مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب بتعديل
أحكام املادتني (  ) 7 - 6من قانون اجلنسية البحريين لسنة 1963

مقدمة:
تثميناً للجهود اليت يوليها جملس النواب املوقر يف كل ما يتعلق باملسائل ذات الصلة حبقوق اإلنسان
باعتبااا املؤسسااة الدسااتو ية الضااامنة حلمايااة احلقااوق ااحلريااات العامااة ،امااك كاماال التقاادير
لالعتبا ات اليت يرمي إليها االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اجلنسية لسنة  ،1936ابنا ًء
على طلب جلنة الشؤان اخلا جية االدفاع ااألمن الوطين باجمللس ،فانن املؤسساة الوطنياة حلقاوق
اإلنسان حتيل مرئياتها حول االقرتاح بقانون سالف اإلشا ة للجنة املوقرة ،ااضعة يف االعتباا أحكاام
الدستو االصكوك ااالتفاقيات الدالية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.
اتباينا لالقرتاح بالتعديل فننه انصب على نص املادتني (  )7-6من قانون اجلنسية البحاريين لسانة
 1963املتعلقة بشراط منح اجلنسية البحرينية لألجنيب ازاجتاه ا أاالدة القصار ،احرماانهم مان
بعااض احلقااوق املرتتبااة علااى ماانحهم اجلنسااية ملادة عشاارة ساانوات ماان تااا يه اكتسااابها (كحااق
االنتخاب أا التمثيل أا الرتشيح أا التعيني يف اجملالس احمللية  ،احق االستفادة من أي ناوع مان أناواع
اخلدمات اإلسكانية املكفولة حلملة اجلنساية البحرينياة باامليالد)  ،فضا ًال عان تنمايم عملياة فقاد
ااسرتداد املرأة البحرينية املتزاجة من أجنيب جلنسيتها.
اعليه ،فنن املؤسسة الوطنية ستجمل مرئياتها حول أحكام املرسوم بقاانون ،ااملتضامن فضاالً عان
الديباجة املادة األاىل منه باستبدال نصوص املواد ( )6ا( ،)7يف حني كانت الثانية مادة تنفيذية.

اذلك على التفصيل التالي:
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(املادة األوىل)
مادة (:)6
النص كما ورد يف أصل القانون:

( )1ميكن بأمر عممة احلااكم مانح اجلنساية البحرينياة لكال أجانيب كامال األالياة إذا طلبهاا
اتوفرت لديه املؤاالت اآلتية:
( أ ) أن يكون قد جعل بطريق مشراع إقامته العادية يف البحرين مدة مخس اعشرين سانة
متتالية على األقل  ،أا مخس عشرة سنة متتالية على األقل إن كان عربيًا على أن تبدأ اذ املادة
بعد تا يه العمل بهذا القانون.
(ب) أن يكون حسن األخالق.
(ج) أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
( د) أن يكون لديه يف البحرين عقا ثابت مسجل بامسه لدى دائرة الطابو حلكومة البحرين.
( )2بالرغم مما ا د يف الفقرة السابقة من اذ املاادة ميكان باأمر عمماة احلااكم مانح اجلنساية
البحرينية ملن يأمر عممته مبنحها له  ،اميكن بأمر عممة احلاكم منح اجلنسية البحرينياة ألي
عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.
( ) 3ال يكون لألجنيب الذي كساب اجلنساية البحرينياة افقاًا ألحكاام ااذ املاادة حاق االنتخااب أا
التمثيل أا الرتشيح أا التعيني يف اجملالس احمللياة (عادا األندياة أا اجلمعياات اخلاقاة) قبال انقضااء
عشر سنوات من تا يه كسبه هلذ اجلنسية.
ايسرى ااذا احلكام علاى مان سابق هلام التجانس باجلنساية البحرينياة قبال العمال بهاذا القاانون
اتسرى العشر سنوات بالنسبة إىل اؤالء من تا يه العمل بهذا القانون.
( ) 4إذا منح شاخص اجلنساية البحرينياة مبوجاب ااذ املاادة  ،اعتاهت زاجتاه اأاالد القاقاران
حبرينيني بالتجنس ابتداء من التا يه الذي منحت فيه تلك اجلنسية.
جنسية الزاجات
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النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

 -1جيوز بأمر امللك منح اجلنسية البحرينية لكل أجانيب كامال األالياة إذا طلبهاا ا تاوفرت فياه
الشراط التالية:
أ .أن يكون قد أقام يف مملكة البحرين إقامة مشاراعة متتالياة ملادة مخاس ا عشارين سانة علاى
األقل أا مخس عشر سنة متتالية علاى األقال إذا كاان حيمال جنساية إحادى الادال العربياة
بامليالد.
اال خيل بالتوالي أن خيرج طالاب اجلنساية مان البحارين ملهماة مسياة  -فااذا خارج لغا مهماة
مسية مك احتفاظه بنية العودة -خصمت املدة اليت يقضايها يف اخلاا ج مان حسااب مادة إقامتاه يف
البحرين.
ب .أن يكون حسن األخالق.
ت .أن يكون له اسيلة مشراعة للرزق لسد حاجاته.
ث .أن يكون عقا ثابت مسجل بامسه لدى جهاز املساحة االتسجيل العقا ي ،أا حساب بنكي ال يقل
عن مائة ألف دينا .
ج .أن ال يكون حمكوما عليه يف البحرين أا يف اخلا ج بعقوباة جنائياة أا يف جرمياة خملاة بالشارف
ااألمانة أا جرمية متس النمام العام طوال فرتة إقامته السابقة.
ح .أن جييد اللغة العربية حتدثاً ا قراءة اكتابة اجيتاز االمتحان الاذي يعاد هلاذا الغار االاذي
يصد بتحديد قرا من ازير الداخلية.
خ .أن حييط بتا يه اثقافة اتقاليد شعب البحرين اجيتاز االمتحان الذي يعد هلذا الغر االاذي
يصد بتحديد قرا من ازير الداخلية.
 .2جيوز للملك أن يأمر مبنح اجلنسية البحرينية ألي شخص حيمل جنسية دالة عربية يطلبها إذا
أدى ململكة البحرين خدمات جليل.
 .3اسااتثناء ماان حكاام الفقاارة األاىل ماان اااذ املااادة ،جيااوز أن متاانح اجلنسااية البحرينيااة ألقااحاب
التخصصات الناد ة أا محلة د جة األستاذية االدكتو ا بالشراط اآلتية:
أ .أن يوقي الوزير املختص يف جمال ختصصه مبنحه اجلنسية البحرينية للحوجة املاسة له يف جمال
ختصصه احتتاج إليه مملكة البحرين.
ب .أن يكون قد مضى على نيله د جة الدكتو ا أكثر من عشرة سانوات ،اأن يكاون قاد أمضاى
اذ الفرتة ما ال يقل عن مخسة سنوات مبملكة البحرين.
 .4إذا منح جل اجلنسية البحرينية مبوجب اذ املاادة أعتاه أاالد القصار اقات منحاه اجلنساية
حباارينيني بااالتجنيس ،علااى أن يكااون هلاام خااالل ساانة ماان تااا يه بلااوغهم ساان الرشااد اختيااا
جنسيتهم األقلية أا أي جنسية أخرى ،كما يعته حبرينيا بالتجنيس كل من يولد هلذا الرجال
بعد جتنسه.
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اال يرتتب على اكتساب األجنيب اجلنسية البحرينية أن تصابح زاجتاه متمتعاه بهاا إال إذا أعلنات
ازا ة الداخلية برغبتها يف ذلك ،ااستمرت الزاجة مقيمة مك زاجها يف البحرين ملدة مخس سنوات
من تا يه إعالن غبتها امل الزاجة خالل اذ الفرتة لغ افاة الزاج.
