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ربحيـة وغيـر  البحريـن لحقـوق اإلنسـان هـو منظمـة غيـر  إن مركـز 
حكومية تأسسـت في 2002 وُسـجلت لدى وزارة العمل البحرينية 
والشـئون االجتماعيـة آنـذاك. تـم إغـاق المركـز فـي العـام 2004 
رسـميًا بعـد اعتقـال المديـر التنفيـذي األسـتاذ عبدالهـادي الخواجـة 
علـى خلفيـة نـدوة تنـاول فيهـا موضـوع الفقـر فـي البحريـن األمـر 
الـذي اعتبرتـه الحكومـة تحريضـًا علنيـًا علـى كراهيـة النظـام. الجديـر 
بالسـجن  عقوبـًة   2011 مـارس  منـذ  يقضـي  الخواجـة  أن  بالذكـر 
المؤبـد نتيجـة نشـاطه فـي مجـال حقـوق اإلنسـان كمـا أن الرئيـس 
الحالـي وهـو الناشـط نبيـل رجـب يقبـع فـي السـجن أيضـًا بتهـم 
التواصـل  وسـائل  واسـتخدام  والتعبيـر  الـرأي  بحريـة  متعلقـة 
االجتماعـي. والزال موقـع مركـز البحريـن لحقـوق اإلنسـان ومنـذ 

العـام 2007 محجوبـًا للعامـة بأمـر مـن الحكومـة.

التـي  التعسـفية  والممارسـات  القـرارات  هـذه  مـن  الرغـم  علـى 
كانـت تسـتهدف مركـز البحريـن لحقـوق اإلنسـان وماحقـة أعضائه 
بالسـجن والقضايـا األمنيـة بقـي المركـز واحـدًا مـن أهـم الجهـات 
دعـم  علـى  حصلـت  والتـي  العاليـة  المصداقيـة  ذات  الحقوقيـة 
واحتـرام داخلـي شـعبي وخارجـي من قبل المجتمـع الدولي نتيجة 
z اسـتمراره فـي عملـه ونضالـه مـن أجـل تعزيـز حقـوق اإلنسـان

ونشـر ثقافتـه بيـن أفـراد المجتمـع فـي البحريـن.

بلـٍد  لبنـاء  نسـعى  اإلنسـان  لحقـوق  البحريـن  مركـز  فـي  نحـن 
مـن  وخـاٍل  والحريـة،  العدالـة  قيـم  يحتـرم  مزدهـر  ديموقراطـي 

من نحن؟
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التمييـز وانتهـاكات حقـوق اإلنسـان، مـن خـال تشـجيع وتمكيـن 
حقوقهـا  حمايـة  فـي  سـباقة  لتكـون  والجماعـات  األفـراد  ودعـم 
وحقـوق اآلخريـن، والنضـال مـن أجـل نشـر وتعزيـز قيـم ومبـادئ 
والمواثيـق  للمعاييـر  وفقـًا  اإلنسـان  وحقـوق  الديموقراطيـة 
والعهـود الدوليـة. كمـا يهـدف عمـل المركـز إلـى تعزيـز الحريـات 
والسياسـية واالقتصاديـة  المدنيـة  األساسـية  والحقـوق  العامـة 
اإلنسـان  حقـوق  ثقافـة  ونشـر  أشـكاله  بجميـع  التمييـز  ومكافحـة 
والمساهمة في توفير الدعم والحماية للضحايا والمستضعفين.

لإلطـالع علـى نشـاط مركـز البحريـن لحقـوق اإلنسـان 
اإللكترونـي  الموقـع  زيـارة   وإصداراته،يرجـى 

www.bahrainrights.org
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ال يمكـن أن تؤسـس الكرامـة اإلنسـانية وتقـوم علـى انتهـاكات 
الحقـوق والحريـات الجماعيـة والفرديـة. ولمـا كانـت المـرأة والطفل 
همـا الحلقـة األضعـف فـي المجتمعـات فإن حقوقهمـا وحرياتهما 
تحتـاج لحمايـة أكبـر وضمانـة أوسـع تكفلهـا القوانيـن وتنفيذاتهـا، 
فالمـرأة هـي مـرآة المجتمـع، َتعكس مـدى تقّدمه وَتطـّوره وُرقّيه، 
وبقـدر مراعـاة الُمجتمـع لُحقوِقها وُمسـاَندتها واالهتمام بتعليمها 
قضّيـٍة  ُمجـّرد  ليسـت  المـرأة  فُحقـوُق  بأجياِلـه؛  ارتقـاؤه  َيكـوُن 
إنسـانّيٍة بـل قضّيـة وطنّيـة ترَتبـط فـي مختلف المجـاالت الفكرّية، 

والسياسـّية، واالقتصاديـة وكذلـك الطفـل.

مـّرت النسـاء واألطفـال فـي البحريـن بالعديـد مـن المراحـل بـدًءا 
فـي  المشـروع  الحـق  ممارسـة  ثـم  بالحقـوق،  المطالبـة  بمرحلـة 
التـي  التظاهـر السـلمي فـي سـبيل ذلـك وانتهـاًءا باالنتهـاكات 
للتضييـق  الحكومـة  سـنتها  التـي  والقوانيـن  ضدهـم  مورسـت 

عليهـم. 

التقريـر  خـال هـذا  مـن  اإلنسـان  لحقـوق  البحريـن  مركـز  يسـعى 
لتنـاول الوضـع الحقوقـي المتـردي فـي البحريـن ال سـيما فيمـا 
أبـرز  علـى  الضـوء  ويسـلط  واألطفـال،  النسـاء  وضـع  يخـص 
االنتهاكات والقوانين المقيدة والمنتهكة لحرية النسـاء واألطفال 

البحريـن. فـي 

مقدمة
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لمحة تاريخية عن واقع المرأة في البحرينأواًل

أو  أدوار  علـى  تعتمـد  البحرينيـات  النسـاء  كانـت  الماضـي  فـي 
وظائـف أزواجهـن ومنـذ السـيتينيات كان مـن المفترض من النسـاء 
مسـاعدة أزواجهـن فـي األعمـال التـي يمتهنوهـا كالصيـد والزراعـة 
والتربيـة  المنـزل  بأعمـال  القيـام  تقليدًيـا  االلتـزام  أو  القـرى  فـي 
فـي حـال كان عمـل الـزوج فـي المدينـة. وخـالل السـنوات الثالثيـن 
الماضيـة أو نحـو ذلـك بـدأت المـرأة البحرينيـة تقـوم بأعمـال خـارج 
بالحصـول  ذلـك  وكان  المجتمـع.  فرضهـا  التـي  التقليديـة  األدوار 
علـى وظائـف فـي مجـاالت التعليـم والطـب وممارسـة التمريـض 
وغيرهـا مـن الوظائـف ذات الصلـة بالصحـة والتمويـل والوظائـف 

