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متهيد




يُعد احلق يف الرتشـيح واالنتخـاب مـن ببـرا احلقـوق املدنيـة والسياسـية وباـد رحلـائ احلكـ
الدميقراطي القائ ىلل بن الشعب مصدر السـاا ييعـا ،ذلـ بن ووـود ىمليـة انتخابيـة
شفافة ون يهة يعترب باـد بمـ الاـمانا لووـود الدولـة القانونيـة ،وبن ذيـاب مـوا احلـق بو
ىرقلة التمتع يف ممارسـت مـو بمـر يـؤد الن االنتقـاا مـن العناصـر القانونيـة لقيـام مـو
الدولة.
وىلي  ،سوف تتارق مو الورقة الن بيان احلماية القانونية اليت حللفها التشـريع الـوطيف يف
مملكة البحرين ،وما بقرت باكام القانون الدولي حلقـوق اإلنسـان يف تع يـ وةايـة احلـق يف
الرتشيح واالنتخاب ،مع بيان الواقـع العملـي يف ممارسـة مـوا احلـق ،ورصـد املؤسسـة الوطنيـة
للعملية االنتخابية يف ىام  ،1032مع تقـدي تصـور مقـرتح لتفعيـل دور املؤسسـة الوطنيـة يف
الرقابة ىلل العملية االنتخابية مستقبلًا.
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احملور األول :احلماية القانونية الوطنية والدولية للحق يف الرتشيح واالنتخاب



احلماية القانونية الوطنية للحق يف الرتشيح واالنتخاب
لقد حلفل دسـتور مملكـة البحـرين اـق املـواطن يف الرتشـيح واالنتخـاب مـن الـ ل الـن
ىليهما صرااة يف املادة رق ( )1الفقـرة (مــ) منهـا ىلـل بن للمـواطن  ،روـاال ونسـاق اـق
املشارحلة يف الشؤون العامة والتمتع باحلقوق السياسـية اـا فيهـا اـق االنتخـاب والرتشـيح
وذل وفقا هلوا الدستور وللشروط واألوضاع اليت يبينهـا القـانون .وال زـوا بن ـرم باـد
املواطن من اق االنتخاب بو الرتشيح الال وفقا للقانون .



حلما بوود املشرع يلة مـن التشـريعا الـيت وضـعق القواىـد التفصـيلية املنامـة ملمارسـة
احلق يف الرتشيح واالنتخاب وةايتهما ،ومنهـا املرسـوم بقـانون رقـ ( )32لسـنة  1001بشـنن
مباشرة احلقوق السياسية وتعدي ت املعيف بعملية االستفتاق وانتخاب بىااق جملس النواب،
الو تامن الشروط الواوبة االتباع ملباشرة مو احلقوق واألاـوال الـيت يـت فيهـا احلرمـان
من احلق يف االنتخاب واملسائل ذا الصلة جبداول الناالب وآليـة تناـي ىملـييت االسـتفتاق
واالنتخــاب ،وصــوال يف ذل ـ الن بيــان وــرائ االســتفتاق واالنتخــاب والعقوبــا املرتتبــة ىنــد
ارتكابها ،فالًا ىن حتديد ذا القانون سن االنتخاب ببلوغ العشرين ىامًا.



وواق املرسوم بقانون رق ( )31لسنة  1001بشنن جملسي الشورى والنواب وتعدي تـ ليـب
تكوين جملس الشورى واملدة القانونية لواليت والشروط الواوبة مراىاتها فيمن يع ىاوا
في  ،واألاوال املقررة النتهاق العاوية ،سواق من ال ل سقوطها بو طلب العاو الىفاق منهـا،
الن وانب تكوين جملس النواب وآلية انتخاب ىن طريق االنتخاب العام السر املباشـر طبقـا
لناام االنتخاب الفرد مع بيان املـدة املقـررة لواليـة ا لـس والشـروط واإلوـراقا الواوبـة
مراىاتهــا يف الرتشــيح لعاــوية جملــس النــواب ،واألاكــام ذا الصــلة بالدىايــة االنتخابيــة،
واألاوال املقررة النتهاق العاوية بسقوطها بو طلـب االسـتقالة منهـا ،حلمـا تنـاول العقوبـا
املرتتبة ىلل خمالفة باكام .