اجيوز لوزير الداخلية اإلعفاء من كل اذ املادة أا بعضاها ،كماا جياوز لاه خالهلاا بقارا مسابب
حرمان الزاجة من اكتساب اجلنسية البحرينية.
 .5ال يكون لألجنيب الذي كسب اجلنسية البحرينياة افقااً ألحكاام ااذ املاادة قبال انقضااء عشار
سنوات من تا يه كسبة هلذ اجلنسية أي من احلقوق التالية:
أ .حق االنتخاب أا التمثيل أا الرتشيح أا التعيني يف اجملالس احمللية (عدا األندية أا اجلمعيات
ب .حق االستفادة مان أي ناوع مان أناواع اخلادمات اإلساكانية املكفولاة حلملاة اجلنساية البحرينياة
بامليالد.
ايسري اذا احلكم علاى مان سابق هلام التجنايس باجلنساية البحرينياة قبال العمال هلاذا القاانون
اتسرى العشر سنوات بالنسبة إىل اؤالء من تا يه اكتسابهم للجنسية.
ايستثنى من تطبيق أحكام البندين السابقني البحريين االذي حيمل جنسية إحدى الدال األعضاء
مبجلس التعاان لدال اخلليج العربية.

مادة (:)7
النص كما ورد يف أصل القانون:

( )1اذا تزاجاات إماارأة أجنبيااة ببحااريين بعااد تااا يه العماال بهااذا القااانون أقاابحت حبرينيااة اإذا
تزاجت إمرأة حبرينية بأجنيب بعد ذلاك التاا يه تفقاد جنسايتها البحرينياة إذا امتاى اكتسابت
جنسية زاجها  ،اإال فال .اترد هلا جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزاجية إذا طلبت ذلك اكانات
إقامتها العادية يف البحرين أا عادت لإلقامة فيها.
( )2إذا اكتسبت إمرأة أجنبية اجلنسية البحرينية مبوجب الفقرة السابقة أا مبوجب الفقرة ()4
من املادة  6من اذا القانون  ،فننها ال تفقداا عند انتهاء الزاجية إال إذا اسرتدت جنسيتها األقلية أا
كسبت جنسية أخرى  ،اميكن أن ترد هلا جنسايتها البحرينياة باأمر عمماة احلااكم إذا طلبات
ذلك.
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النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

 .1املرأة األجنبية اليت تتزاج من حبريين بعاد تاا يه العمال بهاذا القاانون ال تصابح حبرينياة إال إذا
أعلمت ازير الداخلياة برغبتهاا يف كساب ااذ اجلنساية ااساتمرت العالقاة الزاجياة قائماة ملادة
مخس سنوات من تا يه إعالن غبتها أا توفى عنها زاجهاا البحاريين أا طلفهاا قبال انقضااء ااذ
املدة اكان له منها أبناء حبرينيني بامليالد احافمات علاى إقامتهاا املشاراعة االعادياة يف البحارين
حتى انقضاء اذ املدة فيجوز منحها اجلنسية البحرينية.
اجيااوز لااوزير الداخليااة اإلعفاااء ماان كاال اااذ املاادة أا بعضااها ،كمااا جيااوز لااه خااالل اااذ املاادة
األسااباب تتعلااق باااألمن القااومي االنمااام العااام حرمااان املاارأة األجنبيااة ماان كسااب اجلنسااية
البحرينية بطريق التبعية لزاجها.
اجيوز لصاحب املصلحة الطعن يف قرا ازير الداخلية حبرمان الزاجة األجنبية من احلصاول علاى
اجلنسية بالتبعية لزاجها أمام احملكمة املدنية الكهى.
 .2املرأة البحرينية اليت تتزاج من اجنيب ال تفقد جنسيتها إال إذا أدخلت يف جنسية زاجهاا األجانيب
امن تا يه دخوال اذ اجلنسية ،امك ذلك ترد هلا جنسيتها البحرينية مان تاا يه انتهااء الزاجياة
إذا أعلنت غبتها باذلك إىل ازيار الداخلياة اكانات إقامتهاا العادياة يف البحارين أا عاادت لإلقاماة
فيها.
اجيااوز لااوزير الداخليااة اإلعفاااء ماان كاال اااذ املاادة أا بعضااها ،كمااا جيااوز لااه خااالل اااذ املاادة
األسباب تتعلق باألمن القومي االنمام العام حرمانها من اسرتداد اجلنسية البحرينية افقااً للفقارة
السابقة.
 .3إذا اكتسبت امرأ أجنبية اجلنسية البحرينية مبوجب الفقارة الساابقة أا مبوجاب الفقارة ()4
من املادة ( )6من اذا القانون ،فننها ال تفقداا عند انتهاء الزاجية إال اذا اسرتدت جنسايتها األقالية
أا كسبت جنسية أخرى ،ايكن أن ترد هلا جنسيتها البحرينية بأمر امللك إذا طلبت ذلك.
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مرئيات املؤسسة الوطنية:

أاالً  -على قعيد التشريك الداخلي:
نصت الفقرة (اا) من املادة ( )1من الدستو البحريين على أنه:
" للمااواطنني ،جاااالً انساااءً  ،حااق املشااا كة يف الشااؤان العامااة االتمتااك باااحلقوق
السياسية  ،مبا فيهاا حاق االنتخااب االرتشايح  ،اذلاك افقااً هلاذا الدساتو اللشاراط
ااألاضاع اليت يبينها القانون .اال جيوز أن حير م أحد املواطنني من حاق االنتخااب أا
الرتشيح إال افقاً للقانون ".
اأاضحت املذكرة التفس ية بصد تفس اا الفقرة (اا) من املادة ( )1من الدستو املشا إليها بأن:
(حاارص البنااد (اااا ) ماان اااذ املااادة علااى حتقيااق املساااااة بااني الرجااال االنساااء يف
املشا كة العامة االتمتك باحلقوق السياسية ،مبا فيها حق االنتخاب االرتشيح .احتى
ال حيرم أحد من املواطنني من مباشرة حق االنتخاب أا الرتشيح بدان اجه حق  ،نص
اذا البند على أنه " ال جيوز أن حيرم أحد املواطنني من حاق االنتخااب أا الرتشايح إال
افقاً للقانون" .امقتضي اذا النص أن من حاق املشارع أن يصاد قانونااً حيارم فياه
ال بعض من مباشرة حق االنتخاب أا الرتشيح ألسباب تتعلاق بطبيعاة عملاهم  ،متاى
كان اذا العمل يتعا مك مزاالة اذين احلقاني أا أحاداما  ،اااو أمار تقاديري
للمشرع افقاً ملا تقتضيه املصلحة العامة)".
كما نصت املادة ( )4من الدستو البحريين على أن:
"العدل أساس احلكم  ،االتعاان االرتاحم قلة اثقى بني املواطنني  ،ااحلرية ااملساااة
ااألماان االطمأنينااة االعلاام االتضااامن االجتماااعي اتكااافؤ الفاارص بااني املااواطنني
دعامات اجملتمك تكفلها الدالة ".
اأشا ت املادة ( )17من الدستو البحريين على أنه:
"(أ) -اجلنسية البحرينية حيدداا القانون  ،اال جيوز إسقاطها عمن يتمتاك بهاا إال يف
حالة اخليانة العممي  ،ااألحو ال األخرى اليت حيدداا القانون ".
