دعــم مــادي مــن منظمــات خــارج البحريــن، وعــدم 
الســماح لهــا بجمــع المــال مــن الداخــل إال فــي أضيــق الحــدود، حتــى 
ــام  ــم قي ــي دع ــارزاً ف ــؤدي دوراً ب ــي ت ــة الت ــات الخيري ــك الجمعي تل
الــوزارة بمســؤولياتها تجــاه العوائــل الفقيــرة، ال تحصــل بعــض هــذه 
الجمعيــات علــى الموافقــات الازمــة مــن الــوزارة لجمــع المــال حتــى 
فــي شــهر رمضــان أو قبلــه. وبالمقابــل فــإن الدعــم الــذي تقدمــه وزارة 
ــات  ــم المنظم ــدوق دع ــال صن ــن خ ــة م ــة االجتماعي ــل والتنمي العم
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 
ــذه  ــون بعــض الدعــم له ــوا يقدم ــن كان ــن الذي ــف بعــض الخيري وتوق
ــذ  ــف لتنفي ــبه توق ــي ش ــك ف ــبب ذل ــك، تس ــام بذل ــن القي ــات ع الجمعي
ــم  ــي تقدي ــا ف ــر عمله ــة وأقتص ــة الفاعل ــا التنموي ــات لبرامجه الجمعي
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 
ــي تحددهــا األمــم المتحــدة أو غيرهــا.  ــام الت ــوق اإلنســان أو األي لحق
كمــا إن الجهــات الرســمية بشــكل عــام ال تدعــو مؤسســات المجتمــع 
ــبيل  ــى س ــا وعل ــة بأهدافه ــات المتعلق ــي الفعالي ــاركة ف ــي للمش المدن
ــال المشــاورات أو االجتماعــات التــي تعقدهــا الجهــات الرســمية  المث
ــر  ــداد التقاري ــي إع ــات ف ــراك الجمعي ــة أو اش ــات الدولي ــع المنظم م
الدوريــة مثــل تقريــر الســيداو أو تقريــر تنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة 
ــة المســتدامة أو غيرهــا مــن  ــذ أهــداف التنمي لمكافحــة الفســاد أو تنفي
اإلجتماعــات واللقــاءات التــي تعقدهــا الجهــات الرســمية مــع الجهــات 
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ــا.  ــي لحضوره ــع المدن ــم دعــوة مؤسســات المجتم ــث ال يت ــة حي الدولي
ــن  ــا م ــدم له ــي تق ــوات الت ــمية الدع ــات الرس ــي الجه ــل ال تلب وبالمقاب
مؤسســات المجتمــع المدنــي للمشــاركة فــي الفعاليــات التــي تقيمهــا علــى 
الرغــم مــن دعوتهــا اليهــا وعلــى ســبيل المثــال االحتفــاالت التــي تقيمهــا 

ــام األمــم المتحــدة. ــات بمناســبة أي الجمعي
علــى  الشــخصي  التضييــق  اســلوب  اتبــاع  الــى  باإلضافــة  هــذا 
بعــض النشــطاء والفاعليــن فــي الجمعيــات مثــل المنــع مــن الســفر 
أو االســتدعاءات المتكــررة للتحقيــق مــع نشــطاء مواقــع التواصــل 
ــن  ــان م ــوق اإلنس ــع نشــطاء حق ــال من ــبيل المث ــى س االجتماعــي. وعل
انعقــاد جلســات مجلــس حقــوق  أثنــاء  الســفر )بمبــررات أخــرى( 
اإلنســان فــي محاولــة لمنعهــم مــن المشــاركة فــي جلســات مجلــس 
ــفر  ــن الس ــطاء م ــؤالء النش ــاع ه ــى إمتن ــا أدى ال ــان، مم ــوق اإلنس حق
الــى جنيــف فــي أي وقــت، وكذلــك منــع بعــض قيــادات االتحــاد العــام 
ــرات االتحــاد  ــاد مؤتم ــاء انعق ــن الســفر أثن ــن م ــال البحري ــات عم لنقاب
العــام العالمــي. وفــي منتصــف شــهر نوفمبــر تــم اســتدعاء نائــب 
ــة  ــى خلفي ــاز األمــن عل ــي جه ــق ف ــادرات« للتحقي ــة »مب ــس جمعي رئي
ــي  ــدوات الت ــي إحــدى الن ــم ف ــة والتعلي ــوزارة التربي ــادات وجههــا ل انتق
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 
ــذه االجــراءات  ــن ه ــي تبي ــي. وبالتال ــاء المنزل ــتهاك الكهرب ــة اس تكلف
للجمعيــات والنشــطاء عــن عــدم تقبــل الجهــات الحكوميــة أليــة انتقــادات 

توجــه ألدائهــا أو ألداء موظفيهــا.

بعــد أن ضــاق الفضــاء المســموح لمؤسســات المجتمــع المدنــي التحــرك 
فيــه، بــدأت تنشــط فــي البحريــن مجــاالت اجتماعيــة أخــرى، مثــل 
ــى  ــدم بعــض هــذه المجالــس المحســوبة عل ــة حيــث تق المجالــس العائلي
ــات هــي  ــان، وهــذه الفعالي ــب األحي ــي أغل ــة ف ــة ومقبول ــل بحريني عوائ
عبــارة عــن نــدوات اجتماعيــة أو ثقافيــة أو رياضيــة أو اقتصاديــة 
تتحــدث مثــا عــن الطفــل والمــرأة والعمــل الخيــري وغيرهــا مــن 
ــد ســبق لبعــض هــذه المجالــس أن تعرضــت  ــة. وق المســائل االجتماعي
لمواضيــع سياســية واعتبــر هــذا األمــر خــارج عــن نطــاق وغــرض هذه 
المجالــس، لذلــك طلــب منهــا اغــاق المجالــس وعــدم اقامة فعاليــات بها، 
ولــم يســمح لبعضهــا بإقامــة ايــة فعاليــات حتــى إعــداد هــذا التقريــر. وقــد 
تتعــرض بعــض المجالــس إلقامــة فعاليــات تتعلــق ببعــض بالمواضيــع 
السياســية فيمــا إذا كان المتحــدث والمجلــس وموضــوع النقــاش مقبــوالً 
بشــكل عــام علــى أال يتــم التطــرق أليــة مواضيــع أو مواقــف تتعــارض 
ــدوي  ــس ال ــس: مجل ــذه المجال ــن ه ــة. وم ــمية للحكوم ــف الرس والمواق
ــي  ــس الشــاعر ف ــي المحــرق، مجل ــس الحويحــي ف ــي المحــرق، مجل ف
المحــرق ومجلــس ســيادي فــي المحــرق، ومجلــس د. محمــد الكويتــي 
ومجلــس بــن رجــب، ومجالــس أخــرى أقل نشــاطاً. وياحــظ أن األغلبية 
العظمــى لهــذه المجالــس فــي مدينــة المحــرق يليهــا المحافظــة الجنوبيــة. 
ــار  ــخ وآث ــة تاري ــم جمعي ــة وتقي ــات ثقافي ــو فعالي ــز كان ــم مرك ــا يقي كم
البحريــن فــي المنامــة وتهتــم الجمعيــة بالجوانــب التاريخيــة وقــد ســبق 
أن تــم ايقــاف نــدوة لهــذه الجمعيــة، حــول تاريــخ العاقــات البحرينيــة 
البريطانيــة. ويفســر بعــض النشــطاء لجــوء بعــض أفــراد المجتمــع 
ــة للتغلــب علــى المضايقــات  لتنشــيط الفعاليــات فــي المجالــس بالمحاول
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــات السياســية وجمعي ــا الجمعي ــي تتعــرض له الت
فــي عقــد فعالياتهــا وخاصــة السياســية. والبــد مــن االشــارة هنــا الــى أنــه 
فــي شــهر رمضــان تكثــر مثــل هــذه المجالــس وتهتــم أساســا بالحــوارات 

الجانبيــة وليــس النــدوات والفعاليــات لطبيعــة المناســبة وقصــر الفتــرة 
الزمنيــة.

ــا  ــاب فيم ــي الخط ــة ف ــاك ازدواجي ــن إن هن ــاه يتبي ــرد أع ــن الس م
ــن  ــي، لطالمــا تباهــت البحري ــة مؤسســات المجتمــع المدن ــق بحال يتعل
علــى المســتوى الدولــي بوجــود أكثــر مــن 00	 جمعيــة أهليــة 
ــن تنظــم عمــل  ــع المجــاالت وبوجــود قواني ــة تعمــل فــي جمي تطوعي
ــك  ــير بذل ــي تش ــة لك ــا بحري ــارس عمله ــا تم ــات وبأنه ــذه المؤسس ه
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 

ــل. ــن التفصي ــيء م ــات بش المؤسس

الهيئات وجمعيات حقوق األنسان

ــي مجــال  ــي الناشــطة ف ــع المدن ــن مؤسســات المجتم ــت البحري  عرف
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.
ــة  ــي لجال ــروع االصاح ــذ المش ــدء بتنفي ــام 000	م والب ــد الع وبع
ــة بعــد اســتامه ســدة الحكــم، جــاء  ــن عيســى آل خليف ــك حمــد ب المل
تأســيس بعــض الجمعيــات األهليــة العاملــة فــي مجــال حقــوق االنســان 
ــي  ــدأ ف ــذي ب ــي ال ــاح السياس ــبب االنفت ــع وبس ــة المجتم ــة حاج لتلبي

ــات: ــذه الجمعي ــن ه ــن. وم البحري

الجمعيــة البحرينيــة لحقــوق اإلنســان وهــي جمعيــة أهليــة )مســتقلة( 	 
ــد أن  ــام 	00	، بع ــار الع ــو/ أي ــي 		 ماي ــأت ف ــة أنش ــر حكومي غي
قابــل وفــد مــن المؤسســين جالــة الملــك وتعمــل الجمعيــة علــى تعزيــز 
حقــوق اإلنســان وتهــدف إلــى نشــر الوعــي بمبــادئ حقــوق اإلنســان 
وبالمواثيــق الدوليــة، العمــل بالوســائل المشــروعة علــى احتــرام 
ــاءات  ــم المؤتمــرات واللق ــات، تنظي ــوق اإلنســان والحري ــز حق وتعزي

