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�أمر �أمريي رقم (  ) 17ل�سنة 2001
بالت�صـديــق علـى ميثــاق العـمل الوطـني
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة �أمري دولة البحرين
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العليا لإعداد م�شروع ميثاق العمل الوطني،
وعلى م�شروع ميثاق العمل الوطني،
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الوطني مبا �أ َّكد رغبته يف حتقيق م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث ازدهار ًا ،ولفتح �آفاق �أف�ضل
لبحرين امل�ستقبل التي نريدها �أبهى و�أجمل لنا ولأجيالنا املقبلة،
�أمرنا مبا هو �آت:
املادة الأوىل
ن�صادق على ميثاق العمل الوطني املرافق والذي وافق عليه �شعبنا الويف يف
اال�ستفتاء يومي (  14ـ  ) 15من فرباير ل�سنة .2001
املادة الثانية
ين�شر هذا الأمر يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�أمري دولة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ  22ذي القعدة 1421هـ
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ح�ضارة ونه�ضة
منذ فجر التاريخ ،والبحرين حا�ضرة يف ذاكرته� ،سواء ات�سعت داللة الت�سمية
جغرافي ًا �أم �ضاقت ،فهذا الأرخبيل هو القلب من هذا الإقليم حيث التقت طرق
احل�ضارة يف جزر البحرين ،وكانت دملون التي مثلت نقطة التقاء العامل القدمي
املمتد من بالد �سومر يف بالد ما بني النهرين �إىل ماجان يف ُعمان و�صوال �إىل
ح�ضارة بالد ال�سند �شاهد ًا على ازدهار البحرين االقت�صادي كمركز للتجارة
احلرة ومينا ًء حيوي ًا للعامل على امتداد �أزمنة التاريخ.
وقبل انبثاق فجر الر�سالة الإ�سالمية كانت البحرين حتت�ضن بحرية تعدد الأفكار
واملعتقدات على �أر�ضها يف منوذج نادر املثال يف تلك الع�صور.
وفى ظل هذا الت�سامح الروحي والفكري ازدهرت الثقافة وتعاي�شت الأديان و�شهد
ال�شعر العربي على ل�سان �شعراء البحرين �أروع الق�صائد يف الفكر والوجود مب�شرة
بنه�ضة جديدة للعرب على م�سرح التاريخ.
وكانت البحرين من �أوائل من ا�ستجاب للدعوة الإ�سالمية ال�سمحاء ودخلت يف
دين اهلل طوع ًا واقتناع ًا ،كما كانت �أول املدافعني عن هذا الدين وحملت لواء هذه
الدعوة عرب مياه البحر �إىل ال�ضفة الأخرى من اخلليج و�صوال �إىل بالد الهند،
و�أ�صبحت ثروات البحرين م�صدرا مهما ملوارد بيت املال الإ�سالمي ،كما �ساهم
�شعبها منذ البدايات الأوىل للح�ضارة الإ�سالمية يف الإ�شعاع احل�ضاري الإ�سالمي
وعلوم الفقه واللغة طيلة ع�صور اخلالفة الإ�سالمية ،حيث تعمقت يف وجدان هذا
ال�شعب قيم احل�ضارة الإ�سالمية مبا متثله من �سماحة وعدالة وتقوى.
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وجعلت اجلغرافيا الطبيعية من البحرين جماال خ�صبا للعمل الب�شري من زراعة
وجتارة و غو�ص .ونظر ًا ملا تتمتع به البحرين من مكانة جغرافية تتمثل يف موقعها
املتميز ومواردها ،فقد ت�سابق عليها الفاحتون والطامعون ،وال عجب �أن قاوم
�شعبها هذه القوى الطامعة .ويف ظل هذه املقاومة وال�صراع �ضد خمتلف القوى
الأجنبية والإقليمية ا�ستطاعت القوى العربية حتت قيادة �أحمد الفاحت يف الربع