اأاضحت املذكرة التفس ية بصدد تفس اا للمادة ( )17من الدستو املشا إليه على أامية النص
على اذ املادة اأسباب تعديلها خالفاً ملا مذكو يف النص السابق قبل إجاراء التعاديل علياه النحاو
التالي:
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" غبة يف املساااة بني املتمتعني باجلنسية البحرينية  ،سواء كان ذلك بصفة أقلية أا
عن طريق التجنس  ،ااو ما ميثل حتقيقاً لالجتااات العاملية يف اذا الشأن  ،ايتفاق
مك اح امليثاق  ،ايؤكد احتضان البحرين ألبنائها مجيعاً دان تفرقة بينهم  ،عدل
البند (أ) من اذ املادة  ،االذي كان يقتصر عادم جاواز إساقاط اجلنساية علاى مان
يتمتك بهاا بصافة أقالية  ،اأقابح ااذا احلمار شاام ًال كال مان يتمتاك باجلنساية
البحرينية  ،الذلك ا د النص على النحو التالي " اجلنسية البحرينية حيدداا القانون ،
اال جيوز إسقاطها عمن يتمتك بها إ ال يف حالة اخليانة العممي ااألحوال األخرى الايت
حيدداا القانون " .ااتساقاً مك اذا االجتا  ،حذف البند (ب) مان ااذ املاادة  ،االاذي
كان جييز سحب اجلنسية من املتجانس  ،اذلاك لكاي يصابح احلكام ااحادا جلمياك
املتمتعني باجلنسية البحرينية".
انصت الفقرة (ب) من املادة ( )16من الدستو البحريين على أنه:
"(ب) -املواطنون سواء يف تولي الوظائف العامة اف قاً لشراط اليت يقر اا القانون ".
اقد نصت املادة ( )18من الدستو البحريين على أنه:
" الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية  ،ايتساااى املواطناون لادى القاانون يف احلقاوق
االواجبات العامة  ،ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أا األقل أا اللغة أا الدين أا
العقيدة ".
كما نصت املادة ( )31من الدستو البحريين على أنه :
" ال يكون تنميم احلقوق ااحلريات العامة املنصوص عليها يف اذا الدستو أا حتديداا
إال بقانون  ،أا بناءً عليه  .اال جيوز أن ينال التنميم أا ا لتحديد من جاوار احلاق أا
احلرية ".
اعليه ،فأن باستقراء ما جاء يف الفقرة ( )5من املادة ( )6حمل االقرتاح يتبني لنا أنها مل تتبنى معياا
ااضحًا حلرمان بعض املواطنني من حق االنتخاب أا الرتشيح أا التمثيل يف اجملالس احمللية باملخالفاة
ألحكام البند (اا) من املادة ( )1من الدستو البحريين اليت أقرت تلك احلقوق انممتها افاق معياا
حمدد ،إذ أاضحت املذكرة التفس ية للدستو بصدد تفس اا للفقارة األخا ة مان (ااا) ااملتعلقاة
بعدم جواز أن حيرم أحد املواطنني من حق االنتخاب أا الرتشيح إال افقاًا للقاانون بقوهلاا ( ...أن مان
احلق املشرع أن يصد قانونًا حيرم فيه البعض من مباشرة حق االنتخاب أا الرتشايح الكان بأساباب
تتعلق بطبيعة عملهم ميت كان اذا يتعا ماك مزاالاة ااذين احلقاني أا أحاداما  ،))...أي أنهاا
قيدت حاق املشارع العاادي باأن يكاون لاه احلاق يف حرماان املاواطنني مان حاق االنتخااب أا الرتشايح
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ألسباب تتعلق بطبيعة عملهم ملا فيها من تعا مك العمل الذي يقومون به ال غ ذلك ،امبفهاوم
املخالفة يكاون حرماان املاواطنني مان حاق االنتخااب أا الرتشايح علاى أسااس آخار كاألقال الاذين
ينتمون إليه يعد متييزا اال يعد معيا ا موضوعيا مقبوال.
كما أن حرمان طائفة أا شرحية من املواطنني من التعيني يف اجملالس البلدياة علاى أسااس األقال
(التجنس) خالل عشر سنوات من تا يه حصاوهلم علاى اجلنساية البحرينياة خماالف ملبادأ املسااااة
بني املواطنني يف تاولي الوظاائف العاماة الاذي أكاد علياه ميثااق العمال الاوطين اساطر الدساتو
البحريين يف نص املادة (/16ب) منه ،مما يعد خمالفة قرحية ألحكام الدستو البحريين.
العل الالفت للنمر من قياغة البند (أ) من الفقرة ( )5من املادة( )6حمل االقرتاح أن احلرمان املاراد
إقرا حلق االنتخاب االرتشيح االتمثيل االتعيني لكل من حصل علاى اجلنساية البحرينياة خاالل
العشر سنوات األاىل ينصرف إىل اجملالس احمللية فقط  ،إذ قصر البند (أ) احلرمان من تلاك احلقاوق
على االنتخابات احمللية دان غ اا من اجملالس النيابية ،باعتبا أن قياغة البند (أ) املذكو جاءت
علااى ساابيل التخصاايص  ،إذ بطاات احلرمااان ماان تلااك احلقااوق يف نطاااق اجملااالس احملليااة ممااا ال
تنصرف اذ الصياغة على اجملالس النيابية  ،ااذا يف حد ذاته متييز لايس لاه ماه الايس لاه أي
أساس يف املذكرة اإليضاحية للتعديل حمل االقرتاح.
اما يث التناقض يف الفقرة (أ) من الفقرة ( )5من املادة ( )6حمل االقارتاح يف حاال لاو ق إقرا ااا ،أن
يصبح األجانب أفضل حاالً مان حااملي اجلنساية البحرينياة ماا داماوا ميتلكاون عقاا ات مبنياة أا
أ اضي يف مملكة البحرين  ،إذ أعطت املادة ( )2من املرسوم بقانون قم ( )3لسنة  2002بشاأن نماام
انتخاب أعضاء اجملالس البلدية افق الفقرة األخ ة منها احلق يف انتخاب أعضاء اجملالس البلدية لكل
مواطين دال جملس التعاان لدال اخلليج العربي اغ ام ممن ميتلكون عقاا ات مبنياة أا أ اضاي
يف مملكة البحرين ما دامت تتوافر فايهم البناود ( ) 3 ،2 ،1مان ذات املاادة  ،اااو ماا يعاد متاايز غا
حممااود اتعااا قااا خ مااك األسااس ااملبااادز الاايت يرتكااز عليهااا ميثاااق العماال الااوطين اسااطرتها
نصوص الدستو يف أكثر من موضك ،األي من املبادز الدستو ية اليت كرستها الدسات املعاقارة
الدميقراطية.
