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 حضرة صاحب الجاللة،،،
السامي اؼبلكي التكليف الزاىر عندما صدر  كمتارىبية يف عهد  النطبلقةإهنا 
يا صاحب إليو  دعومتالذي و  بعقد حوار التوافق الوطٍت،، جبللتكم قبل من

 للخروج دبرئيات وقواسم مشًتكة تسهم يف البناء على مسَتة اإلصبلح اعببللة
الزاىرة، وتعلو بالبنيان الوطٍت إىل مراحل وآفاق أرحب، يشًتك يف إعبلء الروح 
الوطنية والتنمية صبيع مكونات اجملتمع وأطيافو، مرتكزين يف عملهم على 

 .تمعيةاجملالثوابت الوطنية واللحمة 
 

 صاحب الجاللة،،،
هبا غبوار التوافق الوطٍت تعترب استقطابا عبميع جبللتكم  ناديتمإن الدعوة اليت 

للوصول إىل على تبادل األفكار والرؤى سعيا  عملتاليت القوى اجملتمعية 
، تستهدف رفعة البحرين وعلو مكانتها بُت األمم قواسم مشًتكةتوافقات و 

 حوار التوافق الوطٍتجلسات وذلك كلو من خبلل استعراض اؼبرئيات يف 
، وؿباولة (السياسي، االجتماعي، االقتصادي، اغبقوقي) :ةاألربعمحاور لل

، وبناء اللبنات اعبديدة ؼبستقبل مكامن القصوراغبلول واآلليات ؼبعاعبة إهباد 
 لذي يستند علىاؼبثمر ا، يف إطار البناء صبيع األصعدةالبحرين، على 

 .مشروع جبللتكم اإلصبلحيمكتسبات 
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شعرت يف ىذا اغبوار من خبلل التفاعل الواضح إن اللحمة الوطنية اليت است  
غبضور جلساتو واؼبشاركة اغبريصة فيو كفيلة حبصاد مثمر يسمو برقي ىذا 

 .على حب البحرين الوطن ويدعو إىل  تصاٌف النفوس
 

 ،،،صاحب الجاللة
 اؼبواطنُتآمال وتطلعات  أن ربقق نتائجونأمل إنو لتكليف كبَت وشرف عظيم 

للمضي يف طريق الديبوقراطية  مبلمح مستقبل البحرين الزاىر اليت سًتسم
 .واإلصبلح

 
 خليفة بن أحمد الظهراني

 رئيس مجلس النواب                                           
 رئيس حوار التوافق الوطني                                    
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يتناول التقرير النهائي للتوافقات إطبللة سريعة على منهجية العمل يف حوار 
التوافق الوطٍت من خبلل رؤية عامة ؼباىية اإلصبلح الذي بٍت عليو ىذا اغبوار، 

طبلقو على تعزيز اغبقوق والتأكيد على اؼبشاركة عن طريق إوالذي سعى منذ 
التعرف على ـبتلف وجهات النظر حىت الوصول إىل إهباد توافق مشًتك يقف 

سور التواصل بُت أفراد اجملتمع، وذلك ػبلق مستقبل جعليو اعبميع، ويعيد بناء 
 .بتماسكو ونقاط التقائوقوي متبلحم و شعب لمتفائل 

 ىذا التقرير باب فقد أفرد يفوار التوافق الوطٍت وفيما ىبص جلسات ح
جلسة االفتتاح، اليت استهلت بكلمة جاء يف يستعرض يف جزئو األول 

مضامينها أنبية اؼبرحلة اغبالية اليت سبر هبا فبلكة البحرين واليت يسهم هبا الشعب  
كلو يف رسم مستقبل الوطن من خبلل حوار التوافق الوطٍت الذي دعا إليو 

فبلكة البحرين  ملكصاحب اعببللة اؼبلك ضبد بن عيسى آل خليفة ة حضر 
 .اؼبفدى

ؿباور أربعة استعراض هنج اغبوار الذي مشل  كلمة اعبلسة االفتتاحيةغفل  تومل 
سياسية، اجتماعية، اقتصادية، وحقوقية، إىل جانب ؿبور فرعي يتناول : ةيرئيس

 .اؼبوضوعات اليت هتم اؼبقيمُت على أرض ىذا الوطن
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جلسات اللجان العامة،  يستعرضأما اعبزء الثاين من ىذا الباب فسوف 
 : ويتطرق إىل بناء احملاور واؼبوضوعات على النحو اآليت

، صبلحيات ؾبلسي الشورى اعبمعيات السياسية: المحور السياسي: أوال
 .   النظام االنتخايبوالنواب، اغبكومة، 

األمن والسلم اجملتمع اؼبدين، مؤسسات الشباب،  :المحور االجتماعي: ثانيا
 .األىلي

تعزيز التنافسية االقتصادية، مستوى اػبدمات : المحور االقتصادي: ثالثا
إعادة توجيو الدعم ومسانبة اجملتمع يف اغبكومية، اغبوكمة يف إدارة اؼبال العام، 

 .التنمية

ػباصة، ة والطفل وذوي االحتياجات احقوق اؼبرأ: المحور الحقوقي: رابعا
 .حقوق اإلنسانسلطة القضائية، حرية التعبَت وحرية التجمع، ال

احملاور الرئيسية األربعة من اؼبشاركُت يف  اؼبتسلمة الكتابية قد بلغ عدد اؼبرئياتف
من كتابيا  تسلمومرئية، يف حُت بلغ عدد ما مت ( 172)وار التوافق الوطٍت غب

 .مرئية( ٖٙ)ؿبور اؼبقيمُت اعبهات والشخصيات اؼبدعوة للمشاركة يف 
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نعقاد جلسات الىذا ويستعرض اعبزء األخَت من ىذا الباب بيانا مفصبل 
يوليو  ٕ٘م، حىت ٕٔٔٓيوليو  ٕاؼبمتدة من اللجان العامة يف الفًتة 

 .مٕٔٔٓ

ىذا اغبوار يفرد التقرير بابا تفصيليا  عقدوألنبية النتيجة النهائية اليت من أجلها 
  ليت مت التوصل إليها من خبلل جلسات اللجان العامة يفبشأن التوافقات ا

 : وفقا لآليت كافة بنود كل ؿبور مفصلة على حدة

 .اؼبرئيات اليت مت التوافق عليها .ٔ
 .اؼبرئيات اليت مل يتم التوافق عليها .ٕ

جلسات اللجان انعقاد خبلل فقد بلغ عدد اؼبرئيات اليت أدىل هبا اؼبشاركون 
مرئية يف ( ٕ٘)مرئية، حيث مت التوافق على ( ٜٕٔ)عليها ومت التوافق العامة 

مرئية يف احملور ( ٘ٛ)مرئية يف احملور االجتماعي، و( ٘ٛ)احملور السياسي، و
 .مرئية يف احملور اغبقوقي( ٜٙ)االقتصادي، و

اليت أدىل هبا اؼبشاركون خبلل انعقاد جلسات اللجان العامة أما عدد اؼبرئيات 
 يتم التوافق ملمرئية، حيث ( ٓٗ)فق عليها فقد بلغ عددىا اليت مل يتم التواو 

يف احملور االقتصادي،  مرئيات( ٖ)مرئية يف احملور السياسي، و( ٕٛ)على 
 .يف احملور اغبقوقي مرئيات( ٜ)و
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اليت طرحت  مرئياهتموفيما ىبص مرئيات اؼبقيمُت، يعرض التقرير ؾبموعة 
 .خبلل اعبلسة اػباصة

يف جلسات اغباضرين اؼبشاركُت  يستعرض أظباءكما يتضمن ىذا التقرير بابا 
 : آليتوفقا لاليت وردت  جهاهتمحوار التوافق الوطٍت دبختلف 

 .أعضاء السلطة التشريعية: أوال
 .رؤساء اجملالس البلدية: ثانيا
 .اعبمعيات السياسية: ثالثا
 .غرفة ذبارة وصناعة البحرين: رابعا

 .سسة الوطنية غبقوق اإلنساناؼبؤ : خامسا
 .اعبمعيات االجتماعية: سادسا
 .اعبمعيات الشبابية: سابعا
 .اعبمعيات اؼبهنية: ثامنا

 .اعبمعيات النسائية: تاسعا
 .الشركات: عاشرا

 .النقابات العمالية: حادي عشر
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 .الصحف احمللية: ثاين عشر
 .الشخصيات العامة: ثالث عشر

اغباضرين اؼبشاركُت أظباء معية يستعرض التقرير تاجملوانطبلقا من مبدأ اؼبشاركة 
 : آليتوفقا لاػباصة اليت أقيمت على ىامش اغبوار،  اعبلسةيف من اؼبقيمُت 

 .جنبيةاألمعيات اعب: أوال

 .جنبيةاألعربية و الندية األ: ثانيا

 .الكنائس: ثالثا

 .الشخصيات العامة العربية واألجنبية: رابعا

اغبكومة اؼبوقرة يف اعبلسات اؼبختلفة فبثلة يف عدد من إضافة إىل مشاركة 
 .الوزراء اؼبختصُت

 .ويف هناية ىذا التقرير خاسبة تستشرف غد البحرين اؼبشرق

ليصبح واقعا لوال توفيق اهلل وعونو مث التوجيو اؼبلكي إن ىذا العمل ما كان 
انا منهم بأنبية جهود أبناء اجملتمع البحريٍت وحرصهم على اؼبشاركة، إيبالسامي و 

ؽبا جبللة اؼبلك اؼبفدى، واليت ستؤيت شبارىا ؼبصلحة  دعااؼببادرة السامية اليت 
 .سباسك الشعب بكل أطيافو وتعزيزفبلكة البحرين 
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إن منظومة اإلصبلح ال يبكن أن تكتمل دون تعزيز اغبقوق، والتأكيد على 
األىداف يتطلب دعم الركائز األساسية للدولة اؼبدنية وربقيق ىذه . اؼبشاركة

اغبديثة، وترسيخ الطابع اؼبدين للدولة، الذي يقوم على اؼبساواة بُت اؼبواطنُت يف 
األصل، وعلى  اعبنس أو اغبقوق والواجبات، بغض النظر عن الدين أو

 .مؤسسات مدنية تقوم على الوحدة الوطنية واحًتام الدستور والقانون

فبلبد من التسليم بضرورة تعزيز حكم القانون، وتبٍت تشريعات عصرية  كذلك
تتناسب مع مقتضيات النهضة والتحديث، وتوفَت عدالة ناجزة، تضمن 
للمواطن صيانة حقوقو وحقوق أسرتو، وربمي مصاغبة بيسر وكفاءة، وتطبق 

لثقة القانون حبسم وذبرد، وتنفذ أحكامها دون مشقة، وتعطي اؼبواطن الشعور با
إن سبتع اؼبواطن باغبريات العامة يعد أحد . ه للوطنءواألمان، وتعمق انتما

الدعائم األساسية للممارسة الديبوقراطية، وال بد من ضمان اغبقوق اؼبتعلقة 
حبرية الرأي والتعبَت، وحقوق اؼبرأة والطفل وتفعيل اإلطار الدستوري الذي 

 .يكفل ىذه اغبقوق يف إطار اؼبواثيق الدولية
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ىذا فضبًل عن أنبية دعم التعددية السياسية كأساس لنظام اغبكم، وتعزيز دور 
اعبمعيات السياسية، باعتبارىا األداة الرئيسية للمشاركة وذبميع مطالب 

 .اؼبواطنُت صبيعاً يف إطار من الوحدة الوطنية والتعبَت عنها

التسييس كما يتحتم مساندة منظمات ؾبتمع مدين حقيقية، تعمل بعيدًا عن 
التفئيت، األمر الذي يتطلب زيادة فاعليتها، وإزالة العقبات اليت تواجو  أو

نشاطها، لتمكينها من أداء دورىا التنموي، مع ضرورة اإلدراك بأن التنمية 
الشاملة ال يبكن أن تتحقق دون مشاركة إهبابية من اؼبرأة والشباب، فبا يتطلب 

بٍت سياسات تؤدي إىل تدعيم مكانتهما تفعيل إسهامهما يف اغبياة العامة، وت
 .اقتصادياً واجتماعياً، وتشجيعهما على اؼبشاركة السياسية بكافة صورىا

إن حوار التوافق الوطٍت يبثل انطبلقة يف أعقاب األحداث اؼبؤسفة اليت مرت هبا 
فبلكة البحرين للتأكيد على اإلصبلح، ومن خبللو يتم تداول األفكار من 
أوسع نطاق فبكن وبشىت مكونات البلد سواء أكانت رظبية أوغَت رظبية لبلورة 

ختلف ألوان الطيف أفكار اإلصبلح، من خبلل اجتماعات تضم اعبميع، دب
يف الواقع السياسي والفكري والثقايف، من صبعيات سياسية، وأعضاء ؾبلسي 
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النواب والشورى ووزراء وشخصيات إعبلمية وفكرية ورجال دين، ومؤسسات 
 .اجملتمع اؼبدين

فالتوصل إىل اتفاقات بُت اؼبشاركُت يف اغبوار حول صبلة من القضايا اليت هتم 
ع اؼبرئيات غبضرة صاحب اعببللة اؼبلك ضبد بن عيسى الشعب البحريٍت، ورف

اؼبفدى حفظو اهلل ورعاه، الزباذ اػبطوات اؼبناسبة من  اؼبملكة ملكآل خليفة 
خبلل اؼبؤسسات الدستورية، عملية فعالة ومتعارف عليها دوليًا تستخدمها 

فمن خبلل عملية بناء  ،األطراف للتوصل إىل اتفاق دون اللجوء إىل التصويت
التوافق، سيقوم البحرينيون بتحديد القضايا، واؼبصاٌف، واالحتياجات األساسية، 

 .وهبدون ؽبا حلواًل أو يتوصلون إىل حلول تعاعبها إىل اغبد األقصى اؼبمكن

ولكي يتم التوصل إىل ىذه اؼبرئيات اؽبامة يف اغبوار الوطٍت مت اعتماد عملية 
 .ازباذ القرار بالتوافق

توافق أقوى أشكال االتفاق، فهو أشد قوة من التصويت ويشكل القرار بال
فالقرار التوافقي يعاًف ويليب اؼبصاٌف األساسية لؤلطراف . باألغلبية الساحقة

 .اؼبعنية، ووبقق أوسع تأييد للنتائج
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إن القرار التوافقي ىو اتفاق يبكن عبميع األطراف اؼبعنية أن تدعمو أو تقبل بو 
وىو يليب ما يكفي من . تقدير، ال تعارضو على أقل أو تتعايش معو أو

االحتياجات واؼبصاٌف األساسية حبيث يبكن التوصل إىل اتفاق مقبول من 
 .األطراف

فالقرار التوافقي يسمح للتباين يف الرأي بُت  ،وال يتطلب التوافق إصباع اآلراء
األطراف حول القضايا اؼبطروحة، وبالتفاوت يف مدى اؼبوافقة أو التأييد 

إن االتفاق التوافقي . كونات االتفاق، ومع ذلك فنهنم يتفقون ويبضون قدماً ؼب
 ".التعايش معو"ىو أفضل اتفاق بُت األطراف، وىو اتفاق يبكن ؽبم قبولو و

ولكي يكون التوافق حقيقيا يتمتع بالشرعية البلزمة، ووبقق أىدافو، البد أن 
 :اآلتيةيأخذ باؼبعايَت 

ى ما مت االتفاق عليو، والتحاور فيما مت االختبلف البناء عل"اعتماد قاعدة  .1
 ".فيو

أن وبصل التوافق الوطٍت ضمن دائرة مصلحة الشعب البحريٍت العامة،  .2
 . ه الشرعيءغطاوليس ضمن مصلحة اؼبتحاورين الضيقة دبا يفقد التوافق 
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تباع اؼبنهج الشمويل يف اغبوار والبعد عن التحليل اعبزئي اؼببٍت على ا .3
للرأي واالنغبلق، هبدف تقريب اؼبسافات بُت اؼبتحاورين كبو التعصب 

 .اػبروج بتفسَت أو بند يتوافق عليو كافة األطراف
أن يكون ىدف التوافق الوطٍت ىو ربقيق التعايش السلمي بُت مكونات  .4

الشعب البحريٍت على اؼبدى البعيد وضباية اغبقوق اإلنسانية ألفراده 
 .ذاتية ثابتة يف حل اػببلفاتواالستناد إىل اغبوار كآلية 