وفيما يتصل حبق املشارحلة يف الشـؤون العامـة ،فقـد وـاق باكـام قـانون البلـديا الصـادر
باملرســوم بقــانون رقـ ( )11لســنة  1030وتعدي تـ ليقسـ مملكــة البحــرين الن ىــدد مــن
البلــديا وبمانــة للعاصــمة ،مبينــا آليــة تشــكيل وىاــوية ا ــالس البلديــة وجملــس بمانــة
العاصمة والشروط الواوب توافرما فيمن يكون ىاـوا فيهـا ،دـددا االالتصاصـا املنوطـة
با ــالس البلديــة وناــام العمــل فيهــا ،واألاكــام املتعلقــة جبهاامــا التنفيــو واملــوارد املاليــة
املخصصة هلا ،حلما وـاق املرسـوم بقـانون رقـ ( )1لسـنة  1001بشـنن ناـام انتخـاب بىاـاق
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ا الس البلدية وتعدي ت مبينا شروط انتخاب بىااق ا الس البلدية ،واألاـوال الـيت يـت
فيها احلرمان من موا احلق ،واألاكام املتصلة جبداول الناالب واملوطن االنتخابي ،واألالرى
املتصلة بآلية االنتخاب ،حلمـا يففـل املرسـوم بقـانون ىـن حتديـد العقوبـا املرتتبـة ىنـد
خمالفة باكام  ،فالًا ىن حتديد ذا القانون سن االنتخاب ببلوغ العشرين ىامًا.




واســتكماال لتل ـ املناومــة التشــريعية ملباشــرة احلــق يف الرتشــيح واالنتخــاب  ،فقــد صــدر
تشريعا مساندة لتنا ممارسة موا احلق ،حلاملرسوم بقانون رق ( )32لسنة  3791بشـنن
تناي اإلى نا  ،والقرار رق ( )99لسنة  1006بشنن تناي الدىاية االنتخابية النتخابـا
جملـس النـواب وا ـالس البلديـة ليتنـاول املسـائل واإلوـراقا املتعلقـة بالدىايـة االنتخابيـة
والعقوبا املرتتبة ىلل خمالفت .
احلماية القانونية الدولية للحق يف الرتشيح واالنتخاب
حلما وود احلق يف الرتشيح واالنتخاب مكان يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ،وحتديدا يف
العهد الدولي اخلاا باحلقوق املدنية والسياسية الو انامق اللي مملكة البحرين اووـب
القــانون رقـ ( )61لســنة  1009ايــث بقــر املــادة رقـ ( )11منـ بن لكــل مــواطن ودون ب
متيي اق املشارحلة يف الدارة الشؤون العامة الما مباشرة والما بواساة ممثل يت انتخـابه ،
بو بن ينتخــب ويُنتخَــب يف انتخابــا ن يهــة تُجــرى دوريــا بــاالقرتاع العــام والتصــويق الســر
تامن التعبري احلر ىن الرادة الناالب .



وتؤحلد الصكوك الدولية ذا الصلة باحلق يف الرتشيح واالنتخاب بن ممارسة موا احلق زب
بال يكون قائما ىلل ب متيي ب املواطن  ،سواق حلان ذل بسبب اجلنس بو العرق بو اللفـة
بو الدين بو الرب السياسي بو ذري السياسي بو األصل القومي بو االوتماىي بو الثـروة بو النسـب
بو ذري ذلـ مـن األسـباب .حلمـا بن مباشـرة املـواطن حلقـوقه السياسـية سـواق حلـان ىـن
طريق الرتشيح بو االنتخاب ال بد بن يكون ذل يف ظل الوراقا انتخابا دورية ن يهة واـرة
وىلل فرتا امنية معقولـة يف الطـار قـوان تاـمن ممارسـة مـو احلقـوق ممارسـة فعليـة،
وزب بن يتمتع الناالبون حبريـة اإلدالق بنصـواته ملـن خيتارونـ مـن املرشـح  ،وبن تكـون
هلــ اريــة البــداق آرائهــ والتعــبري ىنهــا باســتق ل تــام دون التعــر للعنــ بو التهديــد
باستخدام بو اإلحلرا بو اإلذراق بو بـن دـاوال للتـدالل والت ىـب ىلـل حنـو ميـس تلـ
االستق لية مهما حلان نوىها.



وزوا بن تتامن التشريعا املنامة للعملية االنتخابية قيودا معقولة يكـون الفـر منهـا
تناي احلق يف الرتشيح واالنتخـاب بو حتديـد مـن دون املسـا جبـومر  ،ومـن تلـ القيـود
املنامة هلوا احلق وواا حتديد اد بدنل للسن القانونية يف ممارسة احلـق يف االنتخـاب ،ويف
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املقابل اىترب الصكوك الدولية ذا الصلة بن مباشرة املواطن للحق يف الرتشيح بو االنتخـاب
القائ ىلل شرط اإلملام بالقراقة والكتابة بو مستوى التعلي بو االنتساب بو ىـدم االنتسـاب الن
ىاوية باد األا اب بو اجلمعيا السياسية يُعد من قبيل التقييد ذري املعقول والو يشكل
مساسا بهوا احلق.


