
���ش��ج��ع��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة يف ق��راره��ا 
احلكومات على تعزيز    A/62/7 )2007(
الربامج الوطنية املكر�شة لتعزيز وتوطيد 
التعاون  زيادة  منها  بطرق  الدميقراطية، 
مراعاة  مع  وال��دويل  والإقليمي  الثنائي 
النهج البتكارية واأف�شل املمار�شات؛ كما 
�شبتمرب  اأي��ل��ول/   15 يف  الحتفال  ق��ررت 
الثانية  دورت��ه��ا  من  اعتبارا  ع��ام،  كل  من 
للدميقراطية  ال���دويل  باليوم  وال�شتني، 
النا�س  جميع  ان��ت��ب��اه  لفت  ينبغي  ال���ذي 
العام  ه��ذا  ومو�شوع  ب��ه.  لالحتفال  اإليه 
الدميقراطية"  يف  ال�شباب  "اإ�شراك 
ي�شلط ال�شوء على التحديات التي تواجه 
خالل  من  لهم  املتاحة  والفر�س  ال�شباب 

ا�شراكهم يف العملية الدميقراطية. 
ي�شكلون   25 و   15 �شني  بني  ما  فالأفراد 
خم�س �شكان العامل. ويف البلدان النامية، 
اأن  مالحظة  م��ع  ذل���ك،  ع��ن  الن�شبة  ت��زي��د 
بلدان  يف  يعي�شون  اليوم  ال�شباب  اأغلب 

منخف�شة اأو متو�شطة الدخل. 
قلة  الدرا�شة  تلو  الدرا�شة  تظهر  ذلك،  مع 

نعرفها،  التي  ال�شيا�شة  يف  ال�شباب  ثقة 
م���ع ان��خ��ف��ا���س يف م�����ش��ت��وى امل�����ش��ارك��ة 
ال�شيا�شية  والأح�����زاب  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
كل  يف  التقليدية  الجتماعية  واملنظمات 
ك��ذل��ك على  ال��ع��امل. وه���ذا ينطبق  ان��ح��اء 
على  والنا�شئة  الرا�شخة  الدميقراطيات 

ال�شواء. 
امل�شدر: موقع الأمم املتحدة

حقوقية الشورى
عدد خاص باليوم الدويل للدميقراطية
تصدر عن جلنة حقوق اإلنسان يف جملس الشورى

وب�شكل  ال�شيا�شي  الوعي  وتنمية  ال�شيا�شية  التن�شئة  عملية  اإن 
من  العديد  توليها  التي  الأم��ور  من  اأ�شبح  ال�شباب،  لدى  خا�س 
موؤ�ش�شات  وظفت  اأنها  بل  كبريا،  اهتمامًا  الدميقراطية  ال��دول 
بحثية وعلمية، وخ�ش�شت املوازنات لإعداد الدرا�شات اخلا�شة 

لتحقيق هذا الهدف. 
فاإذا كان املواطن هو مفتاح التنمية والتقدم، فاإنه ي�شبح من غري 
امل�شتغرب اأن ين�شب هذا الهتمام على ال�شباب حتديدًا، فهم عماد 

امل�شتقبل، وعليهم تعتمد نه�شة الدول وتقدمها.
كافة  يف  كبري  باهتمام  ال�شباب  يحظى  احلبيبة،  مملكتنا  ويف 
الأ�شعدة، يف ظل النهج الذي و�شعه عاهل البالد املفدى، والذي 
بناء  على  القائم  والقت�شادي  ال�شيا�شي  التقدم  لتحقيق  ي�شعى 
على  الدميقراطية  تاأ�ش�شت  وبذلك  متني،  وح�شاري  اجتماعي 

اأ�ش�س �شلبة.
وقد  اإج���راءات،  تكون  اأن  قبل  القيم  من  جمموعة  فالدميقراطية 
لتكون جزءًا  القيم،  الوطني والد�شتور هذه  العمل  ميثاق  راعى 
من نهج حياتنا اليومي، يف �شورة حقوق وواجبات، ومتى ما 
فاإننا  القيم،  هذه  ال�شباب  تلقني  يف  ال�شيا�شية  التن�شئة  جنحت 