ولقد كانت دعوة �شعب البحرين بكل فئاته ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة لتويل
احلكم يف البالد ولتفادي ال�سيطرة الأجنبية� ،أول بروز للإرادة الوطنية ال�شعبية
عند �أه��ل البحرين ،وهكذا ج��اءت البيعة الأوىل يف تاريخ البحرين احلديث
حلاكم �شاب جاء يحمل �أمال حلكم وطني ي�صون �سلمه و�أمنه خلم�سة و�ستني
عاما �أظهرت ب�شكل وا�ضح مدى التالحم بني ال�شعب وقيادته ،و�شكل ا�ستقراره
ال�سيا�سي والتجاري احلقبة احل�ضارية التي عربت منها البحرين �إىل الع�صر
احلديث.
وجاءت ا�ستجابة ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة ملطلب ت�أ�سي�س جمل�س لل�شورى
متفقة مع تفتح الوعي ال�سيا�سي للحركة الوطنية امل�شرتكة بني احلاكم و�شعبه رغم
جمابهة هذه املطالب مبقاومة القوى الأجنبية.
وقد ا�ستطاع ال�شيخ حمد بن عي�سى بن على �آل خليفة الوريث ال�شرعي للحكم يف
البحرين م�ؤيدا من �شعبه الذي كان دائم التالحم مع القيادة� ،أن يتعامل بواقعية
مع ال�صراعات الدولية ويختط طريق التطور الواقعي ويتجاوز الأعراف التقليدية
القدمية ويفتح الطريق لن�شوء املجتمع املدين احلديث من خالل تكري�س التعليم
احلديث وخلق الإدارة احلكومية الفاعلة والأداء البلدي الع�صري و�سن القوانني
والت�شريعات الالزمة وتنمية البالد خا�صة بعد انطالق ال�صناعة النفطية بكل
حتوالتها يف البحرين.
وعندما ت�سلم مقاليد احلكم ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة عام 1942م كانت
البالد تعاين من احلرب العاملية الثانية وانعكا�ساتها على منطقة اخلليج وما
�سببته من �ضائقة اقت�صادية ،وا�ضطراب دويل و�إقليمي ،وقد ا�ستطاعت البحرين
�أن تتجاوز تلك املرحلة وتوا�صل بناء الدولة وتطوير م�ؤ�س�ساتها ومرافقها احليوية
و�أن تعمل على تكري�س الوحدة الوطنية والتالحم بني القيادة و�أف��راد ال�شعب
و�إ�شراك املواطنني يف �إدارة �شئون البالد رغم �ضغوط القوى الأجنبية.
ولقد ك��ان عهد ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة عهد ًا زاخ��ر ًا ب��الإجن��ازات
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الأخري من القرن الثامن ع�شر امليالدي �أن تدحر كل تلك القوى اخلارجية وتوحد
البالد حتت نظام احلكم اخلليفي يف كل من �إقليم الزبارة والبحرين.
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احل�ضارية وال�سيا�سية حيث �أ�س�س دولة البحرين احلديثة و�أقام م�ؤ�س�ساتها و�أعلن
ا�ستقاللها ال�سيا�سي احلديث وتخل�ص من املطامع والدعاوى الأجنبية.
وكانت وقفة �شعب البحرين يف ت�أكيد عروبة وا�ستقالل البالد بقيادة �سم ّوه
وقفة تاريخية م�شهودة وذلك من خالل اال�ستطالع الذي قامت به جلنة تق�صي
احلقائق للأمم املتحدة ،و�شمل �أبناء ال�شعب البحريني كافة ،حيث �أجمع هذا
ال�شعب على مت�سكه بانتمائه العربي وبيعته لل�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة،
وكان جتاوب ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة كبريا ب�أن �أ�صدر د�ستور دولة
البحرين كنموذج لأرقى املبادئ الد�ستورية والدميقراطية ،كما نالت البحرين
ا�ستقاللها التام يف عهده امليمون ومت ت�شييد الدولة على مبادئ الدميقراطية
ودولة امل�ؤ�س�سات و�سيادة القانون .و�سوف يبقى قرار ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل
خليفة بدء احلياة الد�ستورية و�إج��راء انتخابات مبا�شرة حرة لت�أ�سي�س املجل�س
الوطني طبقا للد�ستور ،عالمة بارزة يف تاريخ البحرين.
وجاء الت�أييد والت�ضامن الذي �شهدته البحرين عندما توىل ح�ضرة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة �أمري البالد املفدى دليال على االلتفاف ال�شعبي
حول �سموه ،حيث ت�شهد البحرين يف عهده انطالقتها الدميقراطية لتحقيق
�آمال ال�شعب يف دولة ع�صرية ي�سودها الأمن واال�ستقرار والرخاء وت�ستكمل فيها
م�ؤ�س�سات الدولة الد�ستورية التي ت�ضطلع بدورها يف حتقيق طموحات القيادة
وال�شعب يف جمتمع ت�سوده العدالة و�سيادة القانون.
ويف ظل هذه الظروف التاريخية يتطلع ال�شعب بكل ثقة وعزم �إىل م�ستقبل م�شرق،
مل�ؤه احلرية وامل�ساواة ،وركيزته العدالة وال�شورى ،وقاعدته امل�شاركة ال�شعبية لكل
فئات ال�شعب يف م�سئوليات احلكم.
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�إن دولة البحرين وقد �أجنزت ا�ستقاللها ال�سيا�سي الذي مت بف�ضل ن�ضال القيادة
احلكيمة وكفاح �أبناء ال�شعب ال��ويف ،حافظت على كيانها و�أرا�ضيها ومياهها
الإقليمية التي هي غري قابلة للتفريط فيها� ،أو امل�ساومة عليها ب�أي �صورة وحتت
�أي ظرف ،كما ين�ص على ذلك بو�ضوح د�ستور دولة البحرين يف مادته الأوىل حيث