ــاكات. ــة، رصــد االنته ــدورات التدريبي والمحاضــرات وال

مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان وهــو منظمــة غيــر ربحيــة وغيــر 	 
والشــؤون  العمــل  وزارة  لــدى  كجمعيــة  تســجيلها  تــم  حكوميــة 
االجتماعيــة فــي يوليــو/ تمــوز فــي العــام 	00	 وصــدر قــرار رســمي 
ــها  ــا. كان رئيس ــام 	00	 بإغاقه ــي الع ــرين الثان ــر/ تش ــي نوفمب ف
ــاً  ــاطه حالي ــز ونش ــم إدارة المرك ــوم بالســجن وتت ــل رجــب المحك نبي

ــن. ــارج البحري ــن خ م

ــة 	  ــدم عــدد مــن الشــباب بطلــب تأســيس جمعي وفــي العــام 	00	 تق
شــباب البحريــن لحقــوق اإلنســان إال أن طلبهــم قوبــل بالرفــض، 
ومــارس المؤسســون أعمــال الجمعيــة بــدون تصريــح رســمي، وقــدم 
ــل  ــف عم ــم توق ــن ث ــون. وم ــه للقان ــة بســبب مخالفت رئيســها للمحاكم

ــاً. ــة نهائي الجمعي

ــذا 	  ــي ه ــرى ف ــات األخ ــض الجمعي ــيس بع ــم تأس ــت ت ــس الوق وبنف
المجــال ومنهــا: -

جمعيــة البحريــن لمراقبــة حقــوق اإلنســان تأسســت في العــام 	00	، 	 
ــة،  ــان والديمقراطي ــوق اإلنس ــادئ حق ــرام مب ــم احت ــى دع ــدف إل وته



8

البحرين

ثقافــة  اإلنســان، ونشــر  لحقــوق  الدولــي  القانــون  تطبيــق  ومراقبــة 
حقــوق اإلنســان، وفتحــت هــذه الجمعيــة فــروع لهــا فــي لنــدن، جنيــف 

وبروكســل.

جمعيــة حمايــة العمــال الوافديــن، التــي تأسســت فــي العــام 	00	 وهــي 	 
جمعيــة انبثقــت مــن مجموعــة مــن األفــراد للدفــاع عــن العمــال الوافديــن.

ــبما 	  ــة، وحس ــن البحريني ــة الحقوقيي ــت جمعي ــام 	00	 تأسس ــي الع وف
ينــص نظامهــا األساســي بأنهــا تســعي إلــى تعزيــز التــزام الجهــات 
الحكوميــة واألهليــة بالقوانيــن، والســعي إلــى ترســيخ إقامــة دولــة 

القانــون والمؤسســات وحمايــة حقوقهــا.

ــان، 	  ــوق اإلنس ــن لحق ــد البحري ــيس مرص ــّم تأس ــام 0	0	 ت ــي الع وف
ويصــدر نشــرتين باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ويهتم بالشــأن الحقوقي، 
ــي  ــة ف ــفارة البحريني ــي الس ــه ف ــل رئيس ــن ويعم ــارج البحري ــره خ ومق

ــدن. لن

وفــي العــام 		0	 تــم إصــدار قــرار بترخيــص جمعيــة مبــادئ لحقــوق 	 
اإلنســان وهــي ال تختلــف فــي أهدافهــا عــن الســابقين.

وفي نفس العام تأسست جمعية كرامة لحقوق االنسان.	 

وفي العام 		0	 تم تسجيل مركز المنامة لحقوق اإلنسان.	 

ــام مجموعــة مــن  ــه بعــد أحــداث 		0	 ق ــى ان كمــا يجــب االشــارة ال
النشــطاء بانشــاء مجموعــة مــن جمعيــات أو مؤسســات حقوقيــة تعتبــر 
ــن  ــارج البحري ــي خ ــها ف ــم تأسيس ــا ت ــة وجميعه ــن المعارض ــة م قريب

ــا: ومنه

المنظمــة البحرينيــة للتأهيــل ومناهضــة العنــف )برافــو( فــي العاصمــة 	 
اإليرلنديــة )دبلــن(.

ــام 	  ــي الع ــت ف ــان تأسس ــوق اإلنس ــة لحق ــة البحريني ــة األوروبي المنظم
		0	 فــي العاصمــة السويســرية )بيــرن(. 

منظمــة »بحريــن ووتــش« تأسســت فــي العــام 		0	، وأصــدرت 	 
تقاريــر تتعلــق بالحــد مــن حريــة التعبيــر وتعقــب ومراقبــة نشــطاء 

حقــوق األنســان والنشــطاء اإللكترونييــن.

وفــي 		0	 ســعت 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(.

ــي 	  ــدن ف ــي لن ــوق االنســان تأسســت ف ــة وحق ــة ســام للديمقراطي جمعي
ــة. ــر حكومي ــة غي ــي منظم ــام 		0	، وه الع

منتــدى البحريــن لحقــوق األنســان تأســس فــي بيــروت أكتوبــر 		0	م. 	 
ومقــره الرئيســي فــي سويســرا )جنيــف(. 

منظمــة أمريكيــون مــن أجــل الديمقراطية وحقوق اإلنســان فــي البحرين 	 
)ADHRB( فــي العام 	00	م. 

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 
ــم  ــض للحك ــرض البع ــن 		0	 و		0	م. وتع ــي العامي ــص ف األخ
بالســجن مثــل نبيــل رجــب رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق االنســان 
الجمعيــات  نشــاط  تراجــع  كمــا  الحقوقيــات.  الناشــطات  وبعــض 
ــى الخــط الحكومــي بســبب انحســار عمــل المنظمــات  المحســوبة عل
غيــر الحكوميــة المســتقلة وبالتالــي تراجعــت الحاجــة لهــذا النــوع مــن 

الجمعيــات وبقيــت صالحــة التســجيل بــدون أنشــطة حقوقيــة تذكــر.

المؤسسة الوطنية لحقوق األنسان

ــام 		0	 شــكل  ــي الع ــن ف ــا البحري ــرت به ــي م ــد األحــداث الت بع
ــي  ــتقلة لتقص ــة المس ــة البحريني ــة )اللجن ــة أممي ــك لجن ــة المل جال
الحقائــق BICI( كلفــت بإعــداد تقريــر حــول أســباب هــذه االحــداث 
ــور  ــها البروفس ــبة لرئيس ــيوني نس ــة بس ــم لجن ــعبيا باس ــميت ش )س
ــراً  ــة تقري ــذه اللجن ــي(. أصــدرت ه ــر الدول ــيوني الخبي ــود بس محم
ــا  ــات منه ــن التوصي ــة م ــاً مجموع ــداث متضمن ــن األح ــاً ع تفصيلي
إنشــاء مؤسســة وطنيــة تعنــى بشــؤون حقــوق اإلنســان وتطويرهــا 
وتعتمــد مبــادئ باريــس فــي تأسيســها وإنجــاز عملهــا، ولجنــة 

ــة. ــات الخاص ــرى للتحقيق ــدة أخ ــات ووح للتظلم

ــة  ــة الوطني ــاء المؤسس ــي بإنش ــر ملك ــدر أم ــام 		0	 ص ــي الع ف
ــن  ــدة م ــس - المعتم ــادئ باري ــذت مب ــي اّتخ ــان والت ــوق اإلنس لحق
ــم )		/			(  ــرار رق ــة العامــة لأمــم المتحــدة بموجــب الق الجمعي
للعــام 				 - مرجعــاً قانونّيــاً في إنشــائها وتســيير عملهــا الحقوقي، 
ولكــن يــرى نشــطاء حقــوق االنســان فــي البحريــن أن هــذه المؤسســة 
ــا  ــس كم ــادئ باري ــع مب ــا ال تتب ــة، كم ــتقالية التام ــع باالس ال تتمت
ــى  ــيس حت ــذ التأس ــة من ــذه المؤسس ــل ه ــم تن ــك ل ــرض لذل كان يفت
العــام )		0	( إال الدرجــة )B( حســب تصنيــف مؤسســات حقــوق 
االنســان العاملــة حســب مبــادئ باريــس. هــذا التقييــم يؤشــر إلــى إن 
عملهــا واســتقاليتها ال تتطابــق ومبــادئ باريــس كمــا يجــب، األمــر 
الــذي اســتدعى ادخــال تعديــات علــى قانون تأسيســها عــام 		0	م، 
ــة  ــق االســتقالية المطلوب ــم تتمكــن مــن تحقي ــت ل ــك ال زال ومــع ذل
فــي عملهــا. ومــن المهــام التــي كلفــت بهــا المؤسســة الوطنيــة 
ــرأي  ــداء ال ــتها، وإب ــي الشــكاوى ودراس ــائها تلق ــون إنش حســب قان
فــي مقترحــات القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان 
أو التوصيــة بإصــدار تشــريعات جديــدة، وكذلــك المشــاركة فــي 
ــي االجتماعــات  ــا والمشــاركة ف ــا وإقامته ــا ومحلي ــرات دولي المؤتم
والمؤتمــرات الدوليــة والمحليــة، والتعــاون والتنســيق مــع األجهــزة 
وتقديــم تقاريــر الظــل لمجلــس حقــوق االنســان والمنظمــات الحقوقيــة 
ــلم  ــنوي يس ــر س ــا لتقري ــى إعداده ــة ال ــرى، باإلضاف ــة األخ الدولي
لجالــة 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 

ــى حقــوق االنســان. ــة عل مدنــي عامل
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الجمعيات العاملة في مجال المناصرة والتنمية

وأهمهــا الجمعيــات النســائية التــي يبلــغ عددهــا فــي البحريــن نحــو 		 
ــة والناشــئة، تأســس  ــات تعنــي بالطفول ــى 	 جمعي ــة ال ــة باإلضاف جمعي
أغلبهــا مــع بدايــة المشــروع االصاحــي بدايــة العــام 000	 فتــرة 
ــس  ــئ المجل ــك أنش ــد ذل ــات، وبع ــار الحري ــي وازده ــاح السياس االنفت

ــرأة.	 ــى بشــؤون الم ــمية تعن ــة رس ــرأة، كمؤسس ــى للم األعل
ويتركــز عمــل هــذه الجمعيــات فــي المطالبــات بتحقيــق مواطنة متســاوية 
ــا  ــي يحظــى به ــرص الت ــس الف ــرأة نف ــح الم ــرأة ومن ــن الرجــل والم بي
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 وإعاميــة لتحقيــق هــذا 
ــب  ــم المطال ــن أه ــد م ــرية واح ــكام األس ــون األح ــر قان ــدف. ويعتب اله
التــي عملــت عليهــا الجمعيــات النســائية وازدادت هــذه المطالــب تعمقــا 
ــام  ــي الع ــون ف ــرار الشــق الســني مــن هــذا القان ــم إق ــد أن ت ــة بع وكثاف
	00	 دون الشــق الجعفــري الــذي واجــه معارضــة شــديدة مــن رجــال 
ــة  ــرات الصحفي ــن المؤتم ــد م ــات العدي ــت الجمعي ــيعة. أقام ــن الش الدي
ــون،  ــذا القان ــدار ه ــل إص ــن أج ــات م ــيرات والفعالي ــدوات والمس والن
حتــى تــم إدخــال التعديــل علــى هــذا القانــون وصــدر قانــون رقــم )		( 
لســنة 		0	 الخــاص بقانــون األســرة وهــو القانــون الموحــد فــي 
البحريــن ويشــمل الطائفتيــن الكريمتيــن مــع بعــض النصــوص القانونيــة 
التــي تعطــي للقاضــي الحكــم بمــا يتناســب والمذهــب الدينــي الــذي يتبعــه 
ــات  ــن الجمعي ــم م ــائي بدع ــاد النس ــة. والزال االتح ــراف الخصوم أط
االعضــاء فيــه يعمــل مــن أجــل إدخــال تعديــات علــى قانــون العقوبــات 
وعلــى األخــص تغييــر المــادة )			( التــي تعفــي المغتصــب مــن 

جريمتــه إذا مــا تــزوج ضحيتــه. 