بذلك نعي�س جمتمعًا دميقراطيًا بامتياز.
ال�شيا�شية  التن�شئة  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة  وح��ده��ا  ال��دول��ة  ولي�شت 
اجلهات  خمتلف  تت�شاركه  اأ�شيل  وطني  واجب  هو  بل  لل�شباب، 
على  هو  كما  الأ���ش��رة،  على  واج��ب  فهو  واأف���راد،  موؤ�ش�شات  من 
واجلمعيات  الدينية،  واملوؤ�ش�شات  الإع��الم،  وو�شائل  املدر�شة، 
ال�شيا�شية، وكذلك ال�شلطة الت�شريعية التي تتوىل بدورها درا�شة 
القوانني لتحديد الحتياجات وح�شر املعوقات وتوفري احللول 
الت�شريعية الالزمة لها، وذلك يف كافة املحاور ذات العالقة، والتي 

من �شاأنها بناء جيل واع �شيا�شيًا.
كما يكاد ل يخلو اأي برملان من جلنة تهتم بق�شايا ال�شباب، ملا لها 
من دور حموري يف عملية البناء والتنمية، وقد اأن�شاأت ال�شلطة 
الت�شريعية مبملكة البحرين بجناحيها جمل�س ال�شورى وجمل�س 
النواب جلان خا�شة بق�شايا ال�شباب، لإميانها باأن ال�شباب جزء ل 
يتجزاأ من املجتمع ومكون اأ�شا�شي فيه له حقوق وعليه واجبات، 
بل اأن الحتاد الربملاين الدويل -حيث ال�شلطة الت�شريعية مبملكة 
خا�شة  جلنة  تاأ�شي�س  على  حاليا  يعكف  فيه-  ع�شو  البحرين 

بال�شباب، ملناق�شة ق�شايا ال�شباب على م�شتوى دويل.
ولعل التجارب التي مرت بها اململكة منذ انتخابات العام 2002، 
لهي خري �شاهد على ن�شوج الوعي ال�شيا�شي لأبناء هذا الوطن، 
ومر�شحني،  كناخبني  مبكرًا،  املعرتك  ه��ذا  ال�شباب  دخ��ل  حيث 
على  وم�شجعني  انتخابية،  حلمالت  اإداري���ني  ذل��ك،  من  اأك��ر  بل 

امل�شاركة يف هذه النتخابات.
ومن هنا ميكننا القول، اأن �شبابنا البحريني على قدر امل�شوؤولية، 

وجاهز لها خالل املرحلة املقبلة من جتربتنا الدميقراطية.
د. عائ�شة مبارك   

رئي�س جلنة حقوق الإن�سان  
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واجب وطني أصيلإشراك الشباب في الديمقراطية

افتتاحية العدد

من نحن؟
لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشورى

مبجل�س  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ل���ج���ان  اإح������دى  ه���ي 
ال�شورى، ومت ت�شكيلها وفق اقرتاح تقدم به 
عدد من اأع�شاء املجل�س، وتخت�س بدرا�شة 
النافذة  الوطنية  وال��ق��وان��ني  الت�شريعات 
التفاقيات  وقواعد  مبادئ  مع  وموائمتها 
بحقوق  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��دول��ي��ة  وامل���ع���اه���دات 
الإن�شان امل�شادق عليها يف اململكة، واقرتاح 
تقدمي  اإىل  اإ�شافة  لذلك،  الالزمة  التعديالت 

فيما  الأخ��رى  املخت�شة  اللجان  اإىل  ال��راأي 
ت�شكيل  مت  وق��د  الإن�����ش��ان.  بحقوق  يتعلق 
عائ�شة  )ال��دك��ت��ورة  اأع�����ش��اء   7 م��ن  اللجنة 
خالد  ال�شيخ  الدكتور  رم��زي،  هالة  مبارك، 
اآل خليفة، جمعة الكعبي، جميلة  بن خليفة 
�شلمان، اإبراهيم ب�شمي، اأحمد بهزاد(، وفق 
النعقاد  دور  خالل  املجل�س  عن  �شدر  قرار 

الثالث من الف�شل الت�شريعي الثالث. 



