رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
بشأن املادة املستحدثة رقم ( )20من مشروع قانون بإصدار قانون املرور
مقدمة:

تثميناً للجهود اليت يوليها جملس الشورى املوقر يف كل ما يتعلق باملسائل املتصلة حبقووق اإلنسوان
ومع كامول التقودير لالعتبوارا الويت ترمو لليهوا املوادة املسوتحدثة رقوم ( )20مون مشوروع قوانون
بإصدار قانون املرور وبناءً على طلب جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الووط بواللس رأي
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان حول املوضوع أعاله وعليه ميكن لمجال ذلك الرأي فيما يل :
نص املادة ( )20من مشروع القانون وفق ًا ملا انتهى إليه قرار جملس النواب:

مع عدم اإلخالل بالشروط الواجب توافرها يف املادة السابقة ال جيوز لألجانب املقيمني يف مملكة
البحرين من غري مواط دول جملس التعاون اخلليج احلصول على رخصة قيادة أو مركبة
آلية لال لذا كانت طبيعة عمله تقتض ذلك وحتدد الالئحة التنفيذية طبيعة األعمال األخرى
اليت متنح مبوجبها رخص القيادة لألجانب أو يسمح هلم بقيادة مركبة آلية يف مملكة البحرين.

أوال :السند القانوني:

نصت املادة ( )1الفقرة ( )1من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري والويت
انضمت لليها حكومة مملكة البحرين مبوجب املرسوم رقم ( )8لسنة  1990على أنه:
" يف هذه االتفاقية يقصد بتعبري "التمييز العنصري" أي متييز أو استثناء أو تقييد أو
تفصيل يقوم عل أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القوم أو االث ويستهدف
أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف حبقوق اإلنسان واحلريا األساسية أو التمتع بها
أو ممارستها عل قدم املساواة يف امليدان السياس أو االقتصادي أو االجتماع أو
الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة ".
وقد أردفت ذا املادة يف الفقرة ( )2من االتفاقية على أنه:
" ال تسري هذه االتفاقية عل أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بني املواطنني
وغري املواطنني من جانب أية دولة طرف فيها ".
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وجاء املادة ( )2من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على أنه:
" تشجب الدول األطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج بكل الوسائل املناسبة
ودون أي تأخري سياسة للقضاء عل التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم
بني مجيع األجناس وحتقيقا لذلك:
أ...... -
د -تقوم كل دولة طرف جبميع الوسائل املناسبة مبا يف ذلك التشريعا املقتضاة لذا
تطلبتها الظروف حبظر ولنهاء أي متييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية
مجاعة أو منظمة ".
وأعقبت املادة ( )5من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشوكال التمييوز العنصوري بوالنص علوى
أنه:
" ليفاء لاللتزاموا األساسوية املقوررة يف املوادة ( )2مون هوذه االتفاقيوة تتعهود الودول
األطراف حبظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حوق كول
لنسان دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصول القووم أو االثو يف املسواواة أموام
القانون ." ....
وقد علقت " جلنة القضاء على التمييز العنصري" املنشأة مبوجوب االتفاقيوة الدوليوة للقضواء علوى
مجيع أشكال التمييز العنصري واليت أُوكِل لليها تفسري أحكام هذه االتفاقية على الفقرة ( )2مون
املادة ( )1منها على أن:
( -1الفقرة ( )1من املادة ( ) 1من االتفاقية الدولية للقضاء علوى مجيوع أشوكال التمييوز العنصوري
توُعرِّ ف التمييز العنصري .وتستث الفقرة ( )2مون املوادة ( ) 1مون هوذا التعريوأل األفعوال الويت
تصدر عن لحدى الدول األطراف واليت تفرق بني املواطنني وغوري املوواطنني .والفقورة ( )3مون
املادة ( )1تقيد الفقرة ( )2من املادة ( )1بإعالنها أنه ال جيوز للدول األطراف فيما يتعلوق بروري
املواطنني أن توُميِّز ضد أي جنسية معينة).
 ..... -2وتؤكد اللجنة أن الدول األطراف ملزمة باإلبالغ بشكل كامول عون التشوريعا املتعلقوة
باألجانب وتنفيذها.
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 -3وتؤكد اللجنة كذلك أن الفقرة ( )2من املادة ( )1جيب أال توُفسَّر على حنو ينتقص بأي شكل
من احلقوق واحلريا املعرتف بها واملنصوص عليها يف الصكوك األخرى وخباصة اإلعالن العامل
حلقوق اإلنسان والعهد الدول اخلاص باحلقوق االقتصوادية واالجتماعيوة والثقافيوة والعهود
1
الدول اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية).
ويف ذا السياق علقت "جلنة القضاء على التمييز العنصري" يف معرض تفسريها على املادة ( )5من
االتفاقية على أنه:
(.... -1
 -2متى ما فرضت دولة ما قيدًا على حق من احلقوق املدرجوة يف املوادة ( ) 5مون االتفاقيوة .......
وجب عليها أن تكفل أال يكون القيد منافيًا يف الررض وال يف النتيجة للمادة ( )1مون االتفاقيوة
باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من املعايري الدولية حلقوق اإلنسان. .... .
 -3ويتعني أن يتمتع كل األشخاص الذين يعيشون يف كنأل دولة ما بكثري من احلقوق واحلريا
املذكورة يف املادة ( ) 5مثل احلق يف املساواة أمام احملاكم أما غري ذلك من احلقوق مثول حوق
2
االشرتاك يف االنتخابا والتصويت ويف الرتشيح فه من حقوق املواطنني).
ثاني ًا :رأي املؤسسة الوطنية

