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 تمهيد:

 .للحق في الترشيح واالنتخابالحماية القانونية الوطنية والدولية  :األولالمحور 

فيي مملكية  لممارسة الحق في الترشييح واالنتخيابالواقع العملي : الثانيالمحور 
 البحرين.
: رصيد المؤسسية الوطنيية لحقيوق اإلنسيان للعمليية االنتخابيية فيي الثالثالمحور 
 .1032العام 

عيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسيان فيي : تصور مقترح لتفالرابعالمحور 
 .عملية االنتخابيةالرقابة على ال

 

 

 تمهيد

  من أبرز الحقيوق المدنيية والسياسيية وأحيد  الترشيح واالنتخابُيعد الحق في

، ذلي  ركائز الحكم الديمقراطي القائم على أن الشعب مصدر السطات جميعا

يعتبيير أحييد ألييم الضييمانات لوجييود أن وجييود عملييية انتخابييية شييفافة ونزيهيية 

الدولة القانونية، وأن غياب لذا الحق أو عرقلة التمتع في ممارسته ليو أمير 

 .يؤدي إلى االنتقاص من العناصر القانونية لقيام لذه الدولة

 وعليييه، سييوط تتطييرق لييذه الورقيية إلييى بيييان الحماييية القانونييية التييي كلفهييا 

ما أقرته أحكام القانون الدولي لحقوق التشريع الوطني في مملكة البحرين، و

اإلنسان في تعزييز وحمايية الحيق فيي الترشييح واالنتخياب، ميع بييان الواقيع 

العملي في ممارسة لذا الحيق، ورصيد المؤسسية الوطنيية للعمليية االنتخابيية 
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، مييع تقييديم تصييور مقتييرح لتفعيييل دور المؤسسيية الوطنييية فييي 1032فييي عييام 

.الرقابة على العملية االن  تخابية مستقبًلا

 

 

 
 

 الحماية القانونية الوطنية والدولية للحق في الترشيح واالنتخابلمحور األول: ا

 

 الحماية القانونية الوطنية للحق في الترشيح واالنتخاب

 

  مين  الترشييح واالنتخيابكفل دستور مملكة البحرين حيق الميواطنين فيي لقد

الفقيرة  ليـ( منهيا عليى أن ( 1خًلل النص عليهميا صيراحة فيي الميادة رقيم  

للمووواطني ر رالوواال ونحووال حووق المشوواروة فووي الشووتو  ال امووة والتمتوو  "

بووالحقوق الحياحووية بمووا فياووا حووق االنتخوواب والترشوويح و لوو  وفقووا لاوو ا 

الدحتور وللشروط واألوضاع التي يبيناا القانو . وال يالوز أ  يحرم أحود 

 ."قا للقانو المواطني  م  حق االنتخاب أو الترشيح إال وف

 

  أوجييد المشييرل جمليية ميين التشييريعات التييي وضييعت القواعييد التفصيييلية كمييا

المرسيوم ومنهيا  وحمايتهميا، الترشيح واالنتخابالمنظمة لممارسة الحق في 

المعني  بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديًلته 1001( لسنة 32بقانون رقم  

، الييذي تضييمن الشييروط بعملييية االسييتفتان وانتخيياب أعضييان مجلييس النييواب

الواجبة االتبال لمباشرة ليذه الحقيوق واألحيوال التيي ييتم فيهيا الحرميان مين 

الحييق فييي االنتخيياب والمسييائل ذات الصييلة بجييداول النيياخبين و لييية تنظيييم 

عمليتييي االسييتفتان واالنتخيياب، وصييوال فييي ذليي  إلييى بيييان جييرائم االسييتفتان 

، فضًلا عين تحدييد ذات القيانون بهاواالنتخاب والعقوبات المترتبة عند ارتكا

ا.  سن االنتخاب ببلوغ العشرين عاما

 

 بشأن مجلسيي الشيورو والنيواب  1001( لسنة 31المرسوم بقانون رقم  جان و

ليبييين تكييوين مجلييس الشييورو والمييدة القانونييية لواليتييه والشييروط  وتعديًلتييه

الواجبييية مراعاتهيييا فييييمن يعيييين عضيييوا فييييه، واألحيييوال المقيييررة النتهيييان 
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العضوية، سوان من خًلل سقوطها أو طلب العضو إعفانه منها، إليى جانيب 

تكييوين مجلييس النييواب و لييية انتخابييه عيين طريييق االنتخيياب العييام السييري 

ا لنظام االنتخاب الفردي مع بيان المدة المقيررة لواليية المجليس المباشر طبق

والشيييروط واإلجيييرانات الواجبييية مراعاتهيييا فيييي الترشييييح لعضيييوية مجليييس 

النواب، واألحكام ذات الصلة بالدعاية االنتخابية، واألحوال المقررة النتهيان 

بيية العضييوية بسييقوطها أو طلييب االسييتقالة منهييا، كمييا تنيياول العقوبييات المترت

 .على مخالفة أحكامه

 

 قييانون ، فقييد جييانت أحكييام حييق المشيياركة فييي الشييؤون العامييةوفيمييا يتصييل ب