 . أن يتضمن فبثلُت من كافة الشرائح والقطاعات اجملتمعية يف البحرين .5
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 جلسة االفتتاح : أوال
يف جلسات  مشارك (ٖٓٓ) يربو علىوقد عقدت جلسة االفتتاح حبضور ما 

م يف سبام ٕٔٔٓللثاين من يوليو  يوم السبت اؼبوافقاللجان العامة، وذلك 
يئ ليكون العاشرة صباحا، بقاعة اؼبؤسبرات دبركز عيسى الثقايف الذي كان قد ى  

 .مقرا غبوار التوافق الوطٍت

، مبينا فيها بكلمة رئيس حوار التوافق الوطٍت اعبلسة االفتتاحية تستهلوقد ا  
يبثلو اغبوار بالنسبة منهجية اغبوار ومنطلقاتو واآلمال اؼبعقودة عليو، وما 

للشعب البحريٍت من فرصة إلعادة اللحمة وبناء اعبسور اجملتمعية، وفيما يلي 
 :نص الكلمة

 .اغبمد هلل والصبلة والسبلم على سيدنا ونبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت"

 ." َشداً رب ََّنا آتَِنا ِمْن َلد ْنَك َرضَبًة َوَىيِّئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا رَ " قال تعاىل 

خوة واألخوات الكرام، أحييكم بتحية اإلسبلم فالسبلم عليكم ورضبة اهلل األ
 وبركاتو،



 

18 
http://www.nd.bh 

إنو ؼبن دواعي الفخر والسعادة أن نلتقي اليوم ؾبتمعُت على اغبّب واػبَت ؽبذا 
الوطن العزيز ونتمٌت ؼبؤسبرنا كل التوفيق والسداد يف ربقيق ما تصبو إليو آمالنا 

 .وتقدم وتطلعاتنا من رفعة

إننا اليوم يف فبلكة البحرين، ىذه األرض الطيبة اليت احتضنت شعبًا واحداً 
على مر السنوات، نشهد مرحلة مهمة من مراحل النهوض والتقدم، مرحلة 
يسهم فيها شعب البحرين الواحد، يف رسم مستقبل الوطن، مستقبل األبناء 

الببلد اؼبفدى،  عاىلليو واألخوة، من خبلل حوار التوافق الوطٍت، الذي دعا إ
دعا فيو اعبميع للخروج دبرئيات وقواسم مشًتكة تسهم يف دفع مسَتة اإلصبلح 

 .كبو اؼبزيد من التطور يف ـبتلف اجملاالت

لقد بدأت مسَتة اإلصبلح يف فبلكة البحرين منذ عشر سنوات خلت، 
ه اإلصبلح، واليبكننا يف ىذه اؼبرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن أن نلغي ما أقبز 

بل سنبٍت عليو ومبضي قدمًا يف رسم مبلمح مستقبل البحرين الزاىر، وإن حوار 
التوافق الوطٍت فرصة للجميع للتوافق على هنج مسَتة اإلصبلح، انطبلقًا من 

ه دون شروط أو سقف، شرطنا الوحيد ؤ ثوابتنا الوطنية، وغبمتنا اجملتمعية، نبد
 .كونات اجملتمعتقبل اآلخر، وسقفنا التوافق بُت م
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إن التعايش الذي صبع أبناء البحرين على مّر السنوات الطويلة اؼباضية، ال 
يبكن أن يكون إال دليبًل على توافقهم وتآزرىم، وكبن نؤمن أن التوافق الذي 
سينتجو ىذا اغبوار، ىو النهج الذي عهدناه يف أبناء البحرين صبيعاً، ومازالوا 

ال نريد الوقوف إال .  نعود بالوطن إىل الوراءعلى وعي كبَت بأنبيتو حىت ال
الستخبلص العرب والدروس كما أكد جبللة اؼبلك رعاه اهلل، فكلنا ندرك 
عواقب التأزًن، وإن حوار التوافق الوطٍت الذي يبدأ اليوم فرصة لنا صبيعًا لنثبت 
مسؤوليتنا ذباه وطننا، ونعكس صورة مشرفة عن البحرين للجميع، عرب تقدًن 

وذج راق تستشهد بو الشعوب على وطنيتنا وحرصنا على السَت خبطى ثابتة مب
 .كبو اؼبستقبل

إن هنج اغبوار ليس غريبًا أو جديدًا على أبناء البحرين، وأكرب دليل على ذلك 
إننا نطمح غبوار توافقي .  إرساء مبادئ ميثاق العمل الوطٍت قبل عشر سنوات

اعل اإلهبايب مع ىذه اؼبرحلة الفاصلة من وطٍت بُت اؼبشاركُت، يكون فيو التف
تاريخ الوطن فرصة إلقباح اغبوار واالرتقاء دبخرجاتو، فبنمكان صبيع اؼبشاركُت 

 .يف حوار التوافق الوطٍت طرح مطالبهم، والدفع دبرئياهتم كبو التوافق

 خويت، أخوايت، أبناء البحرين الكرام، اليوم نبدأ حوار التوافق الوطٍت بعون اهللأ
السياسية، واالجتماعية، : تعاىل، وتبدأ جلسات اغبوار حسب ؿباوره الرئيسية

واالقتصادية، واغبقوقية، إىل جانب ؿبور فرعي يتناول اؼبوضوعات اليت هتم 
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اليوم تبدأ اؼبشاركة اعبادة واؼبسؤولة يف بناء مستقبل الوطن، عرب . اؼبقيمُت
ام، والبناء على اؼبكتسبات الوطنية تقدًن الرؤى والتصورات اليت زبلق التوافق الع

 .اليت ربققت طوال العقد اؼباضي

إن حوار التوافق الوطٍت مسؤولية نتعامل معها بكل شفافية وموضوعية، عرب كل 
اؼبفدى بنطبلق حوار وطٍت  عاىل الببلدمرحلة من مراحلو، وذلك منذ دعوة 

شامل، مرورًا بتوجيو الدعوات وربديد احملاور وعقد اعبلسات، وانتهاء بتطبيق 
فبعد االنتهاء من جلسات اغبوار، سيقوم رؤساء ىذه . ـبرجات اغبوار

اعبلسات برفع النتائج إىل رئيس حوار التوافق الوطٍت، دبا فيها من نقاط 
جبللة مسؤولييت يف رفع ما يتم التوافق عليو إىل االتفاق أو االختبلف، مث تأيت 

اؼبفدى ليحيلها إىل اؼبؤسسات الدستورية الزباذ البلزم كل حسب  اؼبلك
 .اختصاصو

خويت، أخوايت، شعب البحرين، اليوم فرصة تارىبية لنا صبيعًا لنعرب ىذه اؼبرحلة أ
روط مسبقة، ه دون شؤ اؼبفصلية من تاريخ الوطن عرب حوار التوافق الوطٍت، نبد

التقريب بُت وجهات النظر : التوافق بُت صبيع مكونات اجملتمع، ىدفنا: سقفنا
للخروج دبرئيات وقواسم مشًتكة تساىم يف دفع عجلة اإلصبلح ومزيد من 

 .التطور يف كافة اجملاالت
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 ."السبلم عليكم ورضبة اهلل وبركاتوبسم اهلل نبدأ، واهلل ويل التوفيق، و 
 

كلمة رئيس حوار التوافق الوطٍت اليت حددت مبلمح وفلسفة اغبوار   وتلت
ن لكل من السيد خالد حسن عجاجي مشرف اتوضيحيت ناكلمت ،ومنهجيتو

 منسقي جلسات اللجان العامة، والسيد عيسى عبدالرضبن العبدالكرًن
عمل آلليات اؼبتحدث الرظبي باسم اغبوار، استعرضا فيهما جوانب ىامة 

 .مث اختتمت اعبلسة االفتتاحية، تطلعات اؼبرجوةوال اغبوار
 

 جلسات اللجان العامة: ثانيا
 :بناء المحاور والموضوعات( أ)
للمشاركة  مرئية من اعبهات والشخصيات اؼبدعوة( ٕٚٔ)حواىل سّلمت ت   دوق

، مت (السياسي، االجتماعي، االقتصادي، اغبقوقي)ة األربعة ييف احملاور الرئيس
استخبلص جدول أعمال حوار التوافق الوطٍت وإعداده من خبلؽبا، وذلك 

 :اآليتعلى النحو 
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 :المحور السياسي. 1
 الجمعيات السياسية

 الطائفية يف العمل السياسي -
 مزايا ومعوقات العمل يف ضوء قانون اعبمعيات السياسية اغبالية -
 تطوير شروط تأسيس اعبمعيات السياسية -
 ة لتطوير اعبمعيات السياسيةيالقضايا الرئيس -
 سبويل اعبمعيات السياسية -
 االتصال اػبارجي للجمعيات السياسية -

 صالحيات مجلسي الشورى والنواب
 الصبلحيات التشريعية ألعضاء اجمللسُت -
 الصبلحيات الرقابية ألعضاء اجمللسُت -
 آليات األدوات التشريعية -
 يةآليات األدوات الرقاب -
 العبلقة بُت ؾبلس الشورى وؾبلس النواب -

 الحكومة
 ضوابط وضمانات سبثيل إرادة الشعب يف اغبكومة -
 اػبيارات اؼبتاحة لتحقيق إرادة الشعب يف اغبكومة -
 عبلقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية -
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 النظام االنتخابي
 النظام االنتخايب -
 الدوائر االنتخابية -
 والنظام االنتخايبالتجنيس  -

 

 :المحور االجتماعي. 2
 الشباب

 أداء اؼبؤسسات الرظبية اؼبعنية بالشباب -
 واقع وربديات اعبمعيات الشبابية -
 واقع وربديات اؼبراكز الشبابية -
 الشباب والسياسة بُت التقييد والتنظيم -
 التمكُت االقتصادي للشباب -

 مؤسسات المجتمع المدني
 العمل من خبلل قانون اعبمعيات اغبايلمزايا ومعوقات  -
 الطائفية يف مؤسسات اجملتمع اؼبدين -
 تطوير شروط تأسيس مؤسسات اجملتمع اؼبدين -
 معايَت االنضمام للجمعيات وازدواجية العضوية -
 ة لتطوير نشاط مؤسسات اجملتمع اؼبدينيالقضايا الرئيس -
 التوقفسبويل مؤسسات اجملتمع اؼبدين بُت االستمرار و  -
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 كيفية ضبط التزام اعبمعيات األىلية بالقوانُت الوطنية  -
 االتصال اػبارجي ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين -
 عدد مؤسسات اجملتمع اؼبدين -

 األمن والسلم األهلي
 مظاىر اإلخبلل باألمن والسلم األىلي -
 أسباب اإلخبلل باألمن والسلم األىلي -
 والسلم األىليكيفية التعامل مع اإلخبلل   -
 كبو شراكة ؾبتمعية لتحقيق األمن -
 كيفية تطبيق سيادة القانون  -
 التعايش السلمي بُت ـبتلف الطوائف -
 اػبطاب الديٍت -
 تنظيم اؼبواكب الدينية -
 بناء دور العبادة -
 التعامل مع الكيانات العاملة خارج القانون -

 

 :المحور االقتصادي. 3
 االقتصاديةتعزيز التنافسية 

 تأثَت األزمة اؼبالية على االقتصاد -
 التنافسية يف البحرين إقليمياً ودولياً  -
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 تنويع مصادر الدخل الوطٍت -
 التطوير العقاري -
 تطوير القطاع السياحي -

 مستوى الخدمات الحكومية
 اغبلول والبدائل اؼبقًتحة إللغاء الرسوم اػبدماتية -
 ضباية اؼبستهلك -
 لنظام ضرييب للشركات والقيمة اؼبضافةاغباجة  -
 اؼبسؤولية االجتماعية للشركات -
 األنظمة التقاعدية -
 ربديات اؼبشكلة اإلسكانية -
 دور القطاع اػباص يف معاعبة اؼبشكلة اإلسكانية -
 تقييم ومراجعة اػبدمات الصحية -
 التأمُت الصحي اإللزامي يف الدولة -
 البيئيةكيفية مواجهة التحديات   -
 تطوير التعليم -

 الحوكمة في إدارة المال العام
 سرية اؼبعلومات وأنبية نشرىا -
 اؼبساءلة اؼبالية يف القطاعُت العام واػباص -
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 أمبلك الدولة -
 صبع اؼبال للمنفعة العامة -

 إعادة توجيه الدعم ومساهمة المجتمع في التنمية
 التقليل من العجز يف اؼبوازنة -
 الفئات اؼبستهدفةربديد  -
 عوائد توجيو الدعم اغبكومي -
 العدالة االجتماعية -

 

 :المحور الحقوقي. 4
 حقوق المرأة والطفل وذوي االحتياجات الخاصة

 مزايا إصدار قانون أحكام األسرة -
 العوامل اؼبعيقة إلصدار قانون األحكام األسرية -
 واقع اؼبرأة البحرينية وربدياهتا -
 يف فبلكة البحرينحقوق الطفل  -
 تسييس األطفال يف البحرين أسباهبا وآليات اغبد منها -
 واقع وربديات ذوي االحتياجات اػباصة -
 تطوير رعاية ذوي االحتياجات اػباصة -
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 السلطة القضائية
 ضمانات استقبللية السلطة القضائية -
 تطوير إجراءات التقاضي -
 تطوير آليات التنفيذ -
 التفتيش القضائيتطوير معايَت  -

 حرية التعبير وحرية التجمع
 قانون اؼبطبوعات والنشر -
 تنظيم اإلعبلم اإللكًتوين -
 ضوابط تنظيم االجتماعات العامة واؼبسَتات -

 حقوق اإلنسان
 توفيق القوانُت الوطنية مع اؼبواثيق الدولية غبقوق اإلنسان -
 حقوق اإلنسان ومنظماهتا واؼبدافعُت عنها -
 اإلنسان واؼبنظمات الدوليةحقوق  -
 تطبيقات مبادئ حقوق اإلنسان -

 

مشاركة من اعبهات والشخصيات اؼبدعوة لل مرئية( ٖٙ) حوايل ت سّلمتفيما 
 .اؼبقيمُتاػباص بور احمليف 
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 :انعقاد جلسات اللجان العامة( ب) 
م ٕٔٔٓيوليو  ٕالفًتة الواقعة بُت  ىجلسات اغبوار على مد عقدتوقد 
 :على النحو اآليتدببٌت مركز عيسى الثقايف، وذلك م، ٕٔٔٓيوليو  ٕ٘ حىت

من الساعة  جلسات م أربعٕٔٔٓيوليو  ٘ثاء اؼبوافق بيوم الثبل تعقد .1
اػبامسة إىل التاسعة مساًء، حيث ناقش احملور السياسي موضوع 

، (الشباب)، وناقش احملور االجتماعي موضوع (اعبمعيات السياسية)
، وناقش (تعزيز التنافسية االقتصادية)االقتصادي موضوع ناقش احملور و 

وذوي االحتياجات  حقوق اؼبرأة والطفل)احملور اغبقوقي موضوع 
 (.اػباصة

من الساعة  جلسات م أربعٕٔٔٓيوليو  ٚميس اؼبوافق بيوم اػب تعقد .2
اػبامسة إىل التاسعة مساًء، حيث ناقش احملور السياسي موضوع 

، وناقش احملور االجتماعي موضوع (والنواب ؾبلسي الشورىصبلحيات )
مستوى )، وناقش احملور االقتصادي موضوع (مؤسسات اجملتمع اؼبدين)

 (.السلطة القضائية)ناقش احملور اغبقوقي موضوع و ، (اػبدمات اغبكومية
من الساعة  جلسات م أربعٕٔٔٓيوليو  ٓٔحد اؼبوافق يوم األب تعقد .3

السياسي موضوع التاسعة مساًء، حيث ناقش احملور  اػبامسة إىل
، (األمن والسلم األىلي)وناقش احملور االجتماعي موضوع ، (اغبكومة)
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ناقش و ، (اغبوكمة يف إدارة اؼبال العام)اقش احملور االقتصادي موضوع ون
 (.التجمعحرية التعبَت وحرية )احملور اغبقوقي موضوع 

من  جلسات م أربعٕٔٔٓيوليو  ٕٔثاء اؼبوافق يوم الثبلب تعقد .4
الساعة اػبامسة إىل التاسعة مساًء، حيث ناقش احملور السياسي موضوع 