المصرفيـة وغيرهـا.  الخفيفـة والمهـن  الكتابيـة والصناعـات 

مسـيرة المرأة في البحرين بدأت تجد نتيجتها منذ تعديل الدسـتور 
الحـق فـي  2002 بحصولهـا علـى حـق سياسـي مهـم وهـو  عـام 
التصويـت والترشـح فـي االنتخابـات النيابيـة والبلديـة بعـد تعديـل 
للدسـتور. ومنحهـا هـذا الحـق كان بدايـة للنضـال الفّعـال مـن أجـل 
الحصـول علـى حقوقهـا المشـروعة والتـي تنـص عليـه التشـريعات 

واالتفاقيـات الدوليـة. 
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االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة البحرينيةثانيًا

بحقوقهـا  والمـس  لالنتهـاكات  يوميـًا  البحرينيـة  المـرأة  تتعـرض 
التحـركات  بـدء  منـذ  جلـي  بشـكٍل  االنتهـاكات  هـذه  ظهـرت  وقـد 
التـي شـهدتها البحريـن عـام 2011، فـكان للمـرأة النصيـب أكبـر مـن 
هـذه االنتهـاكات. فقـد تعرضـت المـرأة البحرينيـة مـن كافـة شـرائح 
المجتمـع لالعتقـال إذ خضعـت سـيدات أعمال وطبيبـات ومحاميات 
وممرضـات ومعلمـات وناشـطات وعاطالت وربـات بيوت للتحقيق 

واالعتقـال والمنـع مـن السـفر والمالحقـات األمنيـة وغيرهـا 

مـن اإلجـراءات التعسـفية التـي قامـت بهـا السـلطة البحرينيـة، 
ومـن بيـن مـا تـم توثيقـه فـي مركـز البحريـن لحقـوق اإلنسـان:  

فصـل أكثـر مـن 380 امـرأة من وظائفهن مـن القطاعين العام  •
والخاص خالل فترة السـالمة الوطنية عام 2011.

المنـازل  • مداهمـة  خـالل  األمـن  عناصـر  قبـل  مـن  االعتـداء 
واالعتقـال مـن المنـازل بطـرق وأوقات مهينة ال تراعي أبسـط 
قواعـد التعامـل مـع المـرأة كمـا جـاء فـي تقرير اللجنـة البحرينية 

الحقائـق. لتقصـي 

اسـتخدام حظـر السـفر مـراًرا للحـد مـن أنشـطة المدافعات عن  •
تـم   ،2016 البحريـن. ففـي أغسـطس  حقـوق اإلنسـان فـي 
منـع المدافعـة عـن حقـوق اإلنسـان السـيدة إينـاس عون مـن 
السـفر مـن مطـار البحريـن الدولـي. وفـي 12 يونيـو 2016، 
السـفر  الصائغ مـن  الناشطة ابتسـام  األمـن  قـوات  منعـت 
إلـى جنيـف مـن مطـار البحريـن الدولـي لحضـور جلسـة مجلـس 
حـدث  فـي  والمشـاركة  اإلنسـان  لحقـوق  المتحـدة  األمـم 
تـم  كمـا  البحريـن.  فـي  اإلنسـان  حقـوق  حالـة  بشـأن  جانبـي 
منـع الصحفيـة السـيدة  نزيهـة سـعيد من السـفر فـي يونيـو 
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2016. وقـد تعرضـت المدافعـة عـن حقـوق اإلنسـان، السـيدة 
 29 فـي  مـرة  مـن  أكثـر  السـفر  مـن  للمنـع  السـلمان،  نضـال 

2016، فـي 62 نوفمبـر 2017. أغسـطس 

اعتقـال أكثـر مـن 330 امـرأة مـن بينهـن 11 طبيبـة وصيدالنيـة  •
وممرضة على  خلفية عالج المتظاهرين في احتجاجات 2011 
مـن بينهـن نـدى ضيـف، وهـي طبيبـة بحرينيـة، تحّدثـت مـرة 
واحـدة إلـى قنـاة »الجزيـرة« الفضائيـة، وظهـرت تكـرارًا علـى 
بعـض القنـوات الفضائيـة الناطقـة باإلنكليزيـة، إضافـة الـى 
وجودها في دوار اللؤلؤة. أفعال جعلتها في موقع المتهم، 
الوطنيـة  السـالمة  حالـة  إعـالن  بعـد  كافيـة العتقالهـا  وكانـت 
)الطـوارئ( فـي عـام 2011. مـع نـدى طبيبـات أخريـات اعُتقلـن 
بينهـن نهـاد الشـيراوي باإلضافـة إلـى خلـود الـدرازي رئيسـة 
قسـم التوليـد فـي مجمـع السـلمانية الطبيـة، وروال الصفـار. 
وخاتـون السـّيد التـي اعتقلـت مـن مركـز الديـر الصحـي. وفـي 
25 يوليـو 2016 تـم اعتقـال معصومـة السـيد وهـي ناشـطة 
١١سـنة،  واآلخـر  سـنوات   ٨ أحدهـم  لطفليـن  وأم  حقوقيـة  
و فصلـت تعسـفًيا مـن العمـل بسـبب نشـاطها الحقوقـي، 
مدرسـة  فـي  تشـكيلية  فنـون  مدرسـة  تعمـل  كانـت  حيـث 
لؤلـؤة الخليـج. وفـي 26 مايـو 2017، اسـتدعى جهـاز األمـن 
الوطنـي المدافعـة عـن حقـوق اإلنسـان ابتسـام الصائـغ إلـى 
مركـز شـرطة المحـرق شـمالي البـالد، حيـث قـام المحققـون 
باالعتـداء عليهـا بالضـرب و التحـرش الجنسـي. كمـا تعرضـت 
باغتصابهـا  المحققـون  َدهـا  هدَّ ثـم  اللفظيـة،  لإلسـاءة  أيًضـا 
ثانيـًة إذا لـم تتوقـف عـن أنشـطتها فـي مجـال حقـوق اإلنسـان.
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القوانين والقرارات البحرينية المنتهكة لحقوق المرأةثالثًا

تعتبـر فـي  التـي  القوانيـن  العديـد مـن  البحريـن  أصـدرت حكومـة 
مضمونهـا انتهـاكًا لحقـوق المـرأة وتجاهاًل صريـح وواضح لحقوقها 

التـي نصـت عليهـا المواثيـق الدوليـة. ومـن بيـن هـذه القوانيـن:

القسـم  األسـرة:  أحـكام  )قانـون   2009 لسـنة   19 رقـم  قانـون 
والثانـي( األول 