ال يجيز " التنازل عن �سيادتها �أو التخلي عن �شيء من �إقليمها ".

وحيث �إن دولة البحرين ا�ستطاعت منذ ا�ستقاللها �إر�ساء الدولة احلديثة القائمة
على التوجه الدميقراطي ودولة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية و�سيادة القانون ،وحيث �إن
دولة البحرين منذ عهد اال�ستقالل التام قد �أكملت نهجها كدولة يف عالقاتها
الدولية ويف م�ؤ�س�ساتها ال�سيادية القائمة على العدل وامل�ساواة بني املواطنني
ومراعاة م�صاحلهم ،وحيث �إن ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد حفظه اهلل
يطمح �إىل حتقيق نهج دميقراطي ير�سي هيك ًال متوازن ًا ي�ؤكد ال�شراكة ال�سيا�سية
الد�ستورية بني ال�شعب واحلكومة ،والف�صل بني ال�سلطات الثالث وتعزيز �آليات
ال�سلطة الق�ضائية و�إن�شاء املحكمة الد�ستورية وديواين املراقبة املالية والإدارية،
وحيث �إنه قد توافرت الإرادة ال�سامية لالنتقال -ونحن يف مطلع الألفية الثالثة-
�إىل دولة ع�صرية ا�ستكملت كل �أطرها ال�سيا�سية والد�ستورية للتفاعل مع كل
امل�ستجدات املحلية والإقليمية والدولية ،وحيث �إن ح�صيلة جتربة دولة البحرين
يف العمل ال�سيا�سي واالقت�صادي طوال العقود الثالثة املا�ضية تتطلب مراعاة
ما ا�ستجد من تطورات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وت�شريعية ،وملواجهة
التحديات املقبلة ،مع كل امل�ستجدات على ال�صعيد العاملي ،فقد ا�ستقر الر�أي على
�أن ي�ؤخذ بالثوابت الوطنية وال�سيا�سية والد�ستورية يف هوية الدولة ت�أكيدا على
النظام امللكي الوراثي الد�ستوري الدميوقراطي ،حيث يخدم عاهل البالد �شعبه
وميثل رمزا لهويته امل�ستقلة وتطلعاته نحو التقدم ،وعلى �إدخال حتديث يف د�ستور
البالد باال�ستفادة من التجارب الدميوقراطية ملختلف ال�شعوب يف تو�سيع دائرة
امل�شاركة ال�شعبية يف �أعباء احلكم والإدارة ،ذلك �أن ما �أثبتته بع�ض هذه التجارب
من الأخذ بنظام املجل�سني يف العمل الت�شريعي يتيح اجلمع بني ميزة اال�ستفادة
من حكمة ذوي العلم واخلربة من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وتفاعل الآراء ال�شعبية
من كافة االجتاهات التي ي�ضمها املجل�س املنتخب انتخاب ًا حرا مبا�شرا.
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�إن دولة البحرين قد مار�ست دوره��ا ال�سيا�سي كع�ضو فعال يف املجتمع الدويل
والإ�سالمي والعربي و�أكدت مت�سكها بكل ثبات بكونها �أحد �أ�س�س جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية وبالتزامها بالعمل امل�شرتك مع الدول الأع�ضاء ال�شقيقة
لتعميق التالحم يف منظومته مبا يحقق تطلعات �شعوبه.
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الف�صل الأول
املقومات الأ�سا�سية للمجتمع
ال ميكن ل ّأي جمتمع �أن ي�ستقر ،على مدى قرون �ضاربة يف القدم ،وينجح بجدارة
يف بناء ح�ضارة متميزة ك�ش�أن املجتمع البحريني ،دون �أن يتمتع ذلك املجتمع
مبجموعة من القيم الأ�سا�سية التي ت�ضمن متا�سكه ،وتدفع به �إىل الأمام ،وتعمل
على رقيه ،وتدعم دولته املباركة انطالقا من العقيدة الإ�سالمية ال�سمحاء ل�شعب
البحرين الأ�صيل وانتمائه العربي ،فقد توافق املجتمع البحريني على جمموعة من
املقومات الأ�سا�سية ،التي تن�سجم مع القيم العربية والإ�سالمية.
وهذه القيم التي ينبغي التم�سك بها واحلفاظ عليها ،بل والدفاع عنها ،لأنها
اختيار املجتمع ذاته بكل فئاته واجتاهاته ،وهي غر�س الآباء والأجداد من �أجل
وجود جمتمع فا�ضل و�صيانته .ومن ثم ،ف�إن هذه املقومات الأ�سا�سية ال يجوز لأي
من ال�سلطات العامة �أو املواطنني اخلروج عليها �أو جتاوزها ،وذلك حر�صا على
�صالح املجتمع والدولة .وميكن �إجمالها فيما يلي:
�أو ًال� :أهداف احلكم و�أ�سا�سه
يهدف احلكم �إىل �صيانة البالد ،ورفعة �ش�أن الدولة ،واحلفاظ على الوحدة
الوطنية وحتقيق التنمية امل�ستدامة ال�شاملة يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وغريها.
العدل �أ�سا�س احلكم .وامل�ساواة و�سيادة القانون واحلرية والأم��ن والطم�أنينة
والعلم والت�ضامن االجتماعي وتكاف�ؤ الفر�ص بني املواطنني دعامات للمجتمع
تكفلها الدولة.
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وهذه القيم الرفيعة التي تتم�سك بها دولة البحرين� ،أمريا وحكومة و�شعبا ،كل
التم�سك ،من �أجل امل�ستقبل ،كانت هي ذاتها مناط احلكم و�أ�سا�سه على مدار كل
ال�سنني ال�سابقة ،مدعومة بقيم الرتاحم والتعاون والتوا�صل بني احلاكم و�أفراد
ال�شعب .ومن ثم فقد احتفظت قيمة العدل بجاللها وبهائها ،وعا�شت هذه القيمة
الأ�صيلة يف جمتمع البحرين بكل احرتام ورعاية �إىل جانب قيمة الرتاحم واملودة.