ــس  ــات النســائية واالتحــاد النســائي والمجل ــى دور الجمعي ــة ال باإلضاف
األعلــى للمــرأة فــي المناصــرة والتأثيــر علــى السياســات المتعلقــة 
ــي  ــي المجتمــع المدن ــات أخــرى ف ــاك دور لجمعي ــل، هن بالمــرأة والطف
البحرينيــة،  المحاميــن  للشــفافية، جمعيــة  البحرينيــة  الجمعيــة  مثــل 
ــرة  ــة، أس ــن البحريني ــة االجتماعيي ــة، جمعي ــاء البحريني ــة االطب جمعي
ــي  ــان ف ــع البرلم ــات م ــذه الجمعي ــارك ه ــث تش ــاب، حي ــاء والكت األدب
ــان  ــة أو البرلم ــا الحكوم ــي تقترحه ــات الت ــن والتعدي ــة القواني صياغ
علــى القوانيــن الســارية المفعــول، ومــن هــذه القوانيــن قانــون الجمعيــات 
الــذي قــدم للبرلمــان لمناقشــته فــي العــام 		0	 )كمــا ســيتم التطــرق اليه 
الحقــا فــي هــذا التقريــر( وقانــون المحاميــن البحرينييــن وقانــون انشــاء 
هيئــة مســتقلة لمكافحــة الفســاد وقانــون حــق الوصــول للمعلومــات والتي 
لأســف الزالــت بعــض هــذه القوانيــن لــم يتــم االنتهــاء منهــا واصدارهــا 
حتــى اآلن بالرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا هــذه الجمعيــات مــن خــال 

ــة وغيرهــا. ــات اإلعامي ــات والفعالي المنتدي
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 تنــص المــادة )		( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة علــى 
أنــه: »لــكل فــرد حــق فــي حريــة تكويــن جمعيــات مــع ٓاخريــن” ويســمح 
ــة  ــى الحــق فــي حري العهــد الدولــي بفــرض بعــض القيــود الضيقــة عل
تكويــن الجمعيــات »ال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا 
ــة  ــر ضروري ــون وتشــكل تدابي ــا القان ــي ينــص عليه ــك الت الحــق ٕاال تل
فــي مجتمــع ديمقراطــي لصيانــة األمــن القومــي أو الســامة العامــة أو 
ــوق  ــة أو حق ــة أو اآلداب العام ــة العام ــة الصح ــام أو حماي ــام الع النظ
ــد  اآلخريــن وحرياتهــم.« ويشــير مصطلــح األمــن القومــي إلــى »تهدي
سياســي أو عســكري لأمــة بأســرها، أو مــا ينشــر الدعايــة للحــرب.« 
أمــا »الســامة العامــة« فتشــير ٕالــى تهديــدات لـــ أمــن األشــخاص، أي 

تهديــد حياتهــم أو ســامتهم البدنيــة أو صحتهــم.

 كمــا ينــص الدســتور البحرينــي لعــام 	00	 فــي مادتــه رقــم 		 علــى 
ــة وألهــداف  ــى أســس وطني ــات، عل ــات والنقاب ــن الجمعي ــة تكوي »حري
ــاً للشــروط واألوضــاع التــي  ــة وفق مشــروعة وبوســائل ســلمية، مكفول
ــام.  ــن والنظــام الع ــدم المســاس بأســس الدي ــون، بشــرط ع ــا القان يبينه
ــة أو  ــة أو نقاب ــى أي جمعي ــام إل ــى االنضم ــد عل ــار أح ــوز إجب وال يج

ــا “. االســتمرار فيه

وتعتمــد البحريــن ثاثــة قوانيــن أساســية لتنظيــم عمــل مؤسســات 
المجتمــع المدنــي والتعديــات المتعــددة التــي أجريــت عليهــا وهــي كمــا 

ــي: يل

المرســوم بقانــون رقــم 		 لعــام 				 والتعديــات 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 	 تعديــات 
علــى المرســوم بقانــون وهــي بأعــوام 	00	 و	00	 و0	0	 و		0	 

وتعديليــن بعــام 		0	.

المرســوم بقانــون رقم )		( لســنة 		0	 بشــأن غرفة تجــارة وصناعة 	 
ــن،  ــة البحري ــارة وصناع ــة تج ــل غرف ــم عم ــق بتنظي ــن والمتعل البحري
بديــا عمــا كان متبــع ســابقا منــذ تأســيس الغرفــة قبــل 0	 عامــا تقريبــاً. 
وأهــم مــا جــاء فــي هــذا القانــون الجديــد تبعيــة الغرفــة لوزيــر التجــارة 
ــر  ــون »تعتب ــن القان ــادة )	( م ــه الم ــت علي ــا نص ــو م ــة وه والصناع
ــى  ــة تجــارة وصناعــة البحريــن مؤسســة ذات نفــع عــام قائمــة عل غرف
ــر  ــال وتعب ــل قطاعــات أصحــاب األعم ــة، وتمث ــة وطني أســس اقتصادي
عــن آرائهــم وتحمــي مصالحهــم، وتتمتــع بالشــخصية االعتباريــة، 
ــة  ــة الغرف ــن تبعي ــم ره ــادة ت ــذه الم ــر« وبه ــراف الوزي ــع إلش وتخض
ــي  ــة الت ــتقالية الغرف ــه اس ــف مع ــا يخال ــر بم ــا للوزي ــة قراراته وصح

ــون. ــى صــدور هــذا القان ــذ تأسيســها حت ــا من تمتعــت به

ــام 	  ــي الع ــه ف ــت علي ــي أجري ــات الت ــم 		/	00	 والتعدي ــون رق قان
	00	 وفــي 		0	م وهــو ينظــم عمــل االتحــادات والنقابــات العماليــة، 

ــة. ــة االجتماعي ــل والتنمي ــة وزارة العم ــع تحــت مظل ويق

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 		0	م، يعتبــر فــي نظــر نشــطاء المجتمــع المدنــي 
مــن أســوأ القوانيــن المنظمــة لعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي. 
ــاء  ــه اثن ــت صياغت ــذي تم ــام 				 ال ــي لع ــون الحال ــر القان ويعتب
ــه  ــة( أفضــل من ــن الدول ــون أم ــة )قان ــر األمني ــون التدابي ــريان قان س
ــات  ــات هامــش أفضــل للعمــل. وبالرغــم مــن توصي ويعطــي الجمعي
مؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي أجــري بعــام 		0	 )ســيتم التطــرق 
لهــا الحقــا( التــي كانــت تؤكــد علــى تطويــر قانــون الجمعيات الســاري 
ــن المناســب  ــه. وم ــوأ من ــاء أس ــرح ج ــون المقت ــول إال إن القان المفع
اإلشــارة الــى إن وزارة التنميــة االجتماعيــة آنــذاك فــي العــام 	00	 
ــع  ــات المجتم ــاركة مؤسس ــل بمش ــن ورش العم ــة م ــت مجموع أقام
ــات  ــون الجمعي ــى قان ــل عل ــال تعدي ــر وأدخ ــل تطوي ــن أج ــي م المدن
األهليــة المشــار اليــه رقــم 		 لســنة 				. وبعــد 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 لأســف لــم تأخــذ تلــك 
الماحظــات بعيــن االعتبــار، ســواء المقدمــة مــن مؤسســات المجتمــع 
ــي  ــوزارة ف ــارتها ال ــي استش ــك الت ــة( أو تل ــة )المحلي ــي الوطني المدن
ــد  ــرح يزي ــام 		0	 بمقت ــي الع ــت ف ــه، وتقدم ــذي أعدت ــرح ال المقت
مــن التضييــق علــى الجمعيــات األهليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي 

ــة. البحريني

 بعــد عــرض القانــون علــى مجلــس النــواب أرســل رئيــس المجلــس 
ــون  ــي القان ــا ف ــب رأيه ــة يطل ــات األهلي ــن الجمعي ــد م ــائل للعدي رس
المقتــرح وتشــكلت مجموعتيــن مــن الجمعيــات األهليــة األولــى ســميت 
للشــفافية  البحرينيــة  لقيــادة الجمعيــة  )مجموعــة الشــفافية، نظــراً 
البيضــاء(. وقــد  )المجموعــة  المجموعــة( والثانيــة ســميت  لهــذه 
اجمعــت المجموعتيــن اللتــان تضمــان 		 جمعيــة اهليــة فــي ردهمــا 
تتناســب والمتطلبــات  القانــون ال  ومقترحاتهمــا علــى ان مســودة 
العصريــة لقانــون متطــور يســاهم فــي تطويــر العمــل التطوعــي وال 
ــي عرضــت  ــي الت ــوار الوطن ــن الح ــة الصــادرة م ــق والتوصي تتواف
علــى جالــة الملــك واعتمدهــا. ومــن أهــم المآخــد علــى القانــون هــي 

مــا يلــي:

التشــدد فــي تأســيس الجمعيــات وتغليــظ العقوبــات حيــث يتعامل 	 
ــك الخاصــة بوجــود  ــي بعــض نصوصــه وخاصــة تل ــون ف القان
مقــر وتجهيــزات متكاملــة قبــل الحصــول علــى الموافقــات 
الرســمية بتأســيس الجمعيــة، حيــث يجــب تجهيــز مقــر وتســديد 

البيئة التشريعية والسياسية
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ــد  ــى تزوي ــة ال ــل باإلضاف ــى األق ــهور عل ــدة 6 ش ــارات لم االيج
ــى  ــاً عل ــأ مالي ــر عبئ ــذا يعتب ــة وه ــزات الازم ــكل التجهي ــر ب المق
المؤسســين. ممــا يجعــل اســتحالة التقــدم بطلــب تأســيس جمعيــات 

هــو األمــر الســائد.