ليقسييم  وتعديًلتييه 1030( لسيينة 11البلييديات الصييادر بالمرسييوم بقييانون رقييم  

مملكيية البحييرين إلييى عييدد ميين البلييديات وأمانيية للعاصييمة، مبينييا  لييية تشييكيل 

وعضيييوية المجيييالس البلديييية ومجليييس أمانييية العاصيييمة والشيييروط الواجيييب 

توافرلا فيمن يكون عضيوا فيهيا، محيددا االختصاصيات المنوطية بالمجيالس 

والمييوارد البلدييية ونظييام العمييل فيهييا، واألحكييام المتعلقيية بجهازلييا التنفيييذي 

بشيأن  1001( لسينة 1المرسيوم بقيانون رقيم  المالية المخصصة لها، كما جان 

مبينا شروط انتخاب أعضان  نظام انتخاب أعضان المجالس البلدية وتعديًلته

 واألحكيامالمجالس البلدية، واألحوال التي يتم فيها الحرميان مين ليذا الحيق، 

واألخييرو المتصييلة ب لييية  المتصييلة بجييداول النيياخبين والمييوطن االنتخييابي،

االنتخاب، كما لم يغفيل المرسيوم بقيانون عين تحدييد العقوبيات المترتبية عنيد 

، فضًلا عن تحديد ذات القانون سن االنتخاب ببليوغ العشيرين مخالفة أحكامه

ا.  عاما

 

  الحق في الترشيح واالنتخيابواستكماال لتل  المنظومة التشريعية لمباشرة  ،

كالمرسيوم بقيانون فقد صدرت تشريعات مسياندة لتينظم ممارسية ليذا الحيق، 

 1006( لسينة 99والقيرار رقيم  ، بشيأن تنظييم اإلعًلنيات 3791( لسينة 32رقم  

 بشأن تنظييم الدعايية االنتخابيية النتخابيات مجليس النيواب والمجيالس البلديية

ية والعقوبات المترتبية ليتناول المسائل واإلجرانات المتعلقة بالدعاية االنتخاب

 .على مخالفته
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 الحماية القانونية الدولية للحق في الترشيح واالنتخاب

 

 لحقيوق الدوليية الصيكو  فيي مكانيه واالنتخياب الترشييح فيي الحق وجد كما 

 اليذي والسياسيية المدنيية بالحقوق الخاص الدولي العهد في وتحديدا اإلنسان،

 حيييث 1009 لسيينة( 61  رقييم القييانون بموجييب البحييرين مملكيية إليييه انضييمت

 المشياركة حيق تميييز أي ودون ميواطن لكيل أن منيه( 11  رقيم الميادة أقرت

 أو انتخيابهم، ييتم ممثليين بواسيطة وإميا مباشيرة إميا العامة الشؤون إدارة في

 العيييام بييياالقترال دورييييا ُتجيييرو نزيهييية انتخابيييات فيييي وُينتَخيييب ينتخيييب أن

 .الناخبين إرادة عن الحر التعبير تضمن السري والتصويت

 

 أن واالنتخييياب الترشييييح فيييي بيييالحق الصيييلة ذات الدوليييية الصيييكو  وتؤكيييد 

 سوان المواطنين، بين تمييز أي على قائما يكون أال يجب الحق لذا ممارسة

 أو السياسييي الييرأي أو الييدين أو اللغيية أو العييرق أو الجيينس بسييبب ذليي  كييان

 غيير أو النسيب أو الثيروة أو االجتمياعي أو القومي األصل أو السياسي غير

 كيان سيوان السياسيية لحقيوقهم الميواطنين مباشيرة أن كميا. األسيباب من ذل 

 إجييرانات ظييل فييي ذليي  يكييون أن بييد ال االنتخيياب أو الترشيييح طريييق عيين

 قيوانين إطيار فيي معقولية زمنيية فتيرات وعلى وحرة نزيهة دورية انتخابات

 النيياخبون يتمتييع أن ويجييب فعلييية، ممارسيية الحقييوق لييذه ممارسيية تضييمن

 حرية لهم تكون وأن المرشحين، من يختارونه لمن بأصواتهم اإلدالن بحرية

 التهديييد أو للعنييط التعيير  دون تييام باسييتقًلل عنهييا والتعبييير  رائهييم إبييدان

 عليى والتًلعيب للتيدخل محياوالت بيأي أو اإلغيران أو اإلكراه أو باستخدامه

 .نوعها كان مهما االستقًللية تل  يمس نحو

 

 يكون معقولة قيودا االنتخابية للعملية المنظمة التشريعات تتضمن أن ويجوز 

 دون مييين تحدييييده أو واالنتخييياب الترشييييح فيييي الحيييق تنظييييم منهيييا الغييير 

 حييد تحدييد جييوازي الحيق لهيذا المنظميية القييود تلي  وميين بجيولره، المسياس

 اعتبيرت المقابيل وفيي االنتخياب، فيي الحيق ممارسة في القانونية للسن أدنى

 أو الترشيييح فييي للحييق المييواطنين مباشييرة أن الصييلة ذات الدولييية الصييكو 

 أو التعليييم مسييتوو أو والكتابيية بييالقرانة اإللمييام شييرط علييى القييائم االنتخيياب
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 الجمعييييات أو األحيييزاب أحيييد عضيييوية إليييى االنتسييياب عيييدم أو االنتسييياب