ولتحقيق املمارسة الفعلية للحـق يف الرتشـيح واالنتخـاب ،زـب ىلـل الدولـة بن تتخـو التـدابري
الفعالة لامان المكانية ممارسة موا احلق ،الذ ينبفي بن تتاـمن القـوائ االنتخابيـة تسـجي
ألمساق وبيانا من ق هلـ االنتخـاب ،ذلـ بن تسـجيل النـاالب يعـد وـ قًا ال يتجـ ب مـن
العملية االنتخابية ،وبن ىدم تام تل القـوائ األمسـاق واملعلومـا الدقيقـة واحملدثـة قـد
رم يلة من املوطن من ممارسة اقه يف موا الشنن.



حلما بن من الارور ولامان التمتع التام باحلق يف الرتشـيح واالنتخـاب متكـ الكافـة مـن
تبادل املعلوما واآلراق ذا الصلة بالعملية االنتخابية بكل ارية ،من الـ ل ووـود صـحافة
ارة ووسائط الى ميـة بالـرى قـادرة ىلـل التعليـق والطـ ع الـرب العـام ىلـل جمريـا مـو
العملية بكل شفافية ،ويرتبط موا احلق بارورة قيام الدولة باختاذ ييـع التـدابري ال امـة
لاــمان التمتــع حبقــوق اإلنســان األالــرى ذا الصــلة حلــاحلق يف التجمــع الســلمي والقامــة
االوتماىا السلمية العامة واق تكوين اجلمعيا حلونها تشكل دىـائ بساسـية للممارسـة
الفعلية للحق يف الرتشيح واالنتخاب.



حلما ينبفي للدولة النشاق ميئة مستقلة لإلشراف ىلـل العمليـة االنتخابيـة وضـمان ن امتهـا
وسريما وفق باكام القانون ،ىلل بن تتون وبوو الاا ضمان سرية االقـرتاع بثنـاق العمليـة
االنتخابيــة وةايــة النــاالب مــن شــتل بشــكال اإلذــراق بو القســر الــيت تــدفعه للكشـ ىــن
تووهاته االنتخابية ،وينبفي بياا بن تامن تل اهليئة س مة صناديق االقـرتاع وبن تفـرا
األصوا يف ااور املرشح بو وحل ئه  ،مع الاوع القـرارا الـيت تتخـوما تلـ اهليئـة يف
شنن العملية االنتخابيـة لرقابـة قاـائية ،لاـمان ثقـة النـاالب واجلمهـور اخروـا تلـ
العملية.
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احملور الثاني :الواقع العملي ملمارسة احلق يف الرتشيح واالنتخاب يف مملكة البحرين


وىلل صعيد املمارسة العملية للحق يف الرتشيح واالنتخاب ،واستكماال للـنه اإلصـ اي الـو
قاد اارة صااب اجل لة امللـ املفـدى وذلـ بـرقرار ميثـاق العمـل الـوطيف يف العـام 1003
والىادة احلياة النيابية والوراق االنتخابـا الربملانيـة والبلديـة ألول مـرة يف ىـام  ،1001وت مـا
الوراق االنتخابا حلل بربع سـنوا يف ىـام  ،1006و  1030وآالرمـا ىـام  ، 1032ايـث وـر
االنتخابا النيابية والبلدية يف  11نوفمرب  ،1032وتبعتها انتخابا الدور الثاني يف  17نوفمرب
 ،1032وانتهــق بتشــكيل جملــس النــواب وا ــالس البلديــة الث ثــة املواىــة ىلــل دافاــا
اململكة.



اللجنة العليا لإلشراف ىلل س مة االنتخاب واالستفتاق:
بنــاق ىلــل باكــام املرســوم بقــانون رقـ ( )32لســنة  1001بشــنن مباشــرة احلقــوق السياســية
وتعدي ت واملرسوم بقانون رق ( )1لسنة  1001بشنن ناام انتخاب بىااق ا ـالس البلديـة
وتعدي ت ـ  ،فقــد ش النشــاق جلنــة تســمل اللجنــة العليــا لإلشــراف ىلــل س ـ مة االنتخــاب
واالستفتاق برئاسـة وايـر العـدل والشـؤون اإلسـ مية واألوقـاف وىاـوية ىـدد حلـاف مـن
القااة واملستشارين ،ايث تولق مهمة القيام برىداد وداول الناالب وتلقي طلبا الرتشيح
وفحصها والىداد حلشوف املرشح  ،والناـر يف الالبـا واالىرتاضـا املتعلقـة بـن الوـراق بو
قرار يصدر ىنهـا ،وبووـ ىـام ختـت باإلشـراف ىلـل سـ مة االسـتفتاق بو انتخـاب بىاـاق
جملس النواب وا الس البلدية.



