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الربنامج االنتخابي
2014 جلمعية املنرب الوطني اإلسالمي

تسعى جمعية املنبر الوطني اإلسالمي من خالل املشاركة في االنتخابات 

النيابية والبلدية إلى العمل مع املخلصني لتوفير حياة كرمية للمواطن 

البحريني وتطوير اخلدمات احلكومية ومراجعة التشريعات والقوانني، 

إضافة إلى دعم االقتصاد الوطني وتوفير األمن واالستقرار ململكة 

جانبًا من طموحات   – تقديرنا  البرنامج - في  ويلبي هذا  البحرين. 

املواطن ومتطلبات التطوير والتحديث للتشريعات والقوانني، وتشديد 

الرقابة على األداء احلكومي، متاشيًا مع الشعار الذي تبنته جمعية 

املنبر الوطني االسالمي.

    »أحبك يا وطني : إصالح .. أمان .. تنمية«.
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احملور األول: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومكافحة الفساد

مكافحة الفساد املايل واإلداري واحلفاظ على املال العام

السلطة  أداء  على  البرملانية  الرقابة  ممارسة  النواب  بقية  مع  بالتعاون  املنبر  كتلة  تواصل 

التنفيذية من خالل األدوات الرقابية املتاحة مثل املشاركة في جلان التحقيق وأسئلة الوزراء 

واالستجواب. ويعد تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية رافدا مهما للنواب لتوظيفه في كشف 

وفضح التجاوزات واملخالفات ومحاسبة املتجاوزين للحفاظ على املال العام ومكافحة الهدر 

والفساد.

عنها  نتج  بالفساد  اتهامات  للوزراء حول  تقدميها  في استجوابات عدة مت  الكتلة  وشاركت 

طرح الثقة في وزير سابق، كما شاركت في جميع جلان التحقيق البرملانية املتعلقة بتجاوزات 

ومخالفات إدارية ومالية كالتحقيق في أمالك الدولة وغيرها، وتقدمت الكتلة مبئات األسئلة 

بالغًا  الكتلة اهتماما  الواقعة في وزاراتهم. كذلك أولت  التجاوزات  العديد من  للوزراء حول 

مبكافحة الفساد األخالقي حيث قدمت العديد من االقتراحات بقانون وبرغبة وعدد من األسئلة 

برنامجنا  فإن  اجلهود  لتلك  ومواصلة  والدعارة.  واملخدرات  املسكرات  مكافحة  بخصوص 

االنتخابي سوف يتضمن القضايا التالية:

متابعة مخرجات تقارير ديوان الرقابة املالية   

والهيئات  ــوزارات  الـ ومحاسبة  ــة  واإلداريـ

املخالفة.

إنشاء محكمة خاصة للفساد لتسريع عملية   

في  ضبطها  يتم  التي  املمارسات  مقاضاة 

من  كشفه  يتم  وما  الرقابة  ديــوان  تقارير 

وآليات  وسائل  عبر  وجتـــاوزات  مخالفات 

أخرى.

ديوان    تقرير  مع  التعامل  إجــراءات  تسريع 

الالئحة  تعديل  خــالل  من  املالية  الرقابة 

الداخلية ملجلس النواب.

متابعة أداء احلكومة من خالل الرقابة على   

للميزانية  اخلتامية  التقارير  في  صرف  ما 

وكيفية التعامل مع الفائض إزاء العجز.

والفشوت    السواحل  حلماية  تشريعات  سن 

واملناطق البحرية الفطرية من الدفن اجلائر 

واملهدد للثروة البحرية والسياحية.

مراقبة حسابات مداخيل الثروة النفطية.  
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احملور األول: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومكافحة الفساد

احملور الثاين: حتسني مستوى املعيشة

مكافحة الفساد األخالقي
قيمه وأخالقه، ويهدد  املجتمع في  الفساد حيث يضرب  أنواع  الفساد األخالقي هو أخطر 

وحدته ومتاسكه، ويزلزل أركانه، وهو ما يعجل بإنهياره. وقد كان لكتلة املنبر دورًا كبيرًا في 

مكافحة التجاوزات األخالقية خالل الفصول التشريعية السابقة وتسعى »املنبر« لتحقيق عدد 

من املشروعات في هذا املجال في الفصل التشريعي القادم: 

املــســكــرات    مكافحة  مــقــتــرحــات  متابعة 

واملخدرات التي تقدمت بها اجلمعية بالتعاون 

مع باقي النواب.