 .الحق بهذا مساسا يشكل والذي المعقول غير التقييد قبيل من ُيعد السياسية

 

 الدولية عليى يجيب واالنتخياب، الترشييح فيي للحق الفعلية الممارسة ولتحقيق 

 أن ينبغييي إذ الحييق، لييذا ممارسيية إمكانييية لضييمان الفعاليية التييدابير تتخييذ أن

 االنتخياب، لهيم يحيق مين وبيانيات ألسيمان تسيجيًل االنتخابية القوائم تتضمن

ا يعد الناخبين تسجيل أن ذل   عيدم وأن االنتخابيية، العملية من يتجزأ ال جزنا

 مين جملة يحرم قد والمحدثة الدقيقة والمعلومات األسمان القوائم تل  تضمين

 .الشأن لذا في حقهم ممارسة من الموطنين

 

 واالنتخياب الترشييح فيي بيالحق التيام التمتع ولضمان الضروري من أن كما 

 االنتخابييية بالعملييية الصييلة ذات واآلران المعلومييات تبييادل ميين الكافيية تمكييين

 قيادرة أخيرو إعًلميية ووسيائط حيرة صيحافة وجيود خيًلل مين حريية، بكل

 شيفافية، بكيل العمليية ليذه مجرييات عليى العيام اليرأي وإطيًلل التعلييق على

 لضمان الًلزمة التدابير جميع باتخاذ الدولة قيام بضرورة الحق لذا ويرتبط

 وإقامة السلمي التجمع في كالحق الصلة ذات األخرو اإلنسان بحقوق التمتع

 دعييائم تشييكل كونهييا الجمعيييات تكييوين وحييق العاميية السييلمية االجتماعييات

 .واالنتخاب الترشيح في للحق الفعلية للممارسة أساسية

 

 االنتخابييية العملييية علييى لإلشييراط مسييتقلة ليئيية إنشييان للدوليية ينبغييي كمييا 

 خياص وبوجيه تتيولى أن على القانون، أحكام وفق وسيرلا نزالتها وضمان

 شييتى ميين النيياخبين وحماييية االنتخابييية العملييية أثنييان االقتييرال سييرية ضييمان

 االنتخابييية، توجهيياتهم عيين للكشييط تييدفعهم التييي القسيير أو اإلغييران أشييكال

 تفييرز وأن االقتييرال صييناديق سييًلمة الهيئيية تليي  تضييمن أن أيضييا وينبغييي

 التيي القيرارات خضيول ميع وكًلئهيم، أو المرشيحين حضيور فيي األصوات

 ثقية لضيمان قضيائية، لرقابية االنتخابيية العمليية شيأن فيي الهيئية تلي  تتخذلا

  .العملية تل  بمخرجات والجمهور الناخبين
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الواق  ال ملي لممارحة الحق في الترشيح واالنتخاب في مملوة المحور الثاني: 

 البحري 
 

  وعلييى صييعيد الممارسيية العملييية للحييق فييي الترشيييح واالنتخيياب، واسييتكماال

لليينهج اإلصييًلحي الييذي قيياده حضييرة صيياحب الجًلليية المليي  المفييدو وذليي  

وإعييادة الحييياة النيابييية وإجييران  1003بييرقرار ميثيياق العمييل الييوطني فييي العييام 

، وتًلليييا إجيييران 1001االنتخابيييات البرلمانيييية والبلديييية ألول ميييرة فيييي عيييام 

،  1032و خرلييا عييام  1030، و 1006االنتخابييات كييل أربييع سيينوات فييي عييام 

، وتبعتهيييا 1032نيييوفمبر  11حييييث جيييرت االنتخابيييات النيابيييية والبلديييية فيييي 

، وانتهيت بتشيكيل مجليس النيواب 1032نيوفمبر  17انتخابات الدور الثاني فيي 

 مملكة.والمجالس البلدية الثًلثة الموزعة على محافظات ال

 

 :اللجنة العليا لإلشراط على سًلمة االنتخاب واالستفتان 

بشيأن مباشيرة الحقيوق  1001( لسنة 32بنان على أحكام المرسوم بقانون رقم  

بشأن نظام انتخياب  1001( لسنة 1السياسية وتعديًلته والمرسوم بقانون رقم  

اللجنية العلييا أعضان المجالس البلدية وتعديًلته، فقيد تيم إنشيان لجنية تسيمى "

لإلشراط على سًلمة االنتخاب واالسيتفتان" برئاسية وزيير العيدل والشيؤون 

اإلسًلمية واألوقياط وعضيوية عيدد كياط مين القضياة والمستشيارين، حييث 

تولت مهمة القيام برعيداد جيداول النياخبين وتلقيي طلبيات الترشييح وفحصيها 

ت المتعلقة بيأي وإعداد كشوط المرشحين، والنظر في الطلبات واالعتراضا

إجييران أو قييرار يصييدر عنهييا، وبوجييه عييام تخييتص باإلشييراط علييى سييًلمة 

 االستفتان أو انتخاب أعضان مجلس النواب والمجالس البلدية. 