انتخاب بىااق جملس النواب:
وفقا لألرقام واإلاصائيا الرمسية املعلنة ،فقد بلغ اليالي ىدد املرشـح لعاـوية جملـس
النواب يف االنتخابا الربملانية لعام  1032ىدد ( )166مائت وسـتة وسـت مرشـحا مـواى
ىلــل دافاــا اململكــة األربــع تنافســوا ىلــل ىــدد بربعـ مقعــدا لعاــوية جملــس النــواب،
واووب القانون فقد الص ملناقة العاصمة ىـدد ىشـرة ( )30مقاىـد ،وملناقـة احملـرق
مثانية ( )8مقاىد ،وللمناقة الشـمالية ىـدد اثنـل ىشـر ( )31مقعـدا ،وللمناقـة اجلنوبيـة
ىشرة ( )30مقاىد.



انتخاب بىااق ا الس البلدية:
بلغ اليالي ىدد املرشـح لعاـوية ا ـالس البلديـة الث ثـة مائـة والسـة وث ثـ ()311
مرشحا ،تنافسوا ىلل  10مقعدا :الذ الصـ القـانون لـس بلـد مناقـة دافاـة احملـرق
ىــدد مثانيــة ( )8مقاىــد ،و لــس بلــد مناقــة احملافاــة الشــمالية ىــدد اثــيف ىشــر ()31
مقعدا ،و لس بلد مناقة احملافاة اجلنوبية ىدد ىشرة ( )30مقاىد.
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الكتلة االنتخابية:
وفقـا لألرقــام اإلاصـائية الرمسيــة املعلنــة فـرن الكتلــة االنتخابيـة بلــغ جمموىهــا ()127,931
ناالبا ،والكتلة االنتخابية حملافاة العاصمة بلفق ىدد ( )70,127ناالبا ،والكتلـة االنتخابيـة
حملافاة احملرق بلفق ىدد ( )68,638ناالبا ،والكتلة االنتخابيـة للمحافاـة الشـمالية ،بلفـق
ىدد ( )337,269ناالبا ،والكتلة االنتخابية للمحافاة اجلنوبية بلفق ىدد ( )93,197ناالبا،
وبلفق نسـبة املشـارحلة يف االنتخابـا النيابيـة ( ،)%11,6يف اـ بلفـق نسـبة املشـارحلة يف
االنتخابا البلدية ( )%17,3من اليالي ىدد الناالب .



ناام االنتخاب يف مملكة البحرين:
يشــار الن بن ناــام االنتخــاب يف مملكــة البحــرين يقــوم ىلــل االنتخــاب الفــرد  -ســواق حلــان
لعاوية جملس النواب ،بو ا الس البلدية -الو يسمح للناالب برىااق صوت ملرشـح وااـد
من ب ىدة مرشح  ،ومو ما يعـيف بن ورقـة االقـرتاع يلـ م بن حتمـل اسـ مرشـح وااـد ،الذ
ينتخب ىن حلل دائرة انتخابية (نيابية بو بلدية) مرشح وااد فقط.



التعدي التشريعية:
النفاذا ملخروا اوار التوافق الوطيف ب ييع األطراف السياسية الو قاد صااب السـمو
امللكي ولي العهد األم بدىوة من ااـرة صـااب اجل لـة امللـ املفـدى يف احملـور السياسـي،
فقد اتفقق بطراف احلوار ىلل ضرورة اختاذ الوراقا تصحيحية حلان منها الوراق تعدي
تشريعية تتناول الدوائر االنتخابية وتع ي استق لية اللجنة العليا ل نتخابا  ،وىليـ فقـد
شهد ىام  1032الوراق ىدد من التعدي التشريعية ذا الصـلة بالعمليـة االنتخابيـة ،سـواق
املتعلقة بانتخاب بىااق جملس النواب بو بىااق ا الس البلدية ،متثلق يف:
o

صــدور املرســوم رق ـ ( )93لســنة  1032بشــنن حتديــد املنــاطق والــدوائر االنتخابيــة
واــدودما واللجــان الفرىيــة النتخــاب جملــس النــواب بــنن قسـ اململكــة الن ىــدد ()2
مناطق انتخابية مي :مناقة العاصمة ،ومناقة احملرق ،واملناقة الشمالية ،واملناقة
اجلنوبية ،بعد بن حلانق وفـق املرسـوم رقـ ( )17لسـنة  1001بشـنن حتديـد املنـاطق
والــدوائر االنتخابيــة واــدودما واللجــان الفرىيــة النتخــاب جملــس النــواب ىــدد ()1
مناطق انتخابية ،ايث بلفيق من األالري املناقة الوسال.

