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بيان مجلس الشورى لمناسبة  الذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل  

 الوطني

يرفععم مجلععس الشععورى يسععمى هيععاو الت ععابي ويطيععى التبري ععاو يلععى الم ععام ال ععامي  

لحضعععرا بعععاالى الجملعععة الملعععى المعععي بعععن عي عععى هل فلي عععة  عا عععل العععبمد الم عععيى 

ال ظععهللا و ورعععاإ  ويلععى بععاالى ال ععمو المل ععي انميععر سععلمان بععن المععي هل فلي ععة ولععي 

بمناسعععبة  حعععرين العععوفي الع عععي ر عععيس مجلعععس العععو رال ال ظعععهللا و  ويلعععى  ععععى الب

العمععل  االت ععال ممل ععة البحععرين بالععذكرى الحاديععة و العشععرين للتصععويت علععى ميثععاق

العععوطني  العععذ   ععع  ل ابيم عععة الضعععارية وديم راطيعععة را عععيا  لم عععيرا ا بعععم  

 والتحييث والتنمية الشاملة والم تيامة  وترسيخ يركان دولة المؤس او وال ابون. 

 ععل ال  ععر وا عتععشا  لنشععيي بنجععا  ممل ععة البحععرين   يبنععا فععي مجلععس الشععورى  وب

كعععوبمورا را عععي فعععي التحعععول العععييم راطي وي امعععة دولعععة ال عععابون والمؤس عععاو   ير 

للع ععي الشا ععر    عع ل ميثععاق العمععل الععوطني كمععا يكععي لملععة الملععى الم ععيى   و ي ععة 

والشعععى  ير تعععي  ععذإ المناسععبة الوطنيععة محيععة لتجييععي الع ععي والععو ل بععين ال يععادا 

واسعععتذكار المنجعععشاو  والم ت عععباو الوطنيعععة المتوابعععلة التعععي تشععع ي ا ممل عععة 

 البحرين في المجا و وال ياعاو كافة. 

ويؤكععي مجلععس الشععورى ينط ال ععلية التشععريعية  اسععتياعت ب ضععل مععا تحظععى بععهللا مععن 

دعععو وم ععابيا مععن لععين ال يععادا الح يمععة  ين تح ععا تيلعععاو وطموالععاو لملععة الملععى 

  التعععي بعععا علي عععا ميثعععاق العمعععل العععوطني  معععن فعععمل تيعععوير وتحعععييث الم عععيى

بتعععاون مثمععر بععين ال ععليتين  التشععريعاو وال ععوابين لتتواكععى مععم  ععيو ومبععاد  الميثععاق 

التشععععريعية والتن يذيععععة  بالشعععع ل الععععذ  يصععععى فععععي مصععععلحة الععععوطن والمععععواطن 

 بمال ممل ة البحرين وت يم ا.  ويعش 

فععي  و علععى ممل ععة البحععرين   عش ععا ورفعت ععو ومنعت ععاب ععول المععولى عععش  ولععل ين يععيي

 ظل  يادا لملة الملى الم يى ال ظهللا و ورعاإ. 

 ابت ى 

 


