
النشرة الدبلوماسية

جســد تــرؤس حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى 
حفظــه الّلــه ورعــاه لوفــد مملكــة البحريــن إلــى اجتماعــات مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى 
مســتوى القمــة فــي دورتهــا الثامنــة والعشــرين التــي عقــدت بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية 
الشــقيقة فــي التاســع والعشــرين مــن شــهر مــارس 2017، حــرص مملكــة البحريــن الشــديد 
علــى دعــم كل جهــد يهــدف إلــى تقويــة األواصــر وتوثيــق العاقــات بيــن الــدول العربيــة، 
وســعيها الدائــم إلــى حمايــة المصالــح العربيــة وتقويــة الصــف ودعــم مســيرة العمــل العربــي 

المشترك.
ولقــد حملــت الكلمــة الســامية لحضــرة صاحــب الجالــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه الّلــه 
بمثابــة  كانــت  حيــث  اســتراتيجية،  رســائل مهمــة ومضاميــن  العربيــة،  القمــة  فــي  ورعــاه 
تشــخيص عميــق ودقيــق للوضــع العربــي الراهــن، ورؤيــة بعيــدة المــدى لكيفيــة تجــاوز هــذا 

الوضع بما يكتنفه من صعوبات ومخاطر وآليات العبور إلى طريق التنمية والتقدم.
إن مملكــة البحريــن جــزء ال يتجــزأ مــن األمــة العربيــة، وتعمــل بــكل جهدهــا وقوتهــا مــن أجــل 
خيــر هــذه األمــة وعزتهــا ووحدتهــا، ومــن هنــا كانــت دعــوة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه الّلــه 
إلــى التصــدي للتنظيمــات اإلرهابيــة التــي تهــدد أمــن واســتقرار الــدول والشــعوب، وإلــى 
ضــرورة تثبيــت وقــف إطــاق النــار فــي األراضــي الســورية لكــي يتهيأ المناخ لتســوية ســلمية 
يرتضيهــا أبنــاء الشــعب الســوري الشــقيق وتضمــن لــه ســيادة دولتــه ووحــدة أراضيهــا، وتأكيــد 
جالتــه علــى أهميــة الحفــاظ علــى وحــدة واســتقرار اليمــن والعــراق ومنــع التدخــات الخارجيــة 
فــي شــؤونهما، وتحقيــق ســام عــادل وشــامل يســترد بــه الشــعب الفلســطيني حقوقــه 
المشــروعة ويقيــم دولتــه المســتقلة علــى كامــل ترابــه الوطنــي، وتنعــم فيــه جميــع دول 

المنطقة باألمن والسام.
كمــا أن التحديــات االقتصاديــة التــي تواجــه الــدول العربيــة ال تقــل خطــورة عــن التحديــات 
األمنيــة، ومــن هنــا كانــت دعــوة عاهــل البــاد المفــدى الســديدة إلــى تطوير اآلليات المناســبة 
ومــن بينهــا آليــة القمــة االقتصاديــة ووضــع مقاربــة شــاملة واســتراتيجية متكاملــة قــادرة 
علــى تجــاوز الصعوبــات التــي تعترضنــا بمــا يضمــن اســتدامة التنميــة التــي نســعى إليهــا، 
فكانــت كلمــة جالتــه معبــرة عــن واقعنــا العربــي ومامســة لــكل قضايــاه ومحــددة لمعالــم 
طريــق التقــدم والرخــاء الــذي ننشــده جميعــًا، ولذلــك جــاء إعــان عمــان خــال القمــة العربيــة 
متوافقــًا ومتناغمــًا مــع كلمــة العاهــل المفــدى رعــاه الّلــه لتشــكل هــذه القمــة بقراراتهــا 

ومخرجاتها دعمًا مهمًا للقضايا العربية، ورفدًا كبيرًا للتعاون والعمل العربي المشترك.

كلمة عاهل البالد المفدى في القمة العربية.. 
رسائل مهمة ومضامين استراتيجية

معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية

القمة العربية..
عالقات أخوية وتنسيق مشترك

حضــرة  شــارك  األردن-  مــارس،   29
بــن  حـمـــد  الـــملك  الجالــة  صاحــب 
البــاد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 
المفــدى فــي أعمــال اجتمــاع مجلــس 
جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى 
القمــة فــي دورتهــا العاديــة الثامنــة 
فــي  عقــدت  والتــي  والعشــرين، 
منطقــة البحــر الميــت برئاســة جالــة 
الملــك عبدالّلــه الثانــي ملــك المملكــة 
األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة. وقــد 
خــرج »إعــان عّمــان« فــي ختــام أعمــال 
تعزيــز  علــى  الحــرص  مؤكــدًا  القمــة 
العاقــات األخويــة والعمــل العربــي 
مختلــف  مواجهــة  فــي  المشــترك 

التحديــات.