والتشـاور  والتسـامح  االنفتـاح  إلـى  العالميـة  الدعـوات  إن 
أحـكام  قانـون  المجتمـع إلصـدار  دفـع  إلـى  أدت  والديموقراطيـة، 
األول  القسـم  األسـرة  أحـكام  قانـون  إذ صـدر  البحرينيـة،  األسـرة 
وبعدهـا   ،2009 لسـنة   19 رقـم  قانـون  وهـو  السـني(،  )الفقـه 
19 لسـنة 2017. بعـد سـجال  صـدر قانـون األسـرة الموحـد رقـم 
امتـد لسـنوات طويلـة حـول أهميـة وضـرورة تقنيـن أحـكام األسـرة 
مجـال  فـي  والناشـطون  الباحثـون  يجـد  الشـخصية«،  »األحـوال 
منهـا  تعانـي  التـي  للفجـوات  اسـتمرارًا  البحرينيـة  المـرأة  حقـوق 
النسـاء فيمـا يتعلـق بتحقيـق المسـاواة، السـيما مـن حيـث إقـرار 
أو تعديـل بعـض القوانيـن والتشـريعات المتعلقـة بحقـوق المـرأة. 
أو فيمـا  أحـكام األسـرة  قانـون  القوانيـن:  علـى قمـة هـذه  يأتـي 
سـياق  فـي  أقـر   الـذي  الشـخصية«،  األحـوال  »قانـون  بــ  يعـرف 
المنظمـات  مـن  الدولـة  إليهـا  تتعـرض  التـي  الدوليـة  الضغـوط 
الدوليـة ومحاولـة الظهـور أمـام الخـارج بصـورة تعكـس انطباعـًا عامًا 
المـرأة تشـريعيًا،  التزاماتهـا فـي مجـال تمكيـن  تـؤدي  الدولـة  بـأن 
دورًا مهمـًا  يلعـب  الشـخصية«  أحـكام األسـرة »األحـوال  فقانـون 
وشـديد الخطـورة فـي تحديـد العالقـات االجتماعيـة باعتباره األشـد 
صلـة بالحيـاة اليوميـة للمواطنين واألكثـر اقترابًا وتأثيرًا في الوحدة 
شـؤونها  يحكـم  الـذي  فهـو  األسـرة.  وهـي  للمجتمـع  األساسـية 
والعالقـة بيـن أطرافهـا، ويحـدد حقـوق وواجبـات كل مـن أفرادهـا 
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األطفـال  ورعايـة  والطـالق  الـزواج  أمـور  يضبـط  كمـا  وعالقاتهـم، 
عنـه.  الناتجـة  والماليـة  النفسـية  واألمـور 

فمـا تكشـفه المؤشـرات يبيـن أن النسـاء واألطفـال هـم الشـريحة 
األكثـر تضـررًا مـن ضحايـا ممارسـة العنـف وسـوء التوافـق األسـري 
فـي ظـل غيـاب القانـون وتبايـن األحـكام القضائيـة التـي تتـم وفق 
شـرعي  مصـدر  مـن  إليـه  يركـن  ومـا  واجتهاداتـه  القاضـي  ثقافـة 
ومـوروث اجتماعـي يصـل أحيانـًا إلـى حـد التناقض. وهـو لم يقترن 

بضمانـات دسـتورية. 

مـن منظـور حقـوق اإلنسـان يبقـى قانـون أحـكام األسـرة الموحـد 
يتـم  التـي  الشـرعية  القانونيـة  القواعـد  حيـث  مـن  تمييزيـًا  نصـًا 
تطبيقهـا، فهـي تغطـي كال المذهبيـن مسـتندة علـى تفسـيرات 
لتطبيـق  اعتمادهـا  يتـم  عندمـا  التمييزيـة  مدلوالتهـا  لهـا  شـرعية 
وتنظيـم أمـور كالـزواج والطـالق وحضانـة األطفـال. فوفقـًا ألحـكام 
تنعـدم فيمـا يخـص  أنهـا  أو  أقـل  للنسـاء حقـوق  تكـون  القانـون، 
الوضع المدني، فالمرأة تعتبر قاصرًا في قضايا الوالية األسـرية 
»وتربيـة األطفـال والتعليـم، والجنسـية، الميراث...إلـخ، ومـن أهـم 

مظاهـر التمييـز مـن خـالل القانـون تلخـص فيمـا يلـي: 

الوالية في الزواج.  1 

حضـور  تشـترط  السـني  الفقـه  فـي   »28-1« المـادة  إن 
توفـر  عـدم  وعنـد  الـزواج،  عقـد  لصحـة  وموافقتـه  الولـي 
هـذا الشـرط يكـون العقـد باطـاًل، بمعنـى حرمـان المـرأة مـن 
المهـر والنسـب والنفقـة والخضـوع للعـدة. أمـا فـي الفقـه 
الجعفـري فلـم يعالـج القانـون هـذه الحالـة ونـص فـي مادتـه 
»15/2« إلـى أن »الولـي فـي زواج البكـر هـو أبوهـا أو جدها 
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ألبيهـا، ويشـترط فـي نفاذ تزويجهـا رضاها بذلك، ومع عدم 
وجـود األب أو الجـد ألب، تسـتقل المـرأة بالـزواج إذا كانـت 
بالغـة راشـدة وال واليـة علـى ثيـب عاقلـة مـن زواج صحيـح«. 
وعليـه فـإن اشـتراط وجـود الولـي فـي عقـد الـزواج ينـال من 
رضـا المـرأة حيـن يشـاركها فـي هذا الرضا وليهـا في العقد، 
يمنـح  الـذي  الوقـت  ففـي  المـرأة،  تمييـز ضـد  ذلـك  وفـي 
فيـه القانـون للمـرأة حـق الترشـح والتصويـت، إال إنهـا ذاتهـا 
تحتـاج إلـى ولـي األمـر في التصريح والتوقيـع على إجراءات 

زواجهـا، وفـي هـذا سـلب لحقهـا فـي االختيـار.

أهلية الزواج.  2 

يحـدد القانـون سـن زواج الفتـاة بسـت عشـرة سـنة ميالدية، 
مـن  بـإذن  السـن  هـذا  مـن  أقـل  كانـت  إن  تزويجهـا  ويجيـز 
والمعاييـر  الفقهيـة  االجتهـادات  مـع  وانسـجامًا  المحكمـة. 
الدولية واتفاقية السـيداو كان يفترض أن يحدد سـن الزواج 
دون  الـزواج  يعتبـر  وأن  األقـل،  علـى  سـنة  عشـر  بثمانيـة 
ذلـك السـن باطـاًل وال يترتـب عليـه أي أثـر قانونـي وأن يقـرر 

عقوبـة رادعـة لـكل مـن يـزوج طفـاًل أو طفلـة.

تعدد الزوجات.    

يخلـو القانـون مـن أي نـص يقيـد تعـدد الزوجـات ويحـد مـن 
إسـاءة رخصـة التعـدد، بـل إنـه يفتقر إلى وضع شـروط أخرى 
لتقييـده، مثـل توافـر الضـرورة الملحـة إليـه أو إعطـاء الزوجـة 
حـق االختيـار بيـن االسـتمرار فـي الحيـاة الزوجيـة مـع زوجهـا 

بعـد زواجـه بأخـرى أو إنهـاء العالقـة بـدون شـروط.
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مسكن الزوجية وبيت الطاعة.  4 

كـرس القانـون مفهـوم تبعيـة المـرأة للرجـل وطاعتـه وإجبـار 
المـرأة علـى اإلقامـة فـي بيـت زوجها الذي اختـاره هو. وهذا 
يتناقـض وحريـة اختيـار الزوجـة وإرادتهـا، بـل إن الغـرض منـه 
فـي  حيـث  لـه،  تركهـا  حـال  فـي  الطاعـة  بيـت  علـى  التأكيـد 
النفقـة حتـى وإن  ناشـزًا وتحـرم مـن طلـب  تمنعهـا تصبـح 
كان بهـدف خروجهـا للعمـل فـي حـال عـدم موافقـة الـزوج 
علـى عملهـا. وعـادة مـا يلجأ األزواج إلى هـذه الحيثية إلذالل 
تبيـن أن معظـم قضايـا الطاعـة فـي المحاكـم  إذ  الزوجـة ، 
منهـا  يقصـد  كيديـة  قضايـا  األسـاس  فـي  هـي  الشـرعية 
يعـد وضعـًا متدنيـًا  ماديـًا ومعنويـًا، ممـا  بالزوجـة  األضـرار 
فـي  مشـاركتها  مـن  ويحـد  المسـاواة  فيـه  تنعـدم  للزوجـة 

والسياسـي. االقتصـادي  والتمكيـن  العامـة  الحيـاة 

نقل الجنسية والميراث.    