ــا 	  ــرات موظفيه ــوزارة ولتقدي ــة لل ــلطة مطلق ــون س ــى القان أعط
ــك  ــت االســباب ال تســتدعي ذل ــو كان ــى ل ــة حت بإغــاق اي منظم
وتطلــب مــن المتضرريــن اللجــوء للقضــاء. ونعتقــد أنــه مــن 
األفضــل أنــه إذا توصلــت الــوزارة لقــرار أغــاق الجمعيــة فيجــب 
أن يتــم ذلــك بحكــم محكمــة بعــد ان تقــدم الــوزارة المبــررات 
الكافيــة لذلــك، تماشــياً مــع روح الدســتور والمواثيــق الدوليــة فــي 

ــا.  ــام له ــة االنضم ــات وحري ــن المنظم ــل وتكوي ــة العم حري

اعطــى القانــون الحــق المطلــق للــوزارة فــي تفتيــش الجمعيات في 	 
أي وقــت تشــاء وحتــى بــدون وجــود ممثــل لمجلــس إدارة الجمعيــة 
وهــذا حــق مطلــق مــن الصعــب التعامــل معــه. ويمكــن للــوزارة 
طلــب تفتيــش الجمعيــة بوجــود جهــات قضائيــة إذا توافــرت أدلــة 
مقنعــة علــى أن الجمعيــة تمــارس أنشــطة مخالفــة للقانون يســتدعي 

األمــر إغاقهــا.

حــل مجلــس اإلدارة بقــرار إداري مــن الــوزارة وتعييــن جهــات 	 
ــابقة  ــر س ــي يعتب ــم قضائ ــدون حك ــة ب ــة أو المنظم إلدارة الجمعي
تــؤدي الــى تدخــل مباشــر للــوزارة فــي اعمــال الجمعيــات والحــد 

مــن عملهــا، وربمــا اغاقهــا.

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 87 مــن مقتــرح القانــون، وقــد نــص القانــون 
ــل دعــوة أي شــخصية  ــؤدي للســجن مث ــات بســيطة ت ــى مخالف عل
مــن خــارج البحريــن إللقــاء محاضــرات أو حتــى حضــور فعاليات 
كمــا ينــص البنــد )9( مــن نفــس المــادة أعــاه، بــدون الحصــول 
ــع  ــخص والمواضي ــى الش ــر عل ــن الوزي ــبقة م ــة مس ــى موافق عل
التــي ســتطرح. وهــذا النــص فــي تقديرنــا ســوف يفــرغ الجمعيــات 
ــن  ــن الذي ــن المتطوعي ــه م ــي برمت ــل التطوع ــل والعم ــة ب األهلي
ــات وســيلة للرقــي  يــرون فــي خدمــة المجتمــع عبــر هــذه الجمعي

والحضــارة. 

ــن  ــة م ــي مجموع ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــاركت بعــض مؤسس ش
الــورش مــع وزارة التنميــة آنــذاك وتوصــل المجتمعــون الــى العديد 
مــن التوصيــات التــي تــم االتفــاق علــى تضمينهــا مقتــرح القانــون 
الجديــد. وبعــد أحــداث 		0	 كان المحــور االجتماعــي أحــد 
المحــاور الرئيســية لهــذا الحــوار باإلضافــة الــى المحــور السياســي 
واالقتصــادي، وتــم التوصــل الــى مجموعــة مــن التوصيــات العملية 
لتطويــر قانــون الجمعيــات األهليــة ليصبــح قانونــاً عصريا يتناســب 
التاريــخ  البحرينيــة ذات  المدنــي  المجتمــع  وتطــور مؤسســات 

العريــق وأهــم هــذه التوصيــات هــي: 

تعديل بنود قانون الجمعيات األهلية 	 

سن قانون خاص للجمعيات المهنية	 

سن قانون جديد للجمعيات األهلية	 

زيادة الدعم المادي للجمعيات وتوزيعه وفق معايير واضحة	 

تنظيــم العاقــات الخارجيــة للجمعيــات األهليــة وأن تكــون فــي حــدود 	 
األهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا.

زيادة الشراكة والتنسيق بين القطاع العام والجمعيات.	 

دعم إنشاء مقار للجمعيات األهلية.	 

تنظيــم التبرعــات بالتنســيق مــع وزارة حقــوق اإلنســان والتنميــة 	 
االجتماعيــة )آنــذاك( وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة حاليــاً.

التأكيد على الشراكة المجتمعية	 

ــى 	  ــة عل ــؤولية االجتماعي ــق المس ــات لتطبي ــع آلي ــى وض ــد عل التأكي
القطــاع الخــاص تجــاه مؤسســات المجتمــع المدنــي.	

ــم  ــي بتقدي وبعــام 		0	 فوجئــت مؤسســات المجتمــع المدن
الــوزارة لمقتــرح قانــون ال يتضمــن أي مــن التوصيــات 
تلــك  أو  العمــل  ورش  فــي  عليهــا  االتفــاق  تــم  التــي 
ــل  ــي، ب ــج الحــوار الوطن ــي نتائ ــي وردت ف ــات الت التوصي
ــه  ــات وكثــرت في ــداً لعمــل الجمعي ــح أكثــر شــدة وتعقي أصب
عقوبــات الســجن والغرامــة فاشــتمل المقتــرح علــى 		 بنــد 
ــوأ  ــرح أس ــر المقت ــجن. واعتب ــا الس ــة مخالفته ــون عقوب تك
ــم 		/				، وبســبب التعــاون  ــي رق مــن القانــون الحال
بيــن مجلــس النــواب ومنظمــات المجتمــع المدنــي ورفــض 
القانــون أصــدر ســمو رئيــس مجلــس  لهــذا  الجمعيــات 
ــم  ــواب، ول ــم ســحبه مــن مجلــس الن ــه وت ــوزراء توجيهات ال

ــام 		0	. ــى الع ــر حت ــون آخ ــرح قان ــدم أي مقت يق

	  “ التوافق على 		 مرئية في »المحور السياسي« ... في التقرير 
الذي ُرفع إلى جالة الملك أمس: حوار التوافق الوطني يحصد 			 مرئية متوافق 
عليها... و0	 مرئية غير متوافق عليها.« جريدة األيام العدد 				، الجمعة 		 
on�/com.alayam.www//:http .				 شعبان 		الموافق  	0		  يوليو
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إجراءات التسجيل

مــن أكــد 		  وقــد  أوالً،  التســجيل  يتطلــب  الجمعيــات  تشــكيل   إن 

ــجيل  ــروط التس ــم أن ش ــتطاع رأيه ــم اس ــن ت ــخص مم  أصــل 		 ش
صعبــة وطويلــة ومعقــدة، وهــذا مــا يتضــح مــن خــال عــدم منــح بعــض 
ــل  ــا، مث ــون فيه ــي يرغب ــات الت ــيس الجمعي ــة لتأس ــين الموافق المؤسس
جمعيــة شــباب حقــوق االنســان، فيمــا تستســهل الــوزارة حــل مجالــس 
االدارات أو حــل الجمعيــات وســحب الترخيــص كمــا حــدث مــع مركــز 
ــن  ــة المعلمي ــض أو جمعي ــة التمري ــان أو جمعي ــوق اإلنس ــن لحق البحري

ــم حلهمــا بعــد أحــداث 		0	م. اللتيــن ت

حــل بعــض الجمعيــات، وتجميــد مجالــس اإلدارات أو األمانــة العامــة لبعــض 
الجمعيــات

اتخــذت وزارة التنميــة اإلجتماعيــة )آنــذاك( أو وزارة العمــل والتنميــة 
ــس إدارات  ــر مجال ــل أو تغيي ــرارات بح ــض الق ــا بع ــة حالي االجتماعي

ــال: ــى ســبيل المث ــات أخــرى وعل جمعي

فــي ســبتمبر/أيلول 0	0	 تــم تجميــد األمانــة العامــة للجمعيــة البحرينية 	 
ــوزارة  ــن موظــف مــن ال ــم تعيي ــوق اإلنســان لمــدة ســتة شــهور وت لحق

إلدارة شــؤون الجمعيــة.

فــي أبريل/نيســان 		0	 وبعــد أحــداث 		0	م تــم حــل جمعيــة 	 
المعلميــن البحرينيــة بعــد اتهامهــا بالمشــاركة فــي أحــداث فبرايــر 		0	 
مــن خــال الدعــوة إلضــراب المعلميــن وتاميــذ المــدارس والحكــم علــى 

أمينهــا العــام بالســجن وتوقيــف بعــض اعضــاء األمانــة العامــة. 

أبريل/نيســان 		0	 اســتبدلت الــوزارة مجلــس إدارة جمعيــة األطبــاء 	 
البحرينيــة وعينــت مجلســاً أشــرف علــى انتخابــات تمــت مخالفــة النظــام 
األساســي للجمعيــة بالموافقــة علــى اشــتراك األطبــاء غيــر البحرينييــن 

فــي انتخابــات مجلــس اإلدارة. 

 نوفمبر/تشــرين الثانــي 		0	 تــم إلغــاء نتائــج انتخابــات جمعيــة 	 
بمعرفتهــا.  ادارة  مجلــس  وعينــت  البحرينيــة  المحاميــن 

بعــام 		0	م تــم حــل جمعيــة التمريــض وســجن رئيســة الجمعيــة 	 
وأميــن الســر.

بعام 		0	م أيضا تم حل جمعية العمل االسامي )جمعية سياسية(. 	 

بعــام 		0	م تــم حــل المجلــس العلمائــي )مجلــس دينــي للطائفــة 	 
الشــيعية(.

ــل 	  ــرارا بح ــة ق ــة االجتماعي ــل والتنمي ــر العم ــذ وزي ــام 		0	 اتخ بع
جمعيــة التوعيــة االســامية.