 

 :انتخاب أعضان مجلس النواب 

وفقا لألرقام واإلحصائيات الرسمية المعلنة، فقد بلغ إجمالي عيدد المرشيحين 

( 166عييدد   1032ابييات البرلمانييية لعييام لعضييوية مجلييس النييواب فييي االنتخ

مائتين وستة وستين مرشحا موزعين على محافظات المملكة األربع تنافسوا 

وبموجييب القييانون فقييد  علييى عييدد أربعييين مقعييدا لعضييوية مجلييس النييواب،

( مقاعيد، ولمنطقية المحيرق ثمانيية 30خصص لمنطقة العاصمة عدد عشرة  
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( مقعيييدا، وللمنطقييية 31اثنيييى عشييير   وللمنطقييية الشيييمالية عيييدد ( مقاعيييد،8 

 ( مقاعد.30الجنوبية عشرة  

 

 :انتخاب أعضان المجالس البلدية 

بلغ إجميالي عيدد المرشيحين لعضيوية المجيالس البلديية الثًلثية مائية وخمسية 

إذ خصيص القيانون مقعيدا: 10( مرشحا، تنافسيوا عليى 311وثًلثين  
 

لمجليس 

ولمجليس بليدي منطقية  ( مقاعيد،8بلدي منطقة محافظة المحرق عدد ثمانية  

ولمجليييس بليييدي منطقييية  ( مقعيييدا،31المحافظييية الشيييمالية عيييدد اثنيييي عشييير  

 ( مقاعد.30المحافظة الجنوبية عدد عشرة  

 

 الكتلة االنتخابية: 

وفقا لألرقام اإلحصائية الرسمية المعلنة فرن الكتلة االنتخابيية بليغ مجموعهيا 

( 70,127لمحافظية العاصيمة بلغيت عيدد  الكتلية االنتخابيية ( ناخبا، و127,931 

 ( ناخبيييا،68,638الكتلييية االنتخابيييية لمحافظييية المحيييرق بلغيييت عيييدد  وناخبيييا، 

الكتليية و ( ناخبييا،337,269الكتليية االنتخابييية للمحافظيية الشييمالية، بلغييت عييدد  و

( ناخبيييا، وبلغيييت نسيييبة 93,197االنتخابيييية للمحافظييية الجنوبيييية  بلغيييت عيييدد  

%(، فيي حيين بلغيت نسيبة المشياركة 11,6ابيات النيابيية  المشاركة في االنتخ

 .%( من إجمالي عدد الناخبين17,3في االنتخابات البلدية  

 

 :نظام االنتخاب في مملكة البحرين 

 -يشار إلى أن نظام االنتخاب في مملكة البحرين يقوم على االنتخاب الفردي

اليذي يسيمح للناخيب  -سوان كان لعضوية مجلس النواب، أو المجالس البلدية

برعطان صوته لمرشح واحد من بين عدة مرشحين، ولو ميا يعنيي أن ورقية 

نتخابيية االقترال يلزم أن تحمل اسم مرشح واحد، إذ ينتخيب عين كيل دائيرة ا

  نيابية أو بلدية( مرشح واحد فقط. 

 

 :التعديًلت التشريعية 

إنفاذا لمخرجات حوار التوافق اليوطني بيين جمييع األطيراط السياسيية اليذي 

قيياده صيياحب السييمو الملكييي ولييي العهييد األمييين بييدعوة ميين حضييرة صيياحب 

الجًللة المل  المفدو في المحور السياسي، فقد اتفقيت أطيراط الحيوار عليى 
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ضييرورة اتخيياذ إجييرانات تصييحيحية كييان منهييا إجييران تعييديًلت تشييريعية 

تتناول الدوائر االنتخابية وتعزيز اسيتقًللية اللجنية العلييا لًلنتخابيات، وعلييه 

إجران عدد من التعديًلت التشيريعية ذات الصيلة بالعمليية  1032فقد شهد عام 

و أعضيييان االنتخابيييية، سيييوان المتعلقييية بانتخييياب أعضيييان مجليييس النيييواب أ

 المجالس البلدية، تمثلت في:

 

o  بشيأن تحديييد المنياطق والييدوائر  1032( لسينة 93 صيدور المرسيوم رقييم

بيأن قسيم  االنتخابية وحدودلا واللجان الفرعية النتخاب مجليس النيواب

( منياطق انتخابيية ليي: منطقية العاصيمة، ومنطقية 2المملكة إلى عيدد  

الجنوبييية، بعييد أن كانييت وفييق المحييرق، والمنطقيية الشييمالية، والمنطقيية 

بشأن تحديد المناطق واليدوائر االنتخابيية  1001( لسنة 17المرسوم رقم  

( منيياطق 1عييدد  وحييدودلا واللجييان الفرعييية النتخيياب مجلييس النييواب 

 انتخابية، حيث ألغيت من األخير المنطقة الوسطى.