»الشورى« يدعو شباب الوطن للتفاعل بقوة في المجتمع والمشاركة في بناء نهضته

يف جتاوب مع احتفال العامل باليوم الدويل لل�شباب 
اأغ�شط�س املا�شي.. وجه معايل ال�شيد علي بن �شالح 
اأع�شاء  من  وع��دد  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  ال�شالح 
املجل�س ال�شورى الدعوة لل�شباب البحريني للتفاعل 

بقوة يف املجتمع وامل�شاركة يف بناء نه�شته.
ال�شالح رئي�س  ال�شيد علي بن �شالح  اأكد معايل  فقد 
دعم  م��ن  ال��وط��ن  �شباب  ب��ه  يحظى  م��ا  على  جمل�س 
للتفاعل  اإياهم  داعيًا  متوا�شل،  وت�شجيع  وم�شاندة 
�شمن  نه�شته  بناء  يف  وامل�شاركة  املجتمع  يف  بقوة 
م�����ش��رية ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ي ي��ق��وده��ا ح�شرة 
خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  ح��م��د  امل��ل��ك  اجل��الل��ة  ���ش��اح��ب 
عن  معربًا  ورع���اه،  الله  حفظه  امل��ف��دى  ال��ب��الد  عاهل 
البحرين  مملكة  به  تزخر  باتت  مبا  واعتزازه  فخره 
ال�شامية  والتوجيهات  الأبوية  الرعاية  هذه  بف�شل 
من قيادات �شبابية واعية يف خمتلف ميادين العمل، 

والتي ت�شكل نواة حقيقية مل�شتقبل زاهر للبالد.
عاتق  على  امللقى  الكبري  ال��دور  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
وتنفيذية  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ���ش��ل��ط��ة  م���ن  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع 
من  واع  جيل  بناء  يف  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
فخر  بكل  بالده  خدمة  اإىل  املتطلع  الطموح  ال�شباب 
واعتزاز، موؤكدا على ما تولية ال�شلطة الت�شريعية من 
خالل  املهمة  املجتمعية  ال�شريحة  لهذه  خا�شة  عناية 
ب�شوؤونهم  تعني  التي  الت�شريعات  ودرا���ش��ة  بحث 
وت��ن��ه�����س ب��ق��درات��ه��م وط��اق��ات��ه��م، م��ع��رب��ا ع��ن ثقته 
بال�شباب البحريني وتطلعه لبذل كل اجلهود التي من 

�شاأنها رفعة هذا الوطن.

مبارك: تحقق الكثير من اإلنجازات 
الشبابية

من جهتها، اأكدت �شعادة الدكتورة عائ�شة �شامل مبارك 

اأن  ال�شورى  مبجل�س  الإن�شان  حقوق  جلنة  رئي�شة 
مملكة البحرين متكنت من خالل امل�شروع الإ�شالحي 
البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جلاللة 
املفدى من حتقيق الكثري من الإجنازات ال�شبابية يف 

املجالت الثقافية والريا�شية والجتماعية وغريها.
الوطنية  ال�شرتاتيجيات  تفعيل  اإىل  مبارك  ودع��ت 
البحريني،  ال�شباب  ب��واق��ع  بالنهو�س  تعنى  التي 
من  ملزيد  بحاجة  ت��زال  م��ا  ال�شباب  فئة  اأن  م�شرية 
والنهو�س  تطلعاتها  لتحقيق  واله��ت��م��ام  ال��رع��اي��ة 
مب�����ش��ت��واه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي والج��ت��م��اع��ي وال�����ش��ح��ي 

والقت�شادي وغريها.
ول��ف��ت��ت اإىل اه��م��ي��ة ال���ش��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب ال���دول 
البيئة  وت��وف��ري  ال�شباب  رع��اي��ة  جم��ال  يف  الأخ���رى 
يخدم  مبا  وتوظيفها  اإمكانياتهم  ل�شتثمار  املنا�شبة 
وطنهم، وذلك �شعيًا لال�شتفادة قدر الإمكان من الوقت 
تبني  ع��رب  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملي  التطور  ملواكبة 
خطوات عملية اأكرب واأكر فاعلية يف املراحل املقبلة.