التضييق على منظمات المجتمع المدني في الممارسة

تشــهد  القانونيــة،  البيئــة  الــى  إضافــة  أنــه  الــى  اإلشــارة  تجــدر 

ــن  ــك م ــي ذل ــا. ويأت ــاحة عمله ــي مس ــتمر ف ــاً مس ــات تقليص المنظم
خــال اإلجــراءات والتعليمــات التــي تصدرهــا وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة مــن وقــت آلخــر أو علــى شــكل التعاميــم المســتمرة 
ــل  ــام مث ــض المه ــة بع ــع لممارس ــة المن ــذ صف ــا تتخ ــا م ــي دائم الت
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 
ــادي العروبــة كان مقــررا تنظيمهــا يــوم  الشــباب والرياضــة نــدوة لن
ــة  ــة البريطاني ــات البحريني ــن العاق ــدث ع ــبتمبر 		0	م تتح 		 س
بمناســبة مــرور 00	 عــام عليهــا، كمــا ســبق لنفــس الــوزارة أن 
منعــت بشــهر مــارس 		0	م 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 				، مــن القــرن الماضــي كان يقيــم جميــع 
أنــواع النــدوات السياســية والثقافيــة والتاريخيــة واالقتصاديــة وحتــى 
المســابقات الرياضيــة وكان يشــارك فــي هــذه الفعاليــات بعــض 

ــن.  ــؤولين الحكوميي المس

حق الوصول الى الموارد 

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 		٪ ممــن تــم اســتطاع رأيهــم بــأن مؤسســات المجتمــع 
ــن  ــة ولك ــات مانح ــن جه ــل م ــى تموي ــن أن تحصــل عل ــي يمك المدن
بقيــود صعبــة ومشــددة ممــا يعنــي عــدم تمكــن هــؤالء مــن الوصــول 
ــون  ــى إن المــادة )0	( مــن قان ــل. ومــن المناســب االشــارة ال للتموي
الجمعيــات رقــم 		/				 يمنــع هــذه الجمعيــات مــن الحصــول أو 
ــي الخــارج دون الحصــول  إرســال أمــوال ألشــخاص أو منظمــات ف

علــى موافقــة الجهــة اإلداريــة المختصــة.	 

حق الوصول الى المعلومات

لــم يصــدر فــي البحريــن قانــون حــق الوصــول الــى المعلومــات حتــى 
اآلن، ممــا يصعــب عمــل الباحثيــن واألكاديمييــن والجمعيــات األهليــة 
فــي الوصــول الــى المعلومــات التــي يحتاجــون اليهــا حيــث ال تكــون 
هــذه البيانــات متاحــة لمــن يحتاجهــا، كمــا ال تقــدم الجهــات الرســمية 
البيانــات التــي تحتاجهــا بعــض الجمعيــات فــي إعــداد التقاريــر 
ــات  ــرد الجه ــاالت ال ت ــب الح ــي أغل ــل، وف ــر الظ ــة أو تقاري الدوري

	   مملكة البحرين. هيئة التشريع والرأي القانوني. )	00	(. 
المرسوم بقانون رقم		 لعام 				 وهو المتعلق بتنظيم عمل الجمعيات 
واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب 
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ــة  ــات المتعلق ــب البيان ــي حــال طل ــات ف ــات الجمعي ــى طلب الرســمية عل
بعملهــا. حيــث أكــد 		 مــن أصــل 		 تــم اســتطاع رأيهــم عــدم وجــود 
إطــار قانونــي يمكــن هــذه الجمعيــات مــن الوصــول للبيانــات المطلوبــة 
ــى ــم إن التجــارب للحصــول عل ــة معه ــم اجــراء مقابل ــن ت ــد م ــا أك  كم

 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 
ــات  ــي المعلوم ــاف ف ــاك اخت ــم، إن هن ــم اســتطاع رأيه ــن ت أحــد الذي
المتعلقــة بمعــدالت البطالــة مثــا فــي البحريــن ويعــود ذلــك الــى 
ــن وزارة العمــل  ــة بي ــر احتســاب معــدالت البطال ــي معايي االختــاف ف
والتنميــة االجتماعيــة وبعــض الباحثيــن واالتحــاد العــام لنقابــات عمــال 
البحريــن. أمــا بالنســبة للمعلومــات التــي يحتــاج اليهــا االتحــاد العــام فــي 
ــة  ــا العمال ــا فمث ــي الوصــول اليه ــة ف ــاك صعوب ــاته فهن ــراء دراس إج
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 
ــث  ــة حي ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــل الهيئ ــمية مث ــات الرس الجه
تنشــر البيانــات الخاصــة بالعمــال والمؤمــن عليهــم ســواء البحرينييــن أو 
األجانــب وتحتــوي هــذه المعلومــات علــى الكثيــر مــن التفاصيــل المهمــة 

والمناســبة لدراســات توجهــات الســوق.

فيمــا يعتقــد شــخص آخــر أن هنــاك عــدم ثقــة مــن الــوزارة للجمعيــات 
ــتفادة  ــا واالس ــات وتناوله ــات والبيان ــع المعلوم ــل م ــة التعام ــي كيفي ف
منهــا، فــي حيــن أنــه يوجــد جهــات رســمية )هيئــة المعلومــات( ولديهــا 
ــع المعلومــات التــي يحتاجهــا الباحثــون واألكاديميــون. وكان هــذا  جمي
الجهــاز فــي الســابق يصــدر التقاريــر والمعلومــات التفصيليــة عــن 
كل شــيء تقريبــا حســب البيانــات المتوفــرة لديــه ولكــن فــي الســنوات 
ــات  ــر المعلوم ــر وينش ــدر التقاري ــاز يص ــذا الجه ــد ه ــم يع ــرة ل األخي
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 
ــي اعــداد  ــا ف ــات وغيره ــا الجمعي ــي تحتاجه ــات الت ــات والبيان للمعلوم
ــر  ــتدامة أو تقاري ــة المس ــداف التنمي ــذ اه ــن تنفي ــة ع ــا الطوعي تقاريره

ــر األخــرى. الظــل أو إعــداد التقاري

حرية الرأي والتعبير والتجمع

تتعــرض حريــة الــرأي والتعبيــر لضغــوط شــديدة جــداً وعلــى األخــص 
بعــد عــام 		0	 وازدادت فــي االعــوام الاحقــة. حيــث تعــرض العديــد 
مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي للمضايقــات وعلــى األخــص بعــد العــام 

		0	م بســبب أنشــتطهم فــي مختلــف المجــاالت، منهــا مــا ينشــرونه 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أو فــي مجــاالت أخــرى، وتنــص 
المــادة )		( مــن القانــون 		/				 “تمنــع مؤسســات المجتمــع 
المدنــي مــن االشــتغال بالسياســة”. كمــا تتعــرض الجمعيــات السياســية 
لمنــع قيامهــا بأيــة مســيرات أو اعتصامــات، وقــد منــع التعديــل الــذي 
ــنة 				  ــم 		 لس ــون رق ــى قان ــام 		0	 عل ــوم بع ــدر بمرس ص
بشــأن االجتماعــات العامــة والمســيرات والتجمعــات حيــث تم اســتبدال 
المــادة رقــم )		( مــن 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	.

فيمــا يمنــع المرســوم بقانــون رقــم 		 لســنة 	00	 الخــاص بالنقابــات 
العماليــة االضرابــات العماليــة فــي المصانــع وتنــص المــادة ه علــى » 
عــدم جــواز اإلضــراب فــي المرافــق الحيويــة الهامــة وهــي: األمــن – 
الدفــاع المدنــي – المطارات – الموانئ – المستشــفيات – المواصات 
ــرى  ــاء«. وي ــاء – الم ــلكية – الكهرب ــلكية والاس – االتصــاالت الس
		٪ ممــن تــم اســتطاع رأيهــم بــأن قانــون الجمعيــات الحالــي يحــد 
أو يســمح ضمــن قيــود شــديدة وصارمــة مــن حريــة الــرأي والتعبيــر 

لمؤسســات المجتمــع المدنــي وهــذا يعكــس الواقــع الســائد.

	  مملكة البحرين. هيئة شئون االعام. )	 أغسطس 		0	(. الجريدة 
الرسمية رقم 				.
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استقطاب الشباب

بســبب الوضــع الطــارد للعمــل التطوعــي فــي البحريــن لــم تتمكــن 
ــن  ــن اســتقطاب الشــباب م ــام م ــي بشــكل ع ــع المدن مؤسســات المجتم
الجنســين ويــرى بعــض النشــطاء، إن مؤسســات المجتمــع المدنــي 
ــض  ــا بع ــي تنفذه ــج الت ــبب البرام ــؤولية بس ــن المس ــزءاً م ــل ج تتحم
الجمعيــات والتــي تعتبــر تقليديــة وغيــر قــادرة علــى اســتقطاب الشــباب 
وهــذا محــور رئيســي الســتمرارية عمــل الجمعيــات حيــث الجيــل 

ــن.  ــي الس ــر ف ــه كبي ــات أغلب ــادات الجمعي ــن قي ــي م الحال

وقــد بــدأ بعــض الشــباب البحرينــي محــاوالت لتجمعــات شــبابية تعمــل 
فــي عــدة مجــاالت مثــل التطــوع للعمــل فــي الجمعيــات التــي تقــدم الدعــم 
لأســر الفقيــرة أو فــي مجــاالت اجتماعيــة أخــرى ويقــول أحــد الشــباب 
النشــطاء وكان طالــب يــدرس االقتصــاد فــي بريطانيــا، أحــد مؤسســي 
ــدم  ــن« بع ــاء »مخالفي ــاروا البق ــم اخت ــن( » أنه ــاش البحري ــادرة نق )مب
تســجيل مبادرتهــم تجنًبــا للوقــوع تحــت طائلــة اإلجــراءات البيروقراطية 
التــي يطلبهــا االنضــواء تحــت القانــون. وأسســت هــذه المبــادرة موقًعــا 
ــا  ــدن وأيًض ــن ولن ــي البحري ــدى ف ــن منت ــر م ــت أكث ــا ونظم الكترونًي
منتديــات الكترونيــة. حيــث وجــد أن العمــل فــي هــذا اإلطــار صعــٌب إذ 
ــا مــن التعــرض  يواجــه صعوبــات التمويــل وعــزوف المشــاركين خوًف
لعقوبــات المخالفــة. ومــن تجربــة المبــادرة التــي أنشــئت فــي 		0	، أي 
فــي أعقــاب األحــداث السياســية لســنة 		0	، يقــول » كلمــا أصبحــت 
المبــادرة المدنيــة والمجتمعيــة ذات طابــع سياســي، أصبحــت أقــل إغراء 