تأسيساً علوى موا تقودم فوان املؤسسوة الوطنيوة حلقووق اإلنسوان  -وعموالً بأحكوام االتفاقيوة الدوليوة
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واليت انضمت لليهوا حكوموة مملكوة البحورين مبوجوب
املرسوم رقم ( )8لسنة  - 1990تؤكد على ضورورة حظور ولنهواء أي متييوز عنصوري علوى أسواس
العرق أو اللون أو النسوب أو األصول القووم أو االثو مبوا يف ذلوك التمييوز أو االسوتثناء أو التقييود أو
التفضيل القائم على أساس املواطنني أو غري املواطنني.

1

التوصية العامة احلادية عشرة للجنة القضاء على التمييز العنصري واملتعلقة برري املواطنني (د – :)1993 / 42
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/032/64/PDF/N9403264.pdf?OpenElement
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التوصية العامة العشرون للجنة القضاء على التمييز العنصري واملتعلقة برري املواطنني (د – :)1996 / 48

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f51%2f18(SUP
P)&Lang=en
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وبالرغم من أن الفقرة ( )2من املادة ( )1من االتفاقيوة الدوليوة للقضواء علوى مجيوع أشوكال التمييوز
العنصري يفهم مون ااهرهوا بوأن أي متييوز أو اسوتثناء أو تقييود أو تفضويل بوني املوواطنني أو غوري
املواطنني هو خارج عن نطاق تطبيقها لال أن "جلنة التمييز العنصري" واملوكل لليها تفسري أحكام
هذه االتفاقية قد أقر صوراحة مون أن التمييوز أو االسوتثناء أو التفضويل الوذي أجوازه الونص هوو
لررض التفرقة بني املواطنني وغري املواطنني ومثال ذلك :أن تقووم الدولوة بإصودار بطاقوا هويوة
للمواطنني بلون أو شكل حمدد على أن تصدر لرريهم من غري املواطنني بطاقة هوية حتمل لونًا أو
شووكالً آخوور لذ أن الروورض موون ذلووك هووو التفرقووة بووني الفزووتني ال التمييووز أو االسووتثناء أو التفضوويل
بينهم.
كما أن االتفاقية واللجنة أكدتا مبا ال لبس فيه من أنه ال جيوز للدول األطراف يف االتفاقية فيموا
يتعلق برري املواطنني التمييز ضد أي جنسية أو قومية معينة وأن ال تقووم الدولوة الطورف بتفسوري
الفقرة ( )2من املادة ( )1من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على حنو
ينتقص من احلقوق واحلريا سواء كانت مدنية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصوادية أو ثقافيوة
أو يف أي من ميادين احلياة العامة األخرى وانه متى ما فرضت دولة ما قيدًا على حق مون احلقووق
وجووب عليهووا أن تكفوول أال يكووون القيوود منافيًووا يف الروورض وال يف النتيجووة للمووادة ( )1موون االتفاقيووة
باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
وعليه ترى املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسوان أن موا انتهوى لليوه قورار جملوس النووا املووقر يف املوادة
املستحدثة رقم ( ) 20من مشوروع قوانون بإصودار قوانون املورور والويت أقور بأنوه ال جيووز لألجانوب
املقيمني يف مملكة البحرين من غري مواط دول جملس التعواون اخلليجو احلصوول علوى رخصوة
قيادة أو مركبة آلية لال لذا كانوت طبيعوة عملوه تقتضو ذلوك هوو حكوم ينطووي علوى متييوز
ويؤدي لىل تقييد أو استثناء أو تفضيل فزة دون األخرى وليس الررض منه التفرقة بني املواطنني
وغريهم وبالتال فإنه نص املادة ( )20املستحدثة تتعارض مع املعوايري الدوليوة حلقووق اإلنسوان وال
تستقيم مع التزاما مملكة البحرين الدولية يف هذا الشأن.

***
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