مملكة البحريننشرة شهريةإبريل ٢٠١٧ العدد الثالث

قمة بحرينية مصرية في القاهرة
الرئيس السيسي: أمن البحرين والخليج 

العربي من أمن مصر

27 مــارس، القاهــرة – قــام حضــرة صاحــب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
عاهــل البــاد المفــدى بزيــارة رســمية إلــى 
تــم  الشــقيقة،  العربيــة  مصــر  جمهوريــة 
موســعة  مباحثــات  جلســة  عقــد  خالهــا 
عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  مــع فخامــة 
السيســي، بحضــور كبــار المســؤولين مــن 
تعزيــز  ســبل  واســتعراض  البلديــن،  كا 
الوثيقــة  التاريخيــة  األخويــة  العاقــات 

المشــترك. االســتراتيجي  والتعــاون 
ــة الملــك »أن  وخــال المباحثــات، أكــد جال
العاقــات البحرينيــة المصرية هي عاقات 
مــن  راســخة  روابــط  علــى  ومبنيــة  قويــة 
مشــاعر األخــوة والتعــاون المشــترك فــي 
بالــدور  المجــاالت«، مشــيدًا  مــن  العديــد 
المحــوري للشــقيقة مصــر فــي الدفــاع عــن 
ــا األمــة العربيــة ومصالحهــا وحمايــة  قضاي

ــي. األمــن القومــي العرب
ومــن جانبــه، أكــد الرئيس المصري أن »أمن 
ــج العربــي هــو جــزء  مملكــة البحريــن والخلي
ــزأ مــن األمــن القومــي المصــري«،  ال يتج
مؤكــدًا مســاندة بــاده  للمملكــة فــي حربها 
ضــد اإلرهــاب، ومثمنــًا المواقــف األصيلــة 
لمملكــة البحريــن بقيــادة جالــة الملــك تجــاه 
مصــر وشــعبها، ودورهــا المشــرف فــي 

دعــم مســيرة العمــل العربــي المشــترك.
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ــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى، خــال مشــاركته فــي  29 مــارس، األردن - أكــد حضــرة صاحــب الجال
أعمــال القمــة العربيــة الثامنــة والعشــرين فــي منطقــة البحــر الميــت األردنيــة، حــرص مملكــة البحريــن الدائــم علــى وحــدة الصــف 
العربــي، وتعزيــز التعــاون المشــترك فــي مواجهــة التحديــات األمنيــة واالقتصاديــة، مشــيرًا جالتــه فــي كلمتــه الســامية إلــى 

اآلتــي: 

مواجهــة  فــي  لألشــقاء  العــون  ســبل  كل  تقديــم 
التحديــات والمخاطــر والتدخــات التــي تهــدد أمنهــم 
التصــدي العتــداءات  وفــي صدارتهــا  واســتقرارهم، 
التنظيمــات اإلرهابيــة التــي تهــدد ســامة مجتمعاتهــا 

وحيــاة أبنائهــا.

 الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار وســيادة ســوريا واليمــن 
التدخــات  ومنــع  أراضيهــا  ووحــدة  وليبيــا،  والعــراق 

الخارجيــة فــي شــؤونها.

الجــوار  حســن  مبــادئ  بإعــاء  مجــددًا  إيــران  مطالبــة 
اإلمــارات  لدولــة  الحثيثــة  المســاعي  مــع  والتجــاوب 
العربيــة المتحــدة لحــل قضيــة الجــزر اإلماراتيــة الثــاث.

المنطقــة،  فــي  والشــامل  العــادل  الســام  تحقيــق 
الشــعب  باســترداد  مباشــر  بشــكل  والمرتبــط 
فــي  المتمثلــة  المشــروعة  لحقوقــه  الفلســطيني 
إقامــة دولتــه الوطنيــة المســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

الشــرقية.

تطويــر وتفعيــل اآلليــات المناســبة، كآليــة القمــة االقتصاديــة، ووضــع اســتراتيجيات لتقويــة التعــاون والتكامــل العربــي 
الســتدامة التنميــة الشــاملة، وتنفيــذ مشــاريع مشــتركة فــي مجــاالت الطاقــة والنقــل والمواصــات، وتقنيــة المعلومــات 

واالتصــاالت، واألمــن الغذائــي، والرعايــة الصحيــة، وحمايــة البيئــة وغيرهــا.