حتـى كتابـة هـذا التقريـر ال تسـتطيع األم أن تنقـل جنسـيتها 
المـرأة  تمنـع  كمـا  األب،  مـع  متسـاوية  بصفـة  ألطفالهـا 
المسـلمة مـن الـزواج بغيـر المسـلم. وفـي مسـألة الميـراث 
يعتمـد القانـون كمـا فـي أغلـب الـدول العربيـة علـى اجتهـاد 
فـي الشـريعة اإلسـالمية يـرى أن الذكـر يـرث ضعـف نصيب 
األنثـى بالنسـبة إلـى اإلخـوة، كمـا يـرث الـزوج نصيبـًا أعلـى 
مـن نصيـب الزوجـة رغـم مسـاهمة الزوجة فـي تكوين الثروة 
العائليـة. وقـد يترتـب علـى هـذا التمييـز آثـار سـلبية كحـاالت 

الفقـر والحرمـان فـي صفـوف النسـاء.
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قانون الجنسية لعام 1963 

يعتبـر هـذا القانـون الجنسـية البحرينـي دليـاًل واضحـًا علـى التمييـز 
الـذي تتعـرض لـه المـرأة البحرينيـة  وحرمانهـا مـن حقوقهـا وأبرزهـا 
إذ  أجنبـي،  مـن  تزوجـت  حـال  فـي  ألطفالهـا  جنسـيتها  منـح  حـق 
تقـول المـادة الرابعـة مـن هـذا القانـون أن الشـخص يعتبـر بحرينيـًا 
إذا ولـد فـي البحريـن بعـد تاريـخ العمـل بهـذا القانـون وكان أبـوه 
بحرينيـًا عنـد تلـك الـوالدة، »إذا ولـد خـارج البحريـن بعـد تاريـخ العمـل 
بهـذا القانـون وكان أبـوه بحرينيـًا عنـد تلـك الـوالدة، علـى أن يكـون 
هـذا األب أو جـد الشـخص ألبيـه قـد ولـد فـي البحريـن، وإذا ولـد 
وكانـت  القانـون  بهـذا  العمـل  تاريـخ  بعـد  خارجهـا  أو  البحريـن  فـي 
أمـه بحرينيـة عنـد والدتـه علـى أن يكـون مجهـول األب أو لـم تثبـت 
نسـبته ألبيـه قانونيـًا أو يكـون أبـوه ال جنسـية لـه«. لذلـك فـإن هـذا 
القانـون حـرم األم البحرينيـة التـي تتـزوج مـن أجبنـي حقهـا بمنـح 

ألطفالهـا.  الجنسـية 

وإضافـة إلـى ذلـك تقـول المـادة السـابعة من القانون نفسـه »إذا 
تزوجـت إمـرأة بحرينيـة بأجنبـي بعـد تفقـد جنسـيتها البحرينيـة متـى 
اكتسـبت جنسـية زوجهـا«، فهـذا القانـون يحرم المـرأة البحرينية من 
جنسـيتها فـي حـال تزوجـت مـن أجبنـي واكسـبت جنسـيته. وقّيـد 
هـذا القانـون عمـل بالمـرأة بموافقـة الـزوج وذلـك عبـر المـادة 55 

منه.

قانون الجمعيات االهلية 

منـع  علـى  األهليـة  الجمعيـات  قانـون  مـن   »18« المـادة  تنـص 
السياسـية،  فـي  االشـتغال  مـن  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات 
األمـر الـذي ال يخـدم مشـاركة المـرأة بصـورة فاعلـة فـي العمليـة 
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العمـل  علـى  سـلبي  بشـكل  القانـون  هـذا  أثـر  وقـد  السياسـية، 
 2006 النيابيـة فـي دورتـي  النسـائي، خصوصـًا فـي االنتخابـات 

و2010.

قانون العقوبات

أنـه »ال  علـى  البحرينـي  العقوبـات  قانـون  مـن   16 المـادة  تنـص 
جريمـة إذا وقـع الفعـل اسـتعمااًل لحـق مقـرر بمقتضـى القانـون أو 
العـرف« والحـال أن العنـف ضـد المـرأة هـو جـزء مـن أعـراف سـائدة 
فـي جـزء مـن المجتمـع التـي تعطـي للرجـل الحق في ضـرب المرأة 
أو حبسـها فـي المنـزل وممارسـة أشـكال العنـف والتمييـز ضدهـا.

قانـون  مـن   344 المـادة  علـى  معلقـة  للمـرأة  الجنائيـة  الحمايـة 
العقوبـات المعـدل التـي تنـص علـى ان مرتكـب جريمـة االغتصـاب 
»يعاقب بالسجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة 
وعلـى  الرابعـة عشـر(،  تتـم  لـم  إذا  عـدم رضاهـا  ويفتـرض  عشـر، 
رغـم مـا هـو ملمـوس مـن اهتمـام بالـغ بهـذه الجريمـة بحيـث تصـل 
عقوبتهـا للحـد األقصـى وهـي السـجن المؤبد، فـإن ما يؤخذ على 
المشـرع هـو مـا جـاء فـي نـص المـادة 353 التـي ورد فيهـا انـه »ال 
يحكـم بعقوبـة مـا علـى مـن ارتكب إحـدى الجرائم المنصـوص عليها 
المجنـي  وبيـن  بينـه  صحيـح  زواج  عقـد  إذا  السـابقة  المـواد  فـي 
عليهـا. فـإذا كان قـد صـدر عليـه حكم نهائي قبل عقـد الزواج يوقف 
تنفيـذه وتنتهـي آثـاره الجانبيـة«، فـي حيـن أن المتأمـل فـي آثـار 
االغتصـاب االجتماعيـة علـى المـرأة الضحيـة أسـرتها يجـد أن الكثيـر 
مـن الحـاالت تنتهـي بتزويـج الضحيـة إلـى المجـرم، بغيـة الهـروب 

مـن الفضيحـة للضحيـة والخـالص مـن العقوبـة للجانـي.
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المعاهدات واالتفاقات الدولية التي تكفل رابعًا
حقوق المرأة