كما أن الفقرة ( )5من املادة ( ) 6حمل االقارتاح بقاانون خالفات الغاياة مان إقارا مبادأ املسااااة باني
املواطنني أمام القانون امفهومه ،ااي الفلسفة اليت قام عليها ميثاق العمل الاوطين اضامنتها كال
ماان املااادتني ( ) 18 ، 4ماان الدسااتو البحااريين  ،اتأكيااداً علااى ذلااك ذاباات احملكمااة الدسااتو ية
البحرينية يف القضيتان قم (د( ،)04/3/د )04/4/لسنة  2قضائية بصدد تفس اا مبدأ املساااة بني
املواطنني أمام القانون املنصوص بالقول:
((  ...احيث أن مبدأ املساااة بني املواطنني أمام القانون املنصوص عليه يف دستو مملكة البحرين يف
املادتني املشا إليهما ،االذي تردد الدسات املعاقرة  ،حبسبانه كيزة أساساية للحقاوق ااحلرياات
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على اختالفها ،أساساً للعدل االسالم االجتماعي ،غايته قون احلقوق ااحلرياات يف مواجهاة كافاة
قو التمييز اليت تنال منها أا تقييد مما ستها  ،سواء كاان ذلاك  -حسابما ناص علياه الدساتو -
بسبب اجلنس أا األقل أا اللغة أا الدين أا العقيدة ،أا بسبب أي قو أخرى من قو التمييز الايت
مل تذ كراا على اعتبا أن مبدأ املساااة اسايلة لتقريار احلماياة املتكافااة الايت ال متيياز فيهاا باني
املراكز القانونية املتماثلة  ،فال يقتصر جمال إعماله على ما كفله الدستو من حقوق أا علاى ماا
ذكر من قو التمييز ،اإمنا ميتد كذلك إىل مجيك احلقوق امجياك قاو التميياز الايت يقرااا
القانون  ...اكلما كان القانون مغايراً بني أاضاع أا مراكز قانونياة أا أشاخاص ال تتحاد ااقعياًا
فيمااا بينهااا ،اكااان تقاادير يف ذلااك قائم ااً علااى أسااس موضااوعية ،مسااتهدفًا غايااات ال ناازاع يف
مشاراعيتها  ،اكاااف ًال احاادة القاعادة القانونيااة يف شااأن أشااخاص تتماثال ظاارافهم مبااا ال جيااااز
متطلبات تلك الغايات كان ااقعياً يف إطا السلطة التقديرية اليت ميلكها املشرع .أما إذا ذاب املشرع
اجتااا معاكساً  ،فتسااي بني املراكز القانونية غ متكافاة أا بني أشاخاص ال تتماثال ظارافهم
مبا جيااز الغايات املشراعة اليت تقك على قمتها غاية قون احلقوق ااحلريات املقار ة افقاًا ألحكاام
الدستو أا القانون  ،كماا عملاه يف ااذا االجتاا خا جاًا عان إطاا السالطة التقديرياة الايت ميلكهاا،
ااقعياً بالتالي يف محأة املخالفة الدستو ية)).
اتأكيدُا على احرتام املشرع الدستو ي البحريين ملبدأ املساااة بني املواطنني سواء كانوا حبارينيني
بامليالد أا بالتجنس  ،فقد أُجريت بعض التعاديالت يف سانة  2002علاى الدساتو بتعاديل البناد (أ)
من املادة ( )17احذف البند (ب) من ذات املادة االيت كانت متييز بني املواطنني يف مساألة إساقاط
اجلنسية  ،إذ أاضحت املذكرة التفس ية للدستو عن سابب تعاديل املاادة ( )17بقوهلاا (( غباة يف
املساااة بني املتمتعني باجلنسية البحرينية ،سواء كان ذلك بصفة أقلية أا عن طريق التجنيس ،
ااو ما ميثل حتقيقاً لالجتااات العاملية يف اذا الشاأن  ،ايتفاق ماك اح امليثااق  ،ايؤكاد احتضاان
البحرين ألبنائها مجيعاً دان تفرقة بينهم  ،عادل البناد (أ) مان ااذ املاادة  ،االاذي كاان يقتصار
عدم جواز إسقاط اجلنسية على من يتمتك بها بصفة أقلية ،اأقبح ااذا احلمار شاامالً كال مان
يتمتك باجلنسية البحرينية  ،الذلك ا د الانص علاى النحاو التاالي " اجلنساية البحرينياة حيادداا
القاانون  ،اال جيااوز إسااقاطها عماان يتمتاك بهااا إال يف حالااة اخليانااة العمماي ااألحااوال األخاارى الاايت
حيدداا القانون "  .ااتساقاً مك اذا االجتاا  ،حاذف البناد (ب) مان ااذ املاادة ،االاذي كاان جيياز
سااحب اجلنسااية ماان املتجاانس  ،اذلااك لكااي يصاابح احلكاام ااحاادا جلميااك املتمااتعني باجلنسااية
البحرينية ))  ،فنذا كاان املشارع الدساتو ي يف التعاديالت الايت أجريات سانة  2002ساااى باني مان
يتمتك من املواطنني باجلنسية البحرينية بصفة أقلية ابني من يتمتك بها عن طريق التجانس يف
مسألة اإلسقاط فكيف تأتي أداة أدني منه اتفرق بينهم يف احلقوق االواجبات علاى أساس متييزياة
على النحو املذكو يف املقرتح حمل الرأي.
اال ينال مان تلاك احلماياة الايت أكاد عليهاا املشارع الدساتو ي أن حييال الدساتو للقاانون تنمايم
عمليااة إسااقاط اجلنسااية عماان يتمتااك يف حالااة اخليانااة العممااي أا األحااوال األخاارى الاايت حياادداا
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القانون  ،مادام ذلك سيكون افق معاي موضوعية بالنسبة جلمياك املاواطنني املتماتعني بهاا ساواء
بصفة أ قلية أا بالتجنس ادان أي متييز على أساس العرق أا اللون أا اجلانس أا اللغاة أا الادين أا
الرأي السياسي أا غ السياسي أا األقل القاومي أا االجتمااعي أا الثاراة أا النساب أا غا ذلاك مان
أسباب.
كما أن الدستو البحريين بوأ مبادز العدالة ااحلرية ااملساااة مكانة عالية بني نصوقه ،احارص
على تصد اا يف الباب الثاني حتت عنوان (املقومات األساسية للمجتمك) ،مماا يادل علاى مساو تلاك
املبادز اعلو شأنها بني النصوص  ،ااو ما يتضح مان تأكياد الدساتو عادم جاواز اقارتاح تعديلاها
بأي حال من األحوال كما او مقر يف املادة (/120ج ).
اأن يف إقرا الفقرة ( )5من املادة ( )6حمل االقرتاح جتااز من املشرع العادي للسلطة املمنوحة لاه مان
قبل املشرع الدستو ي  ،فنذا كانت سلطة املشرع العادي يف تنميم احلقوق االواجبات تقديرية ،إال
أن ذلك منوط امتوقف على عدم اضك الدستو قيود على تلك السلطة حتد منها ،ااذا ماا ذابات
إليه احملكمة الدستو ية البحرينية يف القضية قم د 06/3/لسانة ( )4قضاائية "دساتو ية " إىل ((أن
األقل الدستو ي لسلطة املشرع يف جمال تنميم احلقوق االواجبات أنها سلطة تقديرية ماا مل يكان
الدستو قد فر عليه يف شاأن مما ساتها ضاوابط حماددة حتاد مان إطالقهاا)) ،اااو األمار الاذي
جتااااز املشاارع العااادي مبوجااب الفقاارة ( )5ماان املااادة ( )6حماال االقاارتاح لعاادم التزامااه بالضااوابط
االقيود املنصوص عليها يف املادتني ( )18 ، 4من الدستو ااو ما يوقم االقرتاح بعدم الدستو ية.
كما أن املشرع العادي مبوجب الفقرة ( )5من املادة ( )6حمل االقارتاح مل تتجاااز الضاوابط االقياود
اليت أكدت عليها كل من املادتني ( )18، 4من الدستو فقط ،بل انتقال مان جماال التنمايم الاذي
خوله إيا املشرع الدستو إىل جمال احلرمان الذي او من قميم عمل املشارع الدساتو ي  ،مماا أدي
إىل النيل من أقل احلق اجوار احلرية اعصف بها ،عندما حرم شرحية من املاواطنني مان بعاض
احلقااوق ااحلريااات الاايت أقرااااا الدسااتو هلاام كمااواطنني  ،ااااو مااا خيااالف نااص املااادة ( )31ماان
الدستو  ،ااذا ما أكدته احملكمة الدستو ية البحرينية يف القضيتان قام (د( ،)04/3/د )04 / 4 /
لساانة ( )2قض اائية جبلسااة  26يونيااو  2006بقوهلااا ((  ...أن ساالطة املشاارع يف تنميمااه  ...مقياادة
باحلفاظ على اجوداا  ،اأال ينال التنميم أا التحديد من جواراا  ،اأال يضك عليها مان القياود ماا
يعصف بها  ،ااو ما قر ته املادة ( )31من الدستو )).