انشاء مراكز لرعاية وعالج املدمنني.  

وتشديد    الفنادق  على  املفتشني  عدد  زيادة 

اجراءات مكافحة الدعارة.

غير    املــمــارســات  على  العقوبات  تشديد 

مراجعة  عبر  للتقاليد  واملخالفة  األخالقية 

قانون العقوبات.

في حتقيق  النواب  بقية  مع  وباملشاركة  السابقة  التشريعية  الفصول  في  املنبر  كتلة  جنحت 

العديد من اإلجنازات وإقرار العديد من القوانني املتعلقة بتحسني مستوى املعيشة للمواطن 

وحتسني مستوى الدخل ومكافحة الغالء. وتواصل اجلمعية من خالل برنامجها هذا اهتمامها  

بتحسني األحوال املعيشية للمواطنني سواء في القطاع العام أو اخلاص. 

دعم قطاع املتقاعدين 
تقدمًا    األكثر  كانت  املنبر  كتلة 

في  إجنازًا  واألكثر  وأسئلة  باقتراحات 

التشريعية  الفصول  خالل  املجال  هذا 

السابقة وستواصل عملها خالل الفصل 

اإلجنازات  من  ملزيد  القادم  التشريعي 

للمتقاعدين من خالل املشاريع التالية :

تفعيل مقترح توحيد املزايا للمتقاعدين   

في كافة القطاعات.

توفير مزايا بطاقة املسنني للمتقاعدين.  

املشاريع    في  للمتقاعدين  الدعم  توفير 

التجارية ولريادة األعمال.

دعم الرواتب واألجور واملعاشات
الرواتب    زيادة  في  الكتلة  ساهمت 

املاضية  الفترة  خالل  واملعاشات 

وستعمل مستقباًل على حتقيق تطلعات 

أكبر  زيادات  في  املواطنني  وطموحات 

من خالل التقدم باالقتراحات التالية :

رواتب    في  بزيادة  بقانون  اقتراح 

واخلاص  العام  القطاع  في  املوظفني 

ومعاشات  والعسكريني(  )املدنيني 

املتواصلة  الزيادات  ملواكبة  املتقاعدين 

في االسعار.

القطاع    رواتب  لدعم  صندوق  إنشاء 

اخلاص.
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   تؤثر العملية التشريعية على الدولة في جميع املجاالت سياسية واقتصادية واجتماعية ومتس 

بشكل مباشرة في حياة املواطن اليومية . وقد ساهمت كتلة املنبر الوطني اإلسالمي في الفصول 

التشريعية السابقة بالعديد من االقتراحات بقانون التي حتولت لقوانني سارية .وبالرغم من هذا 

النجاح في إقرار القوانني إال أن العملية التشريعية تكبلها عدد من القيود واإلجراءات التي تنتقص 

من سلطة املجلس النيابي املنتخب والئحته الداخلية التي أدت إلى تكدس العديد من االقتراحات 

وبقانون ومشاريع القوانني التي مت تقدميها من قبل كتلة املنبر وغيرهم من أعضاء مجلس النواب 

ووافق عليه مجلس النواب بأغلبية كبيرة ولكن مت تعطيلها بوضعها في أدراج مجلس الشورى، 

ومن أمثلة ذلك: قانون حظر املسكرات، قانون دعم املتقاعدين، والعديد من املشاريع األخرى. كذلك 

اتسمت التعديالت على آلية االستجواب التي مت إقرارها مؤخرًا بتراجع واضح في قدرة مجلس 

النواب على محاسبة ومراقبة أداء الوزراء،لذا تطمح جمعية املنبر في هذا احملور العمل مع باقي 

الوزراء  النيابي املنتخب ومراجعة عملية استجواب  النواب على تعزيز دور وصالحيات املجلس 

لتفعيل ودعم سلطة الرقابة للمجلس املنتخب لكي ميثل صوت الشعب وتطلعات املواطنني. وعليه 

فإن برنامجنا االنتخابي يتضمن ما يلي:

التشريعية  العملية  تطوير 
وصالحيات اجمللس املنتخب

النواب    ضبط شروط الترشح لعضوية مجلس 

ومستوى  كــفــاءة  لــزيــادة  البلدية  واملجالس 

مؤهالت النواب.