هنـاك العديـد مـن العهـود والمواثيـق الدوليـة التـي تكفـل حقـوق 
المـرأة فـي كافـة المجتمعـات، ومـن بينهـا:

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

ينظـر اإلعـالن العالمـي لحقـوق اإلنسـان إلـى الفـرد مـن دون تمييـز 
كونـه ذكـر أو أثنـى وذلـك مـن خـالل المـادة األولـى منـه »يولـد جميـع 
النـاس أحـرارًا ومتسـاوين فـي الكرامـة والحقـوق«، فعبـارة »جميـع 
النـاس« تحمـل معنـى عـدم التمييـز  وهـو بذلـك يشـمل كل األجناس 
واألعـراق. وأمـا المـادة 16 منـه فتقـول » للرجـل والمـرأة، متـى أدركا 
ج وتأسـيس أسـرة، دون أيِّ قيـد بسـبب الِعـرق  سـنَّ البلـوغ، حـقُّ التـزوُّ
ج  يـن. وهمـا متسـاويان فـي الحقـوق لـدى التـزوُّ أو الجنسـية أو الدِّ
وخـالل قيـام الـزواج ولـدى انحالله، وال ُيعَقد الزواُج إالَّ برضا الطرفين 
المزمـع زواجهمـا رضـاًء كامـًل ال إكراَه فيـه«. ويضمن بذلك حق المرأة 

فـي تقريـر مصيرهـا مـن الـزواج والطـالق.

ميثاق األمم المتحدة 

كل مـا تريـده المـرأة ملخـص مـن خـالل حصولهـا علـى جميـع حقوقهـا 
الرجـل وهـذا مـا ضمنـه أيضاميثـاق  كإنسـان مـن دون تمييزهـا مـع 
األمـم المتحـدة  صراحـة فـي المـادة األولـى منـه: ’’ لتحقيـق التعـاون 
الدولـي ... علـى تعزيـز احتـرام حقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية 
للنـاس جميعـًا والتشـجيع علـى ذلـك إطالقـًا بـال تمييز بسـبب الجنس 

أو اللغـة أو الديـن وال تفريـق بيـن الرجـال والنسـاء.‘‘

)CEDAW(  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بأّنهـا   ،1979 عـام  فـي  المتحـدة  لألمـم  العامـة  الجمعيـة  اعتمدتهـا 
القضـاء  اتفاقيـة  وتتكـون  المـرأة  لحقـوق  دولـّي  قانـون  مشـروع 
علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة مـن خمسـة أجـزاء تحـوي فـي 
مجملهـا ثالثيـن بنـدًا. تطالب الدول المصدقة عليها بتكريس مفهوم 
جميـع  وإلغـاء  المحليـة،  تشـريعاتها  فـي  الجنسـين  بيـن  المسـاواة 
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األحـكام التمييزيـة فـي قوانينها، والقيام بسـن أحكام جديدة للحماية 
مـن أشـكال التمييـز ضـد المـرأة. وكذلـك إنشـاء محاكـم ومؤسسـات 
عامـة لضمـان حصـول المـرأة علـى حمايـة فعالـة مـن التمييـز، واتخـاذ 
خطـوات للقضـاء علـى جميع أشـكال التمييز الممـارس ضد المرأة من 

قبـل األفـراد، المنظمـات والمؤسسـات.

ووافقـت البحريـن بموجـب المرسـوم بقانـون رقـم )70( لسـنة 2014 
بتعديـل بعـض أحـكام المرسـوم بقانـون رقـم )5( لسـنة 2002 علـى 
االنضمـام إلـى اتفاقيـة »سـيداو«، لكـن البحرين تحّفظـت على مواد 
من هذه االتفاقية، ومن أهمها عدم منحها للمرأة حقا مسـاويًا لحق 
الرجل فيما يتعلق بجنسـية أطفالها، بحسـب ما جاء في البند الثاني 
مـن المـادة 9 الـذي ينـص علـى »تمنـح الـدول األطـراف المـرأة حقـا 

مسـاويا لحـق الرجـل فيمـا يتعلـق بجنسـية أطفالها«

كمـا أبقـت تحفظهـا علـى مسـألة عـرض أي خـالف ينشـأ بيـن الـدول 
األطـراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق االتفاقيـة ولـم تتـم تسـويته عـن 
طريـق المفاوضـات إلـى التحكيـم، وهـو مـا جـاء فـي الفقـرة األولـى 
مـن المـادة 29 التـي تنـص علـى »يعـرض للتحكيـم أي خـالف بيـن 
أو تطبيـق هـذه  الـدول األطـراف حـول تفسـير  أكثـر مـن  أو  دولتيـن 
االتفاقيـة ال يسـوى عـن طريـق المفاوضـات، وذلـك بنـاء طلب واحدة 
من هذه الدول فإذا لم يتمكن األطراف، خالل سـتة أشـهر من تاريخ 
طلـب التحكيـم ،مـن الوصـول إلـى اتفـاق علـى تنظيـم أمـر التحكيـم، 
جـاز ألي مـن أولئـك األطـراف إحالـة النـزاع إلـى محكمـة العـدل الدوليـة 

بطلـب يقـدم وفقـا للنظـام األساسـي للمحكمـة.«

فيمـا رفعـت البحريـن تحفظاتهـا السـابقة بمـا ال يخل بأحكام الشـريعة 
الـدول  »تشـجب  أن  علـى  تنـص  التـي   2 المـادة  علـى  اإلسـالمية 
األطـراف جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، وتتفـق علـى أن تنتهـج، 
بـكل الوسـائل المناسـبة، ودون إبطـاء، سياسـة تسـتهدف القضـاء 
علـى التمييـز ضـد المـرأة، وتحقيقـا لذلـك تتعهد بالقيام بمـا يأتي: )أ( 
إدمـاج مبـدأ المسـاواة بيـن الرجـل والمـرأة فـي دسـاتيرها الوطنيـة أو 
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تشـريعاتها المناسـبة األخـرى، إذا لـم يكـن هـذا المبـدأ قـد أدمـج فيهـا 
حتـى اآلن، وكفالـة التحقيـق العملـي لهـذا المبـدأ مـن خـالل التشـريع 
التدابيـر،  المناسـب مـن  اتخـاذ  المناسـبة، )ب(  الوسـائل  وغيـره مـن 
تشـريعية وغيـر تشـريعية، بمـا فـي ذلـك مـا يناسـب مـن جـزاءات، 
لحظـر كل تمييـز ضـد المـرأة،)ج( فـرض حمايـة قانونيـة لحقـوق المـرأة 
علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل، وضمـان الحمايـة الفعالـة للمـرأة، 
عـن طريـق المحاكـم ذات االختصـاص والمؤسسـات العامـة األخـرى 
فـي البلـد، مـن أي عمـل تمييـزي، )د( االمتنـاع عـن مباشـرة أي عمـل 
تمييـزي أو ممارسـة تمييزيـة ضـد المـرأة، وكفالـة تصـرف السـلطات 

والمؤسسـات العامـة بمـا يتفـق وهـذا االلتـزام.