ثاني ًا :كفالة احلريات ال�شخ�صية وامل�ساواة
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احلريات ال�شخ�صية مكفولة ،وامل�ساواة بني املواطنني والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص،
دعامات �أ�سا�سية للمجتمع .ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنني جميعا ،بال
تفرقة .وي�أتي ذلك �ضمن مبد�أ �أعم و�أ�شمل ،هو مبد�أ امل�ساواة بني النا�س يف الكرامة
الإن�سانية .ذلك املبد�أ الذي كر�سه الإ�سالم قبل �أربعة ع�شر قرنا من الزمان ،وقد
�أكد الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم يف حجة الوداع ،على �أن النا�س �سوا�سية
ك�أ�سنان امل�شط ال ف�ضل لعربي على �أعجمي ،وال لأبي�ض على �أ�سود �إال بالتقوى
والعمل ال�صالح .ويتفرع عن هذا املبد�أ الإ�سالمي والإن�ساين الرائع جمموعة من
املبادئ املرتبطة به والتي تعد من مقت�ضياته الأ�سا�سية وهي:
 )1املواطنون مت�ساوون �أمام القانون يف احلقوق والواجبات ،ال متييز بينهم ب�سبب
اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة ،وذلك ما �أكده الأمري القائد يف �أول
خطاب وجهه �إىل �شعبه غداة توليه مقاليد احلكم يف البالد.
 )2احلرية ال�شخ�صية مكفولة وفقا للقانون ،فال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو
توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل،
�إال وفق القانون وحتت رقابة الق�ضاء.
 )3ال يجوز ب�أي حال تعري�ض �أي �إن�سان لأي نوع من �أنواع التعذيب املادي �أواملعنوي،
�أو لأية معاملة غري �إن�سانية �أو مهينة �أو ما�سة بالكرامة .ويبطل �أي اعرتاف �أو
قول ي�صدر حتت وط�أة التعذيب �أو التهديد �أو الإغ��راء .وب�صفة خا�صة ،يحظر
�إيذاء املتهم مادي ًا �أو معنوي ًا .ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جرمية
التعذيب �أو الإيذاء البدين �أو النف�سي.
 )4ال جرمية وال عقوبة �إال بقانون ،وال عقوبة �إال على الأفعال الالحقة لنفاذ
القانون املن�شئ للجرمية.
 )5العقوبة �شخ�صية ،واملتهم برئ حتى تثبت �إدانته ،مبوجب حماكمة عادلة،
تتوافر له فيها كافة ال�ضمانات التي تكفل له حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق
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واملحاكمة طبقا للقانون .ويجب �أن يكون لكل متهم يف جناية حمام يتوىل الدفاع
عنه مبوافقته .وحق التقا�ضي مكفول وفقا للقانون.
 )6للم�ساكن حرمة م�صونة ،فال يجوز دخولها �أو تفتي�شها �إال ب�إذن �أهلها ،وا�ستثناء
يف حالة ال�ضرورة الق�صوى يجوز ذلك يف الأحوال التي يعينها القانون حتت رقابة
ال�سلطة الق�ضائية.
 )7للمرا�سالت ال�شخ�صية حرمتها و�سريتها ،واملرا�سالت الربيدية والربقية
والهاتفية والإلكرتونية وغريها م�صونة ،وال يجوز �أن تخ�ضع هذه املرا�سالت
للرقابة �أو التفتي�ش �إال يف ح��االت ال�ضرورة التي يقررها القانون حتت رقابة
ال�سلطة الق�ضائية.
ثالث ًا :حرية العقيدة
تكفل الدولة حرية العقيدة ،وتكون حرية ال�ضمري مطلقة .وت�صون الدولة حرمة
دور العبادة وت�ضمن حرية �إقامة ال�شعائر الدينية وفق العادات ال�سائدة يف البالد.
رابع ًا :حرية التعبري والن�شر
لكل مواطن حق التعبري عن ر�أيه بالقول �أو بالكتابة �أو ب�أي طريقة �أخرى من طرق
التعبري عن الر�أي �أو الإبداع ال�شخ�صي ،ومبقت�ضى هذا املبد�أ ف�إن حرية البحث
العلمي وحرية الن�شر وال�صحافة والطباعة مكفولة يف احلدود التي يبينها القانون.
خام�س ًا :ن�شاط املجتمع املدين
من �أجل ا�ستفادة املجتمع من كل الطاقات والأن�شطة املدنية تكفل الدولة حرية
تكوين اجلمعيات الأهلية والعلمية والثقافية واملهنية والنقابات على �أ�س�س وطنية
ولأهداف م�شروعة وبو�سائل �سلمية وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون
وال يجوز �إجبار �أحد على االن�ضمام �إىل جمعية �أو نقابة �أو اال�ستمرار فيها.
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�ساد�س ًا :الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع
من منطلق الإميان ب�أن الأ�سرة هي اللبنة الأ�سا�سية للمجتمع ،وب�صالحها تقوى
�أوا�صره وتعلو قيم الدين والأخ�لاق وحب الوطن ،حتفظ الدولة كيان الأ�سرة