 – الشباب)احملور االجتماعي موضوع  ، وناقش(النظام االنتخايب)
، (إعادة توجيو الدعم)ناقش احملور االقتصادي موضوع و ، (اعبلسة الثانية

 (.اإلنسانحقوق )وناقش احملور اغبقوقي موضوع 
من  جلسات م أربعٕٔٔٓيوليو  ٗٔميس اؼبوافق يوم اػبب تعقد .5

لسياسي موضوع الساعة اػبامسة إىل التاسعة مساًء، حيث ناقش احملور ا
عي ، وناقش احملور االجتما(اعبلسة الثانية – اعبمعيات السياسية)

، وناقش احملور (اعبلسة الثانية – مؤسسات اجملتمع اؼبدين)موضوع 
، (اعبلسة الثانية – تعزيز التنافسية االقتصادية)ادي موضوع االقتص

وذوي االحتياجات  حقوق  اؼبرأة والطفل)وناقش احملور اغبقوقي موضوع 
 (.اعبلسة الثانية – اػباصة

من الساعة  جلسات م أربعٕٔٔٓيوليو  ٚٔحد اؼبوافق يوم األب تعقد .6
السياسي موضوع اػبامسة إىل التاسعة مساًء، حيث ناقش احملور 

احملور  وناقش، (اعبلسة الثانية – ؾبلسي الشورى والنوابصبلحيات )
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ناقش و ، (اعبلسة الثانية –األمن والسلم األىلي )االجتماعي موضوع 
اعبلسة  –مستوى اػبدمات اغبكومية )احملور االقتصادي موضوع 

 اعبلسة –السلطة القضائية )، وناقش احملور اغبقوقي موضوع (الثانية
 (.الثانية

من  جلسات م أربعٕٔٔٓيوليو  ٜٔثاء اؼبوافق يوم الثبلب تعقد .7
ش احملور السياسي موضوع الساعة اػبامسة إىل التاسعة مساًء، حيث ناق

األمن )ماعي موضوع ، وناقش احملور االجت(اعبلسة الثانية – اغبكومة)
 ي موضوع، وناقش احملور االقتصاد(اعبلسة الثالثة – والسلم األىلي

، وناقش احملور اغبقوقي (اعبلسة الثانية – اغبوكمة يف إدارة اؼبال العام)
 (.اعبلسة الثانية – التجمعحرية التعبَت وحرية )موضوع 

من  جلسات م ثبلثٕٔٔٓيوليو  ٕٔميس اؼبوافق يوم اػبب تعقد .8
الساعة اػبامسة إىل التاسعة مساًء، حيث ناقش احملور السياسي موضوع 

قتصادي موضوع ، وناقش احملور اال(اعبلسة الثانية – يباالنتخا النظام)
تعزيز التنافسية )وموضوع  (اعبلسة الثانية – إعادة توجيو الدعم)

حقوق )ناقش احملور اغبقوقي موضوع و ، (اعبلسة الثالثة - االقتصادية
حقوق اؼبرأة والطفل وذوي )، وموضوع (اعبلسة الثانية –اإلنسان 

 .(اعبلسة الثالثة - االحتياجات اػباصة
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 من الساعة ةواحد جلسةم ٕٔٔٓيوليو  ٕٗبيوم األحد اؼبوافق  تعقد .9
اػبامسة إىل التاسعة مساًء، حيث ناقش احملور السياسي موضوع 

 (.الثالثةاعبلسة  – صبلحيات ؾبلسي الشورى والنواب)
من  ةواحد جلسةم ٕٔٔٓيوليو  ٕ٘ثنُت اؼبوافق اإلبيوم  تعقد .11

حور اؼبقيمُت كافة دب استعرضالساعة اػبامسة إىل التاسعة مساًء، حيث 
اليت هتمهم ويودون توجيهها ػبدمة األرض اليت ربتضنهم مرئياهتم 
 .وعائبلهتم

 

إلقباز ما أوكل إىل اؼبسجلُت هبا من  الرئيسية احملاور األربعة جلساتؾبموع  بلغ
، مت تقسيمها على جولتُت، جلسة( ٕٖ)مشاركُت يف حوار التوافق الوطٍت 

ناقشت اؼبوضوعات وبلورت الرؤى والتصورات،  جلسة( ٘ٔ)األوىل وتضمنت 
،  أقرت التوافقات وتوصلت إىل ـبرجات عملها جلسة( ٚٔ)والثانية وبلغت 

 .اؼبقيمُت مرئيات الستعراض ةواحدت جلسة عقدكما 
 

( ٖ)منسقاً، بواقع ( ٚٔ)جلسات حوار التوافق الوطٍت  تنسيق توىلوقد 
، عبداهلل يوسف خالد حسن عجاجي) :وىم منسقُت للمحور السياسي

 منسقُت للمحور االجتماعي( ٘)، (القحطاينعبدالرزاق ىيثم . د ،طالب
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رياض يوسف . جواىر شاىُت اؼبضحكي، خليل إبراىيم الذوادي، د. د: )وىم
منسقُت للمحور ( ٗ)، (صليبيخخليفة ضبزة، عبداجمليد بشَت القصاب، لبٌت 

زكريا . د خالد عبداهلل تقي،. خالد حسُت اؼبسقطي، د: )وىم االقتصادي
       :وىم منسقُت للمحور اغبقوقي( ٗ)، (البلوشيؿبمد مٌت . د ،أضبد ىجرس

عبيديل صبيلة علي سلمان، قيس حامت الزعيب،  ،أضبد عبداهلل فرحان. د)
 منسقُت، وىم( ٖ)ؼبقيمُت ؿبور ا جلسةتنسيق  توىل، كما (العبيديليوسف 

 .(جيمس ميكفرسون، عبداهلل يوسف طالب، خالد حسن عجاجي)
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السياسي، االجتماعي، )العامة للمحاور األربعة من خبلل جلسات اللجان 
إىل صبلة من التوافقات اليت تصب يف توصل اؼبشاركون ( االقتصادي، اغبقوقي

صاٌف رفعة اؼبملكة وعلو شأهنا، واليت من اؼبؤمل أن تدفع بعجلة التقدم والنماء 
يف ظل اؼبشروع اإلصبلحي الذي دشنو حضرة صاحب اعببللة اؼبلك ضبد بن 

سائلُت اؼبوىل عز وجل أن ينفع اؼبفدى،  ملك فبلكة البحرينعيسى آل خليفة 
ن هبعلها انطبلقة ضمن النجاحات البارزة ومنجزات ومكتسبات هبا ؾبتمعنا وأ

العهد الزاىر، وما ىذه التوافقات إال نتاج حبث ودراسة وتداول وتبادل للرؤى 
واألفكار ربت شعار وطٍت جامع، مستهدفُت تقريب وجهات النظر للوصول 

مم، إىل توافقات وقواسم مشًتكة تستهدف رفعة البحرين وعلو مكانتها بُت األ
 :جاءت التوافقات على النحو اآليت وقد
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 وافقات المحور السياسيت

(الجمعيات السياسية)موضوع   
 

 :تم التوافق على اآلتي: أوالً 
وضع معايَت لتنظيم ومراقبة سبويل اعبمعيات وزيادة وتنظيم التمويل الذي  .1

 .تقدمو الوزارة
مسألة الطائفية وتطبيق من قانون اعبمعيات اليت تعاًف ( ٗ)تفعيل اؼبادة  .2

 .مع وضع معايَت وتعريفات واضحة للطائفية ،العقوبات الواردة فيو
مع التأكيد على أنبية زبفيض سن االنضمام إىل اعبمعيات السياسية،  .3

 .اؼبذكور يف قانون مباشرة اغبقوق السياسيةربط سن االنضمام بالسن 
ها لنشاطها حبيث ال فصل اؼبنرب الديٍت عن اعبمعيات السياسية يف فبارست .4

 .للجمعيات السياسية يستخدم كأداة أو كمرجعية
اليت اغبايل قانون اعبمعيات السياسية من ( ٕٓ)اؼبادة نص االكتفاء ب .5

من القانون رقم ( ٕٓ)نص اؼبادة ) .تعاًف اؼبوضوع وال داعي للتعديل
يضع وزير العدل : "بشأن اعبمعيات السياسية ٕ٘ٓٓلسنة ( ٕٙ)

القواعد اؼبنظمة التصال اعبمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنيب، 



 

36 
http://www.nd.bh 

وال هبوز ألية صبعية التعاون أو التحالف مع أي من ىذه األحزاب أو 
 .التنظيمات إال وفقا ؽبذه القواعد

ألي صبعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج  ووبظر فتح فرع
 "(.فبلكة البحرين بغَت ترخيص من وزير العدل

منع فبارسة أي نشاط من شأنو اإلضرار باالقتصاد الوطٍت أو اإلضرار  .6
 .باؼبصاٌف العامة

 .منع اعبمعيات السياسية من طرح اؼبوضوعات الطائفية .7
أعضاء إدارات اعبمعيات تطبيق قوانُت الكشف عن الذمة اؼبالية على  .8

 .السياسية
 .ؽبا هبب نشر ميزانيات اعبمعيات واغبسابات اػبتامية .9
اإلبقاء على الوضع اغبايل ألنو من غَت اؼبناسب تأسيس صبعيات  .11

 .ياسية دبجرد اإلخطارس
 .تنظيم إصدار نشرات اعبمعيات .11
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 :لم يتم التوافق على اآلتي: ثانياً 
اعبمعيات السياسية وعضوية مؤسسات منع االزدواجية بُت عضوية  .1

 .اجملتمع اؼبدين
تعديل البنية التنظيمية للجمعيات السياسية لتعرب عن صبيع مكونات  .2

 .اجملتمع
يعدل اغبد األدىن لعدد األعضاء اؼبؤسسُت للجمعيات السياسية ليصبح  .3

 .عضواً  (ٓ٘)عضواً بداًل من  (ٖٓٓ)
 .(%ٕ٘) ال يقل سبثيل اؼبرأة يف كل صبعية عن .4
 .ربويل اعبمعيات السياسية إىل أحزاب .5
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 (صالحيات مجلسي الشورى والنواب)موضوع 
 

 :تم التوافق على اآلتي: أوالً 
 الصبلحيات العامة: 
 .تطوير آلية تضمن اإلسراع يف إصدار التشريع .1
 .نقل رئاسة اجمللس الوطٍت لرئيس ؾبلس النواب .2
 شكل السلطة التشريعية: 
 .اجمللسُتاغبفاظ على نظام  .3
 آليات ومعايَت عضوية السلطة التشريعية: 
 .وضع معايَت الختيار أعضاء ؾبلس الشورى .4
سنوات على حصولو على  (٘)عدم ازدواجية جنسية النائب ومرور  .5

 .اعبنسية
 صبلحيات ؾبلس النواب: 
 .زيادة الصبلحيات التشريعية والرقابية جمللس النواب .6
 .اعبلسةصبلحية طرح اؼبواضيع العامة يف  .7
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 .الوزراء حبضور جلسات ؾبلس النواب ؼبناقشة مواضيع وزاراهتمإلزام  .8
 .عقد االستجوابات يف جلسة ؾبلس النواب وليس اللجان .9

 

 :لم يتم التوافق على اآلتي: ثانياً 
 الصبلحيات العامة: 
 .صبلحيات برؼبانية خاصة لتقييم برنامج عمل اغبكومة .1
األولوية على تلك اؼبقدمة من  الربؼبان منح االقًتاحات بقوانُت اؼبقدمة من .2

 .اغبكومة
 شكل السلطة التشريعية: 
 .إلغاء ؾبلس الشورى واعتماد نظام اجمللس الواحد .3
 آليات ومعايَت عضوية السلطة التشريعية: 
 .االنتخاب غَت اؼبباشر لثلثي أعضاء الشورى من مؤسسات اجملتمع اؼبدين .4
 .زيادة عدد أعضاء ؾبلس النواب .5
 .فًتة تعيُت عضو ؾبلس الشورى لفصلُت تشريعيُت كحد أقصىربديد  .6
 .استحداث كوتا نسائية يف الربؼبان .7
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 صبلحيات ؾبلس الشورى: 
 .تقليص صبلحيات ؾبلس الشورى .8
 .منح ؾبلس الشورى نفس صبلحيات ؾبلس النواب .9
 صبلحيات ؾبلس النواب: 

 .حصر صبلحية التشريع والرقابة يف ؾبلس النواب .11
 .النواب صبلحية وضع الئحتو الداخليةمنح ؾبلس  .11
 .نقل تبعية ديوان الرقابة اؼبالية واإلدارية جمللس النواب .12
منح ؾبلس النواب صبلحية تعديل مشروع اؼبوازنة العامة دون  .13

 .اشًتاط موافقة اغبكومة
 .منح النائب حق تشكيل عبان التحقيق بطلب منفرد .14
 .أشهر( ٛ)تعديل مدة عبان التحقيق الربؼبانية لتكون  .15
 .إقرار أغلبية خاصة عند التصويت على توصيات عبان التحقيق .16

 

 
 
 
 



 

41 
http://www.nd.bh 

 (الحكومة)موضوع 
 

 :تم التوافق على اآلتي: أوالً 
: الدعم الواسع مع بعض االستثناءات على النص التايلمت التوافق ب .1

 ".تعيُت رئيس اغبكومة من جبللة اؼبلك وتكليفو بتشكيل اغبكومة"
اإلرادة الشعبية يف اغبكومة من خبلل الربؼبان كما تفعيل مت التوافق على  .2

 عرض اغبكومة على ؾبلس النواب:"مت التوافق على رفع اؼبرئيتُت التاليتُت
لنيل الثقة بضوابط سبنع احملاصصة والتعطيل أو عرض برنامج اغبكومة 
على ؾبلس النواب لنيل الثقة بضوابط سبنع احملاصصة والتعطيل والفصل 

 ."بُت السلطات
 

 :لم يتم التوافق على اآلتي: ثانياً 
 ربديد مدة لتويل رئيس الوزراء والوزراء ؼبناصبهم الوزارية. 
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 (النظام االنتخابي)موضوع 
 

 :تم التوافق على اآلتي: أوالً 
 الدوائر االنتخابية: 
 .إعادة النظر يف الدوائر االنتخابية لتكون أكثر عدالة .1
 التجنيس: 
 .البحرينية اؼبتزوجة من أجنيب بضوابطمنح اعبنسية ألبناء  .2
 قضايا انتخابية أخرى: 
 .لمجتمع اؼبدين دبراقبة االنتخاباتلالسماح  .3

 

 :لم يتم التوافق على اآلتي: ثانياً 
 التجنيس: 
 .ذبنيس أصحاب رؤوس األموال من العاملُت يف البحرين .1
 .منع ازدواجية اعبنسية إال مع الدول اليت تعاملنا باؼبثل .2
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  انتخابية أخرىقضايا: 
 .إلغاء مراكز التصويت العامة .3
 .وضع كوتا لتمثيل اؼبرأة يف اجمللس اؼبنتخب .4
ذبرًن التعرض للمرشحُت يف اإلعبلم أثناء العملية االنتخابية دبا يؤثر على  .5

 .نتيجة التصويت
 .سنة (ٛٔ)تعديل سن مباشرة اغبقوق السياسية إىل  .6
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 توافقات المحور االجتماعي
 (الشباب)موضوع 

 

 :تم التوافق على اآلتي
 .إنشاء وزارة أو ىيئة حكومية للشباب .1
 .التمكُت االقتصادي للشباب .2
 .تطوير وتفعيل االسًتاتيجية الوطنية للشباب .3
 .لؤلندية واؼبراكز واعبمعيات الشبابية امالي ااستحداث نظام يكفل دعم .4
وتعزيز دور الشباب يف التأكيد على دور اللجنة الوطنية لتطوير التعليم  .5

 .العملية التعليمية
إنشاء مراكز مبوذجية للشباب مع مراعاة التوزيع اعبغرايف حبيث تليب  .6

 .احتياجات الشباب وطموحاهتم يف صبيع احملافظات
تنمية مهارات الشباب وإعدادىم لسوق العمل من خبلل مؤسسات  .7