البنـد  علـى   70 المرسـوم  بموجـب  تحفظهـا  البحريـن  رفعـت  كمـا 
الـدول األطـراف  ينـص علـى »تمنـح  والـذي   ،15 المـادة  الرابـع مـن 
الرجـل والمـرأة نفـس الحقـوق فيمـا يتعلـق بالقانـون المتصـل بحركـة 

وإقامتهـم.« سـكنهم  محـل  اختيـار  وحريـة  األشـخاص 

تكفل االتفاقية حقوق المرأة في ميدان العمل والرعاية الصحية 
والتعلم والتربية والسياسة والمجاالت األخرى للحياة اإلقتصادية 

واإلجتماعية. وفي حين نصت المادة 7 من االتفاقية على “القضاء 
على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد” وذلك 

في حق التصويت واألهلية لالنتخاب والمشاركة في صياغة 
سياسة الحكومة و”المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير  

حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد” إال أن حكومة البحرين 
تمنع تشكل هذه الجمعيات بشكل عام وبذلك تمنع المرأة من حقها 

في التعبير عن موقفها السياسي. 

وتفّصل المادة 16 من االتفاقية حق المرأة في كافة األمور 
المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، من اختيار الزوج و الوالية 

والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم واألمور المتعلقة بعقد 
الزواج والتي تخضع في البحرين لمعايير المجتمع واألعراف السائدة 
باإلضافة إلى تحكم الشريعة اإلسالمية بهذه المسألة بشكل تام. 
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القوانين الدولية التي تكفل حق الجنسية لألطفالأواًل

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:

تنـص المـادة ١٥ علـى أن: »لـكل فـرد حـق التمتـع بجنسـية مـا.ال 
ـه فـي  ـًفا، حرمـاُن أيِّ شـخص مـن جنسـيته وال مـن حقِّ يجـوز، تعسُّ

تغييـر جنسـيته« 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

تنـص المـادة 24 فـي البنـد الثالـث علـى أن: »لـكل طفـل حـق فـي 
اكتسـاب جنسـية«. 

إعالن حقوق الطفل )1959( :

منـذ  »للطفـل  أن:  علـى  اإلعـالن  هـذا  مـن  الثالـث  المبـدأ  ينـص 
وجنسـية«. اسـم  لـه  يكـون  أن  فـي  حـق  مولـده 

اتفاقية حقوق الطفل )1989(:

العامـة  الجمعيـة  المعتمـدة بموجـب قـرار  الطفـل  اتفاقيـة حقـوق 
وانضمـت   ،1990 2سـبتمبر  بتاريـخ   ،44/25 رقـم  المتحـدة  لألمـم 
حكومـة البحريـن إليهـا بموجـب المرسـوم األميـري رقـم 16 لسـنة 
1991 المنشـور فـي الجريـدة الرسـمية بتاريـخ 3سـبتمبر1991وقد 
دخلـت حيـز التنفيـذ بتاريـخ 14 مـارس 1992، والمـادة السـابع مـن 
هـذه االتفاقيـة تضمنـت علـى النـص التالـي: »يسـجل الطفـل بعد 
والدتـه فـورًا ويكـون لـه الحـق منـذ والدتـه فـي اسـم والحـق فـي 
اكتسـاب جنسـية، ويكون له قدر اإلمكان، الحق في معرفة والديه 
وتلقـي رعايتهما.تكفـل الـدول األطـراف إعمـال هـذه الحقوق وفقًا 
لقانونهـا الوطنـي والتزاماتهـا بموجـب الصكـوك الدوليـة المتصلـة 
بهـذا الميـدان، والسـيما حيثمـا يعتبـر الطفـل عديـم الجنسـية فـي 



البحرين: المرأة والطفل في مرمى القمع

25

حـال عـدم القيـام بذلـك«.

المتصلـة  والقانويـة  االجتماعيـة  بالمبـادئ  المتعلـق  اإلعـالن 
 :)1986( ورعايتهـم  األطفـال  بحمايـة 

العامـة لألمـم  اعتمـد هـذا اإلعـالن ونشـر بموجـب قـرار الجمعيـة 
تضمنـت  وقـد   ،1986 ديسـمبر   3 بتاريـخ   ،85/41 رقـم  المتحـدة 
فـي  للطفـل  »يكـون  التالـي:  اإلعـالن  هـذا  مـن  الثامنـة  المـادة 
جميـع األوقـات اسـم وجنسـية وممثـل قانوني، وينبغـي أال يحرم 
الطفـل، نتيجـة للحضانـة أو التبنـي أو أي نظـام بديـل، مـن اسـمه 
أو جنسـيته أو ممثلـه القانونـي، إال إذا اكتسـب بمقتضـى ذلـك 
النظـام اسـمًا جديـدًا أو جنسـية جديـدة أو ممثـاًل قانونيـًا جديـدًا«.
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قانون الجنسية البحريني المتعلق باألطفالثانيًا: 

صـدر عـن مملكـة البحريـن »قانون الجنسـية البحرينـي« عام 7 19 
و تـم تعديـل هـذا القانـون مرتيـن، األولى عـام  196 والثانية عام 
2014. يتضمـن هـذا القانـون العديـد مـن المـواد المتعلقـة بحـق 

الجنسـية عمومـًا، وبجنسـية المـرأة والطفـل خاصة.

اكتساب الطفل جنسية والده:

إن المادة 1 و2 من قانون الجنسـية 1937 تنص على أن الجنسـية 
البحريـن  فـي  ولـدوا  الذيـن  االشـخاص  لجميـع  تمنـح   البحرينيـة 
قبـل أو بعـد تاريـخ هـذا القانـون و لألشـخاص الذيـن ولـدوا فـي 
الخـارج قبـل أو بعـد تاريـخ هـذا القانـون الذيـن آباؤهـم أو أجدادهـم 
األشـخاص  يعتبـر  وال  البحريـن.  فـي  مولوديـن  كانـوا  األب  مـن 
المولـودون فـي البحرين،الذيـن آباؤهـم حائـزون على جنسـية أخرى 
هـذا  تاريـخ  قبـل  البحرينيـة  الجنسـية  علـى  والدتهم،حائزيـن  عنـد 

القانـون أو بعـده.