في    الثقة  وطــرح  االستجواب  عملية  تطوير 

الوزراء لزيادة كفاءتها، وتعزيز أدوات مجلس 

النواب الرقابية على السلطة التنفيذية.

تعديالت دستورية تعزز مبدأ التوافق 
بني مكونات الشعب

واحدة    مرة  الوطني  املجلس  انعقاد  ضــرورة 

مشاريع  اقتراحات  لنقاش  األقل  على  سنويا 

املتقاعدين  دعم  )كاقتراحات  املعطلة  القوانني 

اختلف  مما  وغيرها  اخلمر  انتشار  ومكافحة 

عليه املجلسان وتعطل ولم يبت فيه منذ سنوات 

لعدم انعقاد املجلس الوطني(.

تعديل دستوري يقضي باعتماد القوانني التي   

أو  النواب  مجلس  أعضاء  ثلثي  عليها  يوافق 

الشورى،  مجلس  على  عرضها  دون  من  أكثر 

وذلك لزيادة صالحيات املجلس املنتخب وتعزيز 

مبدأ التوافق.

للرد    للحكومة  وقصوى  محددة  فترات  حتديد 

على أسئلة النواب واالقتراحات برغبة.

حتديد فترة ملجلس الشورى للرد على مشاريع   

القوانني التي أقرها مجلس النواب.

احملور الثالث: العملية  التشريعية والتعديالت الدستورية
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الوطني  »املنبر  اهتمامات  صميم  من  للمواطنني  الدولة  تقدمها  التي  املختلفة  اخلدمات  تعتبر 

كطول  املشاكل  من  العديد  من  تعاني  اخلدمات  هذه  أن  إال  تعددها  من  وبالرغم  االسالمي«. 

االنتظار للحصول على اخلدمة، وكفاءة تقدمي اخلدمة، وصعوبات في إيصالها ملستحقيها. ومن 

هذا املنطلق ستعمل كتلة املنبر على حتسني اخلدمات العامةكاإلسكان والصحة والتعليم وغيرها 

لتحقيق طموحات وتطلعات املواطن في توفير خدمات مالئمة  تتناسب وحياة معيشية كرمية .

حتسني اخلدمات اإلسكانية
اخلدمات    على  احلصول  اشتراطات  مراجعة 

اإلسكانية وفصل راتب الزوج عن الزوجة عند 

طلب اخلدمات االسكانية.

وضع حد زمني أقصى لفترة االنتظار للحصول   

على اخلدمة االسكانية.

تشريعات تنظم وتهدف للمحافظة على احتياطي   

األراضي لألجيال.

اقتراح قانون متكامل لإلسكان.  

الغاء الفوائد الربوية في اخلدمات االسكانية.  

تطوير اخلدمات الصحية
املزمنة    األمــراض  لعالج  وطنية  استراتيجية 

والتعامل معها صحيا واجتماعيا.

دعم توفير التأمني الصحي لغير املواطنني.  

توحيد السجالت الصحية وملفات املرضى بني   

مستشفيات اململكة.

تطوير التعليم والتدريب
قوانني    ومراجعة  العالي  التعليم  قانون  تطوير 

الترخيص للجامعات واملعاهد.

مراجعة أداء التعليم األساسي في مواد املواد   

األساسية في اململكة مقارنة باملستوى العاملي 

ودراسة أسباب القصور.

دعم ميزانيات البحث العلمي واالبتكار في كافة   

املراحل التعليمية خصوصًا في التعليم العالي.

من    العمل  ســوق  حــاجــات  مواكبة  تشجيع 

التخصصات واملهارات واملهن.