بالتاأكيد  ت�شريحها  م��ب��ارك  عائ�شة  د.  واختتمت 
امل�شتقبل  �شناعة  يف  ال�شباب  م�شاركة  �شرورة  على 
وامل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية من خالل ممار�شتهم 
جمل�س  لع�شوية  والن��ت��خ��اب  ال��رت���ش��ح  يف  حلقهم 
جمتمع  البحريني  جمتمعنا  واأن  خا�شة  ال��ن��واب 
�شوت  لل�شباب  يكون  اأن  ال�شروري  من  ل��ذا  �شاب، 
م�شموع �شمن ال�شلطة الت�شريعية يعرب عن تطلعاتهم 

واآمالهم.

الذوادي: الشباب أساس التنمية والتطور
يف حني اأكد �شعادة ال�شيد خليل اإبراهيم الذوادي 
ال�شورى  مبجل�س  ال�شباب  ���ش��وؤون  جلنة  رئي�س 
املجتمع  ب��ن��اء  يف  ال���ري���ادي  ال�����ش��ب��اب  دور  ع��ل��ى 

اإىل  لفتا  فيه،  وال��ت��ط��ور  التنمية  ا�شا�س  كونهم 
باعتبارها  ال�شباب  ب�شريحة  الرعاية  زيادة  �شرورة 
احلوا�شن الأ�شا�شية لبناء الأوطان، والتقدم والرفاه 

وال�شتقرار.
يف  تتمثل  ال��وط��ن  ث���روة  اأن  اىل  ال����ذوادي  واأ���ش��ار 
لبناء  املتينة  ال��ق��اع��دة  ه��م  ال�شباب  واأن  مواطنيه، 
اأن  ولب��د  العطاء،  هو  منهم  ننتظره  وم��ا  البحرين، 
تفرقهم  وعدم  وحدتهم  اأهمية  البحرين  �شباب  يدرك 
على اأ�ش�س عن�شرية اأو طائفية للحفاظ على الوحدة 
الوطنية، موؤكدا اأن اللجنة تويل اجلانب الت�شريعي 
خل��دم��ة ���ش��ب��اب ال��ب��ح��ري��ن ب��ك��اف��ة ف��ئ��ات��ه و���ش��رائ��ح��ه، 
على  العاملني  رف�����س  اإىل  ال��وط��ن  ه��ذا  اأب��ن��اء  داع��ي��ا 
الوطن  يخدم  ل  فيما  وا�شتغاللهم  م�شتقبلهم  ه��دم 

واملواطنني.
واأ�شار اإىل اأن الحتفال باليوم العاملي لل�شباب، ميثل 
مراجعة ملا حتقق من برامج تنموية �شبابية وخطوة 
جديدة لو�شع خطط م�شتقبلية لل�شباب، موؤكدا توفري 
ت�شكل  التي  ال�شرورية  واملناخات  لالأجواء  اململكة 
تكرميهم  خ��الل  م��ن  للتميز  لل�شباب  معنويا  ح��اف��زا 
الإجن����ازات  لأ���ش��ح��اب  خا�شة  اجل��وائ��ز،  ومنحهم 

الكبرية يف خمتلف املجالت.
الطاقة  ا�شتثمار  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����ذوادي  ���ش��دد  ك��م��ا 
اأ�شا�س  فهم  والإع��م��ار  البناء  مرحلة  يف  ال�شبابية 
امل�شامل واملتما�شك،  املجتمع  والتطور وبناء  التنمية 
منّوها يف ذات الوقت باأهمية دمج ذوي الحتياجات 
اخلا�شة من ال�شباب �شمن اخلطط الرامية لالرتقاء 
بهذه ال�شريحة باعتبارهم جزءا من املجتمع يتوجب 

الهتمام بهم وحمايتهم.

 خليل الذوادي  د.عائ�شة مبارك  علي بن �شالح ال�شالح 

من أقوال جاللة الملك المفدى
لقد جتددت امل�شرية الواحدة، وا�شتعدنا زمام املبادرة معَا، وانفتح طريق 
احلفاظ  اجلميع  م�شئولية  من  واأ�شبح  اأبوابه،  اأو�شع  على  والعمل  الأمل 
التي  املتنامية  الدميقراطية  اآف��اق  نحو  وتطويرًا،  وم�شاركة  تكاتفًا  عليه 
بعد  التجربة خطوة  واإغناء  املتدرج،  التطور  بنهج  اإل  ال�شعوب  تبلغها  ل 