ويف هذا الإط��ار تكفل الدولة حتقيق ال�ضمان االجتماعي ال�لازم للمواطنني يف
حالة ال�شيخوخة �أو العجز عن العمل �أو اليتم �أو الرتمل �أو البطالة ،كما ت�ؤمن لهم
خدمات الت�أمني االجتماعي ،وت�ؤمن الدولة الرعاية ال�صحية وتعنى بال�سيا�سات
ال�صحية التي تعزز �أهداف ال�صحة للجميع.
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ال�شرعي ،وحتمي يف ظلها الأم��وم��ة والطفولة ،وت��رع��ى الن�شء ،وحتميه من
اال�ستغالل وتقيه الإهمال الأدبي واجل�سماين والروحي ،كما تعني الدولة خا�صة
بنمو ال�شباب البدين واخللقي والعقلي.

وتكفل الدولة ت�ضامن املجتمع يف حتمل الأعباء الناجمة عن الكوارث واملحن
العامة وتعوي�ض امل�صابني ب�أ�ضرار احلرب �أو ب�سبب ت�أدية واجباتهم الع�سكرية.
وتعمل الدولة على دعم حقوق املر�أة و�سن الت�شريعات اخلا�صة بحماية الأ�سرة
وحماية �أفرادها.
�سابع ًا :العمل واجب وحق
العمل واجب على كل مواطن ،تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام ،ولكل
مواطن احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
وتكفل الدولة توفري فر�ص العمل للمواطنني وعدالة �شروطه �ضمن برامج التنمية
االقت�صادية الوطنية ،مع الأخذ يف االعتبار �أنه ال يجوز فر�ض عمل �إجباري على
�أحد �إال يف الأحوال التي يعينها القانون ول�ضرورة قومية وب�أجر عادل.
وينظم القانون على �أ�س�س اقت�صادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية العالقة
بني العمال و�أ�صحاب الأعمال.
ثامن ًا :التعليم والثقافة والعلوم
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون ،وت�شجع البحث العلمي ،كما تكفل اخلدمات
التعليمية والثقافية للمواطنني .ويكون التعليم �إلزاميا وجمانيا يف املراحل الأوىل
التي يحددها ويبينها القانون الذي ي�ضع �أي�ضا خطة للق�ضاء على الأمية.
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كما ينظم القانون �أوج��ه العناية بالرتبية الدينية يف خمتلف مراحل التعليم
و�أنواعه ،ويعنى فيها جميعا ،بالرتبية الوطنية وبتقوية �شخ�صية املواطن واعتزازه
بوحدته الوطنية وقوميته العربية.
وتعد اجلامعات مبثابة منارات للإ�شعاع الفكري والتقدم العلمي مما يقت�ضي توفري
احلرية الأكادميية لها و�ضمان ممار�سة هذه احلرية وانفتاحها على �آفاق املعرفة،
وتعمل الدولة على ت�شجيع التعليم اخلا�ص وت�أ�سي�س اجلامعات واملعاهد اخلا�صة.
مع دعم م�ؤ�س�سات البحث العلمي والتكنولوجي وربط نظام التعليم ب�سوق العمل
لتلبية حاجات البالد من القوى الب�شرية امل�ؤهلة يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
الف�صل الثاين
نظام احلكم
متتع املجتمع البحريني ،على م��دى القرون املا�ضية التي تولت فيها الأ�سرة
احلاكمة الكرمية ،م�سئولية حكم البالد ،بخ�صو�صية فريدة ،وهي قيام العالقة
بني احلاكم و�شعبه على الرتابط ،والتوا�صل املبا�شر ،والتفاهم امل�شرتك من �أجل
خدمة املواطن ورفع �ش�أن البالد .ويف ظل هذا املعنى ،فقد توافقت �إرادة ال�شعب
على �أن يقوم احلكم يف دولة البحرين على الأ�س�س الرئي�سية التالية:
�أو ًال :الأمري
نظام احلكم يف دولة البحرين ملكي وراثي د�ستوري ،على الوجه املبني يف الد�ستور
واملر�سوم الأمريي اخلا�ص بالتوارث .والأمري هو ر�أ�س الدولة ،وذاته م�صونة ال
مت�س ،وهو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وهو رمز ا�ستقرار البالد ،والركيزة
الأ�سا�سية التي يرتكز عليها نظام احلكم يف دولة البحرين.
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ويبا�شر الأمري �سلطاته بوا�سطة وزرائه .والوزراء م�سئولون �أمام الأمري ،وهو الذي
يعني رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ،ويعفيهم من منا�صبهم ،وفقا ل�سلطاته املبينة
يف الد�ستور.
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ثاني ًا� :شكل الدولة الد�ستوري
بعد �أن من اهلل عز وجل على البحرين بنعمة اال�ستقرار وما بلغته من تقدم وقطعته
من �أ�شواط واجتازته من حتديات ،وبعد �أن �أكملت ن�ضجها كدولة يف عالقاتها
الدولية ويف م�ؤ�س�ساتها ال�سيادية القائمة على امل�ساواة بني املواطنني ومراعاة
م�صاحلهم ووحدتهم الوطنية ،فقد �صار من املنا�سب �أن حتتل البحرين مكانتها
بني املمالك الد�ستورية ذات النظام الدميوقراطي الذي يحقق لل�شعب تطلعاته
نحو التقدم.
ثالث ًا :ال�شريعة الإ�سالمية والت�شريع
دين الدولة الإ�سالم ،وال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي للت�شريع.
رابع ًا :ال�شعب هو م�صدر ال�سلطات جميع ًا
نظام احلكم يف دولة البحرين دميوقراطي ،ال�سيادة فيه لل�شعب م�صدر ال�سلطات
جميعا وتكون ممار�سة ال�سيادة على الوجه املبني يف الد�ستور.
خام�س ًا :مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات
يعتمد نظام احلكم ،تكري�سا للمبد�أ الدميقراطي امل�ستقر ،على الف�صل بني
ال�سلطات الثالث :الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،مع التعاون بني هذه ال�سلطات
وفق �أحكام الد�ستور ،وي�أتي �صاحب ال�سمو �أمري البالد على ر�أ�س ال�سلطات الثالث.
�ساد�س ًا� :سيادة القانون وا�ستقالل الق�ضاء
�سيادة القانون �أ�سا�س احلكم يف الدولة ،وا�ستقالل الق�ضاء وح�صانته �ضمانتان
�أ�سا�سيتان حلماية احلقوق واحل��ري��ات .وتعمل الدولة على ا�ستكمال الهيئات
الق�ضائية املن�صو�ص عليها يف الد�ستور وتعيني اجلهة الق�ضائية التي تخت�ص
باملنازعات املتعلقة بد�ستورية القوانني واللوائح ،والنيابة العامة.
�سابع ًا :حق ال�شعب يف امل�شاركة يف ال�شئون العامة
يتمتع املواطنون  -رجاال ون�ساء  -بحق امل�شاركة يف ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق
ال�سيا�سية يف البالد بدء ًا بحق االنتخاب والرت�شيح طبقا لأحكام القانون.
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الف�صل الثالث
الأ�س�س االقت�صادية للمجتمع
قطعت دولة البحرين �شوط ًا كبريا يف جمال التنمية االقت�صادية ورفع متو�سط
دخل الفرد فيها ،رغم قلة الرثوات الطبيعية وندرة املياه وحمدودية رقعة الأر�ض
والكثافة ال�سكانية العالية ،نتيجة ال�سيا�سة احلكيمة لقادتها وحكومتها يف تر�شيد
وح�سن ا�ستخدام املوارد املتاحة للبالد ،مما جعل البحرين حتقق م�ستوى متقدم ًا
يف التنمية الب�شرية واحلرية االقت�صادية� .إال �أنه البد من �إتباع ال�سيا�سات التي
ت�ؤدي �إىل توازن معدل النمو االقت�صادي مع املعدل العايل للنمو ال�سكاين .وي�ؤكد
امليثاق مت�سك دولة البحرين بالأ�س�س االقت�صادية التالية:
�أو ًال :مبد�أ احلرية االقت�صادية
يقوم النظام االقت�صادي يف دولة البحرين على املبادرة الفردية ،وحرية ر�أ�س
املال يف اال�ستثمار والتنقل مع دعم وت�أكيد دور القطاع اخلا�ص يف تنمية املوارد
وتن�شيط احلركة االقت�صادية .وقد وفر هذا النظام يف احلقب املا�ضية ن�شاطا
اقت�صاديا وا�ستثماريا ملمو�سا ،و�أنتج تدفقا م�شهود ًا لر�ؤو�س الأموال لال�ستثمار
يف البالد.
كما يجب �أن ي�صاحب االنفتاح االقت�صادي تغيري يف تفكري الإدارة العامة نحو
تب�سيط الإج��راءات وال�شفافية والق�ضاء على التداخل يف امل�سئوليات وحت�سني
م�ستوى اخلدمات ،وحتديث الت�شريعات االقت�صادية ،و�أن حتكم كل ذلك معايري
النزاهة وتكاف�ؤ الفر�ص .ومن �أجل تفعيل �أدوات املراقبة املالية والإدارية ،وزيادة
�شفافية العمل يف كافة �إدارات الدولة ،ي�صبح من الالزم �إن�شاء ديوان للرقابة
املالية و�آخر للرقابة الإدارية.
ثاني ًا :امللكية اخلا�صة
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امللكية اخلا�صة م�صونة ،ولكل �شخ�ص حرية الت�صرف يف ممتلكاته يف حدود
القانون ،وال يجوز نزع املمتلكات اخلا�صة �إال لأغرا�ض املنفعة العامة ،ويف احلدود