o

صدور القانون رق ( )12لسـنة  1032بتعـديل بعـأ باكـام قـانون البلـديا الصـادر
باملرسوم بقانون رق ( )11لسـنة  1003تناولـق تقسـي اململكـة الن بربـع بلـديا مـي:
بلدية احملـرق ،وبلديـة املناقـة الشـمالية ،وبلــدية املناقـة الوسـال ،وبلديـة املناقـة
اجلنوبية ،وبمانة للعاصمة ،واووب موا التعديل ش اللفاق بلدية املنامـة لتحـل دلـها
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بمانة للعاصمة ،مما يرتتب ىلي اللفاق ا لـس البلـد لبلديـة املنامـة ويسـتعا ىنـ
اجلس بمانة للعاصمة يتكون من ىدد ال يقل ىن ( )30يت تعيينه ارسوم ملكي
ان فيه الرئيس ونائب من ب األىااق املنتخب من مؤسسا ا تمع املدني ذا
الع قــة بالعمــل البلــد ومــن ذو اخلــربة واالالتصــاا مــن القــاطن يف دافاــة
العاصمة.
o



صدور املرسوم رقـ ( )90لسـنة  1032بشـنن اللفــاق بلــدية املناقـة الوسـال ،ومـو مـا
استتبع صدور القرار رق ( )11لسـنة  1032بشـنن حتديـد املنـاطق البلديـة والـدوائر
االنتخابية وادودما واللجان الفرىيـة النتخـاب بىاـاق ا لـس البلديـة ،ايـث قسـ
القــرار املنــاطق البلديــة االنتخابيــة الن ث ـ منــاطق مــي :مناقــة دافاــة احملــرق،
مناقة احملافاة الشمالية ،مناقة احملافاة اجلنوبية.

اجلدل القانوني اول مدى دسـتورية القـانون رقـ ( )12لسـنة  1032بتعـديل بعـأ باكـام
قانون البلديا الصادر باملرسوم بقانون رق ( )11لسنة  ، 1003والـو الفـل ا لـس البلـد
لبلدية املنامة واستعا ىن بنمانة للعاصمة
 oدار ودل قانوني اول مدى دسـتورية مـوا التعـديل حلونـ سـيؤد الن ارمـان مـن
هل اق الرتشيح و االنتخاب يف االنتخابا البلدية ىن مو الدائرة االنتخابية ومو بمر
يتناقأ واسب موا الرب مع املادة رق ( )3الفقرة (مـ) من الدستور اليت تـن ىلـل
بن للمــواطن  ،روــاال ونســاق اــق املشــارحلة يف الشــؤون العامــة والتمتــع بــاحلقوق
السياســية اــا فيهــا اــق االنتخــاب والرتشــيح وذلـ وفقــا هلــوا الدســتور وللشــروط
واألوضاع اليت يبينها القانون .وال زوا بن رم باد املواطن من اـق االنتخـاب بو
الرتشيح الال وفقا للقانون  ،واملادة رق ( )38من اليت تن ىلل بن النا سواسية يف
الكرامة اإلنسانية ويتساوى املواطنون يف احلقوق والواوبا العامة ال متيي بينه يف
ذل بسبب اجلنس بو األصل بو اللفة بو الدين بو العقيدة .
o

وىم باإلوراقا الدستورية املتبعة يف مـوا الشـنن وقبـل قيـام صـااب اجل لـة امللـ
املفدى بالتصديق ىلل التعديل بىـ فقـد بايـل القـانون وقبـل صـدور الن احملكمـة
الدستورية للتقرير يف مدى ماابقت ألاكام الدستور ،وىليـ صـدر يف  7يوليـو 1032
قرارا ىن احملكمة يقاي بدستورية اللفاق ا لـس البلـد لبلديـة املنامـة واالستعاضـة
ىن بنمانة للعاصمة واىتبار بن النشاق جملس بمانة للعاصـمة يعـ بىاـامب اووـب
مرسوم ملكي بمر ال يتعار مع باكام الدستور.1

 1قرار احملكمة الدستورية يف اإلاالة امللكية رق ( :ال  .ح  .م  )2102 / 2 /لسنة  02قاائية الصـادر يف  9يوليـو  2102واملنشـور يف اجلريـدة
الرمسية يف ىددما ( )5013بتاريخ  01يوليو .2102
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احملور الثالث :رصد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان للعملية االنتخابية يف العام 1032


ونارًا لكون ىمل املؤسسة الوطنية من ال ل جملس مفوضيها يبدب بصورة فعلي الال من
شهر فرباير  1031ىند صدور اإلرادة امللكية برىادة تشكيل املؤسسة الوطنية ،ومو األمر الو
وعل منها الصعوبة اكان يف القيام اراقبة فعلية ل نتخابا النيابة والبلدية اليت ور يف
نوفمرب من ىام  ، 1032لوا وانا قا مـن دورمـا يف جمـال ةايـة اقـوق اإلنسـان ،فقـد قامـق
املؤسســة الوطنيــة برصــد موقــ بعــأ القــوى السياســية مــن الــ ل الىــ ن مقاطعتهــا
ل نتخابا النيابية والبلدية ،ويف الوقق الو ترى في املؤسسة الوطنية بن موا املوقـ وـاق
تعبريا ىـن ربيهـا وقناىاتهـا يف الطـار الدسـتور ،الال بنهـا تـرى ومـن وانـب آالـر بن املشـارحلة يف
شؤون احلياة السياسية مو اق لألفراد حلفل الدستور والصـكوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان،
مــع الميانهــا التــام بــنن الــنه الــدميقراطي املتولــد ىــن صــناديق االقــرتاع مــو الســبيل األمثــل
لتنحليد اارتام اقوق اإلنسان وسيادة القانون وصيانة اللحمة الوطنية ،وىلي فرن املؤسسة
الوطنية حلانق تنمـل مشـارحلة القـوى الوطنيـة ىلـل االـت ف بطيافهـا حلافـة يف العمليـة
االنتخابية للدفع بعجلة اإلص ح تع ي ا وةاية ألطر الدميقراطية واقوق اإلنسان.