وامليزانية    احلــوافــز  عبر  التعليم  مهنة  دعــم 

املخصصة لها والتطوير املهني.

التطوير احلضري
التطوير احلضري للمناطق القدمية والتاريخية  

املناطق    جلعل  واحلوافز  القوانني  من  حزمة 

عيسى  ومدينة  واملنامة  احملــرق  في  القدمية 

وغيرها جاذبة للمواطنني.

للتنمية    تــهــدف  حكومية  خــدمــات  مشاريع 

احلضرية لتوفير البيئة احلاضنة للمواطنني في 

املناطق القدمية، مثل زيادة عدد املواقف وتوفير 

اخلدمات.

نقل سكن العمال إلى مناطق منظمة مخصصة   

لذلك وتوفير الدعم املالي للبيوت اآليلة للسقوط.

وتوفير    وترميمها  التراثية  البيوت  على  احلفاظ 

البنية التحتية جلذب السياحة التاريخية.

يؤهلها    مبا  العامة  املواصالت  منظومة  تطوير 

التنقل داخل  للمواطنني في  لالستخدام كبديل 

اململكة.

احملور الرابع: حتسني اخلدمات العامة
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احملور الرابع: حتسني اخلدمات العامة

بكل    والثقافة  الفن  بحركة  االهتمام  من  املزيد 

مكوناتها واحتضان الكفاءات البحرينية ودعمها 

وزيادة فرص جناحها.

تطوير قطاع الرياضة والشباب  

الرياضة    لتطوير  واضحة  استراتيجية  وضع 

البحرينية وتأكيد حضور البحرين في الفعاليات 

بالعنصر  االهتمام  العاملية من خالل  الرياضية 

وتفوقه  تدريبه  ــروف  ظ وحتسني  البحريني 

الرياضي.

وإرجــاع    الرياضية  األندية  أواضــع  مراجعة 

وتوفير  الشباب  خدمة  في  الــريــادي  دورهــا 

االمكانيات املناسبة لتنمية طاقاتهم االبداعية.

حماية وحتسني مستوى البيئة       
التي    التشريعات  وسن  والفشوت  السواحل  حماية 

تكافح الردم العشوائي والذي يهدد احلياة الفطرية 

واملوائل السمكية.

إلزام الشركات الكبرى مبراقبة مستوى االنبعاثات   

والتلوث والشفافية في إعالنها للجمهور.

تطوير قطاعي اإلعالم والفنون
احلفاظ على الهوية الوطنية وتنوعها في وسائل   

اإلعالم املختلفة.

فتح املجال للكفاءات البحرينية املتخصصة لتأخذ   

دورها في النشاط اإلعالمي والثقافي ومتثيلها 

في املجالس اإلعالمية ذات االختصاص.

العاملي من  امللتقى االقتصادي  الذي يصدر عن  التنافسية  البحرين في تقرير    تراجع تصنيف مملكة 

املركز ٣٥ بني ١٤٤ دولة )عام ٢٠١٢( إلى املركز ٤٤ )عام ٢٠١٤(، وذلك ألسباب عديدة من أهمها تراجع 

والتطوير،  العلمي  والبحث  لالبتكار  العالي وفي اجلاهزية  والتعليم  التدريب  البحرين في قطاع  مستوى 

إضافة إلى شكوى قطاع األعمال من البيروقراطية احلكومية املتزايدة وضعف أخالقيات املهنة لدى العمالة 

احمللية. كما أدت األزمة املالية وأزمة ٢٠١١ إلى تباطؤ احلركة االقتصادية في اململكة وأثرت على جذب 

االستثمارات اخلارجية. وقد كانت البحرين سباقة بني دول اخلليج في جلب بعض املشاريع الكبرى في 

السبعينيات مثل »ألبا« واحلوض اجلاف، والتي كانت تهدف لتنويع مصادر الدخل االقتصادي والتوازن 

بني موارد النفط واملشاريع الصناعية الكبرى. ولكن لألسف توقفت هذه املشاريع بعد ذلك وزاد االعتماد 

على مصادر الدخل النفطية. ونحن نعتقد بأن البحرين قادرةعلى العودة ملنافسة دول املنطقة في جذب 

وبناء املشاريع الكبرى التي تخدم االقتصاد وتؤدي إلى تنمية مصادر الدخل ومكافحة البطالة.