 

o   بتعيييديل بعييي  أحكيييام قيييانون  1032( لسييينة 12صيييدور القيييانون رقيييم

تناوليت تقسييم  1003( لسينة 11البلديات الصادر بالمرسوم بقيانون رقيم  

المملكة إلى أربع بلديات لي: بلدية المحرق، وبلدية المنطقية الشيمالية، 

وبلـدية المنطقة الوسيطى، وبلديية المنطقية الجنوبيية، وأمانية للعاصيمة، 

منامييية لتحيييل محلهيييا أمانييية وبموجيييب ليييذا التعيييديل تيييم إلغيييان بلديييية ال

للعاصيييمة، مميييا يترتيييب علييييه إلغيييان المجليييس البليييدي لبلديييية المنامييية 

( 30ويستعا  عنه بمجلس أمانة للعاصمة يتكون من عدد ال يقل عن  

يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فييهم اليرئيس ونائبيه مين بيين األعضيان 

بالعمييل البلييدي المنتخبييين ميين مؤسسييات المجتمييع المييدني ذات العًلقيية 

 ومن ذوي الخبرة واالختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة.

 

o   بشيييأن إلغيييـان بليييـدية المنطقييية  1032( لسييينة 90صيييدور المرسيييوم رقيييم

بشييأن  1032( لسينة 11القيرار رقيم  الوسيطى، وليو ميا اسيتتبعه صييدور 

تحديد المنياطق البلديية واليدوائر االنتخابيية وحيدودلا واللجيان الفرعيية 

نتخيياب أعضييان المجلييس البلدييية، حيييث قسييم القييرار المنيياطق البلدييية ال
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منطقيية محافظيية المحييرق، منطقيية االنتخابييية إلييى ثييًلث منيياطق لييي: 

 المحافظة الشمالية، منطقة المحافظة الجنوبية.

 

   بتعييديل  1032( لسيينة 12الجييدل القييانوني حييول مييدو دسييتورية القييانون رقييم

،  1003( لسنة 11بع  أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم  

 والذي الغى المجلس البلدي لبلدية المنامة واستعا  عنه بأمانة للعاصمة

o  دار جدل قيانوني حيول ميدو دسيتورية ليذا التعيديل كونيه سييؤدي إليى

يية عين حرمان مين لهيم حيق الترشييح و االنتخياب فيي االنتخابيات البلد

لذه الدائرة االنتخابية ولو أمر يتنياق  وحسيب ليذا اليرأي ميع الميادة 

للمووواطني ر "( الفقييرة  لييـ( ميين الدسييتور التييي تيينص علييى أن 3رقييم  

رالوواال ونحووال حووق المشوواروة فووي الشووتو  ال امووة والتمتوو  بووالحقوق 

الحياحية بما فياا حق االنتخاب والترشيح و لو  وفقوا لاو ا الدحوتور 

األوضوواع التووي يبيناووا القووانو . وال يالوووز أ  يحوورم أحوود وللشووروط و

، والميادة المواطني  م  حوق االنتخواب أو الترشويح إال وفقوا للقوانو  

النوواس حواحووية فووي الوراموووة ( منييه التييي  تيينص عليييى أن "38رقييم  

اإلنحوووانية ويتحووواوا المواطنوووو  فوووي الحقووووق والواالبوووا  ال اموووة ال 

أو األصوول أو الل ووة أو الوودي  أو تمييووز بيوونام فووي  لوو  بحووبب الالوونس 

 ".ال قيدة

 

o  وعمًل باإلجرانات الدستورية المتبعة في لذا الشأن وقبل قيام صاحب

الجًللة المل  المفدو بالتصيديق عليى التعيديل أعيًله فقيد أحييل القيانون 

وقبل صدوره إلى المحكمة الدستورية للتقرير في مدو مطابقته ألحكام 

قييرارا عيين المحكميية يقضييي  1032يوليييو  7الدسييتور، وعليييه صييدر فييي 

بدستورية إلغان المجلس البلدي لبلدية المنامية واالستعاضية عنيه بأمانية 

للعاصييمة واعتبيييار أن إنشيييان مجليييس أمانيية للعاصيييمة يعيييين أعضييياؤه 

 .1بموجب مرسوم ملكي أمر ال يتعار  مع أحكام الدستور
 

                                                           
1
 يوليو 9 في قضائية الصادر 02لسنة  (2102/  2 إ . ح . م /  :قرار المحكمة الدستورية  في اإلحالة الملكية  رقم  

 .2102 يوليو 01 بتاريخ (5013والمنشور في الجريدة الرسمية في عددلا   2102
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رصد المتححة الوطنية لحقوق اإلنحا  لل ملية االنتخابية في المحور الثالث: 

 4102ال ام 

  ا لكييون عمييل المؤسسيية الوطنييية ميين خييًلل مجلييس مفوضيييها لييم يبييدأ ونظييرا

عنيد صيدور اإلرادة الملكيية برعيادة  1031بصورة فعليه إال مين شيهر فبرايير 

تشكيل المؤسسة الوطنية، ولو األمير اليذي جعيل منهيا الصيعوبة بمكيان فيي 

القيام بمراقبية فعليية لًلنتخابيات النيابية والبلديية التيي جيرت فيي نيوفمبر مين 

، لييذا وانطًلقييا ميين دورلييا فييي مجييال حماييية حقييوق اإلنسييان، فقييد 1032عييام 