للمجتمــع للمشــاركة فيهــا.«	

المشاورات والتشبيك

ــوح  ــتوى الطم ــس بمس ــض لي ــا البع ــات وبعضه ــن الجمعي ــبيك بي التش
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 
ــع  ــاورات م ــف المش ــبيك وضع ــدام التش ــبب انع ــن. وبس ــا البحري عليه
الجانــب الرســمي ال يوجــد لدينــا فــي البحريــن مؤسســات مجتمــع مدنــي 
ــى السياســات. والجهــات  ــر عل ــة يمكــن أن يكــون لهــا موقــف مؤث قوي
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. “تحدّيات تواجه منظمات المجتمع المدني في البحرين.” 
qa�/com.bahrainmonitor.www//:http  مرصد البحرين لحقوق اإلنسان.

  html.008�01�q/deyah

التــي خلقتهــا الجهــات الرســمية مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي. ويقــع 
علــى عاتــق الــوزارة المعنيــة انهــاء هــذه الحالــة والعمــل علــى تطويــر 

ــن. ــن الجانبي العمــل الممأســس بي

رأى شــخص واحــد فقــط ممــن تــم اســتطاع رأيهــم )مــن أصــل 		( إن 
الجهــات الحكوميــة تقــوم بالتشــاور معهــا بشــكل مخطــط لــه ومنتظــم أي 
متكــرر، فيمــا رأى البقيــة إن الجهــات الرســمية ال تهتــم بالتشــاور مــع 
مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى مختلــف تخصصاتهــا المهنيــة وعلــى 
األخــص فيمــا يتعلــق بالسياســات التنمويــة العامــة، وتراوحــت أجوبتهــم 
ــن  ــن حي ــاورات م ــود مش ــاورات أصــا أو وج ــود مش ــدم وج ــن ع بي
آلخــر. ومعظــم مــن أجابــوا بوجــود مشــاورات بيــن المجتمــع المدنــي 
والحكومــة رأوا أن نوعيــة المشــاورات ضعيفــة وماحظــات المجتمــع 

المدنــي ال تؤخــذ بعيــن االعتبــار.

التحديات الداخلية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية

http://www.bahrainmonitor.com/qadeyah/q-008-01.html
http://www.bahrainmonitor.com/qadeyah/q-008-01.html
http://www.bahrainmonitor.com/qadeyah/q-008-01.html
http://www.bahrainmonitor.com/qadeyah/q-008-01.html
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على المستوى االقليمي

جامعة الدول العربية

علــى المســتوى السياســي تتلقــى حكومــة البحريــن دعــم سياســي مباشــر 
مــن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة، كمــا دعــم المجلــس البحريــن فــي 
ــدة  ــم المتح ــات األم ــي هيئ ــة ف ــب مختلف ــيحاتها لمناص ــن ترش ــدد م ع
ووكاالتهــا المتخصصــة.	  وفــي العــام 		0	 تبنــت البحريــن تأســيس 
المحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان وتولــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
االنســان البحرينيــة تســويق هــذا المقتــرح علــى المســتوى العربــي 
ــم  ــة وت ــدول العربي ــة حقــوق اإلنســان فــي جامعــة ال بالتعــاون مــع لجن
ــذي  ــوق اإلنســان« ال ــة لحق ــة العربي ــي للمحكم ــر الدول خــال »المؤتم
عقــد خــال الفتــرة 		�		 مايــو 		0	م فــي البحريــن. وناقــش ممثلــو 
ــال  ــي مج ــة ف ــة والعامل ــر حكومي ــة غي ــات المصنف ــات المنظم وممث
ــن  ــراء الذي ــن الخب ــد م ــة والعدي ــة العربي ــي المنطق ــان ف ــوق اإلنس حق
اختارتهــم مؤسســة حقــوق االنســان البحرينيــة واللجنــة التابعــة للجامعــة 
العربيــة، النظــام األساســي للمحكمــة، وصــدر عــن هــذا المؤتمــر 
ــد  ــان« وبع ــوق اإلنس ــة لحق ــة العربي ــول المحكم ــن ح »إعــان البحري

ــي هــذا المشــروع.	   ــر االســتمرار ف ــرة مــن الزمــن تعث فت
ــوة  ــة بدع ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــن 		0	 و		0	 قام ــي العامي وف
ــة للمشــاركة فــي جلســات  بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي البحريني
لجنــة حقــوق األنســان العربيــة التابعــة للجامعــة، أثنــاء مناقشــة تقريــر 
البحريــن المتعلــق بحالــة حقــوق االنســان فــي البحريــن. وتتبــع جامعــة 
ــان  ــوق االنس ــس حق ــه مجل ــوم ب ــا يق ــابهة لم ــة مش ــة آلي ــدول العربي ال
ــة  ــة للجامع ــات التابع ــن الهيئ ــاون بي ــاك تع ــم المتحــدة. وهن ــع لأم التاب
والهيئــات الرســمية والجمعيــات الشــبيهة أو العاملــة فــي نفــس المجــال 
ــى  ــس األعل ــل المجل ــة مث ــي البحريني ــع المدن ــن مؤسســات المجتم ضم
للمــرأة أو االتحــاد النســائي أو بعــض الجمعيــات النســائية والناشــطة فــي 

مجــال حقــوق اإلنســان.
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ــة  ــاً للجن ــراً إقليمي ــن مق ــار البحري ــم اختي ــي ت ــى المســتوى المهن وعل
ــار  ــم اختي ــة وت ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة للمشــروعات التابع العربي
إحــدى الشــخصيات البحرينيــة رئيســاً لهــذه اللجنــة. ومــن ضمــن 
أعمــال هــذه اللجنــة تأســيس المشــروعات التجاريــة وتطويــر العاقات 
ــة  ــي المشــروعات التنموي ــة ف ــي العامل مــع مؤسســات الشــباب العرب

ــطة.	  ــرة والمتوس الصغي

إال أنــه وبشــكل عــام ال توجــد ممارســات داعمــة مــن مجلــس أو هيئات 
جامعــة الــدول العربيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي البحريــن، إال 
ــات  ــات لحضــور فعالي ــذه المؤسس ــض ه ــوات لبع ــاالت الدع ــي ح ف
ــات  ــض مؤسس ــي بع ــور ممثل ــن حض ــة ويمك ــا الجامع ــة تقيمه معين

المجتمــع المدنــي ضمــن الوفــد الرســمي للبحريــن.

مجلس التعاون الخليجي

 تتمتــع مملكــة البحريــن فــي مجلــس التعــاون بعضويــة المجلــس 
وتحظــى منــه علــى الدعــم الكامــل. كمــا تحظــى البحريــن بدعــم مالــي 
واقتصــادي مباشــر حيــث حصلــت البحريــن علــى هبــات ماليــة مــن 
ــام  ــداث الع ــد أح ــة بع ــي خاص ــاون الخليج ــس التع ــض دول مجل بع
		0	م وفيمــا بعــد بهــدف إعــادة التــوازن المالــي الــى ميزانيتهــا. أمــا 
علــى مســتوى عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي فمــن المفيــد التذكيــر 
بــأن بعــض الــدول الخليجيــة ال تنتشــر فيهــا مؤسســات مجتمــع مدنــي 
التــي يمكــن مــن خالــه بنــاء منظومــة لهــذه المؤسســات تحــت رعايــة 
أو دعــم مجلــس التعــاون الخليجــي أو علــى المســتوى المدني الشــعبي. 
وياحــظ اختيــار البحريــن كمركــز لبعــض منظمــات المجتمــع المدنــي 
الخليجيــة وتتركــز أعمــال هــذه المؤسســات فــي العمــل الخيــري 
أوالنســائي أوالشــبابي أوالمهنــي مثــل: جمعيــة االقتصادييــن الخليجيين 
وجمعيــة االجتماعييــن الخليجييــن وجمعيــة علــوم وتقنيــة الميــاه 
ــة،  ــة لإلعاق ــة الخليجي ــام.، الجمعي ــي العظ ــة جراح ــة، جمعي الخليجي
جمعيــة مصنعــي الغــاز. والبــد مــن اإلشــارة إلــى إن مؤسســات 
ــا فــي المجــال الحقوقــي تتركــز فــي  المجتمــع المدنــي الناشــطة محلي
ــا  ــن لهم ــن الدولتي ــار إن هاتي ــت باعتب ــن والكوي ــا البحري ــن هم دولتي
إطــار قانونــي ينظــم هــذا النشــاط ولهمــا تاريــخ قديــم فــي عمــل هــذا 
النــوع مــن الجمعيــات. وال يحظــى المجتمــع المدنــي بــأي برامــج دعــم 
ماليــة مــن منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي إال فــي أضيــق الحــدود 
ــم  ــل تنظي ــة مث ــة العام ــق باألمان ــج تتعل ــذ برام ــي تنف ــك الت ــي تل وه
ــة  ــذه األمان ــده وتنف ــج تع ــر أو برنام ــيد لحضــور مؤتم ــات تحش حم