اال ينال مما تقدم ما تضمنته املذكرة اإليضاحية لالقرتاح حمل الرأي يف تعليلها للسبب الذي حادا
بهذا التعديل املقرتح ،من أن اناك آثا سلبية مرتتبة على أعداد احلاقلني على اجلنسية البحرينياة
الطا ئة يف السنوات األخ ة تتمثل يف الضغط على اخلدمات العامة اعلى األخص مزامحاة املتجانس
األقلي ( بامليالد ) يف خدمات اإلسكان ااحلصول على فرص عمل  ،اإذا كان اذا التهير من املمكن
قبوله فيماا يتعلاق بالتشاديد يف شاراط امتطلباات احلصاول علاى اجلنساية البحرينياة الاوا دة يف
الفقرات (  )1،2،3،4مان املاادة ( ) 6حمال االقارتاح باعتبا ااا عمال مان األعماال السياساية  ،إال أناه ال
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ميكن قبوله ح ينما يتعلاق األمار باالتمييز باني املاواطنني يف احلقاوق علاى أسااس األقال ملخالفتاه
أحكام الدستو البحريين على احملو املقر يف املادة ( )18من الدستو .
كما أن الفقرة ( )1من املادة ( )7تكرس التمييز بني الزاجات األجنبيات املتزاجات مان ماواطنني
حباارينيني علااى أساااس أقاال الاازاج  ،اذلااك عناادما فرقاات الفقاارة ( )1يف ماانح الزاجااة األجنبيااة
اجلنسية البحرينية فيما كاان أاالدااا مان أبنااء حباريين باامليالد أا باالتجنس  ،فأعطات الزاجاة
األجنبيااة املتزاجااة ماان حبااريين بااامليالد اجلنسااية يف حالااة إعااالن غبتهااا لااوزير الداخليااة عاان
اكتساب اجلنسية البحرينياة  ،احرمات الزاجاة األجنبياة املتزاجاة مان حباريين باالتجنس مان
اكتساب اجلنسية البحرينية  ،ااو أمر ال يقوم على معيا موضوعي يف منح اجلنساية البحرينياة
للمرأة األجنبية املتزاجة من حباريين  ،بال يقاوم علاى معياا متييازي يعاول علاى أقال (املايالد )
الاازاج البحااريين كسااببًا اأساسااا يف ماانح اجلنسااية لزاجتااه األجنبيااة  ،ممااا يعااد متييااز بااني
البحرينيني يف حصول زاجاتهم األجنبيات علاى اجلنساية البحاريين باملخالفاة ألحكاام املاادتني (،4
 )18من الدستو .
ثانياً -على قعيد الصكوك الدالية:
نصت املاادة ( )2مان العهاد الادالي اخلااص بااحلقوق املدنياة االسياساية الايت انضامت إلياه مملكاة
البحرين مبوجب القانون قم ( )56لسنة  2006على أنه:
" ( ) 1تتعهد كل دالة طرف يف اذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه  ،ابكفالة
اذ احلقوق جلميك األفراد املوجودين يف إقليمها االداخلني يف االيتها ،دان أي متييز
بسبب العرق ،أا اللون ،أا اجلنس ،أا اللغة ،أا الدين  ،أا الرأي سياسياً أا غ سياسي ،أا
األقل القومي أا االجتماعي ،أا الثراة ،أ ا النسب ،أا غ ذلك من أسباب".
" ( ) 2تتعهد كل دالة يف اذا العهد  ،إذا كانت تداب اا التشريعية أا غ التشريعية
القائمة ال تكفال فعاالً إعماال احلقاوق املعارتف بهاا يف ااذا العهاد ،باأن تتخاذ  ،طبقااً
إلجراءاتها الدستو ية األحكام اذا العهد  ،ما يكفل ضرا ياً هلذا اإلعمال مان تاداب
تشريعية أا غ تشريعية ".
كما أكدت املادة ( )5من ذات العهد املشا إليه على أنه:
" ( ) 1ليس يف اذا العهد أي حكم جيوز تأايله على حنو يقيد انطواء علاى حاق ألي
دالة أا مجاعة أا شخص مبباشرة أي نشاط أا القيام بأي عمل يهدف إىل إادا أي من
احلقوق أا احلريات املعرتف بها يف اذا العهد أا إىل فر قياود عليهاا أاساك مان تلاك
املنصوص عليها فيه ".
NIHR_BH © 2-12-2015

11

"( )2ال يقبل فر أي قيد أا أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية املعرتف
بها أا النافذة يف أي بلد تطبيقاً لقوانني أا اتفاقيات أا أنممة أا أعراف  ،بذ يعة كون
اذا العهد ال يعرتف بها أ ا كون اعرتافه بها يف أضيق مدى ".
اأشا ت املادة (  ) 25من ذات العهد املشا إليه على أنه:
" يكون لكل مواطن  ،دان أي اجه من اجو التمييز املذكو ة يف املاادة  ، 2احلقاوق
التالية  ،اليت جيب أن تتاح له فرقة التمتك بها دان قيود غ معقولة:
( أ ) أن يشا ك يف إدا ة الشؤان العامة ،أما مباشرة اإم ا بواسطة مماثلني خيتاا ان يف
حرية.
( ب ) أن ينتخب اينتخب  ،يف انتخابات نزيهة جترى دا ياً باالقرتاع العام اعلى قاد
املساااة بني الناخبني ابالتصويت السري  ،تضمن التعب احلر عن إ ادة الناخبني.
( ج ) أن تتاح له  ،على قد املساااة عموماً مك سوا  ،فرص تقليد الوظائف العامة يف
بلد .
كما أشا ت املادة ( )26من ذات العهد إىل أنه:
" الناس مجيع ًا ساواء أماام القاانون ايتمتعاون دان أي متيياز حباق مسااا يف التمتاك
حبماية  .ايف اذا الصدد جيب أن خيطر القانون أي متييز اأن يكفل جلميك األشخاص
على السواء محاية فعالة من التمييز ألي سبب  ،كالعرق أا اللون أا اجلنس أا اللغة أا
الدين أا الرأي سياسياً أا غا سياساي ،أا األقال القاومي أا االجتمااعي ،أا الثاراة أا
النسب ،أا غ ذلك من األسباب ".
اقد نصت املادة ( ) 2من العهاد الادالي اخلااص بااحلقوق االقتصاادية ااالجتماعياة االثقافياة الايت
انضمت إليه مملكة البحرين مبوجب القانون قم ( )10لسنة  2007على أنه:
" (  ) 2تتعهد الدال األطراف يف اذا العهد بأن تضمن جعل مما سة احلقوق املنصوص
عليها يف اذا الع هد برياة من أي متييز بسبب العرق ،أا اللون أا اجلنس  ،أا اللغاة ،أا
الدين ،أا الرأي سياسياً أا غ سياسي ،أا األقل القاومي أا االجتمااعي ،أا الثاراة ،أا
النسب ،أا غ ذلك من األسباب ".
اقد أبانت املادة ( )5من العهد الدالي اخلاص باحلقوق االقتصادية ااالجتماعية االثقافية عان ذات
احلكاام الااوا د يف املااادة ( )5ماان العهااد الاادالي اخلاااص باااحلقوق املدنيااة االسياسااية باعتبااا حكاام
مشرتك يف كال العهدين ،حياث يتعلاق باأن كاال العهادين الاداليني حيافماان علاى مبادأ احلماياة
الفضلى أا الواسعة حلقوق اإلنسان ،اما جااء فيهماا ال يعادا أن يكاون حاد أدناى مان احلماياة  ،فاأن
تضمنت قوانني دالة محاية أاسك مان تلاك املقار ة يف العهادين كانات األفضالية للحماياة األاساك
بالشك.