 .متطورة وبرامج تدريبية
 .تعزيز اؼبواطنة لدى الشباب .8
 .ادة التنسيق والشراكة بُت اعبهات اؼبعنية بالشباب اغبكومية واألىليةزي .9
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رعاية الشباب رياضيًا وثقافيًا واجتماعيًا وتوفَت التشريعات البلزمة  .11
 .ؽبم للمشاركة يف التعاطي مع قضاياىم ومع شؤون اجملتمع والوطن

 .تطوير البنية التحتية الشبابية .11
 .تطوير مهارات القيادة لدى الشباب .12
 .ربديد سن موحد للشباب دبا يتطابق مع اؼبعايَت الدولية .13
 .معاعبة اؼبشكلة اإلسكانية للشباب .14
 .ربط اؼبخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل .15
 .دعم الشباب مادياً عند الزواج .16
 .إقامة الربامج الشبابية يف أوقات اإلجازات .17
 .إنشاء مراكز لتنمية اإلبداع لدى الشباب .18
 .الرياضيتنظيم التجنيس  .19
 .قانون خاص للجمعيات الشبابية .21
 .ربسُت مستوى معيشة الشباب .21
 .شراك الشباب يف وضع اػبطط االسًتاتيجيةإ .22
 .استفادة الشباب من اؼبكرمات اؼبلكية .23
 .وضع برامج لتعزيز اللحمة الوطنية .24
 .تعزيز مفاىيم الصحة اإلقبابية لدى الشباب .25
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 .الشبابيةمعاعبة البَتوقراطية يف تنفيذ اؼبشاريع  .26
وقف فرض اإلهبارات على مقار اعبمعيات الشبابية اؼبخصصة من  .27

 .الدولة
وضع نظام احًتاف تدرهبي لبلعيب األندية الوطنية مع توفَت اؼبيزانية  .28

 .اؼبطلوبة
 .دراسة احتياجات الشباب .29
 .سبكُت الشابات يف اؼبراكز الشبابية .31
 .راكة اجملتمعيةتشجيع الشركات يف األنشطة الشبابية انطبلقاً من الش .31
االستفادة من مرافق اؼبدارس وفتحها ألنشطة الشباب خبلل فًتة  .32

 .الصيف
استقطاب اؼبؤسسات الشبابية الدولية وتوظيف خرباهتا لشباب  .33

 .البحرين ربت رقابة اعبهات اؼبعنية
 .السعي لتمثيل الشباب يف اجمللس األعلى للشباب والرياضة .34
 .للشبابتكثيف الربامج اإلعبلمية اؼبخصصة  .35
 .تعزيز الثقافة السياسية لدى الشباب برعاية معهد التنمية السياسية .36
 .طلبة اعبامعيُتلتطوير آلية دفع اؼبكافآت اؼبخصصة ل .37
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 (مؤسسات المجتمع المدني)موضوع 
 

 :تم التوافق على اآلتي
 .تعديل بنود قانون اعبمعيات األىلية .1
 .اؼبهنية سن قانون خاص للجمعيات .2
 .للجمعيات األىلية سن قانون جديد .3
 .زيادة الدعم اؼبادي للجمعيات وتوزيعو وفق معايَت واضحة .4
ن تكون يف حدود تنظيم العبلقات اػبارجية للجمعيات األىلية وأ .5

 .ت ؽبااألىداف اليت أنشئ
 .زيادة الشراكة والتنسيق بُت القطاع العام واعبمعيات .6
 .دعم إنشاء مقار للجمعيات األىلية .7
 .لتنسيق مع وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعيةتنظيم التربعات با .8
 .توظيف معامبلت اغبكومة اإللكًتونية يف التعامل مع اعبهات األىلية .9

تطوير إجراءات التعامل بُت ؾبالس إدارات اعبمعيات ووزارة حقوق  .11
 .اإلنسان والتنمية االجتماعية

 .عدم جواز اعبمع بُت العمل السياسي والعمل األىلي .11
 .التزام اعبمعيات بأحكام الدستور والقوانُت ضرورة .12
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 .وضع الضوابط اؼبنظمة لعمل اعبمعيات اػبَتية .13
 .ضمان حقوق اعباليات األجنبية يف مؤسسات اجملتمع اؼبدين .14
 .نقابات العماليةلسن تشريعات جديدة ل .15
عمل دراسة تقييمية لفاعلية اعبمعيات تًتتب عليها وضع إجراءات  .16

 .بشأهنا
 .بداًل من االعتماد على التمويل اغبكومي ذاتية التمويل .17
التأكيد على الشراكة اجملتمعية بُت مؤسسات اجملتمع اؼبدين  .18

 .واؼبؤسسات الرظبية
 .وضع اسًتاتيجية لعمل اعبمعيات األىلية واؼبهنية وتطوير أدائها .19
التأكيد على وضع آليات لتطبيق اؼبسؤولية االجتماعية على القطاع  .21

 .جملتمع اؼبديناػباص ذباه مؤسسات ا
 .وضع آليات ؼبنع اؼبمارسات الطائفية يف مؤسسات اجملتمع اؼبدين .21
 .تعزيز التمثيل الرظبي للجمعيات يف اؽبيئات اغبكومية .22
االىتمام بذوي االحتياجات اػباصة وإشراكهم يف مؤسسات اجملتمع  .23

  .اؼبدين
 .تأىيل اؼبوظفُت اؼبسؤولُت عن اعبمعيات األىلية .24
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 (والسلم األهلياألمن )موضوع 
 

 :تم التوافق على اآلتي
 اؼبعاعبة القانونية: 

 .التأكيد على سيادة القانون وتطبيقو على اعبميع دون سبييز وبشفافية .1
 .تفعيل القانون اجملرم ألي سبييز بُت اؼبواطنُت .2
 .تفعيل قانون تنظيم النشر اإللكًتوين .3
 .وضع قانون هبرم سب آل البيت والصحابة األطهار .4
 .وضعية الكيانات غَت اؼبرخصة معاعبة .5
ربديد مناطق وأوقات االعتصامات واؼبسَتات والتجمعات لضمان عدم  .6

 .تعطيل مصاٌف الناس وتنظيمها
ربرير قانون حظر اػبمور وتطبيق توصيات عبنة التحقيق الربؼبانية دبنع  .7

 .الدعارة والفجور باؼبرافق السياحية وغَتىا ووضع ضوابط لذلك
اؼبسرحُت من أعماؽبم بسبب األحداث وفقًا للقانون حل مشكلة  .8

 .وتوظيف العاطلُت اؼبتطوعُت خبلل األحداث
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 اؼبعاعبة االقتصادية واالجتماعية: 
توفَت اغبياة الكريبة للمواطنُت وربسُت أوضاعهم اؼبعيشية وزيادة الرواتب  .9

 .وزيادة اغبد األدىن منها
 .ربقيق العدالة االجتماعية .11
 .العادل للوظائف والسكن والثروةالتوزيع  .11
 اؼبعاعبة األمنية: 

تثقيف اؼبواطنُت والعاملُت يف قطاع األمن دببادئ حقوق اإلنسان  .12
 .وزيادة مراقبة تطبيق ىذه اؼببادئ

نشر ثقافة احًتام رجال األمن وتشديد العقوبات على من يتعرض  .13
 .لسبلمتهم

 اؼبعاعبة السياسية: 
روف لسحب قوات األمن عدم اللجوء ربت أي ظرف من الظ .14

من صبيع مناطق اؼبملكة وذلك كمعاعبة سياسية بأي أزمة مستقبلية ؼبا 
 .يف ذلك من هتديد للسلم األىلي
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 اؼبعاعبة الدينية: 
 .تنظيم اؼبواكب واالجتماعات الدينية .15
وضع األوقاف السنية واعبعفرية ربت مظلة وزارة العدل والشؤون  .16

وتعمل ضمن رؤية ومعايَت ورقابة واحدة لتفادي  ،اإلسبلمية واألوقاف
 .االزدواجية مع احًتام خصوصية اؼبذىب

تنظيم دور العبادة بنشراف وزارة العدل والشؤون اإلسبلمية  .17
 .واألوقاف مع االلتزام بتطبيق القوانُت واألنظمة

 اؼبعاعبة الًتبوية والفكرية واإلعبلمية: 
ثقافة اؼبواطنة وإعادة  وضع خطة وطنية تتبناىا الدولة لتعزيز .18

تستعُت خبربات وكفاءات متخصصة ؽبا آلية تنفيذ  ،اللحمة الوطنية
 .ومتابعة

تطوير مناىج اؼبواطنة والسلم األىلي ونبذ العنف يف اؼبدارس  .19
اػباصة واغبكومية بعد عمل دراسات وحبوث للتعرف على األسباب 

 .انونخالفة للقاؼباليت أدت إىل البراط الشباب يف األعمال 
إعداد وتنفيذ برامج إعبلمية موجهة لؤلطفال والشباب تعاًف  .21

السلم األىلي عرب اآلثار النفسية الناذبة عن األزمة، وتساىم يف تعزيز 
 .عبلم اؼبرئية واؼبسموعة واؼبكتوبةـبتلف وسائل اإل
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 .والسلم األىليتطبيق القانون يف كل ما يبس األمن  .21
 .كل األطيافتفعيل دور احملافظات واليت ذبمع   .22
تكثيف وزيادة التعاون مع اعبيش وقوات األمن لدعم األعمال  .23

 .اإلنسانية
 .إنشاء مركز دائم للحوار الوطٍت .24
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 توافقات المحور االقتصادي

 (تعزيز التنافسية االقتصادية)موضوع 
 

 :تم التوافق على اآلتي: أوالً 
 التهيئة القانونية والسياسية: 

السعي لتنفيذ بنود االتفاقية االقتصادية اػبليجية من قبل صبيع دول  .1
لتحقيق التكامل االقتصادي بُت دول اجمللس والتأكيد  ؾبلس التعاون

 .خدمة لبلقتصاد البحريٍت ،على اؼبعاملة باؼبثل
استكمال وربديث منظومة القوانُت والتشريعات التجارية دبا يتواكب مع  .2

ويعزز القدرة التنافسية لبلقتصاد  ٖٕٓٓدية رؤية البحرين االقتصا
 .البحريٍت

عطاء األولوية إتطوير قانون اػبصخصة دبا ال يضر باؼبصلحة الوطنية مع  .3
 . للمواطن والقطاع اػباص البحريٍت وعدم اإلخبلل حبقوق اؼبوظفُت

بعاد ربرير السوق احمللية مع مراعاة األات اليت هتدف إىل تطوير السياس .4
 .االجتماعية
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 . سراع يف إقرار قانون العمل اعبديداإل .5
إنشاء ؿباكم متخصصة بقضاة متخصصُت لفض اؼبنازعات التجارية  .6

واؼبصرفية والعقارية والعمالية بآليات سريعة وتعزيز دور مركز التحكيم 
 . التجاري

تفعيل دور مكتب ضباية اؼبلكية الفكرية وبراءات االخًتاع وتطبيق قوانُت  .7
 .اؼبلكية الفكرية

العمل على ترويج البحرين كنقطة جذب اقتصادي مع االىتمام  .8
 .باإلعبلم اػبارجي وفتح ملحقيات اقتصادية يف العواصم الرئيسة

 .فتح اغبدود أمام اؼبستثمرين األجانب بالتنقل بُت الدول .9
 إصبلحات وتسهيبلت حكومية: 

 .داري واؼبايلمكافحة صبيع أشكال الفساد اإل .11
 .اؼبفروضة على اؼبستثمرينعادة تقييم الرسوم إ .11
 .مراعاة الدقة والكفاءة يف التعيينات مع التأكيد على تكافؤ الفرص .12
 .سراع يف معاعبة مشكلة العمالة الوافدة وخاصة السائبة منهااإل .13
 (%ٓٔ) األفضلية للشركات واؼبقاولُت البحرينيُت يف اؼبناقصات بنسبة .14

 .مع الربط باؼبسؤولية االجتماعية
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األراضي الصناعية واالستثمارية والتجارية مع كافة ضرورة توفَت  .15
 .مستلزماهتا اػبدمية مع مراعاة تكافؤ الفرص

إعادة التسهيبلت واػبدمات اؼبقدمة للبنوك عبذب االستثمار يف ىذا  .16
 .القطاع

نفاق توسعي بية يف االقتصاد من خبلل برنامج إإحداث صدمة إهبا .17
 .وطموح

 دعم القطاعات اإلنتاجية: 
  الصناعيالقطاع: 
 .التوسع يف الصناعات التحويلية اؼبساندة للصناعات األساسية .18
 .دراسة التسهيبلت اؼبقدمة للمشاريع الصناعية القائمة يف اؼبنطقة .19
تطوير وتنفيذ اسًتاتيجية متكاملة للنهوض بالصناعات الصغَتة  .21

 .واؼبتوسطة
واؼبشاريع  اإلسراع يف إنشاء البنية التحتية البلزمة لتنفيذ االسًتاتيجيات .21

 .الصناعية
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 القطاع السياحي: 
ووضع خطة  إهباد ىيئة مستقلة ت عٌت بتنمية وتطوير القطاع السياحي، .22

اسًتاتيجية واضحة لتطوير وترويج اؼبنتج السياحي البحريٍت ترتكز على 
اؼبقومات الثقافية والًتاثية وتقدًن اػبدمات العبلجية وسياحة اؼبعارض 

 .سياحية مفضلة لؤلفراد والعائبلتوجعل البحرين وجهة 
تأمُت اؼبساحات الساحلية والشواطئ البلزمة لتطوير الصناعة الفندقية  .23

السياحية، واالىتمام بالرياضات واألنشطة الًتفيهية البحرية وتنظيم 
األنشطة والفعاليات الًتوهبية اؼبوظبية، وضمان اؼبيزانيات البلزمة 

 .لنجاحها
 القطاع العقاري: 
َحّث السلطة التشريعية واغبكومة على تطوير منظومة القوانُت اؼبتعلقة  .24

اؼبتعلقة بالقطاع  اؼبهنبتطوير التملك العقاري وتطوير قانون فبارسة 
فضبًل عن ضرورة مراجعة قانون اإلهبارات ومد نطاق سريانو  ،العقاري

 .ليشمل كافة مناطق البحرين
م واػباص يف اؼبشاريع سرعة ربقيق الشراكة بُت القطاعُت العا .25

 .اإلسكانية وتلك اؼبتعلقة بالبنية التحتية
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عٌت بالتنظيم العقاري واإلسراع بازباذ ما يلزم إهباد دائرة حكومية ت   .26
 .قانوناً لتخفيض رسوم التسجيل العقاري

 .سرعة توفَت الدولة للبنية التحتية اؼبكملة للتطوير العقاري .27
  دولياالتنافسية يف البحرين إقليميا و: 
لًتكيز االىتمام باؼبوارد البشرية الوطنية كأحد مرتكزات التنافسية وا .28

خبلقيات العمل وريادة األعمال ونشر ثقافة على اإلنتاجية والكفاءة وأ
 .اعبودة والتميز يف األداء اؼبؤسسي

قيام السلطة التشريعية واغبكومة بدورنبا يف تطوير التشريعات البلزمة  .29
صاد البحريٍت وربديث التشريعات والقوانُت لدعم تنافسية االقت

اعبديد التجارية اؼبنّظمة لقطاع األعمال مثل إقرار قانون الشركات 
 .وتبٍت قوانُت غبماية االستثمار

مكافحة الفساد اإلداري واؼبايل بفاعلية، وتفعيل توصيات ديوان  .31
اطية وتسهيل اإلجراءات للقضاء على البَتوقر  الرقابة اؼبالية واإلدارية،

 .وتعزيز ثقافة اغبوكمة واؼبساءلة والشفافية
ساسية للتنافسية من خبلل التشريعات ألدعم االبتكار كأحد الروافد ا .31

والقوانُت وتأمُت اؼبوارد واإلمكانيات واستحداث اغبوافز واآلليات 
 .البلزمة لذلك وتضمينو يف اؼبناىج التعليمية
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بنوك العاملة يف البحرين َحّث مصرف البحرين اؼبركزي بالتعاون مع ال .32
 .بالعمل على تقليص الفارق بُت سعر الفائدة للودائع والقروض

 .البيئة السياسية اؼبستقرة واألمن من ركائز تنافسية االقتصاد البحريٍت .33
دعم جهود سبكُت اؼبرأة البحرينية اقتصادياً، وتوفَت التشريعات  .34

شاركتها يف سوق واػبدمات اؼبساندة البلزمة لتفعيل دورىا وزيادة م
 .العمل

  ٖٕٓٓالرؤية: 
اإلسراع يف تطوير القدرة التنفيذية للحكومة بالتنسيق مع ؾبلس التنمية  .35