تخفيف البريوقراطية وتشجيع رأس 
مملكة  يف  االستثمار  على  املال 

البحرين
مراجعة انسيابية إجراءات الترخيص وضمان   

سالسة اخلدمات .

ضريبية    وإعــفــاءات  تشجيعية  حوافز  توفير 

للشركات الكبرى مبا ال يتعارض مع مصالح 

الشركات الوطنية.

فترات    وتقليص  الــقــضــاء  خــدمــات  تطوير 

الشركات  قانونية حتفز  بيئة  لتوفير  التقاضي 

الكبرى على العمل في البحرين.

البحث  يف  التميز  مراكز  توطني 
واالبتكار يف البحرين

والصيرفة    االقتصاد  في  أبحاث  مركز  إنشاء 

االسالمية.

احملور اخلامس: حتفيز االقتصاد الوطني
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تنشيط املشاريع العقارية املتعرثة
املعطلة    العقارية  املشاريع  وتنشيط  حصر 

واملتعثرة.

وفتح املجال للمواطنني للمساهمة في استكمال   

واملساهمة في املشاريع املعطلة.

ملنع    العقارية  التنمية  ســوق  تنظيم  تشديد 

استغالل املواطنني.

على    الطاقة  مجال  في  أبحاث  مركز  إنشاء 

مستوى منطقة اخلليج العربي.

وفروعها    والتطوير  البحث  ملراكز  حوافز  توفير 

االقليمية جلذبها للمملكة.

البحوث    في  العلمي  البحث  ميزانيات  دعــم 

التطبيقية.

   من أولويات »املنبر اإلسالمي« التي تضمنها نظامها األساسي وبرنامجها العام دعم التوجهات نحو 

الوحدة اخلليجية والتكامل في جميع املجاالت بني دول مجلس التعاون. كما تهتم اجلمعية بحفظ هوية 

البحرين العربية االسالمية ومناهضة محاوالت الهيمنة من القوى الطائفية. كما تولي اجلمعية اهتماما 

بالغا بقضايا األمة والتي تتقدمها القضية الفلسطينية. 

دعم الوحدة اخلليجية
دعم جهود التكامل اخلليجي الساعية لتحقيق   

الكونفيدرالية اخلليجية.

التعاون    مجلس  دول  مــع  الــعــالقــات  تنمية 

والبرملاني  التشريعي  املجال  في  وخصوصا 

واالقتصادي.

ــاوالت الــهــيــمــنــة  ــ ــ ــة حمـ ــض ــاه ــن م
الطائفية على اململكة واملشاريع 
الهوية  تستهدف  التي  االقليمية 

البحرينية
جترمي التعدي على األنبياء والرسل وآل البيت   

والصحابة وأمهات املؤمنني.

الدول    وشعارات  األجنبية  األعالم  رفع  حظر 

املعادية.

مناهضة    على  البرملانية  احملافل  في  العمل 

محاوالت الهيمنة اإليرانية على مملكة البحرين.

على    االعتماد  في  الزيادة  لتخفيف  اجــراءات 

العمالة األجنبية.

دعم األمن ومناهضة العنف
 إنشاء صندوق دعم ضحايا االرهاب والعنف.  

تغليظ العقوبات على العنف السياسي وارهاب   

املواطنني.

الواجب في الصحة    أبناء شهداء  الدولة  تكفل 

والتعليم واالسكان.

دعم قضايا األمة
الشعب    ونضال  الفلسطينية  القضية  دعــم 

الفلسطيني.

األمة    وقضايا  الشقيق  السوري  الشعب  دعم 

األخرى املتعددة.

مواجهة مشاريع التفتيت الطائفي في األمة.  

احملور السادس: األمن اجملتمعي والهوية البحرينية والوحدة 
اخلليجية وقضايا األمة