اأخرى، وال�شتفادة من درو�س العمل الوطني يف خمتلف مراحله.
2002م" دي�شمرب   14 الأول   النعقاد  دور  الأول-  الت�شريعي  الف�شل   - ال�شامي  امللكي  "اخلطاب 



 وفد ال�شعبة البرلمانية خالل م�شاركته في الجتماع 

ال�شباب  الربملانيني  اجتماع  هام�س  على  مت 
الربملاين  لالحتاد   127 اجلمعية  اعمال  �شمن 
ال�����ش��ل��ة وال��ت��ي  ال����دويل والج��ت��م��اع��ات ذات 
اكتوبر  يف  ب��ك��ن��دا  كيبيك  م��دي��ن��ة  يف  ع��ق��دت 
ممثال  لتكون  البحرين  مملكة  اختيار   ،2012
ع��ن ب��رمل��ان��ات امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف فريق 
لتقدمي  الربملانيني  من  ت�شكيله  مت  الذي  العمل 
ب�شوؤون  تعني  جلنة  اإن�شاء  ح��ول  مقرتحات 
اإطار  يف  وقانوين  به  معرتف  ككيان  ال�شباب 
ال��دويل، وذل��ك بناًء على ما  الحت��اد الربملاين 
 )126( اجتماع اجلمعية  عليه يف  التوافق  مت 
الذي عقد يف العا�شمة الأوغندية كمبال خالل 
�شهر ابريل من العام ذاته، بحيث يتوىل فريق 
العمل و�شع الهيكل التنظيمي لهذه اللجنة يف 
اإطار قانوين يتم تقدميه اىل اللجنة التنفيذية 
التابعة لالحتاد. وقد مت بالفعل يف �شهر مار�س 
من العام 2014م، خالل اجتماع الدورة 130 
جنيف،  يف  الدويل  الربملاين  الحتاد  جلمعية 
لتاأ�شي�س  عمل  ن��ظ��ام  م�شروع  على  امل��واف��ق��ة 
للربملانيني  ال��دويل  الربملاين  الحت��اد  منتدى 
ال�شباب، بحيث ينعقد هذا املنتدى �شمن اعمال 
الربملاين  الحت��اد  جلمعية  دوري  اجتماع  كل 

احلاكم  للمجل�س  تو�شياته  وي��رف��ع  ال���دويل، 
يف  املقبل  الجتماع  يف  �شيتم  فيما  لإق��راره��ا، 
الإجرائية  القواعد  املوافقة على  اكتوبر،  �شهر 
الربملانيني  ومنتدى  املنتدى.  بهذا  اخلا�شة 
ال�شباب هو كيان دائم �شمن الحتاد الربملاين 
ال�����دويل ي�����ش��م يف ع�����ش��وي��ت��ه ب��رمل��ان��ي��ني من 
النوعية  امل�شاركة  بتعزيز  ويهتم  ال�شباب، 
والحت��اد  الربملانات  يف  ال�شباب  من  والكمية 
على  املنتدى  يعمل  بحيث  ال��دويل،  الربملاين 
جلان  اأم��ام  املطروحة  الق�شايا  كافة  مناق�شة 
الحت��اد ال��ربمل��اين ال���دويل، وذل��ك من منظور 
تو�شياته  وي��ع��د  ال�����ش��ب��اب،  بق�شايا  ي��رت��ب��ط 
على  ب��دوره��ا  �شتعر�س  والتي  بها،  اخلا�شة 
بالحتاد  احلاكم  واملجل�س  املخت�شة  اللجان 
�شمن  لت�شمينها  مت��ه��ي��دا  ال����دويل  ال��ربمل��اين 
الحتاد  عن  �شت�شدر  التي  العامة  التو�شيات 
يف ختام اجتماعاته العامة، اإ�شافة لخت�شا�س 
ذات  اأخ��رى  مو�شوعات  اأية  مبناق�شة  املنتدى 
عالقة بق�شايا ال�شباب واإطالع املجل�س احلاكم 

يف الحتاد الربملاين الدويل ب�شاأنها.

يعقد اجتماعات مصاحبة ضمن اعمال االتحاد البرلماني الدولي..
البحرين تمثل المجموعة العربية في اقتراح تأسيس 

منتدى دولي دائم للبرلمانيين الشباب

• الحتاد 	 جمعيات  يف  ال�شباب  الربملانيني  وج��ود  زي��ادة  خالل  من  وال�شمولية  التنوع  تو�شيع 
الربملاين الدويل والجتماعات.