موقييط بعيي  القييوو السياسييية ميين خييًلل د قامييت المؤسسيية الوطنييية برصيي

قاطعتهييا لًلنتخابييات النيابييية والبلدييية، وفييي الوقييت الييذي تييرو فيييه إعييًلن م

المؤسسة الوطنية أن لذا الموقط جان تعبيرا عن رأيهيا وقناعاتهيا فيي إطيار 

الدسييتور، إال أنهييا تييرو وميين جانييب  خيير أن المشيياركة فييي شييؤون الحييياة 

فليه الدسيتور والصيكو  الدوليية لحقيوق اإلنسيان، السياسية لو حق لألفراد ك

مييع إيمانهييا التييام بييأن اليينهج الييديمقراطي المتولييد عيين صييناديق االقتييرال لييو 

السبيل األمثل لتأكيد احترام حقيوق اإلنسيان وسييادة القيانون وصييانة اللحمية 

الوطنية، وعليه فيرن المؤسسية الوطنيية كانيت تأميل مشياركة القيوو الوطنيية 

ط أطيافهييا كافيية فييي العملييية االنتخابييية للييدفع بعجليية اإلصييًلح علييى اخييتًل

 .تعزيزا وحماية ألطر الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 

   بشييأن مجلسييي  1001( لسيينة 31وعييودا علييى أحكييام المرسييوم بقييانون رقييم

( منيه التيي تينص عليى أن 19الشورو والنواب وتعديًلته وباألخص الميادة  

االنتخابيووة فووي أنحووال المملوووة قبوول المو وود تتوقووج الميوو  أ مووال الد ايووة "

" فقييد رصييدت المؤسسيية المحوودد ل مليووة االقتووراع بووررب  و شووري  حووا ة

الوطنية قيام اإلعًلم الرسمي ببث مقابلة تلفزيونية مع عدد من المترشيحين، 

إليييى جانيييب إحيييدو الصيييحط المحليييية بنشييير إعًلنيييات لمترشيييحين فيييي ييييوم 

 .ريحة لنص المادة سالفة البيانالصمت االنتخابي ما يعد مخالفة ص

 

  كميييا أن المؤسسييية الوطنيييية وخيييًلل الفتيييرة التيييي سيييبقت العمليييية االنتخابيييية

وأثنانلا رصدت أحداثا أمنية تمثليت فيي التعيدي مين خيًلل إتيًلط أو حيرق 

الممتلكييات الخاصيية لييبع  المرشييحين أو التعييدي علييى مقييارلم وإعًلنيياتهم 
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فييي ذليي  أنييه سييلو  يتنييافى مييع قيييم االنتخابييية، وتييرو المؤسسيية الوطنييية 

ومبييادا الديمقراطييية، إلييى جانييب اسييتهدافها للممتلكييات العاميية والخاصيية، 

مؤكدة أن تل  األفعال من شأنها تقوي  األمن واالسيتقرار وتروييع اآلمنيين 

من المواطنين والمقيمين وتهدييد األمين والسيلم األلليي، فضيًل عين مساسيها 

 .سية على نحو يعوق تمتعهم بهابحقوق اإلنسان وحرياته األسا

 

  ومن جانب  خر، رصدت المؤسسة الوطنية حاالت تم فيها استغًلل األطفال

أثنان العملية االنتخابية تمثلت في تيوظيفهم للقييام بالدعايية االنتخابيية ليبع  

المرشيحين فيي الشيوارل والطرقيات العامية، وعلييه تؤكيد المؤسسية الوطنيية 

ه األميياكن لييه ميين النتييائج مييا يجعلهييم عرضيية علييى أن زا األطفييال فييي لييذ

للخطر عليى حيياتهم وأمينهم وبميا ال يتناسيب ميع فئيتهم العمريية، تحقيقيا فيي 

 .ذل  للمصالح الفضلى للطفل

 

  وبشييأن جييداول النيياخبين فقييد رصييدت المؤسسيية الوطنييية وفييي اليييوم المحييدد

خابيات لعملية االقترال عدم ذكير أعيداد كبييرة ممين لهيم حيق التصيويت لًلنت

النيابية أو البلدية، وذل  جران التغيير الذي طرأ على عدد من الدوائر بسبب 

إلغان المحافظة الوسطى، مما سبب إرباكا لبع  الدوائر االنتخابية نتج عنه 

عييدم تمكيين بعيي  المييواطنين ميين ممارسيية حقهييم االنتخييابي، وعليييه تييرو 

للجنة العلييا للنياخبين المؤسسة الوطنية أنه وعلى الرغم من اإلعًلن المسبق 

بضرورة التأكد من إدراا أسمائهم  في الجداول االنتخابية المقررة وإعطيان 

يومييا ميين الميعيياد المحييدد إلجييران االنتخابييات وفييق قييانون مباشييرة  21مهليية 

الحقوق السياسية كان من الضروري تجنب اإلربا  الذي يقيع فييه النياخبون 

افظية الوسيطى، وتتمنيى المؤسسية أن جران دمج المحافظيات بعيد إلغيان المح

يؤخييذ بالحسييبان لييذا األميير عنييد إعييداد جييداول النيياخبين للجوليية القادميية ميين 

 .1038االنتخابات العامة في عام 

 