، وتنفيذ اػبطط والربامج ٖٕٓٓاالقتصادية لضمان ربقيق الرؤية 
بفاعلية، وقيام اغبكومة بوضع مؤشرات األداء وقياسها، وسرعة ازباذ 

 .اػبطوات التصحيحية
قتصادية وعبلقتو  اؼبنظِّم لعمل ؾبلس التنمية االالقانوىنتطوير اإلطار  .36

 ،ختصاصات اؼبوكلة إليودعم اجمللس ىف فبارسة االباغبكومة ودبا ي
 .السيما ىف ؾبال التخطيط االسًتاتيجي لبلقتصاد البحريٍت

دبا وبقق انسجامها مع أىداف الرؤية االقتصادية ( سبكُت)أداء  تطوير .37
 .براؾبهاوقياس ونشر اؼبردود من 
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 التعليم والتدريب: 
تصال والتفكَت العلمي واإلبداعي زيادة االىتمام دبهارات اال .38

ومهارات حل اؼبشاكل واؼببادرة الفردية والفكر الناقد يف مراحل التعليم 
 .اؼبختلفة

متها ءمراجعة وتقييم فاعلية برامج التدريب والتأىيل وموا .39
 .باالحتياجات الفعلية يف سوق العمل

سياسة االبتعاث من حيث العدد والنوع والتخصص دبا تطوير  .41
يليب االحتياجات اؼبستقبلية لبلقتصاد الوطٍت مع مراعاة تكافؤ 

 .الفرص
تطوير اسًتاتيجية وطنية للبحث والتطوير وربطها دبتطلبات القطاع  .41

 .العام واػباص دبا يعزز القدرة التنافسية لبلقتصاد البحريٍت
 التمكُت االقتصادي: 

وصناعة مشاركة رجال األعمال واالقتصاديُت وغرفة ذبارة  زيادة .42
 ،البحرين ومؤسسات اجملتمع اؼبدين يف عملية صنع القرارات االقتصادية
 .وسبثيلهم يف اؼبؤسسات والشركات اغبكومية اؼبعنّية بالنشاط االقتصادي
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 :لم يتم التوافق على اآلتي: ثانياً 
 التهيئة القانونية والسياسية: 

 .منع الًتخيص للمسَتات واالعتصامات يف العاصمة االقتصادية .1
 .إبعاد النقابات العمالية عن الشأن السياسي .2
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 (مستوى الخدمات الحكومية)موضوع 

 

 :تم التوافق على اآلتي: أوالً 
 اػبدمات الصحية: 
سراع يف إصدار قانون التأمُت الصحي اإللزامي على العاملُت األجانب اإل .1

 .يف البحرين
االرتقاء بكفاءة وجودة اػبدمات الصحية اغبكومية وتوفَت بيئة جاذبة  .2

 .للقطاع اػباص للتكامل مع اػبدمات الصحية اغبكومية اغبالية
 رسوم اػبدمات اغبكومية: 

ضرورة قيام صبيع األجهزة اغبكومية بوضع ونشر مؤشرات أداء ؼبستوى  .3
ومراقبتها من قبل ديوان الرقابة اؼبالية خدماهتا مقارنة باؼبعايَت الدولية 

 .واإلدارية
دبا يعزز أداء  ،متها مع القوانُتاسة وتقييم الرسوم اغبكومية ومواءدر  .4

 .االقتصاد البحريٍت وأخذاً باالعتبار اؼبستوى اؼبعيشي للمواطنُت
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توفَت البيئة االستثمارية اؼبناسبة للقطاع اػباص لتساىم يف تكوين شراكة  .5
العام لتقدًن اػبدمات اغبكومية اؼبختلفة يف مراعاة مصلحة  مع القطاع

 .اؼبواطن أواًل يف اغبصول عليها باعبودة واألسعار اؼبناسبة
 اػبدمات التعليمية والتدريبية: 
ربسُت جودة ـبرجات التعليم والتدريب ضمن اسًتاتيجية وطنية وربطها  .6

 .باحتياجات سوق العمل
ا يتماشى مع الرؤية االقتصادية تعليمية دبإعداد دراسة لتطوير اؼبناىج ال .7

بداع واؼببادرة الفردية كمرتكزات مستقبلية يف االعتبار االبتكار واإلخذًا بأ
 .تطوير ىذه اؼبناىج

توفَت اغبوافز اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة ؼبساندة القطاع اػباص يف االستثمار  .8
 .يف  خدمات وبرامج التعليم العايل

ًتاطات ضمن قانون ملزم عبميع موفري وضع ميثاق وضوابط واش .9
 .اػبدمات التعليمية يف  اعبامعات واؼبدارس اػباصة

 اػبدمات اإلسكانية: 
استخدام اؼبساعدات اؼبالية من دول ؾبلس التعاون اػبليجي العريب يف  .11

عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية وخباصة يف معاعبة اؼبشكلة 
 .ل زمٍت صارم للتنفيذمع وضع جدو  ،اإلسكانية كأولوية
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مراجعة معايَت واشًتاطات اغبصول على اػبدمات اإلسكانية لتوسعة  .11
قاعدة فئات اؼبستفيدين، وتقليص فًتة االنتظار للحصول على 

 .اػبدمات اإلسكانية دبا ال يتجاوز طبس سنوات
العمل على إنشاء مركز تطوير حبوث البناء والتشييد بالتعاون مع بقية  .12

 .التعاوندول ؾبلس 
 ضباية البيئة: 

جراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وعبلج التلوث وزيادة ازباذ اإل .13
 .اؼبساحة اػبضراء وتوسعتها

هباد آلية تنفيذية تطوير معايَت وإجراءات اغبصول على الًتاخيص وإ .14
فعَّالة للتنفيذ والتعامل مع اؼبصانع واؼبؤسسات اؼبسببة للتلوث دبا يكفل 

 .البيئة الوطنيةضباية 
 ضباية اؼبستهلك: 

اإلسراع يف إصدار قانون عصري غبماية حقوق اؼبستهلك يتضمن  .15
تطبيق حقوق اؼبستهلك الثابتة اليت مت التصديق عليها من قبل األمم 

مع العناية بتكريس مبدأ تطبيق اؼبواصفات  ،مٜ٘ٛٔاؼبتحدة يف أبريل 
بلكية اؼبستوردة ورفع تهد االسشًتاطات العاؼبية على كافة اؼبواواال

فصاح والنشر حول صبيع البيانات واؼبعلومات اليت تتعلق درجات اإل
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عامل وسريعة التعامل مع وإهباد آلية واضحة اؼب ،حبماية اؼبستهلك
 .الشكاوى والتظلمات اليت سبس اؼبواطن وضباية اؼبستهلك

 خدمات التأمُت والتقاعد: 
نظمة التقاعد واؼبزايا اكتوارية دقيقة تأخذ باالعتبار أ القيام بدراسة .16

 .خرى اؼبرتبطة بالتقاعد بشكل عامعايَت األوالرسوم التقاعدية واؼب
خذا باالعتبار اؼبتغَتات اليت أثَّرت فع اغبد األدىن للراتب التقاعدي أر  .17

 .على اؼبستوى اؼبعيشي للمواطن
ات التقاعدية دبا يساىم يف إنشاء آلية رقابية لبلستغبلل األمثل للمدخر  .18

زيادة وتنويع قاعدة االستثمارات وزيادة عوائدىا ومنافعها على اؼبتقاعد 
 .بشكل خاص واؼبواطن بشكل عام

 

 :لم يتم التوافق على اآلتي: ثانياً 
 ضباية اؼبستهلك: 

 تطوير إدارة ضباية اؼبستهلك يف وزارة الصناعة والتجارة. 
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 (إدارة المال العامالحوكمة في )موضوع 
 

 :تم التوافق على اآلتي
 داريةديوان الرقابة اؼبالية واإل: 

تطوير وتوسعة مهام واختصاصات وصبلحيات ديوان الرقابة اؼبالية  .1
 .دارية على اؼبال العامواإل

وضع برنامج تنفيذي لتطبيق توصيات تقارير ديوان الرقابة اؼبالية  .2
 .واإلدارية

بتحريك دعاوى قضائية ضد اؼبخالفُت واإلدارية لزام ديوان الرقابة اؼبالية إ .3
 .  واؼبتبلعبُت باؼبال العام

تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير عبان التحقيق الربؼبانية بشأن أمبلك  .4
 .الدولة والدفان

 يتم مل: مبلحظة) .إغباق ديوان الرقابة اؼبالية واإلدارية دبجلس النواب .5
 (.التوافق عليها الحقا
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 اغبوكمة: 
إصدار التشريعات البلزمة لتطبيق نظم اغبوكمة يف صبيع الوزارات  .6

 .واؽبيئات اغبكومية من خبلل إدارة ؿبددة
إلزام اؽبيئات والشركات اغبكومية وتلك اليت تساىم فيها اغبكومة دبا  .7

 .جراءات اغبوكمةمن رأس اؼبال بتطبيق أنظمة وإ (%ٖٓ) يزيد عن
جراءات الرقابة اؼبالية على الصناديق واعبمعيات اليت تعمل جبمع تطبيق إ .8

 .اؼبال العام والتربعات
 الشركات واؼبؤسسات اغبكومية: 
دارات واضحة ؼبمثلي اغبكومة يف ؾبالس إ وضع معايَت ومتطلبات كفاءة .9

وتتوافق  ،اؽبيئات واؼبؤسسات والشركات اغبكومية تضمن تكافؤ الفرص
 .ليو البحرين من اتفاقيات دوليةمع ما وقعت ع

دارات اؽبيئات ة عضوية فبثلي اغبكومة يف ؾبالس إربديد فًت  .11
واؼبؤسسات والشركات اغبكومية ؼبدة ال تزيد عن دورتُت متتاليتُت  

إدارة يف  تكرار العضوية يف أكثر من ؾبلسي مع عدم ،كحد أقصى
 .نفس الوقت
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 أمبلك الدولة: 
وإدارة أمبلك الدولة دبا يضمن ضبايتها إصدار تشريعات لتنظيم  .11

قاعدة  وكفاءة استغبلؽبا والرقابة عليها مع حصرىا ونشرىا ضمن
 .خضاع تأجَتىا لنظام اؼبزايدات العامةمعلومات جغرافية شاملة، وإ

االستمرار والتوسع يف سياسة نقل أموال الدولة واؼبمتلكات العامة  .12
 .إىل شركات حكومية قابضة

 .الشاسعة والسواحل ؼبلكية الدولة إعادة األراضي .13
 صبع اؼبال للمنفعة العامة: 

تفعيل الدور الرقايب عبهات االختصاص اغبكومية فيما يتعلق  .14
 .دبجاالت صبع اؼبال للمنفعة العامة والتصرف فيها

 سرية اؼبعلومات وأنبية نشرىا : 
التسريع يف تطبيق قانون اإلفصاح عن الذمم اؼبالية ؼبن يتوىل  .15

 .واؼبراكز اغبكومية العليا اؼبناصب
سرعة إصدار تشريع قانوين يهدف إىل تأمُت حق اغبصول على  .16

 .صبيع اؼبعلومات والبيانات العامة واليت ال سبس باألمن الوطٍت
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 (إعادة توجيه الدعم)موضوع 
 

 :تم التوافق على اآلتي
 تأثَت سياسات الدعم يف عجز اؼبوازنة واغبلول: 

لضبط مصروفات الوزارات واؼبؤسسات الرظبية  تطوير اآلليات البلزمة .1
وإيقاف اؽبدر اؼبايل وزبفيض االمتيازات دون اؼبساس بأجور اؼبواطنُت 

 .واحتياجاهتم الرئيسية
 .تنويع مصادر الدخل القومي وتوسعة قاعدة اإليرادات غَت النفطية .2
دراسة سياسة الضرائب غَت اؼبباشرة وإمكانية استحداث ضرائب دخل  .3

ركات واؼبؤسسات الكبَتة، آخذين باالعتبار السياسات السائدة على الش
 .يف دول ؾبلس التعاون

دراسة أوضاع اؼبؤسسات والشركات اغبكومية ذات األنبية االسًتاتيجية  .4
ؼبستقبل االقتصاد الوطٍت هبدف زبفيض الدعم وترشيده عن طريق زيادة 

 .اإلنتاجية ورفع اؼبقدرة التنافسية
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 ؼبستهدفة من الدعم اغبكوميربديد الفئات ا: 
إعداد دراسة هتدف إىل وضع تعريف واضح ودقيق لؤلسر ذات الدخل  .5

احملدود، والفئات اؼبستهدفة من الدعم اغبكومي ووضع اآلليات اؼبناسبة 
 .إليصال الدعم إىل مستحقيو من اؼبواطنُت البحرينيُت

 وسائل وأىداف توجيو الدعم اغبكومي: 
اغبكومي للمحتاجُت من اؼبواطنُت لتحقيق العدالة دراسة زيادة الدعم  .6

 .االجتماعية
استحداث اآلليات اؼبناسبة لدعم اؼبواد الغذائية وتوظيفها لتقنُت الدعم  .7

 .وتوجيهو إىل مستحقيو من اؼبواطنُت
تكليف اعبهات اؼبختصة بنعداد دراسة كل أربع سنوات حول الدعم  .8

 بالتعاون مع ،ائج اؼبتوقعة منووالنت ،وعن مدى ربقيقو ألىدافو ،اغبكومي
اعبهات اؼبختصة والكوادر الوطنية اؼبتخصصة لتعديل مسار الدعم 

 .وشروط استحقاقو
 ربقيق العدالة االجتماعية: 

 برفع الرواتب من خبلل زيادة ربسُت اؼبستوى اؼبعيشي للمواطنُت .9
 .نتاجيةاإل
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 توافقات المحور الحقوقي
 (االحتياجات الخاصةحقوق المرأة والطفل وذوي )موضوع 

 

 :تم التوافق على اآلتي: أوال
 .ضمان ضباية اؼبرأة من العنف .1
 .ربقيق مبدأ اؼبساواة بُت الرجل واؼبرأة يف العمل .2
 .التمكُت السياسي للمرأة .3
 .منح اعبنسية ألبناء البحرينية اؼبتزوجة من أجنيب .4
 .وتزويدىا باؼبختصُت اؼبؤىلُتزيادة عدد مراكز اإلرشاد األسري  .5
 .التمكُت االقتصادي للمرأة .6
من " اؼبوت، اؼبرض، اؽبجر"دعم اؼبرأة اؼبعيلة ألسر فقدت عائلها بسبب  .7

خبلل حفظ حقها يف الضمان االجتماعي وتوفَت اػبدمة اإلسكانية، 
 .ودعمها مادياً ومعنويا

 .شغل اؼبرأة اؼبناصب العليا يف الدولة على أساس الكفاءة وليس الكوتا .8
سيداو ضمن التشريعات الوطنية بشرط عدم تعارضها مع تطبيق اتفاقية ال .9

 .مبادئ الشريعة اإلسبلمية
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 .االلتزام باالتفاقيات اػباصة باؼبرأة وتفعيل تنفيذىا .11
 .سن تشريعات خاصة دبعلمات رياض األطفال مع زيادة رواتبهن .11
 .توفَت اػبدمات اإلسكانية للمرأة اؼبطلقة واألرملة والعازبة واؼبهجورة .12
 .الضمان االجتماعي للمرأة غَت اؼبتزوجةربقيق  .13
 .ربسُت صورة اؼبرأة بعدم استغبلؽبا يف وسائل اإلعبلم .14
 .النظر يف أجور النساء والرجال بالقطاع اػباص .15
استحداث عبلوة للمرأة اؼبطلقة واألرملة والعازبة واؼبعيلة ألسر فقدت  .16

 .ينية، ولؤلطفال من أم حبر "اؼبوت أو اؼبرض أو اؽبجر"عائلها بسبب 
 .لعمل يف اغبكومةفتح اجملال للمرأة اؼبعاقة ل .17
 .ساعتُت يومياً  اؼبرأة العاملة اليت لديها معاقتفريغ  .18
الدراسة اعبادة لسلبيات وإهبابيات دمج األشخاص ذوي اإلعاقة،  .19

 .وتفعيل تعزيز دؾبهم يف اؼبدارس اغبكومية واػباصة
اػباصة لوضع مناىج إلزام وزارة الًتبية والتعليم، واعبامعات العامة و  .21