العامــة للمجلــس.
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البحرين

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 )0	( مــن المرســوم بقانــون رقــم 		/				 القيــام بذلــك كمــا 
ــى مؤسســات  ــادة عل ــع هــذه الم ــث تمن ــه أعــاه، حي ســبق االشــارة الي
ــة  ــى دعــم مــن الخــارج إال بموافق ــي مــن الحصــول عل المجتمــع المدن
الــوزارة المعنيــة، وفــي أغلــب الحــاالت ترفــض الــوزارة الســماح 
ــة، وســبق أن  ــات خارجي ــن جه ــل م ــى تموي ــات بالحصــول عل للجمعي
ــول  ــى الحص ــة عل ــات الموافق ــض الجمعي ــح بع ــوزارة من ــت ال رفض
علــى تمويــل لتنفيــذ برامــج تدريــب أمــا ألعضائهــا أو للجمعيــات 
ــل  ــق بالتموي ــا يتعل ــم: “فيم ــت مقابلته ــن تم ــول أحــد الذي األخــرى. ويق
ــوزارة أي  ــع ال ــث تمن ــب حي ــذا الجان ــي ه ــديدة ف ــات ش ــاك صعوب فهن
تمويــل أجنبــي مــن منظمــات أو جهــات دوليــة إال للجمعيــات المحســوبة 
ــض  ــاالت تحصــل بع ــض الح ــي بع ــا، وف ــمي تقريب ــط الرس ــى الخ عل
ــات  ــم الجمعي ــدوق دع ــن صن ــدا م ــرة ج ــغ صغي ــى مبال ــات عل الجمعي
ــب  ــى وضــع أغل ــك ال ــوزارة. أدى ذل ــره ال ــذي تدي ــي ال ــة المحل األهلي
ــب  ــث يصع ــداً بحي ــب ج ــي صع ــرف مال ــي ظ ــطة ف ــات النش الجمعي
عليهــا فــي بعــض الحــاالت حتــى تســديد إيجــارات المقــرات التــي 
تســتأجرها. وفــي بعــض الحــاالت يعتمــد الحصــول علــى الدعــم المقــدم 
مــن صنــدوق الجمعيــات علــى قــوة العاقــة بيــن الجمعيــة أو مســؤوليها 
ــد  ــه أح ــر ب ــا م ــى م ــت ال ــوزارة«. وتطرق ــي ال ــؤولين ف ــن المس وبي
ــتمرار  ــن االس ــوزارة م ــه ال ــا منعت ــة عندم ــة مالي ــن أزم ــادات م االتح
فــي تنفيــذ برنامــج تدريبــي للجمعيــات التابعــة لــه وجمعيــات المجتمــع 
المدنــي األخــرى مــن أجــل تطويــر قــدرات هــذه الجمعيــات، حيــث جــاء 
ــض  ــع بع ــاد بدف ــف االتح ــد أن تكل ــج بع ــذا البرنام ــوزارة له ــف ال وق
ــد  ــت إدارة االتحــاد بع ــد تمكن ــج. وق ــذ البرنام ــة لتنفي ــات المالي االلتزام
ــذه  ــن ه ــزء م ــديد ج ــل أو تس ــن ح ــة م ــات المعني ــع الجه ــل م التواص
االلتزامــات هــذا التصــرف مــن الــوزارة بوقــف البرنامــج ال ينــم عــن 
تقديــر للعمــل الــذي يتــواله مــن أجــل تنميــة الجمعيــات المنضويــة تحتــه 

ــتدامة.  ــة المس ــداف التنمي ــذ أه ــي تنفي أو المســاهمة ف

قانــون  مراجعــة  عنــد  االســتبيان  فــي  المســاهمات  إحــدى  وتذكــر 
الجمعيــات األهليــة لعــام 				 مــا 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 
ــى  ــات بالحصــول عل ــماح للجمعي ــن الس ــه يمك ــن ارى ان ــة، ولك الدولي
ــة  ــة ورقاب ــة ومعرف ــت مظل ــك تح ــون ذل ــه ويك ــذي تحتاج ــل ال التموي
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 

ــخ.« ــبة، ال ــتثمارات مناس ــات او اس ــن الجمعي ــترك بي مش

ويســتثنى مــن ذلــك االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن الــذي يســمح 
لــه بالحصــول علــى الدعــم مــن المنظمــات الدوليــة، ويتــم ذلــك بطريقــة 
ــرات أو  ــة المؤتم ــا ناحي ــي أغلبه ــذ ف ــتركة ويأخ ــاريع المش ــذ المش تنفي
ــل مــن  ــى تموي ــة. إذ يســمح لاتحــاد بالحصــول عل ــات االحتفالي الفعالي
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 
ــا تواصــل  ــس لديه ــة لي ــذ برامجــه، إال إن هــذه المنظمــات األجنبي لتنفي
ــرض أو مناقشــة السياســات  ــي ف ــي تســاهم ف ــة لك ــع الحكوم مباشــر م

العامــة فــي مجــال العمــال مــع الحكومــة.

ــن )إن وجــدوا(  ــأن مســاهمة المانحي ــم اســتفتاؤهم ب ــن ت ــرى كل مم وي
ــداً  ــة ج ــي ضعيف ــع المدن ــات المجتم ــة لمؤسس ــة تمكيني ــر بيئ ــي توفي ف
ــن المحدوديــن ال يطرحــون مــع الجهــات  ــى أن الممولي ــك إل ويعــود ذل
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.
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البحرين

تجــاوز  مــن  البحرينيــة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  تتمكــن  لــم 
ــها  ــى رأس ــمية وعل ــات الرس ــا الجه ــا عليه ــي فرضته ــات الت المضايق
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة. كمــا لــم تتمكــن مــن تجــاوز األزمــة 
ــض  ــدود لبع ــق الح ــي أضي ــا إال ف ــرض له ــي تتع ــديدة الت ــة الش المالي
ــا  ــا مالي ــتمرار دعمه ــى اس ــا عل ــث أعضائه ــال ح ــن خ ــات م الجمعي
لتحقيــق الحــد األدنــى لتغطيــة مصاريفهــا. ومــن ناحيــة ثانيــة لــم تتمكــن 
هــذه الجمعيــات مــن تكويــن اتحــادات أو شــبكات عمــل للتواصــل 
ــيين،  ــببين رئيس ــك لس ــود ذل ــا يع ــا وربم ــا بينه ــف فيم ــيق المواق وتنس
األول محاصــرة الجهــات الرســمية العمــل المدنــي وخاصــة المســتقل، 
ــداث  ــد أح ــا بع ــدث له ــذي ح ــات ال ــذه الجمعي ــن ه ــام بي ــي االنقس الثان

ــام. ــكل ع ــع بش ــي المجتم ــاد ف ــام الح ــكاس لانقس ــو انع 		0	 وه

ــة  ــة الطــاردة والصعب ــي وبالرغــم مــن البيئ ــع المدن فمؤسســات المجتم
ــبة  ــة مناس ــق بيئ ــا وخل ــد جهوده ــن توحي ــن م ــم تتمك ــها ل ــي تعيش الت
ــد  ــبة. فق ــول مناس ــى حل ــا للوصــول ال ــاور بينه ــا التح ــن خاله ــم م يت
ــل  ــى مث ــفاً عل ــتبيان تأس ــن خــال االس ــم م ــدوا رأيه ــن أب ــر كل م أظه
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 
ــه  ــرى ان ــا ت ــة. كم ــة االجتماعي ــل والتنمي ــى األخــص وزارة العم وعل
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 
ــف مؤسســاتها.  ــم المتحــدة بمختل ــي األم ــات ف ــدم لبعــض الجه ــي تق الت
وفــي بعــض االحيــان يتــم اســتدعاء بعــض الجمعيــات )المرضــي 
عنهــا( الجتماعــات وال يؤخــذ رأيهــا إذا اختلــف عمــا تطرحــه الجهــات 

الرســمية.

ــل  ــاك بصيــص مــن أمــل وهــو أن تعم ــع الصعــب هن تجــاه هــذا الواق
هــذه الجمعيــات بالتنســيق فيمــا بينهــا فــي الحــد األدنــى أثنــاء طــرح أيــة 
مشــاريع مثــل مقتــرح قانــون الجمعيــات الــذي طــرح فــي العــام 		0	 
كمــا يتــم التنســيق فــي مواقفهــا أثنــاء انعقــاد أو حضــور اجتماعــات لجنة 
حقــوق األنســان التــي تدعــو لهــا وزارة الخارجيــة فــي البحريــن، كمــا 
ــس  ــل الخاصــة بمجل ــر الظ ــم تقاري ــي تقدي ــا ف ــا بينه ــيق فيم ــم التنس يت

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 

ــات  ــك الجمعي ــة وخاصــة لتل ــات الحقوقي ــن المقارب ــد وال يتضم موح
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 
ــم اســتطاع  ــن ت ــول أحــد الذي ــوم بهــا هــذه المؤسســات، ويق ــي تق الت
رأيهــم فــي هــذا الجانــب: “تعمــل بعــض الجمعيــات بشــكل متواصــل 
ــن  ــر م ــي تعتب ــات الت ــوق الفئ ــح وحق ــى مصال ــاظ عل ــن أجــل الحف م
أهــم أهدافهــا تقديــم الدعــم لهــا، وهــذا هــو التنفيــذ الفعلــي لتحقيــق هــذه 
ــاد  ــة.” وبالنســبة لاتح ــب االقتصادي ــي األخــص الجوان ــادئ، وف المب
العــام لنقابــات عمــال البحريــن: »تعتبــر حريــة العمــل وحريــة العمــال 
ــد  ــة وإذا وج ــادات الدولي ــية لاتح ــر األساس ــن المعايي ــة م االقتصادي
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 
ــه.  ــة العضــوة في ــل االتحــادات العمالي ــب مــن قب ــذا الجان ــزام به االلت
ــى  ــة بتســليط الضــوء عل ــي واالتحــادات الوطني ــم االتحــاد الدول ويهت
ــتدعاء  ــم اس ــات ويت ــال والحري ــوق العم ــك حق ــي تنته ــات الت الحكوم
ــاءلة  ــنويا للمس ــا س ــال فيه ــوق العم ــك حق ــي تنته ــدول الت ــي ال ممثل
ــاد  ــل االتح ــن قب ــب م ــذا الجان ــديد به ــام ش ــاك اهتم ــتها. وهن ومناقش
الدولــي واالتحــادات الوطنيــة وهــذا مــا ســاعد االتحــاد العــام لنقابــات 
ــة  ــع الحكوم ــي م ــاق الثاث ــى االتف ــي الوصــول ال ــن ف ــال البحري عم
الــذي علــى ضوئــه تــم إعــادة 00	،	 عامــل تــم فصلهــم مــن مراكــز 

عملهــم أبــان أحــداث 		0	 فــي البحريــن”.