  ولتعزيز ثقة الناخبين بمخرجيات العمليية االنتخابيية وباليدور المنيوط باللجنية

ة الوطنييية العليييا لإلشييراط علييى سييًلمة االنتخيياب واالسييتفان كانييت المؤسسيي

تأمييل قيييام اللجنيية العليييا بنشيير تقرييير تفصيييلي بعييد انتهييان مجريييات العملييية 

االنتخابييية تبييين فيييه مجريييات لييذه العملييية كافيية، سييوان فييي مرحليية تسييجيل 
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النيياخبين وتقييييدلم فييي جييداول االنتخيياب، ومرحليية التقييدم بطلبييات الترشيييح 

لدعاييية االنتخابييية لعضييوية مجلييس النييواب أو المجييالس البلدييية، ومرحليية ا

باإلضافة إلى مرحلة االقترال وفرز األصوات وإعًلن النتائج،  وصوال في 

ذل  إلى مرحلة النظير فيي الطعيون االنتخابيية، إليى جانيب ضيرورة إشيرا  

مؤسسات المجتمع الميدني فيي عضيوية اللجنية العلييا لإلشيراط عليى سيًلمة 

 .االنتخاب واالستفتان
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مقترح لتف يل دور المتححة الوطنية لحقوق اإلنحا  المحور الراب : تصور 

 الرقابة  لى ال ملية االنتخابيةاإلشراج و في

 

 السند القانوني في اإلشراط والرقابة على العملية االنتخابية

 

   برنشيان المؤسسية الوطنيية  1032( لسينة 16( من القانون رقيم  1نصت المادة

 لحقوق اإلنسان على أنه:

محتقلة تحمى  المتححوة الوطنيوة لحقووق اإلنحوا   تنشر متححة  

 تتولى ت زيز وحماية حقوق اإلنحا ر وترحوي  قيماوار ونشور الوو ي

 (.....باار واإلحاام في ضما  ممارحتاا

   منيييه لتبيييين عليييى وجيييه التحدييييد االختصاصيييات 31وأعقبتهيييا الميييادة )

الموكلة إلى المؤسسية الوطنيية فيي سيبيل تحقييق أليدافها، حييث نصيت 

 الفقرتين  لـ( و ز( على أن للمؤسسة الوطنية القيام بـ:

الالزمر  التقصيرصد حاال  انتااوا  حقوق اإلنحا ر وإالرال    -هـ 

 وتواليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  انتبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا 

الالاوووا  المختصوووة إلياوووا مووو  تقوووديم المقترحوووا  التوووي تت لوووق 

ر و نود االقتضوال بالمبادرا  الرامية إلى وض  حد لا   الحاال 

 وقج تل  الالاا  وردود ف لاا.إبدال الرأي بشر  م

رصووود أوضووواع وفوووق األصوووول المتب وووة ل الزيوووارا  الميدانيوووةب لقيووواما   -ز

 االحتالووووازلمتححووووا  اإلصووووالحية وأموووواو  فووووي ا حقوووووق اإلنحووووا 

ر أو أي موووا   ووام والتالم ووا  ال ماليووة والوودور الصووحية والت ليميووة

 (.آخر يشتب  في أ  يوو  موقً ا النتاا  حقوق اإلنحا 

  ولما كانت الوالية التي ضمنها قانون إنشان المؤسسة الوطنية لها في تعزييز

وحماية حقوق اإلنسان كافة، وعلى قدم المسياواة باعتبارليا حقوقياا مترابطية 

غير قابلة للتجزئة، فرن تل  الوالية قد امتدت أيضاا لرصيد وإجيران التقصيي 

حقيوق اإلنسيان بميا فيهيا  الًلزم والقيام بالزييارات الميدانيية لمراقبية أوضيال

حييييق المييييواطنين فييييي المشيييياركة بالعملييييية االنتخابييييية سييييوان بالترشيييييح أو 

وميين لييذا المنطلييق فييرن اختصيياص المؤسسيية الوطنييية بمراقبيية االنتخيياب، 
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العملية االنتخابية لو أمر قد كلفه صيريح القيانون المقيرر إلنشيائها، باعتبيار 

 .تمتع المواطنين بحقوقهم المقررةأن ممارسة لذه العملية ما لو إال ضمان ل

 

 

 

 

 

 

 التصور المبدئي لمراحل اإلشراط والرقابة على العملية االنتخابية

 

االنتخابيات البرلمانيية  فيي اإلشيراط والرقابية عليى المؤسسة الوطنيية إن مشاركة

، يليييزم قيامهييا بعيييدد ميين اإلجيييرانات التمهيدييية وأخيييرو تنفيذييية، يمكييين والبلدييية

 النحو التالي:إيجازلا على 

 المرحلة التمهيدية واإلجرائية: 

o  )كونها  هيئة التشري  واإلفتال القانونيمع توقيع مذكرة تفالم  تعاون

الجهييية المعنيييية بتقيييديم كافييية مهيييام اليييدعم الفنيييي واللوجسيييتي للعمليييية 

 واللالنة ال ليا لإلشراج  لوى حوالمة االنتخواب واالحوتفتالاالنتخابية، 

معالي وزير العيدل والشيؤون اإلسيًلمية واألوقياط، باعتبارليا  برئاسة

الجهيياز القضييائي المعنييي بمهييام اإلشييراط والرقابيية علييى سييًلمة لييذه 

 العملية.