وىــودا ىلــل باكــام املرســوم بقــانون رقـ ( )31لســنة  1001بشــنن جملســي الشــورى والنــواب
وتعدي تـ وبــاألال املــادة ( )19منـ الــيت تــن ىلــل بن تتوقـ ييــع بىمــال الدىايــة
االنتخابية يف بحناق اململكة قبل املوىد احملدد لعمليـة االقـرتاع بـنربع وىشـرين سـاىة فقـد
رصــد املؤسســة الوطنيــة قيــام اإلى ـ م الرمســي ببــث مقابلــة تلف يونيــة مــع ىــدد مــن
املرتشح  ،الن وانب الادى الصح احمللية بنشر الى نا ملرتشح يف يوم الصمق االنتخابي
ما يعد خمالفة صر ة لن املادة سالفة البيان.



حلمـا بن املؤسسـة الوطنيــة والـ ل الفــرتة الـيت ســبقق العمليـة االنتخابيــة وبثناقمـا رصــد
باداثا بمنية متثلق يف التعد من ال ل الت ف بو ارق املمتلكا اخلاصة لبعأ املرشح بو
التعــد ىلــل مقــارم والى نــاته االنتخابيــة ،وتــرى املؤسســة الوطنيــة يف ذلـ بنـ ســلوك
يتنـافل مـع قـي ومبـادد الدميقراطيــة ،الن وانـب اسـتهدافها للممتلكـا العامـة واخلاصــة،
مؤحلدة بن تل األفعال من شننها تقويأ األمن واالسـتقرار وترويـع اآلمـن مـن املـواطن
واملقيم وتهديد األمن والسل األملي ،فا ىن مساسها حبقوق اإلنسان واريات األساسية
ىلل حنو يعوق متتعه بها.



ومن وانب آالر ،رصد املؤسسـة الوطنيـة اـاال ش فيهـا اسـتف ل األطفـال بثنـاق العمليـة
االنتخابيــة متثلــق يف تــوظيفه للقيــام بالدىايــة االنتخابيــة لــبعأ املرشــح يف الشــوارع
والارقا العامة ،وىلي تؤحلد املؤسسة الوطنية ىلـل بن ا األطفـال يف مـو األمـاحلن لـ
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مــن النتــائ مــا زعلــه ىرضــة للخاــر ىلــل ايــاته وبمــنه واــا ال يتناســب مــع فئــته
العمرية ،حتقيقا يف ذل للمصاحل الفالل للافل.


وبشنن وداول الناالب فقد رصد املؤسسة الوطنية ويف اليوم احملدد لعمليـة االقـرتاع ىـدم
ذحلر بىداد حلبرية ممـن هلـ اـق التصـويق ل نتخابـا النيابيـة بو البلديـة ،وذلـ وـراق
التفيري الو طرب ىلل ىدد مـن الـدوائر بسـبب اللفـاق احملافاـة الوسـال ،ممـا سـبب الرباحلـا
لبعأ الدوائر االنتخابية نت ىن ىدم متكن بعأ املواطن من ممارسة اقه االنتخابي،
وىلي ترى املؤسسـة الوطنيـة بنـ وىلـل الـرذ مـن اإلىـ ن املسـبق للجنـة العليـا للنـاالب
بارورة التنحلد من الدرا بمسائه يف اجلداول االنتخابية املقررة والىااق مهلـة  21يومـا مـن
امليعاد احملدد إلوراق االنتخابا وفق قانون مباشرة احلقـوق السياسـية حلـان مـن الاـرور
جتنب اإلرباك الو يقع في الناالبون وـراق دمـ احملافاـا بعـد اللفـاق احملافاـة الوسـال،
وتتمنل املؤسسة بن يؤالو باحلسبان موا األمر ىند الىداد وـداول النـاالب للجولـة القادمـة
من االنتخابا العامة يف ىام .1038