وبالكيفية التي يبينها القانون ،وب�شرط �أن يتم ذلك مقابل تعوي�ض عادل.
تعترب امللكية اخلا�صة ور�أ�س املال والعمل حقوقا فردية ذات طبيعة اجتماعية ينظم
القانون التمتع بها ومبا�شرتها ،وذلك على �أ�س�س اقت�صادية وعلى �أ�سا�س العدالة
االجتماعية .ويقرر القانون القواعد التي ت�ضمن التوازن بني �أط��راف الإنتاج،
وكذلك التوازن يف العالقات التعاقدية.
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ثالث ًا :العدالة االقت�صادية والتوازن يف العقود

رابع ًا :تنويع الن�شاط االقت�صادي وم�صادر الدخل القومي
كانت دول��ة البحرين من �أوىل ال��دول العربية اخلليجية التي ا�ستهدفت تنويع
الن�شاط االقت�صادي وم�صادر الدخل القومي ،من منطلق عدم االعتماد على
م�صدر �أ�سا�سي واحد للدخل ،وذلك حر�صا على �ضمان توفري حياة كرمية ل�شعب
البالد يف امل�ستقبل ،وتفادي التقلبات االقت�صادية العاملية .ويف هذا الإطار فقد
�أ�صبحت البحرين مركزا ماليا �إقليميا هاما ،كما �أ�صبحت مركزا من مراكز
اجلذب ال�سياحية املعرتف بها عامليا ،كما ا�ستطاعت من خالل تقدمي الدعم
لل�صناعات التحويلية وال�صناعات ذات القيمة امل�ضافة العالية و�صناعة املعلومات
و�صناعة اخلدمات بكل �أ�شكالها� ،أن ت�ساهم بتطوير قاعدة التنمية االقت�صادية يف
الدولة وتوفري فر�ص عمل للمواطنني.
خام�س ًا :البيئة واحلياة الفطرية
نظرا لل�ضغط املتزايد على امل��وارد الطبيعية املحدودة ف���إن الدولة ت�سعى �إىل
اال�ستغالل الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية غري ال�ضارة للبيئة و�صحة املواطن،
كما ت�أخذ يف عني االعتبار التوجهات العاملية يف منع ومعاجلة امل�شكالت البيئية
الكربى وذلك من خالل و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية حلماية البيئة واتخاذ جميع
الإجراءات والتدابري الت�شريعية املنا�سبة للحد من التلوث من م�صادره املختلفة
وتوفري الت�سهيالت لل�شركات ال�صناعية للتحول للإنتاج النظيف ،و�ضرورة �إجراء
درا�سات التقييم البيئية قبل البدء يف تنفيذ امل�شاريع .من ناحية �أخ��رى تقوم
الدولة باملحافظة على احلياة الفطرية وخا�صة البيئات الطبيعية املتنوعة التي
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تتميز بها البحرين مبا يف ذلك مكوناتها احليوانية والنباتية من خالل و�ضع
اخلطط املنا�سبة ال�ستخدام الأرا�ضي و�إدارة املناطق ال�ساحلية و�إن�شاء منظومة
من املحميات الطبيعية على غ��رار حممية العرين وحممية ج��زر ح��وار واملياه
املحيطة بها والتي ت�أتي �أهميتها على امل�ستوى العاملي نظر ًا ملا يتواجد فيها من
حيوانات وطيور نادرة.
�ساد�س ًا :الأموال العامة والرثوات الطبيعية
للأموال العامة حرمة ،ويقع على كل مواطن واجب حمايتها ،وعلى ال�سلطات
العامة اتخاذ كل الو�سائل التي تكفل �صيانتها .والرثوات الطبيعية كافة ومواردها
جميعا ملك للدولة .وتعمل الدولة على �صيانتها واختيار �أف�ضل ال�سبل االقت�صادية
ال�ستثمارها.
�سابع ًا :العمالة والتدريب
ت�أخذ دول��ة البحرين يف اعتبارها �أن �أعظم ال�ثروات التي متلكها هي املواطن
البحريني ذاته ،الذي �أثبت قدرة متميزة يف جمال التح�صيل العلمي والثقايف.
ولذا ف�إن دعم املواطن بالتدريب امل�ستمر والتدريب التحويلي من �ش�أنه �أن يدفع
بخربات ودماء متجددة يف �سوق العمل ،مما ي�سمح بتوفري جمال �أرحب من فر�ص
العمل لهذا املواطن.
الف�صل الرابع
الأمن الوطني
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يعترب الأم��ن الوطني هو ال�سياج واحل�صن احل�صني حلماية البالد و�صيانة
�أرا�ضيها ومكت�سباتها االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ودعم م�سرية التنمية
ال�شاملة خا�صة يف ظل الظروف واملتغريات الإقليمية والدولية املعا�صرة ،ومن �أهم
ركائز الأمن الوطني دعم وتعزيز قوة دفاع البحرين لتكون قادرة على �أداء مهامها
وواجباتها على الوجه الأكمل ،كما تقت�ضي توفري املعدات واملقومات الأ�سا�سية
لقوات الأمن العام لكفالة �أداء واجبها يف ن�شر الأمن والطم�أنينة يف ربوع البالد

من هنا ت�أتي �أهمية قوة دف��اع البحرين التي هي رمز للوحدة الوطنية ،و�سند
للأ�شقاء ،وعون للأمة ،ل�ضمان الأمن واال�ستقرار ،ال يف بلدنا فح�سب ،و�إمنا يف
خليجنا العزيز ،ووطننا العربي الكبري .وال يخفى على �أحد �أن املوروث احل�ضاري
للبحرين يجعل من قوة دفاعها مدر�سة للدفاع عن كل ما فيها من �أ�صالة� :أخالق ًا
وبناء وح�ضارة ،فهي كما �أريد لها منذ البدء ر�سالة خري و�سالم من البحرين �إىل
الإن�سانية جمعاء ،تعبري ًا عن القيم التي نت�شرف جميعا بالدفاع عنها .ومن دواعي
الثقة يف هذه امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن قائدها الأعلى ،حفظه اهلل ،كان جنديها الأول
وم�ؤ�س�سها الرائد منذ انبثاق " ال�ضوء الأول ".
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وال�سهر على حفظ النظام والأمن العام ،ودعم وتعزيز احلر�س الوطني لأداء دوره
يف �إطار منظومة قوة الدفاع والأمن ،باعتباره عمق ًا ع�سكري ًا لقوة دفاع البحرين،
ودرع��ا �أمني ًا لقوات الأم��ن العام يف حماية الوطن ،وذلك دعم ًا مل�سرية التنمية
التي ت�شهدها البالد .وحفاظا على منجزاتها احل�ضارية ،و�صيانة لكل �شرب من
�أر�ضها وبحرها و�سمائها ،و�إن االنتماء �إىل �أجهزة الأمن الوطني واجب و�شرف
لكل مواطن.

ويف عامل تت�سارع فيه الثورة العلمية والتكنولوجية ،وتتنوع م�صادر تهديد الأمن
والإ�ضرار به ،ي�صبح توفري ال�سالح املتقدم ،وامتالك �أحدث منظومات الأمن
والدفاع �ضرورة ال غنى عنها .على �أن توفري العن�صر الب�شري الذي �سوف ي�ستخدم
هذا كله ال يقل �أهمية عن توفري ال�سالح ومنظومات الدفاع احلديثة ،لذلك ف�إن
�سيا�سات �إعداد العن�صر الب�شري الكفء ،ورعاية �شئون منت�سبي قوة الدفاع ت�صبح
عن�صر ًا ال غنى عنه يف حتقيق �أمن البحرين وحمايته .وعليه ف�إن العمل على رفع
القدرة القتالية والإدارية والفنية لقوة الدفاع ،بالتدريب ،والتنظيم ،لت�صل �إىل
�أرفع م�ستوى ممكن ،يحتل �أولوية �أوىل يف هذا ال�صدد.
كذلك ف�إن حتقيق قوة دفاع البحرين لأهدافها ال ميكن �أن ينف�صل عن �ضرورة
امتالك �سيا�سة دفاعية وا�ضحة ،مدعومة بربامج تف�صيلية تتوخى حتقيق
ه��ذه الأه���داف ،وم��ن هنا ���ض��رورة املراجعة امل�ستمرة من �أج��ل تطوير الر�ؤية
اال�سرتاتيجية ،والتكيف التكنولوجي ،وحتديد م�صادر اخلطر ب�صفة متوا�صلة.
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الف�صل اخلام�س
احلياة النيابية
عرفت البحرين الدميقراطية املبا�شرة منذ �أن حمل �آل خليفة م�سئولية احلكم.
�إذ �أن التوا�صل والت�شاور امل�ستمر بني احلاكم و�شعبه ،و�سيا�سة الباب املفتوح التي
كانت وما تزال منط ًا لأ�سلوب التعامل بني احلكومة وال�شعب البحريني� ،أ ّدى يف
الواقع العملي �إىل �أن تكون رغبات ال�شعب وم�صاحله هي الباعث والأ�سا�س لكل
�سيا�سات احلكم .فكانت احلكومة و�ستظل ت�ستلهم نب�ض املجتمع ،وتعمل لغر�ض
وحيد هو خدمة م�صالح ال�شعب.
وتكر�ست باملفهوم ال�سابق املمار�سة الدميقراطية يف البحرين وجت�سدت ب�إيجاد
الد�ستور واملجل�س الوطني املنتخب ،ثم جاءت جتربة جمل�س ال�شورى الذي �أثبت
جدارته يف املناق�شة والدرا�سة و�إبداء الر�أي يف كافة املو�ضوعات وامل�شكالت العامة
التي تهم البالد والتي حتقق م�صالح ال�شعب .و�أثبت جمل�س ال�شورى كذلك قدرة
ملحوظة على مواجهة امل�ستجدات باملرونة الالزمة ،وكذلك ،فقد �ضرب املجل�س
مثال ممتازا يف التعاون بينه وبني احلكومة من �أجل خدمة البالد.
غري �أن تطور املمار�سة الدميقراطية ينبغي �أال يقف عند حدود معينة ،طاملا �أن
هنالك م�ساحات �أرحب لهذه املمار�سة ميكن ارتيادها من �أجل فتح �آفاق �أو�سع
ملزيد من الدميقراطية.
وهنا جتدر الإ���ش��ارة �إىل �أن العديد من الدميقراطيات العريقة ت�أخذ بنظام
املجل�سني .فت�ضم جمال�سها الت�شريعية جمل�سني �أحدهما ميثل االجتاهات والأفكار
املتنوعة ووجهات النظر املختلفة بني �أفراد ال�شعب يف الق�ضايا املعا�صرة ،والآخر
يعمل كمجل�س للمخت�صني و�أه��ل اخل�برة .وق��د �أثبتت التجارب يف ه��ذه ال��دول
الدميقراطية فائدة هذه الت�شكيل الثنائي للمجل�س الت�شريعي ،ومن ثم ر�سوخه
نظرا لعائده ال�سيا�سي املمتاز.
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ومن �أجل مزيد من امل�شاركة ال�شعبية يف ال�شئون العامة ،وا�ستلهاما ملبد�أ ال�شورى،
بو�صفه �أحد املبادئ الإ�سالمية الأ�صيلة التي يقوم عليها نظام احلكم يف دولة