مبلئمة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، ودؾبهم وفقا لنوع إعاقتهم يف اؼبدارس 
 .اغبكومية واػباصة

 .إدراج برامج توعوية حول ثقافة الًتبية اعبنسية يف اؼبؤسسات التعليمية .21
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التأكيد على احًتام حقوق الطفل يف العملية التعليمية يف اؼبراحل األوىل  .22
 .ما قبل سن الدراسة

لتدريس األشخاص ذوي  يلوتدريب الكادر التعليمي واستمرارية تأى .23
 .اإلعاقة

 .إلزام وزارة الًتبية والتعليم بتوفَت اؼبواصبلت للطلبة اؼبعاقُت .24
توفَت فرص عمل مناسبة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة وتدريبهم وتأىيلهم  .25

للعمل دبختلف اجملاالت دبا يتبلءم وإعاقتهم مع توفَت سبل السبلمة 
 .مان إليهمواأل

اإلسراع يف إنشاء مركز متخصص للقياس والتشخيص لؤلشخاص ذوي  .26
 .اإلعاقة على أساس علمي مدعوم بكوادر مؤىلة كافية

التعليمية و تطبيق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وهتيئة البيئة الصحية  .27
 .واؼبهنية والًتفيهية ؽبم يف اجملتمع

تقدًن ـبتلف اػبدمات احًتام خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة يف  .28
 .الضرورية البلزمة ؽبم
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تقدًن الدعم اؼبايل البلزم من الدولة ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين اليت ترعى  .29
األطفال ذوي اإلعاقة، وتشجيع مؤسسات اجملتمع اؼبدين اليت ترعى 

 .األشخاص ذوي اإلعاقة وفق زبصصاهتم
يعات عاما وتعديل ذلك يف صبيع التشر ( ٛٔ)رفع سن الطفل إىل  .31

 .الوطنية
تطوير اؼبناىج الدراسية وتكييفها لتليب احتياجات اؼبوىوبُت وتراعي  .31

 .الفروق الفردية
 .رعاية الدولة للمعاق عند وفاة من يرعاه .32
إعداد دورات تدريبية ألىل اؼبعاق لتحسُت نفسيتهم وتعليمهم كيفية  .33

 .التعامل مع ىذه الفئة
 .إىل أعلى درجات التعليمسبتع اؼبعاق بنفس حقوق أقرانو يف الوصول  .34
 .تفعيل البطاقة التعريفية للمعاق .35
وضع برنامج وطٍت لتشييد بنية ربتية متضمنة وسائل اؼبواصبلت اؼبناسبة  .36

لتسهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل ـبتلف اؼبرافق اػباصة 
 .والعامة باؼبملكة
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ن مل يتم إلزام الدولة بتحمل تكاليف تعليم اؼبعاق يف اؼبراكز اػباصة فب .37
 .إدماجهم يف اؼبراكز اغبكومية

 .تطوير اؼبركز اػباص بصناعة األطراف الصناعية .38
 .زيادة الدعم اؼبايل اؼبباشر لؤلشخاص ذوي اإلعاقة .39
بناء مراكز متخصصة تعٌت باإلعاقات الشديدة وذوي اإلعاقات  .41

 .اؼبزدوجة
حق اؼبعاق الرياضي يف اغبصول على مكافآت أسوة بأقرانو من  .41

 .يُتالرياض
ذبرًن التحريض على زج األطفال يف اؼبظاىرات واؼبسَتات وضبل  .42

 .الشعارات الطائفية وتشجيعهم على العنف
 

 :لم يتم التوافق على اآلتي: ثانيا
 .تأييد إصدار قانون أحكام األسرة .1
 .تأييد إصدار قانون موحد لؤلحكام األسرية وإلزاميتو اختيارية .2
 .أحكام األسرةاؼبوافقة بتحفظ على إصدار قانون  .3
 .تأجيل مناقشة القانون وطرحو الحقاً  .4
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 .طرح القانون بعد العرض على اؼبرجعية مع ضمانات دستورية .5
 .رفض إصدار القانون .6
 .خفض سن التقاعد للمرأة .7
 .التمكُت القضائي للمرأة .8
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 (السلطة القضائية)موضوع 
 

 :تم التوافق على اآلتي: أوال
 استقبللية القضاء: 

 .االستقبلل اإلداري واؼبايل للسلطة القضائية .1
 تشكيل اجمللس األعلى للقضاء واحملكمة الدستورية: 

 عدم تسييس تشكيل اجمللس األعلى بالتعيُت وليس باالنتخاب لضمان .2
 .القضاء

 .عدم اعبمع بُت منصب التفتيش وعضوية اجمللس األعلى للقضاء .3
ب رئيس احملكمة يتوىل تعديل قانون احملكمة الدستورية، يف حالة غيا .4

 .الرئاسة نائب عنو
 تطوير السلطة القضائية: 

 .إنشاء دوائر متخصصة، وزيادة عدد القضاة، ومعاونيهم .5
 .مراجعة التشريع اؼبتعلق باغبراسة القضائية، وتعديلو .6
 .تطوير قواعد وتيسَت إجراءات تنفيذ األحكام .7
 .أمد التقاضيوضع التدابَت واآلليات واقًتاح التشريعات للتقصَت من  .8
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 .تطوير اعبهاز اإلداري اؼبعاون للقضاة .9
 .تطوير مكتبة خاصة للقضاة .11
تدريب القضاة على حقوق اإلنسان وعلى االتفاقيات واؼبواثيق الدولية  .11

 .اليت انضمت إليها فبلكة البحرين
 .تقليل مدة اغببس االحتياطي .12
 .تطوير آلية التبليغ .13
 .القضايا الشرعية إجرائياالتمييز لنظر  إنشاء غرفة يف ؿبكمة .14
 .تسهيل إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا اغبديثة .15
 .تطوير مكاتب اإلرشاد األسري .16
 .تقليل رسوم التقاضي .17
 تعيُت وترقية القضاة والرقابة عليهم: 

 .التأكيد على استمرار تعيُت القضاة عن طريق االختبارات .18
 .وعلميةأن يكون اختيار القضاة على معايَت موضوعية  .19

 
 

 



 

78 
http://www.nd.bh 

 ربسُت أوضاع القضاة: 
 .للقضاة اغبق يف التعبَت عن آرائهم دبا ال ىبل دبقتضيات عملهم .21
زيادة رواتب القضاة وإعطائهم امتيازات خاصة لتحسُت مستواىم  .21

 .االجتماعي
 .العمل على تدريب القضاة وتأىيلهم .22
 .للقضاة اغبق يف تشكيل التجمعات اػباصة هبم .23

 

 :على اآلتي لم يتم التوافق: ثانيا
 تطوير السلطة القضائية: 

 إنشاء مبٌت مستقل للسلطة القضائية. 
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 (حرية التعبير وحرية التجمع)موضوع 
 

 :تم التوافق على اآلتي
 اؼبطبوعات والنشر واإلعبلم اؼبرئي واؼبسموع: 

 .اإلسراع يف سبرير قانون الصحافة والنشر عرب القنوات التشريعية .1
 .قانون اإلعبلم اؼبرئي واؼبسموعاإلسراع يف إصدار  .2
 .ميثاق شرف الصحفيُت تفعيل .3
عدم حبس الصحفي مع التأكيد على أن يتضمن القانون الضوابط  .4

 .اؼبهنية واألخبلقية اليت تضمن عدم سوء استغبلل اؼبهنة
تشكيل ؾبلس أعلى للصحافة من صحفيُت ومن العاملُت يف الشأن  .5

 .ذات العبلقةاإلعبلمي ومن مؤسسات اجملتمع اؼبدين 
التأكيد على حق الصحفي يف اغبصول على اؼبعلومات من اعبهات  .6

 .الرظبية
 .عدم إغبلق الصحيفة إال حبكم قضائي .7

 
 



 

80 
http://www.nd.bh 

 .عدم منع دخول اؼبصنفات اػبارجية إال حبكم قضائي .8
 .عدم فصل الصحفي تعسفيا بسبب رأيو .9

 .ذبرًن ازدراء األعراف واألديان والطوائف .11
 اإلعبلم االلكًتوين: 

اإلسراع يف إصدار قانون لئلعبلم اإللكًتوين مع مراعاة اؼبعايَت  .11
 .اؼبعمول هبا دوليا

 االجتماعات العامة واؼبسَتات: 
إعادة النظر يف قانون تنظيم االجتماعات واؼبسَتات مع مراعاة اؼبعايَت  .12

 .الدولية وحقوق اإلنسان
لطفل وفق تعريف قانون امنع إشراك األطفال يف التجمعات واؼبسَتات  .13

 .لسن الطفل
النظر يف قانون اؼبسَتات على أن يراعي األسس الًتبوية للطفل،  .14

وال يبس حقوق اإلنسان، وأن يتماشى مع مبادئ حقوق اإلنسان 
 .الدولية

التأكيد على مسئولية السلطات األمنية يف توفَت اغبماية للمشاركُت يف  .15
 .اؼبسَتات والتجمعات اؼبرخصة
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 .واؼبواكب واالجتماعات الدينيةكفالة حرية األديان  .16
 .عدم ربويل التجمعات الدينية ؼبسَتات غَت مرخصة .17
عدم رفع األعبلم والصور األجنبية والشعارات اؼبسيئة خبلل اؼبسَتات  .18

 .والتجمعات
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 (حقوق اإلنسان)موضوع 

 

 :تم التوافق على اآلتي
 .إنشاء ىيئة العدالة واإلنصاف واؼبصاغبة الوطنية .ٔ
دعم وتيسَت برامج وطنية للتوعية دببادئ حقوق اإلنسان يف اجملتمع على  .ٕ

 .اؼبستويُت الرظبي واألىلي دبختلف اآلليات والوسائل
الربوتوكوالت و االنضمام والتصديق على االتفاقيات اغبقوقية الدولية  .ٖ

مل تنضم إليها فبلكة البحرين، وتوفيق القوانُت الوطنية  االختيارية اليت
 .بشأهنا

 .تدريب وتثقيف منفذي القانون على احًتام حقوق اإلنسان .ٗ
 .إهباد ضوابط سبنع تسييس العمل اغبقوقي .٘
إهباد ضوابط ؼبنع اإلساءة غبقوق من تشرف باغبصول على اعبنسية  .ٙ

 .البحرينية
 إىلالتأكيد على مراعاة الشريعة اإلسبلمية عند التصديق واالنضمام  .ٚ

 .االتفاقيات اغبقوقية الدولية
 .ستمرار يف التواصل مع اؼبنظمات اغبقوقية الدوليةاال .ٛ



 

83 
http://www.nd.bh 

 .تفعيل دور اؼبؤسسة الوطنية غبقوق اإلنسان .ٜ
مراجعة حقوق األطفال واستحداث اآلليات اؼبناسبة لضمان عدم  .ٓٔ

 .انتهاكها
التنسيق بُت كافة اعبهات اغبكومية واألىلية لوضع خطط ربفظ  .ٔٔ

 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
نسان يف اؼبناىج الدراسية بوجو خاص، تضمُت مبادئ حقوق اإل .ٕٔ

 .والفضاء اؼبدرسي بوجو عام
 .إنشاء خطة وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان على مستوى فبلكة البحرين .ٖٔ
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اؼبقيمُت من  مرئيات
شخصيات عامة وفبثلي 

اعبمعيات األجنبية 
العربية واألجنبية  واألندية

 والكنائس
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عقدت جلسة خاصة حملور اؼبقيمُت، حيث حضر عدد من فبثلي اعبمعيات 
األجنبية واألندية العربية واألجنبية والكنائس، وعدد من الشخصيات العربية 

، كما مت طرح عدد من اؼبرئيات البنودمت استعراض ؾبموعة من  وقدواألجنبية، 
 : من قبل اؼبشاركُت، وذلك على النحو اآليت

 : وداستعراض البن ( أ)
  .اإلسكان .1
  .البنية التحتية .2
 .العدالة .3
 .العمل .4
 .التدريب .5
 (.التأشَتات)الدخول  تصاريح .6
 .التسوية .7
 .االرتباط .8
 .اغبكومة .9

 .اغبافز .11
 .التطبيع .11
 (.االستثمار اػبارجي، اؼبال، األمبلك الثابتة، السياحة)القطاعات  .12
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 (.النوادي، اجملتمعات الدينية، الدعم اغبكومي)اعبانب االجتماعي  .13
 (.اؼبواطنة، ملكية األراضي)اعبانب الشخصي  .14
 .حظر السفر .15
 .األزواج .16
 .األطفال والشباب .17
 .التعليم .18
 .األمور الدولية .19
 .وسائل اإلعبلم .21
 .البيئة .21

 

 :استعراض المرئيات ( ب)
تشجيع االستثمار يف قطاع السياحة، وتطوير الثقافة السياحية والثقافة  .ٔ

 . الطبية والعبلجية، وتسهيل اإلجراءات اؼبتعلقة دبجال السياحة
صبلح قطاع االتصاالت جز أمام االستثمار يف البحرين، وإرفع اغبوا .ٕ

 . والعطاءات
 . تسهيل أمور التملك يف البحرين من قبل اؼبقيمُت يف البحرين .ٖ
 . إعادة النظر يف منح تأشَتات اإلقامة والدخول ؼبملكة البحرين .ٗ
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حيث تتوىل اغبكومة توفَت اؼبكان  ،توفَت سكن خاص للعمالة األجنبية .٘
 . اؼبناسب ووسائل النقل

حفظ حقوق العامبلت يف اؼبنازل دبوجب اتفاقية منظمة العمل الدولية،  .ٙ
 . وتأسيس مكتب لتلقي الشكاوى

 . هبوياهتم وجوازات سفرىم األجانبحق احتفاظ العمال  .ٚ
زبصيص مقعد واحد يف كل من ؾبلس الشورى واجمللس البلدي وغرفة  .ٛ

 . ذبارة وصناعة البحرين لتمثيل اؼبقيمُت
حفظ حق النساء العامبلت واؼبقيمات فيما ىبص الرواتب وكفالة األبناء  .ٜ

 . وحق األمومة أسوة باؼبواطنات
 . رة اؽبنديةتوقيع نظام التأمُت اػباص بالسفا .ٓٔ
إنشاء مركز ناطق جبميع اللغات يعٌت بأمور اؼبقيمُت وتسهيل  .ٔٔ

 . معامبلهتم
منح العمالة األجنبية اغبق يف اغبصول على تعويض ـباطر العمل  .ٕٔ

 . أسوة بالعمالة البحرينية
للديانات اليت ال سبتلك دورًا ؼبمارسة شعائرىا  دور عبادةإنشاء  .ٖٔ

 . الدينية
 . إعادة النظر يف آلية منع السفر .ٗٔ
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قبول األطفال من ذوي التخلف العقلي الشديد من أبناء اؼبقيمُت يف  .٘ٔ
 .اؼبراكز اؼبنشأة من قبل الدولة

تعرف على لإنشاء مركز للدراسات واألحباث االجتماعية والنفسية ل .ٙٔ
 . مشاكل الناس ومعاعبتها وتطور أوضاعهم

 . من ذوي الدخل اؼبتدينتأسيس مركز تدريب وتأىيل للعاملُت  .ٚٔ
إعادة النظر يف أنظمة وقوانُت ىيئة تنظيم سوق العمل، وتسهيل  .ٛٔ

 . إجراءاهتا على العاملُت واؼبقيمُت
إصبلح الضرر اغباصل من خبلل وسائل االتصال االجتماعي والذي  .ٜٔ

 . عمل على تشويو صورة البحرين
رس النظر يف أمر تغيَت الكفالة اػباصة دبدرسي ومدرسات اؼبدا .ٕٓ

 . اػباصة
 . اػباصة بالنوادي االجتماعية األجنبية( الفيزا)تسهيل أمور إصدار  .ٕٔ
األسس القائمة بالنسبة للمعامبلت اغبكومية متوافرة لكنها حباجة  .ٕٕ

ؼبعايرة، لتسهيل األمر على اؼبقيمُت دبا يتناسب مع الرؤية االقتصادية 
ٕٖٓٓ. 