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اقد انتهت جلنة حقوق اإلنسان ااملختصة بتفس العهد اخلاص باملدنية االسياسية يف تعليقها العام
قم ( )18على عدم التمييز املنصوص عليه يف كال مان املاادة ( )1/2ااملاادة ( )25ااملاادة ( )26مان
العهد على النحو التالي:
"  -1ميثل عدم التمييز  ،مك املساااة أمام القانون ااحلماية املتسااية اليت يكفلها القانون
دان أي متييز ،مبدأ أساسيا اعاما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان .امن ثم فنن الفقرة
 1من املادة ( )2م ن العهد الدالي اخلاص باحلقوق املدنية االسياسية تلزم كل دالاة
طرف باحرتام احلقاوق املعارتف بهاا يف ال عهاد ابضامان ااذ احلقاوق جلمياك األفاراد
املوجودين يف إقليمهاا ااخلاضاعني لواليتهاا دان أي متيياز بسابب العارق أا اللاون أا
اجلاانس أا اللغااة أا الاادين أا الاارأي السياسااي أا غ ا السياسااي ،أا األقاال القااومي أا
االجتماعي ،أا الثراة أا النسب أا غ ذلك من األسباب .ااملاادة ( )26ال ختاول مجياك
األفراد التمتك باملساااة أمام القانون االتمتك حبماية القانون على قدم املساااة فحسب،
اإمنا حتمر أيضا أي نوع من أنواع التمييز مبقتضى القانون اتكفال جلمياك األفاراد
محاية ااحدة افعالة ضد التمييز القائم على أي أساس مثل العرق أا اللون أا اجلنس
أا اللغة أا الدين أا الرأي السياسي أا غ السياسي أا األقل القاومي أا االجتمااعي أا
الثراة أا النسب أا غ ذلك من األسباب.
 -3ابسبب الطابك األساسي االعام ملبدأي عدم التمييز ااملساااة أمام القانون ااحلماية
املتس ااية اليت يكفلها القانون  ،...فنن املادة  25تنص على تساااي مجياك املاواطنني يف
املشا كة يف احلياة العامة دان أي نوع من أنواع التمييز املشا إليها يف املادة (.)2
 -12اإذا كانت املادة ( )2تقصر نطاق احلقوق اليت يتعني محايتها من التمييز علاى
تلك احلقوق املنصوص عليها يف العهد ،فانن املاادة  26ال تعاني ااذ احلاداد .ابعباا ة
أخرى ،فنن املادة  26تنص على أن مجيك األشخاص متسااان أمام القانون اهلم احلق
يف احلماية املتسااية اليت يكفلها القانون دان متيياز ،اأناه ياتعني أن تكفال القاوانني
جلميك األشخاص محاية متسااية افعالة مان التميياز ألي مان األساباب املاذكو ة.
اترى اللجنة أن املادة ( )26ليست ترديدا احسب للضمانة املنصوص عليها من قبال
يف املادة ( )2؛ اإمنا اي تنص يف قلبها على حاق مساتقل .فهاي حتمار التميياز أماام
القانون أا ،يف الواقك ،يف أي ميدان حتكمه احتميه سلطات عامة .الذا فنن املادة ()26
تتعلق بااللتزامات املفراضة على الدال األطراف فيما يتعلق بتشريعاتها ابتطبياق
اذ التشريعات .امن ثم ،فعندما تعتمد دالة طرف تشريعا معيناا جياب أن يكاون
اذا التشاريك متمشايا ماك متطلباات املاادة ( )26مبعناى أال يكاون حمتاوا متييزيااً.
ابعبا ة أخرى ،فنن تطبيق مبدأ عدم التميياز الاوا د يف املاادة ( )26ال يقتصار علاى
احلقوق املنصوص عليها يف العهد ".
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اقد أاضحت جلنة حقوق اإلنسان املعنية بالعهد املشا إليها مبناسبة تعليقهاا علاى ناص املاادة ()25
ماان العهااد يف تعليقهااا العااام قاام ( )25بالاادا ة السااابعة ااخلمسااون ساانة  1996حااول املشااا كة يف
الشؤان العامة احق االقرتاع على النحو التالي:
" -1إن املادة ( )25من العهد تُقر احتمي حق كل مواطن يف أن يشا ك يف إدا ة الشؤان
العامة  ،احقه يف أن يَنتخب أا يُنتخب  ،احقه يف أن تتاح لاه فرقاة تقلاد الوظاائف
العامة .ايطلب العهد إىل الدال  ،بغض النمر عن مااية دستو اا أا نوع احلكم القائم
 ،أن تعتمد ما قد يلزم من التداب التشريعية االتداب األخرى لضمان إمكانية فعلية
تساامح للمااواطنني بااالتمتك باااحلقوق الاايت حيميهااا .اتعتااه املااادة  25أساااس احلكاام
الدميقراطي القائم على موافقة الشعب االذي يراعي املبادز املكرسة يف العهد.
 -2اتعته احلقوق املنصوص عليها يف املادة ( )25مان العهاد متصالة حباق الشاعوب يف
تقرير مص اا اإن كانت متميزة عنه .فتتمتك الشعوب مبوجب احلقوق املشمولة
يف املادة ( )1يف الفقرة ( )1حبرية تقرير مركزاا السياسي ااختيا شكل دستو اا أا
نوع حكمها.
اتتناال املادة ( )25حق األفراد يف املشا كة بكال ماا يعاين إدا ة الشاؤان العاماة مان
عمليات .اقد تفضي اذ احلقوق ،بوقفها حقوقا فردية ،إىل عدد من الشكااى تقك
يف إطا الهاتوكول االختيا ي األال.
-3احتمي املادة ( )25حقوق "كل مواطن" ،خبالف ما ااو علياه احلاال بالنسابة إىل
حقوق احريات أخرى يعرتف بها العهد (من احلقوق اليت توفر جلميك األفراد ضامن
إقليم الدالة احسب قضائها).
فتنبغي اإلشا ة يف تقا ير الدال إىل األحكام القانونياة الايت تعارف اجلنساية يف إطاا
احلقوق احملمية مبوجب املادة  . 25اال جيوز التميياز باني املاواطنني يف ااذ احلقاوق
على أساس العرق أا اللون أا اجلانس أا اللغاة أا الادين أا الارأي السياساي أا غا  ،أا
األقل القومي أا االجتماعي أا امللكية ،أا النسب أا غ ذلك من مركز .اقد يستث
التمييااز بااني اااؤالء الااذين يسااتحقون اجلنسااية مبوجااب ماايالدام ااااؤالء الااذين
حيصلون عليها بطلب اجلنسية ،بعض التساؤالت فيما يتعلق مبطابقة ذلك ألحكاام
املادة ( . )25فيجب أن تبني الدال يف تقا يراا ما إذا كان لديها أي فااات ،مان قبيال
املقيمني بصفة دائمة ،تتمتك بهذ احلقاوق بصاو ة حمادادة كتمتعهاا ماثال حباق
االقرتاع يف االن تخابات احمللية أا حبق شغل مناقب عمومية معينة.
 -4اينبغي االستناد ،لدى فر أي شراط على مما سة احلقوق احملمية مبوجب املادة
( ، )25إىل معاي موضوعية امعقولة .فقد يكون من املعقول ،على سبيل املثال ،فر
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حد أدنى للسن املطلوبة النتخاب الفرد أا تعيينه لشغل اظائف معينة يكاون أكاه
من السن املطلوبة ملما سة حق االنتخاب الذي ينبغي أن يتااح لكال ماواطن باالال .اال
جيوز تعليق أا إبطال مما سة املواطنني لتلك احلقوق إال ألسباب موضوعية امعقولة
ينص عليها القانون .فقد يشكل العجز العقلي املثبت سبباً ،على سبيل املثال ،حلرمان
أحد األشخاص من حقه يف االنتخاب أا يف شغل منصب.