• ال�شباب يف 	 الدويل من خالل دمج منظور  لل�شباب يف الحتاد الربملاين  امل�شافة  القيمة  تعزيز 
الدويل  الربملاين  الحت��اد  وبناء اجل�شور بني  والعمل  ال��دويل  الربملاين  الحت��اد  اأعمال  جدول 

ومنظمات ال�شباب. 
• حتقيق اأف�شل الربملانات واأقوى الدميقراطيات من خالل تعزيز م�شاركة ال�شباب يف الربملانات 	

وتعزيز م�شاركة ال�شباب يف العملية ال�شيا�شية. 
• اأف�شل وتنفيذ القرارات والتو�شيات الواردة يف قرار الحتاد الربملاين الدويل 	 �شمان متابعة 

حول "م�شاركة ال�شباب يف العملية الدميقراطية"، التي اعتمدتها اجلمعية 122 يف بانكوك. 

ور�شة  ع��ن  ���ش��درت  ال��ت��ي  التو�شيات  ت�شمنت 
الفتيات ال�شابات التي عقدت بالعا�شمة امل�شرية 
اغ�شط�س   27 اإىل   26 من  الفرتة  خالل  القاهرة 
الربملانية  ال�شعبة  وفد  مب�شاركة  وذلك  املا�شي، 
وع�شوية  تقوي  �شو�شن  النائب  �شعادة  برئا�شة 
جمل�س  ع�شو  رم���زي  ه��ال��ة  ال���ش��ت��اذة  ���ش��ع��ادة 
لو�شائل  املحوري  الدور  على  التاأكيد  ال�شورى، 
امل��راأة، �شواء  التوعية بحقوق  الإعالم يف جمال 
ذاتها  امل��راأة  وع��ي  رف��ع  اأو  ككل،  املجتمع  توعية 
بحقوقها و�شبل ممار�شتها، مع التاأكيد على اأهمية 
لر�شم  كاأ�شا�س  واحتياجاته  اجلمهور  درا���ش��ة 
وتنفيذ ال�شيا�شات للربامج الإعالمية املخ�ش�شة 
لذلك، مع اأهمية تخ�شي�س برامج اإعالمية لتوعية 
دوره��ا  زي���ادة  على  وحتفيزها  الريفية  امل����راأة 

ال�شيا�شي والجتماعي والقت�شادي.
ت���اأت���ي ه���ذه ال��ت��و���ش��ي��ات ���ش��م��ن جم��م��وع��ة من 
ور�شة  اإل��ي��ه��ا  خل�شت  ال��ت��ي  املهمة  التو�شيات 
العمل، والتي تعد اأخر ور�س العمل اخلم�س التي 
مت الإعداد لها وتنظيمها من قبل الربملان العربي 
ملوؤمتر عام يبحث  الإع��داد والتح�شري  اإط��ار  يف 
الع�شر  حتديات  �شوء  يف  العربية  املراأة  ق�شايا 
جامعة  عربية  بوثيقة  اخل��روج  بهدف  ال��راه��ن، 
حيث  العربي،  العامل  يف  العربية  امل��راأة  حلقوق 
�شلطت هذه الور�شة ال�شوء على ق�شايا الفتيات 

حتديدا.  

انعقدت في القاهرة بمشاركة 
وفد الشعبة البرلمانية..

ورشة الفتيات الشابات تسلط الضوء 
على الدور التوعوي لإلعالم

أهداف منتدى البرلمانيين الشباب
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حقوقك في التشريع
للمواطنني، رجاًل ون�شاًء، حق امل�شاركة يف ال�شوؤون 

العامة والتمتع باحلقوق ال�شيا�شية، مبا فيها حق النتخاب 
والرت�شيح، وذلك وفقًا لهذا الد�شتور ولل�شروط والأو�شاع 
التي يبينها القانون. ول يجوز اأن يحرم اأحد املواطنني من 

حق النتخاب اأو الرت�شيح اإل وفقًا للقانون.
د�شتور مملكة البحرين- الفقرة )ه�( من املادة الأوىل 

حقائق وأرقام
•  الأفراد ما بني �شني 15 و 25 ي�شكلون خم�س �شكان العامل.	
•  100 برملان احتفل باليوم الدويل للدميقراطية منذ عام 	

2008م.
• م�شتوى 	 على  الربملانيات  الن�شاء  عدد  متو�شط   %21.9  

العامل.