 .للبحرينيُتاالستثمار يف قطاع الفنادق لتوفَت فرص عمل  .ٖٕ
 .توفَت التدريب اؼببلئم لؤلبناء على حب الوطن واحًتام رموزه .ٕٗ
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منح اؼبستثمرين األجانب إقامة دائمة ؼبا تستدعيو شروط االستثمار  .ٕ٘
 .بداًل من اإلقامة قصَتة األمد

تسهيل عملية منح وإصدار تأشَتات الزيارة لرجال الدين إلقامة  .ٕٙ
 .الفعاليات الدينية يف الكنائس

سنة مزيدًا من اغبقوق  (ٛٔ)ناء اؼبقيمُت فوق سن منح أب .ٕٚ
 .واالمتيازات

 .االرتقاء بسقف اغبرية يف اإلعبلم الرظبي .ٕٛ
 .تأسيس وزارة للسياحة .ٜٕ
 .السماح بتعليم اللغة العربية ألبناء اعباليات غَت العربية .ٖٓ
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 اؼبشاركون
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 :المدعوون للمشاركة في المحاور الرئيسية األربعة ( أ)
بناء على التكليف اؼبلكي  و جهتانطبلقا من مبدأ الشراكة الوطنية، فقد 

السامي دعوات لزخم كبَت وفاعل من مؤسسات اجملتمع اؼبدين، والشخصيات 
السياسي، )احملاور الرئيسية األربعة  جلساتالعامة، وذلك للمشاركة يف 

، وقد شارك يف حوار التوافق الوطٍت زخم (االجتماعي، االقتصادي، اغبقوقي
 :على النحو اآليت حيث كان اغبضورمن الفعاليات اجملتمعية والوطنية، 

 

 أعضاء السلطة التشريعية : أوالً 
 ور أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها، وتوىل كل ؾبلس ترتيب حض

 .أعضائو للجان اؼبنعقدة
 :مجلس الشورى** 

 المشاركون م

 الصالح علي صالح عبداهلل 1

 جمال محمد عبدالرحمن فخرو 2

 بهية محمد جواد الجشي. د 3

 إبراهيم محمد علي بشمي 4

 أحمد إبراهيم محمود بهزاد 5

 جمعة محمد جمعة الكعبي 6



 

92 
http://www.nd.bh 

 المشاركون م

 بوكمال  جهاد حسن إبراهيم 7

 حمد النعيميحمد مبارك  8

 دالل جاسم عبداهلل الزايد 9

 رباب عبدالنبي سالم العريض 11

 سميرة إبراهيم عبد الرسول رجب 11

 سيد ضياء يحيى علي الموسوي 12

 الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. د 13

 صادق عبدالكريم الشهابي 14

 صالح علي محمد عبدالرحمن. د 15

 عائشة سالم مبارك. د 16

 عبدالجليل عبداهلل العويناتي 17

 عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم 18

 عبدالرحمن عبدالحسين جواهري 19

 عبدالرحمن محمد جمشير 21

 عبدالعزيز حسن علي أبل. د 21

 علي عبدالرضا الشيخ سلمان العصفور 22

 الحاجي  فؤاد أحمد جاسم 23

 لولوة صالح عبداهلل العوضي. أ 24

 الشيخ منصور الستريمحمد حسن  25

 محمد حسن باقر جاسم رضي 26
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 المشاركون م

 محمد سيف جبر المسلم 27

 منيرة عيسى صالح بن هندي 28

 ناصر حميد الشيخ إبراهيم المبارك. د 29

 نانسي دينا ايلي خضوري 31

 ندى عباس حفاظ. د 31

 هاله رمزي فايز قريصة 32

  

 :مجلس النواب** 
 المشاركون م

 الدوسريعبد اهلل خلف  1

 عادل عبد الرحمن المعاودة 2

 أحمد إبراهيم راشد المال 3

 جاسم أحمد السعيدي 4

 حسن سالم الدوسري 5

 خميس حمد الرميحي 6

 عادل عبد الرحمن العسومي 7

 عبد الحميد جالل المير 8

 عبد الرحمن راشد بومجيد 9

 عبد اهلل علي جابر حويل 11
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 المشاركون م

 عثمان محمد شريف الريس 11

 عدنان محمد هالل المالكي 12

 علي أحمد عبد اهلل. د 13

 علي أحمد علي زايد 14

 عيسى عبد الجبار الكوهجي 15

 عيسى علي القاضي 16

 غانم فضل البوعينين 17

 لطيفة محمد القعود 18

 محمد إسماعيل العمادي 19

 محمود يوسف المحمود 21

 

 رؤساء المجالس البلدية: ثانياً 
  اجملالس البلديةرؤساء. 
 المشاركون الجهة م

 عبدالرزاق عبداهلل حطاب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى 1

 عبدالناصر يوسف المحميد رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق 2

 مجيد ميالد الجزيري رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة 3

 محسن علي البكري رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية 4
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 الجمعيات السياسية: ثالثاً 
 (ٔٚ ) ،بواقع طبسة فبثلُت عن كل اؼبشاركة  مع إتاحةصبعية سياسية

 .صبعية
 المشاركون الجهة م

 جمعية اإلخاء الوطني 1

 أحمد خضر حيدر

 حسن عبدالعظيم أكبر

 محمد حاجي شهابي

 موسى غلوم األنصاري

 يوسف أمر اهلل قدرت

 جمعية األصالة اإلسالمية 2

 أحمد يوسف المالكي

 جمال داوود سلمان

 رمزان عبداهلل النعيمي

 عيسى أحمد أبو الفتح

 عيسى جاسم المطوع. د
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 المشاركون الجهة م

 جمعية التجمع القومي الديمقراطي 3

 جعفر كاظم علي

 حسن علي العالي. د

 غازي جاسم زبر

 الجابرمحمد أحمد 

 محمود علوي القصاب

 جمعية التجمع الوطني الدستوري 4

 أكبر جعفري. د

 خالد إبراهيم الكلبان

 ريما عبدالرحمن الباكر

 عبدالرحمن إبراهيم الباكر

 علي ناصر العطاوي

 (الحوار)جمعية الحوار الوطني  5

 أحمد حسين الدوسري. د

 سهام أحمد الشيخ

 باقر باقر حسنعبداهلل 

 عيسى ناصر النعيمي

 هالة بدر صليبيخ. د
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 المشاركون الجهة م

 جمعية الرابطة اإلسالمية 6

 حسن عبداهلل المدني

 شفيق خلف الشارقي

 عبدالحسين عبدالمهدي الشيخ

 علي عمران العمران

 ناظم صالح الصالح. د

 جمعية الشورى اإلسالمية 7

 الهاجري أحمد الهرمسي

 بدرية مهنا المسلماني

 خالد علي آل محمود

 عادل عبداهلل بوعلي

 هود يوسف المحمود

 (صف)جمعية الصف اإلسالمي  8

 أحمد جابر محمد جابر

 أحمد محمد علي مثنى

 صباح راشد الدوسري

 عبداهلل خليل بوغمار

 محمد يوسف الكعبي
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 المشاركون الجهة م

 (وعد)جمعية العمل الوطني الديمقراطي  9

 حافظ علي محمد حاجيه

 رضي محسن الموسوي

 فريدة غالم إسماعيل

 محمود علي حافظ

 منيرة أحمد فخرو. د

 جمعية الفكر الحر 11

 سهير سند المهندي . د

 طالل محمد السليطي

 عبداألمير حسن الستراوي

 ليلى رجب زايد

 برهان غزالمنى . د

 جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي 11

 حسن مدن. د

 شيخة عبداهلل الزياني. د

 عبدالجليل صالح النعيمي

 عبدالنبي سلمان أحمد

 علي محمد حسين
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 المشاركون الجهة م

 جمعية المنبر الوطني اإلسالمي 12

 أحمد يعقوب العطاوي. د

 خالد محمد القطان

 عبداللطيف أحمد الشيخ. د

 كمال يوسف الشهابي

 ناصر الشيخ عبداهلل الفضالة

 جمعية الوسط العربي اإلسالمي الديمقراطي 13

 أحمد سند البنعلي

 جاسم إبراهيم المهزع. د

 حمد أحمد العثمان

 عبدالعزيز محمد بوليلة. د

 يحيى إبراهيم نور الدين

 (عدالة)الوطنية جمعية حركة العدالة  14

 عارف يوسف المال

 عبدالولي عبداهلل القشار

 عيسى جاسم سيار

 عبداهلل عبدالرحمن هاشم

 يوسف عبداهلل يوسف
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 المشاركون الجهة م

 جمعية ميثاق العمل الوطني 15

 أحمد جمعة مبارك

 جعفر علي الدرازي

 محمد شاهين البوعينين

 خنجيمحمد عبدالقادر 

 وداد محمد الفاضل

 جمعية الوفاق الوطني اإلسالمي 16

 السيد جميل كاظم حسن محمد

 السيد هادي الموسوي

 بشرى الهندي

 خليل إبراهيم المرزوق

 جمعية تجمع الوحدة الوطنية 17

 عادل علي عبداهلل. د

 عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي. د

 عبدالعزيز عبداهلل الموسى

 عبداهلل سعد الحويحي

 ناجي راشد العربي. د
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 غرفة تجارة وصناعة البحرين: رابعاً 
  ،بواقع طبسة فبثلُت عن مع إتاحة اؼبشاركة غرفة ذبارة وصناعة البحرين

 .الغرفة
 المشاركون الجهة م

1 

 غرفة تجارة وصناعة البحرين

 إبراهيم محمد علي زينل

 جواد يوسف الحواج 2

 علي راشد األمين خالد 3

 صقر شاهين صقر 4

 عصام عبداهلل فخرو 5

 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان: خامساً 
  ،بواقع فبثل واحد مع إتاحة اؼبشاركة اؼبؤسسة الوطنية غبقوق اإلنسان

 .عن اؼبؤسسة
 المشارك الجهة م

 عبدالرحمن عقيل الجناحي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان *
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 الجمعيات االجتماعية :سادساً 
 (ٕٗ ) ،بواقع فبثل واحد عن كل مع إتاحة اؼبشاركة صبعية اجتماعية

 . صبعية
 المشاركون الجهة م

 بدرية يوسف نقي جمعية اإلنجاز البحرينية 1

 محمود ناصر التوبالني الجمعية األهلية لدعم التعليم والتدريب 2

 حبيب عبد الرسولفاضل  جمعية البحرين االجتماعية الثقافية 3

4 
جمعية البحرين لألطفال ذوي الصعوبة في 

 سمية حسين عبدالرحمن السلوك والتواصل

 فيصل حسن فوالذ جمعية البحرين لمراقبة حقوق اإلنسان 5

6 
الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين 

 جاسم محمد سيادي وأصدقائهم

 محروس المحروسفوزية  الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة 7

 عبداهلل  أحمد الدرازي الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان 8

 إسحاق راشد الكوهجي الجمعية البحرينية للباحثين والمخترعين 9

 ضياء  عبدالعزيز توفيقي الجمعية البحرينية للتخطيط االستراتيجي 11

 علي سبت الجمعية البحرينية للجامعيين 11

البحرينية للحريات العامة ودعم الجمعية  12
 الديمقراطية

 محمد علي األنصاري. د

 خالد محمد  كانو الجمعية البحرينية للشركات العائلية 13



 

103 
http://www.nd.bh 

 المشاركون الجهة م

 شرف محسن الموسوي الجمعية البحرينية للشفافية 14

 يوسف عيسى الهاشمي جمعية الحقوقيين البحرينية 15

 أحمدعبداهلل عيسى  جمعية العائلة البحرينية 16

 محمد خالد  بو مطيع جمعية المرصد البحريني لحقوق اإلنسان 17

 خليل إبراهيم نور الدين جمعية المنتدى 18

 فوزي عبداهلل أمين. د جمعية الهالل األحمر البحريني 19

 ماجد ناصر شرف جمعية حماية المستهلك البحرينية 21

 راشد الغائب جمعية حوار 21

 عادل حسن الحمد. د جمعية مودة 22

 عادل سلطان المطوع المركز البحريني للحراك الدولي 23

 عبداللطيف أحمد الزياني نادي الخريجين 24

 

 الجمعيات الشبابية: سابعاً 
 (ٚ ) ،بواقع فبثل واحد عن كل صبعيةمع إتاحة اؼبشاركة صبعيات شبابية . 

 المشاركون الجهة م

 شرفيعلي حسين  جمعية البحرين الشبابية 1

 أحمد شبيب فرج جمعية الشباب اإلسالمي 2

 غسان جاسم سرحان جمعية الشباب الديمقراطي البحريني 3
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 المشاركون الجهة م

 نور حسين آل عباس جمعية الشبيبة البحرينية 4

 صباح عبدالرحمن الزياني جمعية المستقبل الشبابية 5

 سلمان علي إبراهيم منتدى الجامعيين 6

 ميساء أحمد النيباري نادي صناع الحياة البحريني 7

 

 الجمعيات المهنية: ثامناً 
  (ٕٚ ) ،بواقع فبثل واحد عن كل صبعيةمع إتاحة اؼبشاركة صبعية مهنية . 

 المشاركون الجهة م

 إبراهيم عبداهلل بوهندي أسرة األدباء والكتاب 1

 خالد برهان  الدين العوضي. د جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي األدوية 2

 هدى إبراهيم  آل محمود جمعية االجتماعيين البحرينية 3

 عادل حمد عبدالرحمن. د جمعية اإلداريين البحرينية 4

 نبيل محمد األنصاري. د جمعية األطباء البحرينية 5

 أحمد هاشم اليوشع. د جمعية االقتصاديين البحرينية 6

 عبداهلل يوسف الحواج. د جمعية األكاديميين البحرينية 7

 ناصر علي األهلي جمعية البحرين العقارية 8

 أحمد خالد البلوشي جمعية البحرين لإلنترنت 9

 روضة سلمان  العرادي جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية 11
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 المشاركون الجهة م

 خالد جاسم بومطيع. د جمعية البحرين للجودة 11

 البحارنةلميس تقي  الجمعية البحرينية ألخصائيي االستثمار 12

 يوسف حامد المشعل. د الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات 13

 منى  إبراهيم الشاووش جمعية التربويين البحرينية 14

 نورة إبراهيم شويطر جمعية السكرتارية البحرينية 15

 مصطفى السيد جمعية الصحة والسالمة  البحرينية 16

 محمد األحمد جمعية الصحفيين البحرينية 17

 فهد  إبراهيم الشهابي. د جمعية العالقات العامة البحرينية 18

 شوقي محمد الدالل. د الجمعية الفلكية البحرينية 19

 عباس عبدالمحسن أحمد رضي جمعية المحاسبين البحرينية 21

 حميد علي المال جمعية المحامين البحرينية 21

 عبدالرحيمراشد علي  الجمعية المصرفية بالبحرين 22

 مسعود إبراهيم الهرمي جمعية المهندسين البحرينية 23

 عبدالحسن حسن الديري جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 24

 خلف حجير جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 25

 أفنان راشد الزياني جمعية سيدات األعمال البحرينية 26

 سفيان خالد المؤيد جمعية مكاتب السفر والسياحة 27
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 الجمعيات النسائية: تاسعاً 
 (ٔٔ ) ،بواقع فبثل واحد عن كل صبعيةمع إتاحة اؼبشاركة صبعية نسائية. 

 المشاركون الجهة م

 لولوة حسن أبل االتحاد النسائي البحريني 1

 وجيهة صادق البحارنة. د جمعية البحرين النسائية 2

 خديجة علي السيد الجمعية البحرينية لتنمية المرأة 3

 فتحية عبداهلل الجهوري جمعية الرفاع الثقافية الخيرية 4

 نازلي ضياء توفيقي جمعية الفجر الجديد النسائية 5

 نعيمة حميد مرهون جمعية المرأة البحرينية 6

 أمل إبراهيم الزياني. د جمعية المرأة المعاصرة 7

 فاطمة محمد الكوهجي جمعية النساء الدولية 8

 سبيكة محمد النجار. د جمعية أوال النسائية 9

 الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة جمعية رعاية الطفل واألمومة 11

 نادية محمد المسقطي جمعية نهضة فتاة البحرين 11
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 الشركات: عاشراً 
 (ٔٔ ) ،بواقع فبثل واحد عن كل شركةمع إتاحة اؼبشاركة شركة. 