ويــرى بعــض ممــن تــم اســتطاع رأيهــم )	 أشــخاص( أنــه ال توجــد 
ــي عمــل مؤسســات  ــوق األنســان ف ــات حق سياســات واضحــة لمقارب
المجتمــع المدنــي وهــذا مــا يتوافــق مــع الواقــع العملــي. إال ان األغلبية 
ــا  ــزام به ــم االلت ــان يت ــوق االنس ــادئ حق ــرى إن مب ــخص( ت )		 ش
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 
ــم  ــاءلة تقدي ــمل المس ــة. تش ــا اإلداري ــص تنميته ــى األخ ــي وعل المدن
ــال  ــة خ ــأداء الجمعي ــة ب ــر المتعلق ــة التقاري ــس إدارات الجمعي مجال
ــر األداء  ــت تقاري ــس االدارة المســؤولية ســواء أكان ــي مجل ــرة تول فت
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 
ــة  ــي للجمعي ــع اإللكترون ــى الموق ــر األداء الســنوية عل ــة وتقاري المالي
لجعلهــا فــي متنــاول الجمهــور. كمــا أن اعتمــاد المعاييــر الديمقراطيــة 
ــات  ــر مدون ــة. وتعتب ــة األهمي ــي غاي ــات ف ــال الجمعي ــي إدارة أعم ف
ــع  ــات المجتم ــا منظم ــدأت تأخــذ به ــي ب ــر الت الســلوك احــدى المعايي

 هل تمكنت مؤسسات المجتمع المدني في البحرين من العمل
في ظل التضييق عليها؟
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المدنــي الدوليــة وبــدأت تطالــب المؤسســات المحليــة باعتمادهــا كســلوك 
لعمــل الجمعيــات، ومــن المفيــد االشــارة الــى إن بعــض الجمعيــات 
ــي  ــلوك الت ــات الس ــن مدون ــة م ــاد مجموع ــي اعتم ــدأت ف ــة ب البحريني
يوقــع عليهــا مــن قبــل القيادييــن والفاعليــن فــي الجمعيــات باإلضافــة الى 
األعضــاء العادييــن. إال إن المؤسســات البحرينيــة الزالــت بعيــدة عــن 
ــم اســتطاع رأيهــم  ــر إذ يــرى شــخصان ممــن ت ــزام بهــذه المعايي االلت
ــم اســتطاع  ــب مــن ت ــات ســلوك، فيمــا أغل أن مؤسســاتهم لديهــا مدون
رأيهــم )		 شــخص( 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 
ــي  ــة الســنوية وف ــة العمومي ــاد الجمعي ــاء انعق ــق الحــدود وهــي اثن أضي
ــواء  ــر س ــات التقاري ــى مناقش ــز األعضــاء عل ــاالت ال يرك ــب الح أغل
الماليــة أو التقاريــر اإلداريــة كمــا ال تنشــر أغلــب الجمعيــات تقاريرهــا 
أو حســاباتها الماليــة علــى المواقــع االليكترونيــة للجمعيــات التــي هــي 
أيضــاً تعانــي مــن ضعــف فــي تحديــث بياناتهــا ويعــزى ذلــك لعــدم توفــر 
موظفيــن متفرغيــن لمتابعــة هــذه األمــور بســبب ضعــف الوضــع المالــي 

ــات. للجمعي

ــض  ــف بع ــات وكش ــار والمعلوم ــداول األخب ــار المناصــرة وت إن انتش
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 
ــى  ــة عل ــن الرقاب ــد م ــي مزي ــق ف ــا الح ــون يعطيه ــروع قان ــم مش لتقدي
ــطاء  ــم النش ــة وتقدي ــي الشــخصية والعام ــابات التواصــل االجتماع حس
ــب  ــرح نائ ــث ص ــب، حي ــذا الجان ــي ه ــم ف ــل مواقفه ــات مقاب للمحاكم
الرئيــس التنفيــذي للعمليــات والحوكمــة فــي هيئــة المعلومــات والحكومــة 
االلكترونيــة إن الحكومــة ســتقدم مشــروع يتعلــق بمراقبــة البيانــات كمــا 
ذكــر “إن هــذا المشــروع ويســمى كذلــك SIEM  او 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 

الجانــي ممــا يحمــي المجتمــع...”	 

	  “الشيخ سلمان: مشروع انشاء مركز بيانات لرصد جميع المخالفات على 
.delmonpost//:http .	0		 نوفمبر 		الشبكة االنترنت.« ديلمون بوست، 

 					=p?/com

http://delmonpost.com/?p=18471
http://delmonpost.com/?p=18471
http://delmonpost.com/?p=18471
http://delmonpost.com/?p=18471


19

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 
ــة تقــدم عليهــا الحكومــة مــن أجــل  بحاجــة الــى خطــوات فعليــة وعملي
ــر  ــون أكث ــي تك ــا ك ــي ودعمه ــع المدن ــى مؤسســات المجتم ــاظ عل الحف
ــة العمــل  ــار إن هــذه المؤسســات أصبحــت مؤشــراً لحري ــة باعتب فاعلي
ــرأي  ــة ال ــع حري ــن ولواق ــي البحري ــي ف السياســي واالجتماعــي والثقاف
والتعبيــر. وللحفــاظ علــى هــذا اإلرث مــن العمــل المدنــي توصلــت 

الدراســة الــى بعــض التوصيــات وهــي:

التــزام الحكومــة بتنفيذ توصيــات الحوار الوطني لعام 		0	م المتعلقة . 	
ــة: ســن  ــات التالي ــى األخــص التوصي بمؤسســات المجتمــع المدنــي وعل
ــم المــادي للجمعيــات  ــة، وزيــادة الدع ــون جديــد للجمعيــات األهلي قان
الخارجيــة  العاقــات  وتنظيــم  واضحــة،  معاييــر  وفــق  وتوزيعــه 
للجمعيــات األهليــة وأن تكــون فــي حــدود األهــداف التــي أنشــئت لهــا، 
ــك  ــات، وكذل ــام والجمعي ــاع الع ــن القط ــيق بي ــراكة والتنس ــادة الش وزي
ــي  ــور االقتصــادي والت ــي المح ــواردة ف ــة ال ــة بالتوصي ــزام الحكوم الت
ــادة مشــاركة رجــال األعمــال واالقتصادييــن وغرفــة  تنــص علــى »زي
ــة  ــي عملي ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــن ومؤسس ــة البحري ــارة وصناع تج
ــركات  ــات والش ــي المؤسس ــم ف ــة، وتمثيله ــرارات االقتصادي ــع الق صن

ــادي«. ــاط االقتص ــة بالنش ــة المعنّي الحكومي

اصــدار قانــون عصــري حديــث يلبــي الطمــوح ويدعــم حريــة عمــل . 	
ــذ  ــا واألخ ــا وتنميته ــي تطوره ــاهم ف ــي ويس ــع المدن ــات المجتم مؤسس
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.

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 
ــة  ــة والدولي ــة واإلقليمي ــق بالمشــاورات الوطني ــا يتعل ــن الجهــات فيم وبي
وخاصــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة وحقــوق األنســان ومجــال الدفــاع 
ــدالً مــن التهميــش واالســتبعاد.  ــر، ب عــن حقــوق المــرأة وإعــداد التقاري

ــة. ــات األهلي ــي مــع الجمعي ــي عــن اســلوب التعامــل الفوق والتخل

أثبــت التنســيق بيــن الجمعيــات والتشــبيك فيمــا بينهــا نجاحاً جيــداً عندما . 	
ــه الحكومــة  ــذي قدمت ــون ال ــرح القان اتحــدت ونســقت مواقفهــا تجــاه مقت
ــن  ــد م ــك الب ــان، لذل ــي البرلم ــداول ف ــن الت ــحبه م ــم س ــه أن ت ــج عن نت
اســتمرار مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تطويــر أســاليب الحــوار فيمــا 
بينهــا والعمــل علــى زيــادة التشــبيك لتشــكيل عنصــر قــوة وضغــط علــى 
الجهــات الرســمية مــن أجــل تطويــر وتحقيــق أهــداف هــذه المؤسســات 

وفســح المجــال وتعزيــز بيئــة عمــل المؤسســات.

حتــى اصــدار القانــون المتوافــق عليــه بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي . 	
المدنــي  المجتمــع  الســماح لمؤسســات  يفتــرض  الرســمية  والجهــات 

الحصــول علــى تمويــل مــن المنظمــات الدوليــة تحــت مــرأى ومســمع 
القيــام بتنفيــذ  وإشــراف الجهــات الرســمية وبموافقتهــا مــن أجــل 

ــة. ــا التنموي برامجه

ــي . 	 ــع المدن ــات المجتم ــر لمؤسس ــرأي والتعبي ــة ال ــن حري ــد م المزي
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.

أن تعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى تطويــر أدائهــا لتتحــول . 	
اســتكمال  علــى  تعمــل  وأن  والمنظــم  الملتــزم  المؤسســي  للعمــل 
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 
ــب  ــن تدري ــد م ــال الب ــذا المج ــي ه ــية. وف ــا األساس ــان ألنظمته األنس
ــادئ اســطنبول0	 التــي تعنــى  ــذ مب ــاع وتنفي ــى اتب هــذه المؤسســات عل

بتطويــر مؤسســات المجتمــع المدنــي.

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 

ــات.  ــس ادارات الجمعي الشــبابية وأن يشــارك الشــباب فــي مجال

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.

بــدء حمــات التوعية والمناصرة على وســائل التواصل االجتماعي . 0	
التــي أخــدت منحــى جيــداً، حيــث فتــح العديــد مــن الصحفيين والنشــطاء 
ــر انتشــاراً فــي  ــى وســائل التواصــل االجتماعــي األكث لهــم مواقــع عل
البحريــن مثــل االنســتغرام، تويتــر والفيــس بــوك وقنــوات للجمعيــات 

علــى اليوتيــوب.

ــن . 		 ــوع معي ــيد لموض ــوع التحش ــي موض ــات ف ــع الجمعي أن تتوس
ضمــن وســائل التواصــل االجتماعــي مثــل تويتــر ووســائل التواصــل 
ــبيل  ــى س ــه. وعل ــموح ب ــار المس ــن اإلط ــرى، ضم ــي األخ االجتماع
المثــال مــا قــام بــه االتحــاد النســائي حيــث دشــن حمــات مناصــرة كان 
آخرهــا إللغــاء بعــض المــواد القانونيــة التــي تســاعد علــى االفــات مــن 

ــم االغتصــاب. ــاب لجرائ العق

العمــل علــى زيــادة التشــبيك والتنســيق والتعــاون بيــن مؤسســات . 		

 من كل ما تم استعراضه كيف لمؤسسات المجتمع المدني أن
تنقد نفسها والعمل المدني بشكل عام في البحرين؟
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المجتمــع المدنــي لمواجهــة التحديــات والتضييــق علــى عملهــا بمــا 
يتناســب وتحقيــق أهــداف كل جمعيــة أو قطــاع مجتمعــي علــى حــده.

الحــث علــى التواصــل مــع أعضــاء مجلــس النــواب ووزارة العمــل . 		
والتنميــة االجتماعيــة لمشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي صياغــة 
ــم  ــة أو تقدي ــات األهلي ــون الجمعي ــى قان ــا عل ــع إدخاله ــات المتوق التعدي
مقتــرح قانــون جديــد. واالســتعداد مــن قبــل المؤسســات الحتمــال تقديــم 
ــات  ــات مؤسس ــن تطلع ــداً ع ــئ بعي ــكل مفاج ــد بش ــون جدي ــوزارة قان ال

ــة. ــي البحريني ــع المدن المجتم

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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