ولتع ي ثقة الناالب اخروا العملية االنتخابية وبالدور املنوط باللجنة العليـا لإلشـراف
ىلـل سـ مة االنتخـاب واالســتفاق حلانـق املؤسسـة الوطنيـة تنمــل قيـام اللجنـة العليـا بنشــر
تقريـر تفصــيلي بعــد انتهـاق جمريــا العمليــة االنتخابيـة تــب فيـ جمريـا مــو العمليــة
حلافة ،سواق يف مرالة تسجيل النـاالب وتقييـدم يف وـداول االنتخـاب ،ومرالـة التقـدم
بالبـا الرتشـيح لعاـوية جملــس النـواب بو ا ـالس البلديــة ،ومرالـة الدىايـة االنتخابيــة
باإلضافة الن مرالة االقرتاع وفرا األصوا والى ن النتائ  ،وصوال يف ذل الن مرالة النار
يف الاعون االنتخابية ،الن وانب ضرورة الشراك مؤسسـا ا تمـع املـدني يف ىاـوية اللجنـة
العليا لإلشراف ىلل س مة االنتخاب واالستفتاق.
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احملور الرابع :تصور مقرتح لتفعيل دور املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف
اإلشراف والرقابة ىلل العملية االنتخابية




السند القانوني يف اإلشراف والرقابة ىلل العملية االنتخابية
نصق املادة ( )1من القانون رق ( )16لسنة  1032برنشـاق املؤسسـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان
ىلل بن :
( تنشــن مؤسســة مســتقلة تســمل املؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تتــون تع يـ
وةايــة اقــوق اإلنســان ،وترســيخ قيمهــا ،ونشــر الــوىي بهــا ،واإلســهام يف ضــمان
ممارستها.)....
وبىقبتها املادة ( )31من لتب ىلل وو التحديد االالتصاصا املوحللة الن املؤسسـة
الوطنية يف سبيل حتقيق بمدافها ،ايث نصق الفقرت (مــ) و(ا) ىلـل بن للمؤسسـة
الوطنية القيام بـ:
(مـ -رصد ااال انتهاحلا اقوق اإلنسان ،والوراق التقصي ال ام ،وتووي انتبا
اجلها املختصة الليها مع تقـد ي املقرتاـا الـيت تتعلـق باملبـادرا الراميـة الن
وضع اد هلو احلاال  ،وىند االقتااق البداق الرب بشنن موقـ تلـ اجلهـا
وردود فعلها.
ا-



القيــام بال يــارا امليدانيــة وفــق األصــول املتبعــة لرصــد بوضــاع اقــوق اإلنســان يف
ا ملؤسســا اإلص ـ اية وبمــاحلن االاتجــاا والتجمعــا العماليــة والــدور الصــحية
والتعليمية  ،بو ب مكان ىام آالر يشتب يف بن يكون موقعًا النتهاك اقوق اإلنسان).

وملا حلانق الوالية اليت ضمنها قـانون النشـاق املؤسسـة الوطنيـة هلـا يف تع يـ وةايـة اقـوق
اإلنسان حلافة ،وىلل قدم املساواة باىتبارما اقوقًا مرتاباـة ذـري قابلـة للتج ئـة ،فـرن تلـ
الوالية قد امتد بيااً لرصد والوراق التقصي ال ام والقيام بال يارا امليدانية ملراقبة بوضاع
اقوق اإلنسان اا فيهـا اـق املـواطن يف املشـارحلة بالعمليـة االنتخابيـة سـواق بالرتشـيح بو
االنتخاب ،ومن موا املنالق فرن االتصاا املؤسسة الوطنية اراقبة العملية االنتخابية مـو
بمر قد حللفـ صـريح القـانون املقـرر إلنشـائها ،باىتبـار بن ممارسـة مـو العمليـة مـا مـو الال
ضمان لتمتع املواطن حبقوقه املقررة.
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التصور املبدئي ملراال اإلشراف والرقابة ىلل العملية االنتخابية
الن مشارحلة املؤسسة الوطنية يف اإلشراف والرقابة ىلل االنتخابا الربملانية والبلديـة ،يلـ م قيامهـا
بعدد من اإلوراقا التمهيدية وبالرى تنفيوية ،ميكن الزااما ىلل النحو التالي:


املرالة التمهيدية واإلورائية:
 oتوقيع موحلرة تفام (تعاون) مـع ميئـة التشـريع واإلفتـاق القـانوني حلونهـا اجلهـة
املعنية بتقدي حلافة مهام الدى الفيف واللووسيت للعملية االنتخابية ،واللجنة العليا
لإلشــراف ىلــل س ـ مة االنتخــاب واالســتفتاق برئاســة معــالي وايــر العــدل والشــؤون
اإلس مية واألوقاف ،باىتبارمـا اجلهـاا القاـائي املعـيف اهـام اإلشـراف والرقابـة ىلـل
س مة مو العملية.
o