ويتميز هذه التكوين الثنائي املتوازن لل�سلطة الت�شريعية ب�أنه يقدم يف �آن واحد
جمموعة من املزايا تت�ضافر مع بع�ضها البع�ض .فهو ي�سمح بامل�شاركة ال�شعبية
يف ال�شئون الت�شريعية ،وي�سمح بتفاعل كافة الآراء واالجتاهات يف �إطار جمل�س
ت�شريعي واحد.
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البحرين .و�إمي��ان��ا بحق ال�شعب جميعه ،وبواجبه� ،أي�ضا ،يف مبا�شرة حقوقه
ال�سيا�سية الد�ستورية ،و�أ�سوة بالدميقراطيات العريقة ،بات من �صالح دولة
البحرين �أن تتكون ال�سلطة الت�شريعية من جمل�سني ،جمل�س منتخب انتخابا حر ًا
مبا�شر ًا يتوىل املهام الت�شريعية �إىل جانب جمل�س معينّ ي�ضم �أ�صحاب اخلربة
واالخت�صا�ص لال�ستعانة ب�آرائهم فيما تتطلبه ال�شورى من علم وجتربة.

وهكذا ،ف�إن هذا الت�شكيل املقرتح للمجل�س الت�شريعي ،الذي �سوف يتطلب تعديال
د�ستوريا� ،سوف يتيح له �أن ي�ستمد احلكمة والدراية من جانب ،وكافة التوجهات
العامة للناخب البحريني من جانب �آخر.
وال �شك �أن ه��ذا التعديل ي���ؤدي �إىل فتح �آف��اق �أرح��ب لدميوقراطية تعمل من
�أجل البناء والتنمية واال�ستقرار والرخاء ،دميوقراطية تعمل من �أجل ال�سالم
االجتماعي والوحدة الوطنية.
الف�صل ال�ساد�س
العالقات اخلليجية
ت�ؤمن دول��ة البحرين ،حكومة و�شعبا� ،إميانا يقيني ًا ،بوحدة الهدف وامل�صري
وامل�صلحة امل�شرتكة ل�شعوب دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،فقد جمع
بني هذه ال�شعوب �أوا�صر الدم والن�سب وو�شائج القربى ،وقد دعم هذه الأوا�صر
التاريخ امل�شرتك والثقافة والأع��راف املتماثلة .ولقد كانت هذه الأ�سباب دافعا
لدولة البحرين لكي تكون من بني الدول امل�ؤ�س�سة ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية مع �أ�شقائها الآخرين من دول اخلليج العربية الأخرى.
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فالتعاون اجل��اد بني دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية يعد �أم��ر ًا ملحا
وم�صرييا من �أجل �صيانة امل�صالح العليا لكافة الأ�شقاء �أع�ضاء املجل�س ،ومن �أجل
حتقيق �أف�ضل م�ستوى ممكن من التنمية لدول و�شعوب املجل�س .ويف هذا الإطار،
فقد ا�ستطاع جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أن يثبت للعامل قدرته على
الدفاع عن حرية و�سيادة �أع�ضائه ،و�أنه ميثل الدرع الواقي ال�ستقالل هذه الدول.
ولذلك ،ف�إن دولة البحرين �سوف تعمل دوما ،وبكل ما �أوتيت من جهد على دعم
جمل�س التعاون وم�ساندة الق�ضايا العادلة للدول الأ�شقاء الأع�ضاء فيه .و�إن دولة
البحرين تعترب ذلك من ثوابت �سيا�ستها التي تعتربها نهجا �أ�سا�سيا و�ضروريا
وم�صرييا .ذلك �أن �أمن ورفاه دولة البحرين جزء ال يتجز�أ من �أمن ورفاه دول
اخلليج العربية ال�شقيقة الأخرى.
و�سوف توا�صل دولة البحرين مع �شقيقاتها ال��دول الأع�ضاء يف املجل�س العمل
لتحقيق املزيد من التن�سيق والتقارب والتكامل يف كيان املجل�س خا�صة يف املجاالت
التي ما زالت تتطلب تن�سيقا �أكرث فعالية كالتكامل االقت�صادي والتعاون الدفاعي
والتن�سيق الإعالمي ،هذا بالإ�ضافة �إىل االهتمام بتطوير هيئة امل�شاركة ال�شعبية
�ضمن م�ؤ�س�سات املجل�س.
الف�صل ال�سابع
العالقات اخلارجية
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�إن دولة البحرين تعتز بحقيقة انتمائها العربي ،وبكون �شعبها الأبي جزء ًا ال يتجز�أ
من الأمة العربية ،و�أن �إقليمها جزء من الوطن العربي الكبري ،وقد جت�سد هذا
االنتماء ،لي�س فقط يف وحدة اللغة والدين والثقافة ،ولكن �أي�ضا يف الآمال والآالم
والتاريخ امل�شرتك .وانطالقا من هذه احلقيقة ف�إن دولة البحرين ال تدع �سبيال
لدعم التعاون العربي �إال وتبادر �إليه .فمنذ ا�ستقالل دولة البحرين ،وهى ع�ضو
فاعل يف جامعة الدول العربية ،وهي تعمل بجانب �أ�شقائها العرب على تفعيل دور
اجلامعة لكي تظل �إطارا �سيا�سيا وقانونيا يج�سد وحدة الأمة العربية ويعمل على