الجنسـية  منـح  علـى  ينـص  بالـوالدة«  »البحرينيـون  مفهـوم  أمـا 
القانـون  بهـذا  العمـل  تاريـخ  بعـد  البحريـن  فـي  ولـد  اذا  للطفـل 

فيهـا. مولـودًا  أنـه  اإلثبـات  مـع  مجهوليـن  ألبويـن 

حرمان الطفل من جنسية والده المسقطة أو المسحوبة:

تحّمـل مملكـة البحريـن أطفالهـا ذنب لم يرتكبـوه من خالل حرمانهم 
مـن جنسـية آبائهـم المسـقطة أو المسـحوبة. وفـق »قانـون رقـم 
21 لعـام 2014« الـذي يقضـي بتعديل »قانون الجنسـية البحريني 
لعـام 1963« فـإن إسـقاط الجنسـية اعتمـد بأمـر مـن وزيـر الداخليـة 
مـع موافقـة مجلـس الـوزراء بعـد أن كان بيـد الملـك حصـرًا، وتنـص 
يكـون  الجنسـية  إسـقاط  أن  علـى  القانـون  هـذا  مـن   10 المـادة 
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فـي الحـاالت التاليـة: » إذا دخـل الخدمـة العسـكرية إلحـدى الـدول 
األجنبيـة وبقـى فيهـا بالرغـم مـن األمـر الـذي يصـدر لـه مـن حكومـة 
البحريـن بتركهـا، أو إذا سـاعد أو انخـرط فـي خدمـة دولـة معاديـة، 
أوإذا تسـبب فـي اإلضـرار بمصالـح المملكـة أو التصـرف تصرفـًا 
الشـخص  مـن  الجنسـية  تسـقط  إذ  لهـا«.  الـوالء  واجـب  يناقـض 
المدان فقط. وُتسـحب الجنسـية من الشـخص المتجنس ومن كل 
شـخص اكتسـبها عـن طريقـه، وجـاء فـي  المـادة 8 مـن القانـون 
أو  الغـش  بطرقـة  عليهـا  إذا »حصـل  أنـه  )أ(  الفقـرة  نفسـه، فـي 
اسـتنادا  أو  إخفـاء معلومـات جوهريـة  أو  كاذبـة  أقـوال  علـى  بنـاء 
إلـى محـررات مـزورة إال أنهـا تسـحب منـه ويفقـد أوالد الشـخص 
المدان القاصرون جنسـيتهم فقط في حال »تجنس )األب( مختارا 
بجنسـية أجنبيـة أو إذا تنـازل عـن جنسـيته البحرينيـة وصـدر أمـر مـن 
عظمـة الحاكـم بسـحب جنسـيته البحرينيـة«. لكـن ومنـذ بداية أحداث 
2011، تـم اسـقاط وسـحب جنسـية أكثـر مـن 500 مواطنـًا بحرينيـًا 
إلـى  أدى  الـذي  األمـر  والحقوقيـة  السياسـية  مواقفهـم  بسـبب 

حرمـان أطفالهـم مـن جنسـياتهم.

حرمان الطفل من جنسية والدته:

بعـد تعديـل قانـون الجنسـية عـام 1963 تـم اضافـة  بعـض المـواد 
عليـه منهـا أن المـرأة البحرينيـة ال تعطـي الجنسـية لطفلهـا إذا كان 

والـده أجنبيًا.

إن كل شـخص مـن أم بحرينيـة عنـد الـوالدة وأب مجهـول أو غيـر 
مثبت بالنسـب أو من أب ال جنسـية له يكتسـب الجنسـية البحرينية 
بالسـاللة«،  »البحرينيـون  تحـت مفهـوم  االكتسـاب  هـذا  ينـدرج  و 
ولكـن هـذا القانـون لـم يطبـق حتى اآلن حيث أن المـرأة البحرينية ال 
تسـتطيع أن تمنح جنسـيتها ألوالدها في كل الحاالت مما يعكس 
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عـدم تطبيـق للمـادة 4 )ب( مـن هـذا القانـون.

البحريـن فقـط، فمعظـم  علـى مملكـة  المشـكلة  تقتصـر هـذه  ال 
البالد العربية ال تعترف بحق المرأة في إعطاء جنسـيتها ألوالدها. 
إن مشـكلة حرمـان الطفـل مـن جنسـية والدتـه رغـم أنهـا غيـر عادلـة 
إاّل أنهـا ال تشـكل عائـق كبيـر في مسـتقبل األطفـال الذين يولدون 
مسـتقبل  تدميـر  بامكانهـا  ,ولكـن  بحرينـي(  )غيـر  أجنبـي  أب  مـن 
يكـون  بذلـك  و  والـده  أو سـحبت جنسـية  أسـقطت  الـذي  الطفـل 
محـروم مـن جنسـية والـده ألسـباب سياسـية ومـن جنسـية والدتـه 

ألسـباب تقليديـة وعرفيـة.
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لماذا يحرم األطفال البحرينيين من الجنسيةثالثًا

عقوبة األم ترتد على الطفل:

يحـرم القانـون المعـدل عـام 1963 فـي المـادة 7 الفقـرة )أ( المـرأة 
واكتسـبت  بأجنبـي  »تزوجـت  حـال  فـي  جنسـيتها  مـن  البحرينيـة 
جنسـيته«، وتـرد لهـا جنسـيتها البحرينيـة »بعـد انتهـاء الزوجيـة إذا 
طلبـت ذلـك وكانـت إقامتهـا العاديـة فـي البحرين أو عـادت لإلقامة 
فيهـا«. وهـذا القانـون ال يحـرم المـرأة فقـط هـذا الحـق بـل يمتـد 
ليصـل إلـى أطفالهـا، ففـي الفقـرة 4  من القانون نفسـه ال يمكن 
لـألم البحرينيـة أن تعطـي الجنسـية ألطفالهـا إال فـي حـال »كـون 
أن  أو  قانونيـًا  تثبـت نسـبته ألبيـه  لـم  أو  األب  )الطفـل( مجهـول 
يكـون أبـوه ال جنسـية لـه«.  هـذا التمييـز فـي القوانيـن فـي أغلـب 
تنـادي  التـي  الدوليـة  المعاييـر  لـكل  انتهـاكًا  يعتبـر  العربيـة  الـدول 
حـق  الحقـوق وأبسـطها هـو  والرجـل فـي  المـرأة  بيـن  بالمسـاواة 
الجنسـية. هـذه العقوبـة يحددهـا القانـون البحرينـي علـى األطفـال 

حتـى قبـل أن يولـدوا.  

عقوبة األب ترتد على الطفل:

تعلـم  فالمـرأة  أصعـب،  يكـون  الموضـوع  فـإن  األب  حالـة  فـي 
مسـبقًا أنهـا إذا تزوجـت مـن أجنبـي لـن تسـتطيع أن تمنح جنسـيتها 
ألطفالهـا, لكـن فـي حالـة األب فأنـه قـد يكـون لديـه أطفـال قبـل 
سـحب جنسـيته وتسـحب تلقائيـًا مـن كل مـن اكتسـبها عـن طريقـه 
بعـد اسـقاطها عنـه، هـذا فـي حـال كان متجنسـًا أمـا فـي الحـاالت 
األخـرى التـي ذكـرت سـابقًا فـي )ثانيـًا ـــ ب( فـأن القانـون ال ينـص 
فعليـًا  لكـن  المـدان،  الشـخص  مـن  الجنسـية  علـى سـحب  سـوى 
الحـاالت,  كل  األطفـال فـي  يتـم سـحب جنسـيات  األرض  وعلـى 
وهـذا مـا يـؤدي إلـى تجريـد هـؤالء األطفـال مـن أبسـط حقوقهـم 

والسياسـية. المدنيـة 
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كيف ينظر القانون لعديمي الجنسية من األطفالرابعًا: 

وفقـًا للتعريـف القانونـي الدولـي، فـإن الشـخص عديـم الجنسـية 
هـو »الشـخص الـذي ال تعتبـره أي دولـة مواطنـًا فيهـا بمقتضـى 
تشـريعها«. وحسـب »المفوضية السـامية لألمم المتحدة لشؤون 
)UNHCR(  يعنـي ذلـك، أن الشـخص عديـم الجنسـية  الالجئيـن« 
ال يحمـل جنسـية أي بلـد. ويولـد بعـض األشـخاص وهـم عديمـوا 
الجنسـية، لكـّن البعـض اآلخـر قـد يتحولـون إلى عديمي الجنسـية. 