 

o  نشييير إعيييًلن فيييي الجرائيييد اليوميييية المحليييية، باإلضيييافة إليييى الجرييييدة

الرسمية، مفاده عيزم المؤسسية الوطنيية لحقيوق اإلنسيان المشياركة فيي 

فريوق رقابة على االنتخابات البرلمانية والبلدية مين خيًلل اإلشراط وال

وتدعو كافة منظمات المجتمع المدني ذات العًلقية لترشييح عيدد  وطني

 ( من أعضائها على األكثر للمشاركة فيه.1 

 



 

15 
 

o  يشيكل  فريق إ المي متخصصالقيام بعملية رصد إعًلمية عن طريق

إلعًلمية السابقة على من ذات الفريق الوطني لرصد ومتابعة التغطية ا

 بدن عملية االنتخابات.

 

 مراحل عملية اإلشراط والرقابة على العملية االنتخابية: 

يمكيين ميين خييًلل الفريييق الييوطني المعنييي باإلشييراط والرقابيية علييى العملييية 

( فرق عمل تنفيذيية تيولى تلي  الهيام عليى مراحيل 1االنتخابية، تشكيل عدد  

 عملية االنتخاب التالية:

 مرحلة تسجيل الناخبين وتقيدلم في جدول االنتخاب. -3

 مرحلة الترشيح لعضوية مجلس النواب أو المجلس البلدي. -1

 مرحلة الدعاية االنتخابية. -1

 مرحلة االقترال وفرز األصوات وإعًلن النتائج. -2

 مرحلة النظر في الطعون االنتخابية. -1
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 فريووق ين، أولهمييا كمييا ميين المقتييرح أن يسيياند الفييرق التنفيذييية الخمييس، فييريق

فريوووق إ الموووي لتقيييديم اليييدعم القيييانوني اليييًلزم، و خييير  قوووانوني متخصوووص

لرصد كافة المسائل اإلعًلمية قبل وأثنان وبعد العملية االنتخابية،  متخصص

على أن يقوم رؤسان الفرق بتقديم تقاريرلم كٌل في الموضول المعني بشيأنه 

 لعملية االنتخابية في مجموعها.تمهيداا في ذل  لصياغة التقرير النهائي عن ا

 الفريق الوطني المشار  في اإلشراط والرقابة على العملية االنتخابية: 

o  بنان على الدعوة التي ستوجهها المؤسسة الوطنية لحقيوق اإلنسيان إليى

كافييية منظميييات المجتميييع الميييدني للمشييياركة فيييي إعيييداد فرييييق وطنيييي 

بحييث تقيوم تلي  المنظميات لإلشراط والرقابة على العملية االنتخابية، 

( أشيخاص، شيريطة أن تتيوافر فييهم 1بترشيح عدد ال يزييد عين عيدد  

 الشروط التالية:

 أن يكون بحريني الجنسية. -3

أن ال يقل عمير المرشيح للفرييق عين خميس وعشيرين سينة ميًلديية  -1

 كاملة.

أن يكون من ذوي االلتمام والدرايية بالمسيائل ذات العًلقية بالعمليية  -1

 االنتخابية.

أن ال تكييون لييه أي انتمييانات سياسيييية قييد تييؤثر علييى نزالييية دوره  -2

 اإلشرافي والرقابي.

 

o  ويكييون للمؤسسيية الوطنييية وباآللييية التييي ترالييا مناسييبة فييي لييذه الحاليية

الحق في اختيار من تيراه مناسيباا فيي عضيوية الفرييق اليوطني المعنيي 

اللجنية العلييا باإلشراط والرقابة على العمليية االنتخابيية، بالتنسييق ميع 

 لإلشراط على سًلمة االنتخاب واالستفتان.

 

o  ،ويقسم أعضان الفريق الوطني على مجمل المحافظات الخمس للمملكة

( مراكيز 30( مركيز انتخياب خياص، وعيدد  20والتي تتكون من عيدد  

انتخاب عامة، بحيث يكون لكل مركز انتخابي خاص أو عام ما ال يقل 
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( مراقيب، 310ما مجموعه كحٍد أدنى عيدد  أي ب( مراقبين، 1عن عدد  

 .كافة ويعمل أعضان الفريق الوطني بصفتهم الشخصية

 

  تدريب أعضان الفريق الوطني المشار  في اإلشراط والرقابة عليى العمليية

 :االنتخابية

إن وجييود فريييق وطنييي عامييل فييي مجييال اإلشييراط والرقابيية علييى العملييية 

االنتخابية، يعني لزوم إخضاعه إلى برنامج تدريبي مكثط، سيوان كيان ذلي  

التدريب من قبل المؤسسة الوطنية وباالستعانة بالكوادر المحليية أو األجنبيية 

التيدريبي  ليذا فرنيه مين اليًلزم أن يبيدأ البرنيامجالمتخصصة فيي ليذا الشيأن، 

 .من الموعد المقرر لًلنتخابات مدة معقولةلهذا الفريق قبل 
  *   * 