ومن هذه ال�سيا�سات الرا�سخة لدولة البحرين� ،أن الدولة حتر�ص بغري حدود على
م�ساندة كل ق�ضايا احلق العربي .وهى تلتزم بدعم �أ�شقائها العرب يف ق�ضاياهم
امل�صريية .ويف ه��ذا ال�صدد ،ف���إن دول��ة البحرين ت�ساند وت���ؤك��د على احلقوق
الفل�سطينية امل�شروعة ،وعلى الأخ�ص حق ال�شعب الفل�سطيني يف �إقامة دولته
امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف .وت�ؤكد على �ضرورة عودة واح�ترام كافة
احلقوق العربية يف ظل قواعد ال�شرعية الدولية.
وفى �إطار منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،ومن منطلق الإميان ب�أن القيم الإ�سالمية
�أ�سا�سها احلق واخلري والعدل وال�سالم ،ف�إن دولة البحرين تعتقد �أن التعاون بني
الدول الأع�ضاء يف هذه املنظمة على درجة كبرية من الأهمية من �أجل م�ساندة
ق�ضايا اال�ستقالل الوطني وحق ال�شعوب يف تقرير م�صريها ،وكذلك من �أجل
حتقيق م�ستوى �أف�ضل من التنمية للدول الأع�ضاء .وت�أمل دولة البحرين �أن حتقق
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي مزيدا من الفاعلية والتقدم.
وعلى �صعيد العالقات الدولية ال�سيا�سية ،ف�إن دولة البحرين تعترب �أن ال�سالم
العاملي والإقليمي هدف �أ�سا�سي وا�سرتاتيجي ينبغي �أن تهون دونه كل اجلهود ،وهي
طبقا لذلك ،تتم�سك باملبادئ الأ�سا�سية التي تقرر �ضرورة ت�سوية كافة املنازعات
الدولية بالطرق ال�سلمية ،وحتظر ا�ستخدام القوة للنيل من �سالمة الأرا�ضي �أو
اال�ستقالل ال�سيا�سي لأية دول��ة .ومن ثم ،ف�إن دولة البحرين ت�شجع وت���ؤازر كل
اجلهود الدولية التي تبذل من �أجل الت�سوية ال�سلمية للم�شكالت الإقليمية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن دولة البحرين منذ دخولها يف منظمة هيئة الأمم املتحدة
ق��د �ساهمت يف كافة �أن�شطة ه��ذه املنظمة وم��ا ت��زال ع��ن طريق امل�شاركة يف
قراراتها ،وا�ست�ضافة املنظمات التابعة لها وتوقيع االتفاقيات والعهود الدولية ال
�سيما ما يتعلق منها بحقوق الإن�سان ،واحلقوق املدنية وال�سيا�سية واالجتماعية
للمواطنني وحقوق املر�أة ،كما �ساهمت بدور �إيجابي كذلك يف جلان الأمم املتحدة
املتخ�ص�صة.

ميثاق العمل الوطني

تكامل العمل العربي امل�شرتك وعلى تكري�س �إرادتها .وت�ؤكد دولة البحرين على
ت�شجيعها لكل �صور التعاون االقت�صادي العربي امل�شرتك.
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وعلى م�ستوى العالقات االقت�صادية والتجارية الدولية ،ف�إن �سيا�سة دولة البحرين
الرا�سخة يف هذا املجال هي حرية التجارة الدولية ،وحرية انتقال اال�ستثمارات
ور�ؤو���س الأم��وال والقوى العاملة ،وذلك مع الأخذ يف االعتبار امل�صالح الوطنية
اخلا�صة بكل دولة على حدة ،ومع الت�أكيد على �أن الرثوات الطبيعية لكل دولة هي
ملك لها ال يجوز �أن يخ�ضع الت�صرف فيها لأي نوع من �أنواع ال�ضغوط �أو الإمالءات
اخلارجية.
ا�ست�شرافات امل�ستقبل
�إن هذا امليثاق وقد توافق اجلميع على حمتواه حكومة و�شعبا ،و�أخذا يف االعتبار
�أنه ميثل وثيقة عمل م�ستقبلية للبالد ،و�أن تفعيل الأفكار الأ�سا�سية الواردة فيه
تتطلب بع�ض التعديالت الد�ستورية ،ف�إنه يلزم لذلك ما يلي:
�أوال :م�سمى دولة البحرين
يقرر التعديل الد�ستوري الت�سمية الر�سمية لدولة البحرين بنا ًء على الطريقة التي
يقرها الأمري و�شعبه.
ثانيا :ال�سلطة الت�شريعية
تعدل �أحكام الف�صل الثاين من الباب الرابع من الد�ستور اخلا�صة بال�سلطة
الت�شريعية لتالئم ال��ت��ط��ورات الدميوقراطية والد�ستورية يف ال��ع��امل وذل��ك
با�ستحداث نظام املجل�سني ،بحيث يكون الأول جمل�س ًا منتخب ًا انتخاب ًا حرا
مبا�شرا يختار املواطنون نوابهم فيه ويتوىل املهام الت�شريعية� ،إىل جانب جمل�س
معني ي�ضم �أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص لال�ستعانة ب�آرائهم فيما تتطلبه ال�شورى
من علم وجتربة.
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وت�صدر القوانني على النحو ال��ذي يف�صله الد�ستور وف��ق النظم والأع���راف
الد�ستورية املعمول بها يف الدميوقراطيات العريقة.

جعلنا اهلل من }الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون{ كما و�صفهم يف حمكم
الكتاب ،وعليه �سبحانه توكلنا ،هو نعم املوىل ونعم الن�صري.

ميثاق العمل الوطني

�إن التوافق ال�شعبي على هذا امليثاق يعرب عن الرغبة ال�شعبية يف حتقيق م�ستقبل
م�ستقر ومزدهر للبالد بقيادة ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل
خليفة �أمري البالد املفدى حفظه اهلل.
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