وأرجعت انعدام الجنسية إلى أسباب، منها التمييز ضد مجموعات 
إثنيـة أو دينيـة معينـة، أو علـى أسـاس نـوع الجنـس؛ ونشـوء دول 
جديـدة ونقـل ملكيـة األراضـي بيـن الـدول القائمـة؛ والثغـرات فـي 

قوانين الجنسـية.

علـى  وخيمـة  عواقـب  الجنسـية  النعـدام  فـإن  السـبب،  كان  وأيـًا 
الـدول  العالـم. إن  مناطـق  كل  وفـي  تقريبـًا  بلـد  كل  فـي  النـاس 
البحريـن   ومـن ضمنهـا  الطفـل«  حقـوق  »اتفاقيـة  فـي  األطـراف 
تكفـل  أن  علـى  الفضلـى  الطفـل  لمصالـح  األول  اإلعتبـار  يولـى 
الدول األطراف تقيد المؤسسات واإلدارات والمرافق المسؤولة 
عـن رعايـة أو حمايـة األطفـال بالمعاييـر التـي وضعتهـا السـلطات 
المختصـة، والسـيما فـي مجـال السـالمة، ونصـت المـادة 7 مـن 
هـذه االتفاقيـة علـى أن يسـجل الطفـل بعـد والدتـه فـورًا ويكـون 
لـه الحـق منـذ والدتـه فـي أن يكـون لـه اسـم وكذلـك فـإن لـه الحـق 
فـي اكتسـاب جنسـية، ويكـون لـه قـدر اإلمـكان، الحـق فـي معرفـة 

والديـه وتلقـي رعايتهمـا.

لقانونهـا  وفقـًا  الحقـوق  هـذه  إعمـال  األطـراف  الـدول  وتكفـل 
الميـدان،  بهـذا  المتصلـة  الصكـوك  بموجـب  والتزاماتهـا  الوطنـي 
والسـيما حيثمـا يعتبـر الطفـل عديـم الجنسـية في حـال عدم القيام 

بذلـك.
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إن الحـق فـي الجنسـية ُمعَتـَرف بـه فـي مجموعـة مـن الصكـوك 
القانونيـة الدوليـة، بمـا فيهـا اإلعـالن العالمـي لحقـوق اإلنسـان، 
واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري، 
والعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، واتفاقيـة 
التمييـز  أشـكال  جميـع  علـى  القضـاء  واتفاقيـة  الطفـل،  حقـوق 
ضـد المـرأة، واتفاقيـة جنسـية المـرأة المتزوجـة، واتفاقيـة حقـوق 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع 
العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم.كما ُتَنَظـم قضية الجنسـية في 
المتعلقـة  واالتفاقيـة  الجنسـية،  انعـدام  حـاالت  خفـض  اتفاقيـة 
بوضـع األشـخاص عديمـي الجنسـية، واالتفاقيـة المتعلقـة بوضع 

الالجئيـن.

ومـن الجديـر بالمالحظـة علـى وجـه الخصـوص أن المـادة 15 مـن 
اإلعـالن العالمـي لحقـوق اإلنسـان تنـص صراحـة علـى أنـه ال يجـوز 
حرمـان أي شـخص مـن جنسـيته تعسـفًا. كمـا تقـر الجمعيـة العامـة، 
في قرارها 50/152، بالطبيعة األساسـية لحظر حرمان أي شـخص 

مـن جنسـيته تعسـًفا.
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اآلثار القانونية لحرمان األطفال من الجنسيةخامسًا

الجنسـية هـي عالقـة قانونيـة بيـن الفرد والدولـة، إذ ترتب التزمات 
علـى الدولـة تجـاه المتجنـس بجنسـيتها تكـون علـى صـورة حقـوق 
بواجبـات  تتمثـل  التزامـات  عليـه  ترتـب  ،كمـا  ومدنيـة  سياسـية 
مـع  والتأقلـم  التفاعـل  مـن  الشـخص  الجنسـية  تمّكـن  قانونيـة. 
بجميـع  التمتـع  مـن  يمنـع  الجنسـية  عديـم  فالشـخص  المجتمـع. 
حقوقـه المدنيـة والسياسـية. ونعنـي بذلـك أنـه ال يمكنـه التعلـم 
إلـى عـدم امكانيـة حصولـه  بالرعايـة الصحيـة إضافـة  ويحـرم حقـه 
مـن  ال  عليهـا  الحصـول  يمكـن  ال  الحقـوق  هـذه  التوظيـف.  علـى 
مـن  حرمانـه  إلـى  باإلضافـة  الخـاص.  القطـاع  وال  العـام  القطـاع 
التملـك والـزواج القانونـي وتسـجيل األوالد,ويكـون ممنـوع أيضـًا 
مـن حقـه بـاإلرث أو السـفر، إلـى جانـب حرمانـه مـن حـق االنتخـاب 

القانونيـة.  شـخصيته  يفقـد  ،كمـا  والترشـح 
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المتحـدة  الواليـات  يطالـب  اإلنسـان  لحقـوق  البحريـن  مركـز  إن 
وجميـع  األوروبـي  واالتحـاد  المتحـدة  واألمـم  المتحـدة  والمملكـة 
حكومـة  علـى  للضغـط  الدوليـة  والمؤسسـات  المقربيـن  الحلفـاء 

أجـل: مـن  البحريـن 

االفراج عن جميع النساء المعتقالت. •

إيقاف االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة في البحرين •

سن تشريعات واضحة لحماية المرأة و حقوقها   •

تطبيـق شـروط االتفاقيـات التي تضمن حق جنسـية االفراد  •
مثـل االعـالن العالمـي لحقـوق االنسـان و العهـد الدولـي 
حقـوق  واعـالن  السياسـية  و  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص 

الطفـل وغيرهـم مـن االتفاقيـات

العمـل بقانـون الجنسـية البحرينـي )2014( الذي يضمن حق  •
الفـرد فـي كل ما يتعلق بالجنسـيات

بالتوقـف عـن اصـدار قـرارات  • البحرينيـة  السـلطات  مطالبـة 
واحـكام غيـر منصوصـة فـي قانـون العقوبـات

الجنسـية  • منـه  ُسـحبت  بحرينـي  طفـل  لـكل  الجنسـية  منـح 
جنسـية بـال  كان  عندمـا  منـه  ُحـرم  حـق  كل  عـن  لـه  والتعويـض 

تعديـل القانـون بحيث ُيسـمح لألم البحرينية اعطاء جنسـيتها  •
لطفلها

التوصيات