نشر الىـ ن يف اجل رائـد اليوميـة احملليـة ،باإلضـافة الن اجلريـدة الرمسيـة ،مفـاد ىـ م
املؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان املشــارحلة يف اإلشــراف والرقابــة ىلــل االنتخابــا
الربملانية والبلدية من ال ل فريق وطيف وتدىو حلافـة منامـا ا تمـع املـدني ذا
الع قة لرتشيح ىدد ( )1من بىاائها ىلل األحلثر للمشارحلة في .

o

القيام بعمليـة رصـد الى ميـة ىـن طريـق فريـق الى مـي متخصـ يشـكل مـن ذا
الفريـــق الـــوطيف لرصـــد ومتابعـــة التفايـــة اإلى ميـــة الســـابقة ىلـــل بـــدق ىمليـــة
االنتخابا .



مراال ىملية اإلشراف والرقابة ىلل العملية االنتخابية:
ميكن من ال ل الفريق الوطيف املعـيف باإلشـراف والرقابـة ىلـل العمليـة االنتخابيـة ،تشـكيل
ىدد ( )1فرق ىمل تنفيوية تون تل اهلام ىلل مراال ىملية االنتخاب التالية:
 -3مرالة تسجيل الناالب وتقيدم يف ودول االنتخاب.
 -1مرالة الرتشيح لعاوية جملس النواب بو ا لس البلد .
 -1مرالة الدىاية االنتخابية.
 -2مرالة االقرتاع وفرا األصوا والى ن النتائ .
 -1مرالة النار يف الاعون االنتخابية.



حلما من املقرتح بن يساند الفرق التنفيوية اخلمس ،فريق  ،بوهلما فريق قانوني متخص
لتقــدي الــدى القــانوني ال ـ ام ،وآالــر فريــق الى مــي متخص ـ لرصــد حلافــة املســائل
اإلى مية قبل وبثناق وبعد العملية االنتخابية ،ىلل بن يقوم رمبساق الفرق بتقدي تقاريرم
حللٌ يف املوضوع املعيف بشنن متهيداً يف ذل لصياذة التقرير النهائي ىن العمليـة االنتخابيـة
يف جمموىها.
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الفريق الوطيف املشارك يف اإلشراف والرقابة ىلل العملية االنتخابية:
 oبناق ىلل الدىوة اليت ستووهها املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الن حلافـة منامـا
ا تمــع املــدني للمشــارحلة يف الىــداد فريــق وطــيف لإلشــراف والرقابــة ىلــل العمليــة
االنتخابية ،حبيث تقوم تل املنامـا برتشـيح ىـدد ال ي يـد ىـن ىـدد ( )1بشـخاا،
شرياة بن تتوافر فيه الشروط التالية:
 -3بن يكون حبرييف اجلنسية.
 -1بن ال يقل ىمر املرشح للفريق ىن الس وىشرين سنة مي دية حلاملة.
 -1بن يكون من ذو االمتمام والدراية باملسائل ذا الع قة بالعملية االنتخابية.
 -2بن ال تكون ل ب انتماقا سياسية قد تؤثر ىلل ن امة دور اإلشرايف والرقابي.
o

ويكون للمؤسسة الوطنية وباآللية اليت ترامـا مناسـبة يف مـو احلالـة احلـق يف االتيـار
مــن تــرا مناســباً يف ىاــوية الفريــق الــوطيف املعــيف باإلشــراف والرقابــة ىلــل العمليــة
االنتخابية ،بالتنسيق مع اللجنة العليا لإلشراف ىلل س مة االنتخاب واالستفتاق.

o

ويقس بىااق الفريق الوطيف ىلل جممل احملافاـا اخلمـس للمملكـة ،والـيت تتكـون
من ىدد ( )20مرحل انتخاب الاا ،وىدد ( )30مراحل انتخاب ىامة ،حبيث يكون
لكل مرحل انتخابي الاا بو ىام ما ال يقل ىن ىدد ( )1مـراقب  ،ب اـا جمموىـ
حلحدٍ بدنل ىدد ( ) 310مراقـب ،ويعمـل بىاـاق الفريـق الـوطيف بصـفته الشخصـية
حلافة.

تدريب بىااق الفريق الوطيف املشارك يف اإلشراف والرقابة ىلل العملية االنتخابية:
الن ووود فريق وطيف ىامل يف جمال اإلشراف والرقابة ىلـل العمليـة االنتخابيـة ،يعـيف لـ وم
الالااى الن برنام تدرييب مكث  ،سـواق حلـان ذلـ التـدريب مـن قبـل املؤسسـة الوطنيـة
وباالستعانة بالكوادر احمللية بو األونبية املتخصصة يف موا الشنن ،لوا فرن من الـ ام بن يبـدب
الربنام التدرييب هلوا الفريق قبل مدة معقولة من املوىد املقرر ل نتخابا .
* * *
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