امل�شدر: موقع الحتاد الربملاين الدويل

ثقافة حقوقية
الحقوق السياسية في المواثيق الدولية

الفقرات  يف  وال�شيا�شية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  ن�س 
الفقرات  يف  وال�شيا�شية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  ن�س 
)اأ، ب،ج( من املادة )25( على اأن " يكون لكل مواطن، دون اأي وجه من 
وجوه التمييز احلقوق التالية، التي يجب اأن تتاح له فر�شة التمتع بها 

دون قيود غري معقولة:
• بوا�شطة 	 واإما  مبا�شرة  اإما  العامة،  ال�شوؤون  اإدارة  يف  ي�شارك  اأن 

ممثلني يختارون يف حرية.
• اأن ينتخب وُينتخب، يف انتخابات نزيهة جترى دوريًا بالقرتاع 	

ال�شري،  وبالت�شويت  الناخبني  بني  امل�شاواة  ق��دم  وعلى  العام 
ت�شمن التعبري احلر عن اإرادة الناخبني

• تقلد 	 فر�شة  ���ش��واه،  م��ع  عموما  امل�����ش��اواة  ق��دم  على  ل��ه،  تتاح  اأن 
الوظائف العامة يف بلده. 

التفاقية  هذه  على  املوقعة  الأط��راف  ال��دول  كافة  ال��دويل  العهد  ويلزم 
الدولية احرتام احلقوق املدنية وال�شيا�شية لالأفراد، وت�شمل احلق يف 
وحقوق  الإن�شان،  وحرية  التعبري،  وحرية  الدينية،  واحلرية  احلياة، 

التجمع والنتخاب، والتقا�شي، واملحاكمة العادلة.
احلقوق  ممار�شة  على  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  العاملي  الإع���الن  ن�س  فيما 
" لكل  اأن  فيها  جاء  والتي   ،)21( امل��ادة  من   )1( الفقرة  يف  ال�شيا�شية 
اإما مبا�شرة واإما  اإدارة ال�شئون العامة لبلده  �شخ�س حق امل�شاركة يف 

بوا�شطة ممثلني يختارون بنزاهة وحرية ".
ويف اإطار م�شاعي مملكة البحرين نحو تاأكيد التزامها باحرتام حقوق 
على  اململكة  و�شادقت  وقعت  فقد  ال�شيا�شية،  احلقوق  ومنها  الإن�شان، 

العديد من التفاقيات واملعاهدات الدولية، ومنها التفاقيات املذكورة.

حدث في الجلسة
السماح لمن بلغ 20 عامًا باالنضمام 

للجمعيات السياسية
قانون  بتعديل  قانونني  مل�شروعي  بحثة  خ��الل  ال�����ش��ورى  جمل�س  واف���ق 
نهاية  مع  املجل�س  عقدها  التي  اجلل�شات  اإح��دى  يف  ال�شيا�شية  اجلمعيات 
بلغ  ملن  ال�شماح  على  الثالث،  الت�شريعي  الف�شل  من  الرابع  النعقاد  دور 
مبرئيات  عماًل  وذلك  ال�شيا�شية،  اجلمعيات  اإىل  بالن�شمام  كاملة  عامًا   20
تخفي�س  على  ن�شت  والتي  ال�شيا�شي  املحور  يف  الوطني  التوافق  حوار 
�شن  اأهمية ربط  التاأكيد على  ال�شيا�شية، مع  اإىل اجلمعيات  الن�شمام  �شن 
وذلك  ال�شيا�شية،  احلقوق  مبا�شرة  قانون  يف  املذكور  بال�شن  الن�شمام 
الن�شمام  �شن  يكون  اأن  اإىل  ذهب  والذي  النواب  قرار جمل�س  يخالف  مبا 

للجمعية مطابقا ل�شن من يتقدم بطلب تاأ�شي�شها، والذي حدده ب� 21 عامًا.

تصميم وتنفيذ قسم شؤون اإلعالم - إدارة العالقات الربملانية واإلعالم