 المشاركون الجهة م

 محمود هاشم الكوهجي ألباشركة  1

 أحمد حسين الجناحي (بتلكو)شركة البحرين لالتصاالت  2

 عادل محمد مطر (إدامة)شركة البحرين لالستثمار العقاري  3

 عادل حمد عبدالرحمن. د (جارمكو)شركة الخليج لدرفلة األلومنيوم  4

 عدنان عبدالرزاق المحمود شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 5

 أحمد علي الكعبي. د شركة بنا غاز 6

 سلمان صالح المحميد شركة خدمات مطار البحرين 7

 عادل حسين المسقطي شركة طيران الخليج 8

 خالد الرميحي شركة مطار البحرين 9

 طالل الزين شركة ممتلكات البحرين القابضة 11

 ناجي أحمد قاسم (بابكو)شركة نفط البحرين  11
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 النقابات العمالية: عشرحادي 
 (ٛ ) ،بواقع فبثل واحد عن كل نقابةمع إتاحة اؼبشاركة نقابات عمالية. 

 المشاركون الجهة  م

 إبراهيم حمد عبداهلل  االتحاد العام للنقابات 1

 علي حسن عبداهلل الحداد نقابة التأمين 2

 سلمان عبدالقادر السعد نقابة الموانئ البحرية 3

 علي عبداهلل البنعلي ألبانقابة عمال  4

 يعقوب يوسف محمد حسين نقابة عمال البتروكيماويات 5

 عبدالكريم يوسف رضي (الحديد والصلب)نقابة عمال الخليج لالستثمار الصناعي  6

 جمعة علي البنخليل نقابة عمال بنا غاز 7

 صادق كاظم ربيعي نقابة عمال طيران الخليج 8
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 المحليةالصحف : ثاني عشر
 (٘ ) ،بواقع ثبلثة فبثلُت عن كل صحيفةمع إتاحة اؼبشاركة صحف. 

 المشاركون الجهة م

 صحيفة األيام 1

 صالح يوسف الجودر

 عبداهلل نبيل الحمر

 عيسى علي الشايجي

 صحيفة البالد 2

 أحمد إبراهيم

 أحمد زمان

 مؤنس محمود المردي

 صحيفة الوسط 3
 أماني المسقطي

 مجدي ميرزا

 صحيفة الوطن 4

 فيصل عبداهلل الشيخ

 هشام عبدالوهاب الزياني

 يوسف البنخليل

 صحيفة أخبار الخليج 5
 السيد علي زهرة

 أنور محمد عبدالرحمن
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 الشخصيات العامة: ثالث عشر
 (ٕ٘ )شخصية عامة. 

 المشاركون م

 إبراهيم خليفة مطر 1

 إبراهيم نونو 2

 إبراهيمأحمد حسين  3

 أحمد عبداللطيف البحر 4

 إسماعيل المدني. د 5

 أكرم رشاد مكناس 6

 بنة يوسف بوزبون. د 7

 تقي الزيرة 8

 جاسم أحمد الوافي 9

 جاسم حسن عبدالعال 11

 جواد حبيب جواد 11

 حامد راشد الزياني 12

 حسن إبراهيم حسن كمال 13

 خليل محمد بوحجي 14

 راشد علي األمين 15

 سعاد إبراهيم جبارة 16
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 المشاركون م

 سمية عبدالرحمن الجودر. د 17

 سيد حسين كاظم العلوي 18

 سيد شرف سيد جعفر أحمد محمود 19

 طارق جليل محمد الصفار 21

 عبدالحسين خلف العصفور 21

 عبدالحكيم يعقوب الخياط 22

 عبدالرحمن عبداهلل بوعلي. د 23

 عبدالرزاق عبدالحسين جواهري 24

 عبداهلل محمد الصادق. د 25

 عبداهلل محمد صالح العباسي 26

 علي عبداهلل العرادي 27

 علي محمد جبر المسلم 28

 عمران محمد صالح الموسوي 29

 عيسى أحمد الخياط. د 31

 فاروق يوسف المؤيد 31

 فائزة إبراهيم الزياني 32

 فريد غازي جاسم 33

 القس هاني عزيز 34

 إبراهيم عبدالرسول رجبكاظم . د 35
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 المشاركون م

 كاظم عيسى السعيد 36

 كامل صالح الصالح 37

 مبارك محمد بن دينة. أ 38

 محسن عبدالحسين خلف آل عصفور 39

 محمد حسين الخياط 41

 محمد طاهر الشيخ سليمان المدني 41

 محمد عبداهلل جميل. أ 42

 محمود ناصر اليوسف 43

 الهاجريمريم إبراهيم الهرمسي . د 44

 المقداد زين الدين 45

 منصور عبداألمير الجمري 46

 ناصر سلطان السويدي 47

 ناصر محفوظ الهاشمي 48

 نظام محمد صالح يعقوبي 49

 نعمان الموسوي. د 51

 هاشم حسن الباش. د 51

 يوسف محمد بوزبون 52
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 :المدعوون للمشاركة في محور المقيمين ( ب)
صبعيات أجنبية انطبلقا من مبدأ الشراكة اجملتمعية مع اؼبقيمُت وما يبثلهم من 

بناء على التكليف اؼبلكي السامي  و جهتوكنائس، فقد  وأجنبية أندية عربيةو 
دعوات لزخم كبَت وفاعل من مؤسسات اؼبقيمُت، والشخصيات العامة العربية 

ص للمقيمُت يف فبلكة احملور اؼبخص جلسةواألجنبية، وذلك للمشاركة يف 
النحو  علىحيث كان اغبضور البحرين، وقد شارك فيو زخم من الفعاليات، 

 :اآليت
 

 جنبيةاأل جمعياتال: أوال
 (ٕٔ ) ،بواقع فبثل واحد عن كل صبعيةمع إتاحة اؼبشاركة صبعية أجنبية. 

 المشاركون الجهة م

1 

 
 جميعة األعمال البحرينية البريطانية

Bahrain British Forum 
Society 

 جوليا أثريتون داندي
Julia Atherton-dandy 

2 
 الجمعية الباكستانية االجتماعية

Pakistani Social 
Association 

 مجتبى أفروز
Mujtaba Afroz Barlas 
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 المشاركون الجهة م

3 
 جمعية السيدات الباكستانيات
Pakistani Women 

Association 

 نيلة أصغر علي
Nayla A. Asgharali 

4 
 جمعية السيدات الهنديات

Indian Ladies Association 
 آشا سرنيفاس

Mrs. Asha Srinivas 

5 
 جمعية الصداقة البحرينية األلمانية

Bahraini German 
friendship Society 

 إيفا ستينهوس
Eva C. Steinhaus 

6 
 جمعية الصداقة البحرينية اليابانية

Bahrain-Japan Friendship 
Society 

 ناصر محمد العريض
Nasser Mohammed Al Arayedh 

7 
 جمعية باتيا مترا

Bhatia Metra Society 
 كيولرامكيشور  

Kishore Kewalarm 

8 
 جمعية بنغالديش الثقافية

Bangladesh Cultural 
Society 

 فؤاد طاهر
Faud Tahir 

9 
 الهندوسية ثاتايجمعية 

Thatai Hindu Association 
 أسارابوتا بقوان

Bhagwan Asarpota 

11 
 جمعية كيرال الفنية والثقافية

Kerla Art and Cultural 
Association 

 بوبان إديكوال
Mr. Baban ldiculla 
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 المشاركون الجهة م

11 
 جمعية كيرال الكاثوليكية

Kerala Catholic 
Association 

 فرانسيس جوسيف
Francis Joseph 

12 
 جمعية مسلمي كيرال

Kerla Islamic Society 
 أزيكودان قمر الدين

Dr. Azhikkodan Kamaruddin 

 

 جنبيةاألعربية و الندية األ: ثانيا
 (ٛ)  ،بواقع فبثل واحد عن كل مع إتاحة اؼبشاركة أندية عربية وأجنبية

 .ناد  
 المشاركون الجهة م

1 
 نادي األعمال البحريني الفرنسي

Bahraini French Business 
Club 

 رودلف مالكي
Rodolphe Melki 

2 
 النادي البريطاني

British Club 
 ستيفن كارل سوتون

Steve Sutton 

3 
 النادي الفلبيني

Filipino Club 
 ماريو سنتياقو

Mario L. Santiago 

4 
 النادي الماليزي

Malaysia Club 
 محمد علي حسن

Muhammad Ali Hassan 
  

http://www.britishclubbahrain.com/
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 المشاركون الجهة م

5 
 النادي المصري

Egyptian Club 
 فوزية إسماعيل توني

Fawzia Ismael 

6 
 النادي الهندي

Indian Club 
 يولهاس كارنافار

Ulhas Karnavar 

7 
 نادي باكستان

Pakistan Club 
 د افتخار أحمدالسي

Iftikhar Ahmed 

8 
 نادي بنغالديش سماج

Bangladesh Smaj Club 
 محمد فضل كريم

Md. Fazlul Karim 

 

 الكنائس: ثالثا
 (ٜ ) ،بواقع فبثل واحد عن كل كنيسةمع إتاحة اؼبشاركة كنائس. 

 المشاركون الجهة م

1 
 الكنيسة اإلنجيلية الوطنية

National Evangelical 
Church 

 ألفريدو كوديمات
Rev. Alfredo K. Cudiamat 

2 
 كنيسة القلب المقدس

Sacred Heart Catholic 
Church 

 نس جوزف كورديريوالو 
Mr. Lawence Joseph 

3 
 كنيسة المارتوما

Mar Thoma Church 
 رانجي فارجيس

Rev. Renji Verghese 

http://www.google.com.bh/search?q=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&hl=ar&biw=1280&bih=819&prmd=ivns&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+Pakistan+Club&sa=X&ei=ObIMTvCMG4i2hQfT5_jwDQ&ved=0CG0Q_wEwCg
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 المشاركون الجهة م

4 
 كنيسة سانت بيتر اليعقوبية

Church of St. Peter's 
Jacobite 

 ساني نيوليباالكال
Fr. Sunny Poulose 

5 
 كنيسة سانت كرستوفر

Church Of St. Christopher 
 فيليب شيفردسون

Philip Shepherdson 

6 
 كنيسة سانت ماري األرثوذكسية السورية

Church of St. Mary's 
Syrian Orthodox 

 أبراهام جورج
Abraham George 

7 
 كنيسة فيالدلفيا

Church of Philadelphia 
 ورين روزاليو

Warren Anthony 

8 
 كنيسة كلمة الحياة الدولية

Word of Life International 
Church 

 السيدة أقلينو فيالنيو
Alsaida Ugalino Villanueva 

9 
 كنيسه بنتي كوستال

Pentecostal Church 
 سي آر داس

Mr. C.R. Das 
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 العربية واألجنبيةالشخصيات العامة : رابعا
 (ٖٓ )شخصية عامة. 

 اسم المشارك باإلنجليزية اسم المشارك بالعربية م

 Ashraf I. Obeid أشرف أسكندر عبيد 1

 Anne Radic آن راديك 2

 Enrico Mari Grego أنريكو ماري جريجو 3

 Benjamin James بنجامين جيمس 4

 Mr. Bob Thaker بوب ذاكير 5

 P V Radhakrishna راديكرشنا. في. بي 6

 P Unnikrishnan يونكرشنان. بي 7

 Peter Down بيتر داون 8

 Miss Betsy B. mathieson ماثلسون. بيتسي ب 9

 George Cherian جورج جيرين 11

 Gordon Stowells جوردن ستوويلز 11

 John Hughes جون هقيز 12

 Joel Indrupati جويل اندرباتي 13

 C N Rama chandran شندران  راما 14

 J Ramchandran راما جندرن 15

 R obert Hughes روبرت هيوز 16

  Soman baby سامان بيبي 17
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 اسم المشارك باإلنجليزية اسم المشارك بالعربية م

 Mr. Samer Almajali سامر المجالي 18

 Stephen Harrison ستيفن هريسون 19

 Abdlukreem Abu Jaber عبدالكريم أبو جابر 21

 Francois Bougouin فرنسوا بورقوين 21

 Mr. Vijay Baloor فيجاي بالور 22

 Dr. Gulzar Ahmad قولزار أحمد. د 23

 Laith Shukayr ليث شكاير 24

 Mohammed Jaroudi محمد جارودي 25

 Dr. Mohammed Salim محمد سليم أكثر. د 26

 Mukesh Chhaganlal موكيش جهاقانالل 27

 Mrs Meera Ravi ميرا رافي 28

  Nancy Dena Elli نانسي دينا ايلي خضوري 29

 Hind Karam هند كرم 31
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وقد شاركت اغبكومة اؼبوقرة يف جلسات مناقشة ؿباور حوار التوافق الوطٍت 
عايل الشيخ صاحب اؼببعدد من وزرائها كل حسب اختصاصو، فشارك كل من 

صاحب واألوقاف، و خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسبلمية 
سعادة الدكتورة صاحبة العايل الشيخ أضبد بن ؿبمد آل خليفة وزير اؼبالية، و اؼب

فاطمة بنت ؿبمد البلوشي وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية، 
سعادة السيد عبدالعزيز بن ؿبمد الفاضل وزير شؤون ؾبلسي صاحب الو 

ن أضبد ؿبمد وزير شؤون عادة السيد كمال بصاحب السالشورى والنواب، و 
شارك كل من السيد ؿبمد راشد بوضبود الوكيل اؼبساعد ؾبلس الوزراء، كما 

بدرية اعبيب الوكيل اؼبساعد للرعاية للشئون القانونية بوزارة الداخلية، والدكتورة 
 .والتأىيل االجتماعي يف وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية

عات اغبوار إىل ؿباور رئيسية يندرج ربت كل وكما سلف فقد مت تقسيم موضو 
ولكي يكون . منها ؿباور فرعية يتم مناقشة اؼبوضوعات احملددة اؼبرتبطة هبا

اغبوار منتجا فقد ر وعي أن يكون ىناك حضورا لؤلشخاص الذين يبثلون 
اؼبواضيع أو اعبهات ذات العبلقة باحملور الفرعي، كما مت فتح باب التسجيل يف 

اؼبنضوية ربت احملاور الرئيسية مع مراعاة زبصصات اؼبشاركُت  اؼبوضوعات
 .الواردة يف سَتىم الذاتية بطبيعة احملور الفرعي وحسب أولوية التسجيل
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وقد جاء ىذا اإلجراء لتحقيق مبدأ اؼبشاركة الواسعة وتنويعها وربقيق أكرب قدر 
اؼبشاركُت فبكن من الشفافية يف التعامل مع اؼبوضوعات اؼبختلفة من قبل 

 .ومراعاة رغباهتم واىتماماهتم العامة واػباصة
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 اػباسبة
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إن حوار التوافق الوطٍت الذي جاء تلبية لئلرادة اؼبلكية السامية هبعلنا نعيد كل 
ما مر بنا من أحداث خبلل الفًتة اؼباضية، ال ألن نتوقف عندىا، بل لنمضي 

أصبل لبحرين  مستقببلقدما إىل األمام نستخلص الدروس والعرب، لنستشرف 
ر يف كافة ؼبزيد من التطو  دفع عجلة اإلصبلحالعطاء، ولنعمل صبيعا من أجل 

اجملاالت، واؼبسانبة يف ترسيخ قواعد اؼبشروع اإلصبلحي عببللة اؼبلك، وربقيق 
آمال شعب البحرين الكرًن يف السلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم 

 .يف فبلكتنا الغالية
 

و ولقد كانت اؼبشاركة يف ىذا اغبوار لدليبل قاطعا على أن ىذا الشعب كل
 اسباسك الروابط بُت اعبميع، مؤكديسعى جاىدا إلصبلح ما فات، ويعيد 

اغبس الوطٍت واؼبسئولية اجملتمعية وتلبية واجب أداء األمانة التارىبية للوطن 
 .واؼبواطنُت
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من خبلل اؼبشاركة والنماء فيها إن البحرين تستحق منا أن ندفع بعجلة التقدم 
بنوايا ـبلصة صادقة، لنكون أىبل للثقة واألمانة اليت  والتواصل والعمل اعبماعي 

كلفنا هبا صبيعا، مؤكدين للعامل أننا شعب قادر على ذباوز كل التحديات 
 .واػببلفات بروح وطنية واحدة

 
                                               

 الظهرانيخليفة بن أحمد                                              
 رئيس مجلس النواب                                           
 رئيس حوار التوافق الوطني                                    

                                           