 -10اجيب أن يقر حق االقرتاع يف االنتخابات ااالستفتاءات الشعبية مبوجب القانون ،
اال اجيوز أن خيضك اذا احلاق إال لتقييادات معقولاة  ،مثال تعايني حاد أدناى لسان
مما سة حق االنتخاب .امن غ املعقول تقييد اذا احلق على أساس اإلقاابة بعجاز
جسمي  ،أا فر شاراط اإلملاام باالقراءة االكتاباة  ،أا مساتوى التعلايم  ،أا امللكياة.
اجيب أال يشكل االنتسااب إىل عضاوية أحاد األحازاب شارطا لألالياة يف االنتخااب أا
أساساً لعدم األالية.
 -17اينبغي أال يقيد حق األشخاص يف الرتشيح لالنتخاب بشراط غ معقولة تطالب
بأن ي كون املرشح منتسبا إىل عضوية أحاد األحازاب أا عضاوية أحازاب معيناة .اإن
طلب إىل املرشح تلبية شرط توافر عدد أدنى من املؤيدين لقبول ترشيحه ،اجاب أن
يكون اذا الشرط ضمن املعقول اأال يستخدم كعائق لصد املرشحني .اال جيوز التذ ع
باملذاب السياسي دان املساس مبا ا د يف الفقرة ( )1من املادة  5من العهد حلرمان أي
شخص من ترشيح نفسه لالنتخاب.
 -23اتتناال الفقرة الفرعية (ج) من املادة ( )25حق املواطنني االفارص املتاحاة هلام
لتقلد مناقب يف اخلدمة العامة على قدم املساااة .اجيب لضمان فرقة احلصول على
اذ الوظائف على قدم املساااة أن تكون املعاي ااإلجراءات املتبعة يف التعيني ،االرتقية
 ،االوقااف املؤقاات عاان العماال ،االطاارد ،موضااوعية امعقولااة .اجيااوز اختاااذ تااداب
تصحيحية يف احلاالت املناسبة لضمان إمكانية تقلد اظائف يف اخلدمة العامة جلميك
املواطنني على قدم املساااة .اتضمن إتاحة إمكانية االلتحاق باخلدمة العامة على قدم
املساااة ااستناداً إىل معاي اجلدا ة العامة  ،اإتاحة الوظائف الثابتة ،حتر من يشغل
منصباً يف اخلدمة العامة من أي تدخل أا ضغوط سياسية .ايعته ضمان عدم إخضاع
أي شخص للتمييز على أساس أي سبب من األسباب املبينة يف الفقرة  1من املاادة ()2
لدى مم ا سته حلقوقه املكرساة يف الفقارة الفرعياة (ج) مان املاادة ( ،)25أماراً يتسام
بأامية بالغة ".
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انصت املادة ( )1من االتفاقية الدالية للقضاء على مجيك أشكال التمييز العنصري لسنة  1965الايت
انضمت إليها مملكة البحرين مبوجب مرسوم قم ( )8لسنة  1990على أنه:
" (  ) 1يف اذ االتفاقية  ،يقصد بتعب " التمييز العنصري " أي متييز أا استثناء أا
تقييد أا تفضيل يقوم على أساس العرق أا اللون أا النسب أا األقل القومي أا االثين
ايستهدف أا يستتبك تعطيل أا عرقلة االعرتاف حبقوق اإلنسان ااحلريات األساسية
أا التمتك بها أا مما ساتها  ،علاى قادم املسااااة  ،يف امليادان السياساي أا االقتصاادي أا
االجتماعي أا الثقايف أا يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة".
" ( ) 2ال تساري اااذ االتفاقيااة علاى أي متييااز أا اسااتثناء أا تقيياد أا تفضاايل بااني
املواطنني اغ املوا طنني من جانب أي دالة طرف فيها ".
" (  ) 3حيمر تفس أي حكم من أحكام اذ االتفاقية مباا ينطاوي علاى أي مسااس
باألحكام القانونية السا ية يف الدال األطاراف فيماا يتعلاق باجلنساية أا املواطناة أا
التجنس  ،شرط خلو اذ األحكام من أي متييز ضد أي جنسية معينة ".
كما أكدت املادة (  ) 5من ذات االتفاقية الدالية للقضاء على مجيك أشكال التمييز العنصار املشاا
إليها على أنه:
" إيفاء لاللتزاماات األساساية املقار ة يف املاادة ( )2مان ااذ االتفاقياة ،تتعهاد الادال
األطراف حبمر التمييز العنصري االقضاء عليه بك افة أشكاله  ،ابضمان حق كال
إنسان  ،دان متييز بسبب العرق أ ا اللون أا األقال القاومي أا االثاين ،يف املسااااة أماام
القانون ،الس يما بصدد التمتك باحلقوق التالية:
( ج ) احلقوق السياسية  ،االسيما احلق يف االشرتاك يف االنتخابات  -اقرتاعاً اترشيحاً -
على أساس االقرتاع العام املتسااي  ،ااإلساهام يف احلكام ايف أدا ة الشاؤان العاماة علاى
مجيك املستويات  ،اتولي الوظائف العامة على قدم املساااة .
(اا ) احلقوق االقتصادية ااالجتماعية اال ثقافية  ،االسيما احلقوق التالية:
( )1احلق يف العمل ...
( )3حق السكن .
( ) 4احلق التمتاك باخلادمات الصاحة العاماة االرعاياة الطبياة االضامان االجتمااعي
ااخلدمات االجتماعية.
اقد أشا ت جلنة حقوق اإلنسان املعنية بالعهد يف تعليقها العام قم ( )18املشاا إلياه أعاال إىل عادم
التمييااز املنصااوص عليااه باملااادة ( )1ماان االتفاقيااة الداليااة للقضاااء علااى مجيااك أشااكال التمييااز
امبناسبة تعليقها على كل من املادة ( )1/2ااملادة ( ) 26على النحو التالي:
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"  -6اتالحظ اللجنة أن العهد ال يُعَرِّف تعب "التمييز" اال يش إىل األفعال اليت تشكل
متييزا .بيد أن املادة ( )1مان االتفاقياة الدالياة للقضااء علاى مجياك أشاكال التميياز
العنصري  ،تنص على أن تعب "التمييز العنصري" يعين أي متييز أا استثناء أا تقييد
أا تفضاايل يقااوم علااى أساااس العاارق أا اللااون أا النسااب أا األقاال القااومي أا االث اين
ايستهدف أا يستتبك تعطيل أا عرقلة االعرتاف حبقوق اإلنسان ااحلريات األساسية
أا التمتك بها أا مما ساتها  ،علاى قادم املسااااة  ،يف امليادان السياساي أا االقتصاادي أا
االجتماعي أا الثقايف أا يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة ....
 ... -7فنن اللجنة ترى أن تعب " التمييز" املستخدم يف العهد ينبغي أن يفهم على أنه
يتضمن أي تفرقة أا استبعاد أا تقييد أا تفضيل يقوم على أساس أي سبب كالعرق
أا اللون أا اجلنس أا اللغة أا الدين أا الرأي السياسي أا غ السياسي أا األقل القومي
أا االجتماعي أا الثاراة أا النساب أا غا ذلاك مماا يساتهدف أا يساتتبك تعطيال أا
عرقلة االعرتاف جلميك األشخاص ،علاى قادم املسااااة ،جبمياك احلقاوق ااحلرياات أا
التمتك بها أا مما ستها ".
اقد أشا ت جلنة القضاء علاى التميياز العنصاري يف توقايتها العاماة احلادياة عشارة املتعلقاة بغا
املااواطنني بصاادد تفس ا اا لالسااتثناءات الااوا دة علااى املااادة ( )1ماان االتفاقيااة ااملتعلقااة بااالتمييز
العنصري يف دا تها الثانية ااأل بعون ( )1993على النحو التالي:
"  -1أن الفقرة ( )1مان املاادة ( ) 1مان االتفاقياة الدالياة للقضااء علاى مجياك أشاكال
التمييز العنصري تعرف التمييز .اتستثين الفقرة  2مان املاادة  1مان ااذا التعرياف
األفعال اليت تصد عن إحدى الدال األطراف االيت تفرق بني املواطنني اغ املواطنني
 .االفقرة  3من املادة  1تقييد الفقرة  2من املادة  1بنعالنها أنه ال جيوز للدال األطراف
 ،فيما يتعلق بغ املواطنني  ،أن متيز ضد أي جنسية معينة.
 -3اتؤكد اللجنة كذلك أن الفقرة  2من املادة  1جيب أال تفس علاى حناو يناتقص
بأي شكل من احلقوق ااحلريات املعرتف بها ااملنصوص عليهاا يف الصاكوك األخارى ،
اخباقة اإلعالن الع املي حلقوق اإلنسان  ،االعهد الدالي اخلاص باحلقوق االقتصادية
ااالجتماعية االثقافية  ،االعهد الدالي اخل اص باحلقوق املدنية االسياسية ".
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مالحمة على االستثناءات:
( قد يتصو للبعض من االستثناءات الوا دة على التمييز العنصر يف املادة ( )1افقراتها ( )1،2،3بأن
بعضها يتعلق بغ املواطنني ااملواطنني بل التوقية املذكو ة أعال أكدت مبا ال يدع جمال للشك
أنها تطبق على غ املواطنني فقط ادان اإلخالل باحلقوق ااحلريات املنصوص عليها يف الصكوك
األخرى).
اعليه  ،فأن الفقرة ( )5من املادة ( )6ببنديها (أ-ب) االيت حترم كل اجنيب حصال علاى اجلنساية
البحرينية طيلة العشر السنوات األالي من تا يه حصوله من حق االنتخاب أا التمثيل أا الرتشيح أا
التعيني يف اجملالس احمللية (عدا األندية أا اجلمعيات اخلاقة) ،اعن حقاه يف االساتفادة مان أي ناوع
من اخلادمات اإلساكانية املكفولاة حلملاه اجلنساية البحرينياة باامليالد خمالفاة لالتفاقياات الدالياة
اخلاقة حبقوق اإلنسان اليت انضمت إليها مملكة البحرين  ،العتماداا على معيا متيزي يقوم على
األقل يف إقرا احلقوق احتمل االلتزامات بني املواطنني  ،فالفقرة ( )5مان املاادة ( )6حمال التعاديل
ميزت بني املواطنني البحرينيني باامليالد ااملاواطنني البحرينياة باالتجنس أا مكتسايب اجلنساية يف
حق االنتخاب االتمثيل أا الرتشيح أا التعني يف اجملالس احمللية اااي باذلك خالفات كال مان ناص
الفقاارتني ( )2-1ماان املااادة ( )2االفقاارتني ( )2-1ماان املااادة ( )5ااملااادة ( )25ااملااادة( )26ماان العهااد
الاادالي اخلاااص باااحلقوق املدنيااة االسياسااية ااملااادة ( )2ماان العهااد اخلاااص باااحلقوق االقتصااادية
ااالجتماعية االثقافية اكل من املادة ( )1ا( )5من االتفاقية الدالياة للقضااء علاى مجياك أشاكال
التمييز العنصري  ،يف أن تلتزم الدال الطرف يف العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها يف العهاد ابضامان
اذ احلقوق للجميك األفراد سواء موجودين على إقليمها أا خاضعني لواليتها دان أي متييز بسبب
األقل القومي اأن التمتك بهذ احلقوق يقوم على املساااة اتكفل الادال املوقعاة علاى العهاد محاياة
األفراد مح اية ااحدة افعالة ضد التمييز القائم على أسااس األقال ساواء كاان ذلاك يف املشاا كة
العامة كناخب أا مرشح  ،اأن يكون تقلد الوظائف العامة على أساس معياا اجلادا ة العاماة  ،اأن
يف اذا املعيا القائم على األقل الذي كرسته املادة ( )5حمل التعديل يستهدف التمييز ا االستثناء
اتقييد اتفضيل باني املاواطنني علاى أسااس األقال اااذا الناوع مان التميياز ماا حاددت مفهوماة
الفقارة ( )1مان املااادة ( )1مان اتفاقياة الداليااة القضااء علااى مجياك أشاكال التمييااز العنصاري الاايت
انضمت إليها مملكة البحرين  ،اال جيوز التعويل على االستثناءات الوا دة على الفقرة ( )1من املاادة
( )1ألنها تنطبق على غ املواطنني اتعود عليهم دان غ ام.
اعليه ،فنن املؤسسة الوطنية ترى أن الفقرات ( )4-3-2-1من املادة ( )6حمل االقرتاح بقانون متفقاة
مك أحكام الدستو البحريين امك أحكام االتفاقياات الدالياة املتعلقاة حبقاوق اإلنساان الايت انضامت
إليها مملكة البحريين ،باعتبا أن اذ الفقرات تتناال الشراط الايت جياب توافرااا يف كال أجانيب
يتقدم بطلب احلصول على اجلنسية البحرينية  ،ااي ضوابط قانونية يضاعها املشارع افاق معياا
عام لكل من يرغب يف احلصول على اجلنسية البحريين اله يف ذلك سلطة تقديرية مطلقة يف اضاك
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أي ماان الشااراط الاايت يرااااا مناساابة  ،انماارًا ألن اكتساااب اجلنسااية يف بلااد مااا لااه اتصااال اثيقااا
بالسياسة العليا للدالاة امباا هلاا مان سالطة علياا اسايادة يف الاداخل ااخلاا ج  ،مساتهدفة مصالحة
اجلماعة السياسية العليا  ،فأن فقه القانون العام د ج على اعتبا اا عمل من األعمال السياسية الايت
ال ختضك لرقابة القضاء اال جيوز التعقيب عليها.
أما فيما يتعلق بالفقرة ( )5من املادة ( )6من االقرتاح بقانون حمل االقرتاح بقانون قد خالفات كال
ماان نااص املااواد ( /1اااا /16 ، 4 ،ب  ) 31 ، 18 ،ماان الدسااتو البحااريين  ،ااملااواد (  ) 26 ، 25 ، 5 ، 2ماان
العهااد الاادالي اخلاااص باااحلقوق املدنيااة االسياسااية  ،ااملااادتني (  ) 5 ، 2ماان العهااد الاادالي اخلاااص
باحلقوق االقتصادية ااالجتماعية االثقافية ،ااملادتني (  ) 5 ، 1من االتفاقية الدالياة للقضااء علاى
مجيااك أشااكال التمييااز العنصااري الاايت انضاامت إلاايهم مملكااة البحاارين مجيعااً علااى النحااو السااالف
ذكر .
كما أن الفقرة (  ) 1من املادة ( )7حمل االقرتاح بقانون قد خالفت كل من نص املواد (/1اا18 ،4 ،
 ) 31 ،من الدستو البحريين  ،ااملواد ( )5 ، 2من العهد الادالي اخلااص بااحلقوق املدنياة االسياساية،
ااملادتني ( )5 ، 2من العهد الدالي اخلاص بااحلقوق االقتصاادية ااالجتماعياة االثقافياة  ،ااملاادتني
( )5 ،1من االتفاقية الدالية للقضاء على مجيك أشكال التمييز العنصري اليت انضمت إلايهم مملكاة
البحرين مجيعاً على النحو السالف ذكر .

* * *
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