لدى مشاركة جاللته في أعمال القمة العربية باألردن
جاللة الملك: توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات األمنية واالقتصادية

عقــد جالــة الملــك حفظــه الّلــه ورعــاه مباحثــات رســمية 
الملــك ســلمان  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  أخيــه  مــع 
العربيــة  المملكــة  عاهــل  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن 
الســعودية، تــم خالهــا تعزيــز التشــاور والتنســيق حيــال 
مختلــف القضايــا والتحديــات  بمــا يحفــظ أمــن واســتقرار 
المنطقــة وشــعوبها ويدعــم العمــل العربي المشــترك، 
كمــا اســتعرض جالتــه خــال التقائــه معالــي الســيد 
انطونيــو غوتيريــس األميــن العــام لألمم المتحدة ســبل 
وأكــد جالــة  الدوليــة.  المنظمــة  مــع  التعــاون  تطويــر 
الملــك خــال اســتقباله رؤســاء تحريــر الصحــف المحليــة 
والقائــم بأعمــال وكالــة أنبــاء البحريــن حرصــه الدائــم على 
كفالــة حريــة الــرأي والتعبيــر، ودعــم مــا حققتــه الصحافــة 

الوطنيــة مــن إنجــازات عبــر مســيرتها العريقــة.

أشــاد األميــن العــام لألمــم المتحــدة الســيد انطونيــو غوتيريــس 
بالــدور الــذي تضطلــع بــه مملكــة البحريــن بقيــادة جاللــة الملــك 
المفــدى فــي دعــم جهــود االمــم المتحــدة واســهاماتها فــي 

ــم. ــا االمــن واالســتقرار فــي المنطقــة والعال خدمــة قضاي

على هامش القمة العربية...
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مباحثات لجاللة الملك مع رؤساء الشيشان وفلسطين والسودان والفلبين بالمنامة..
تعزيز عالقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة

عقــد حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى خــال شــهر أبريــل مباحثــات رســمية موســعة 
مــع أصحــاب الفخامــة رؤســاء دول فلســطين والســودان والفلبيــن والشيشــان لــدى زيارتهــم إلــى المملكــة، تــم خالهــا بحــث ســبل 
ــح المشــتركة فــي مختلــف المجــاالت السياســية  ــدان الشــقيقة والصديقــة بمــا يحقــق المصال ــز التعــاون والشــراكة مــع البل تعزي

واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وتأكيــد المواقــف البحرينيــة الثابتــة فــي الحــرص علــى أمــن واســتقرار المنطقــة والعالــم.

جالة الملك المفدى خال اجتماعه مع فخامة الرئيس الفلسطيني. جالة الملك المفدى خال اجتماعه مع فخامة الرئيس الشيشاني.

جالة الملك المفدى خال اجتماعه مع فخامة الرئيس الفلبيني.جالة الملك المفدى خال اجتماعه مع فخامة الرئيس السوداني.

جاللته يستقبل فخامة الرئيس الشيشاني..
الّلــه ورعــاه، وبحضــور صاحــب  اســتقبل جالــة الملــك حفظــه 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد 
الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
يــوم 5 أبريــل فخامــة الرئيــس رمضــان أحمــد قاديــروف رئيــس 
تــم  جمهوريــة الشيشــان الصديقــة، وأجــرى مباحثــات رســمية 
خالهــا اســتعراض عاقــات التعــاون الثنائــي الطيبــة بيــن البلديــن 
الصديقيــن وآليــات تعزيزهــا فــي المجــاالت المختلفــة. كمــا أكــد 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء لــدى اجتماعــه مــع الرئيــس 
الشيشــاني ضــرورة ترقيــة آفــاق التعــاون والتنســيق الثنائــي. 

جاللته يجري مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس السوداني..
أجــرى جالــة الملــك مباحثــات رســمية يــوم 12 أبريــل مــع فخامــة 
الرئيــس المشــير عمــر حســن البشــير رئيــس جمهوريــة الســودان 
االتفاقيــات  اســتكمال  علــى  االتفــاق  خالهــا  تــم  الشــقيقة، 
العاقــات  وتنميــة  لتعزيــز  الشــقيقين  البلديــن  بيــن  الموقعــة 
الثنائيــة. ووجــه جالــة الملــك إلــى اتخــاذ االجــراءات لفتــح ســفارة 

بحرينيــة فــي العاصمــة الســودانية الخرطــوم.

ويلتقي بفخامة الرئيس الفلسطيني..
أكــد جالــة الملــك حفظــه الّلــه ورعــاه، لــدى اســتقباله فخامــة 
الرئيــس محمــود عبــاس رئيــس دولــة فلســطين الشــقيقة يــوم 
10 أبريــل، وبحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر، حــرص المملكــة علــى 
والشــعبين  البلديــن  بيــن  الوثيقــة  األخويــة  العاقــات  تعزيــز 
الشــقيقين، ومؤكــدًا جالتــه مســاندة البحريــن قيــادًة وشــعبًا  
للقضيــة الفلســطينية قضيــة العــرب األولــى، وصــواًل إلــى حــل 
عــادل ودائــم يحفــظ حقــوق الشــعب الفلســطيني. فيمــا أعــرب 
الرئيــس الفلســطيني عــن شــكره وتقديــره لــدور وموقــف جالــة 
العادلــة،  وقضيتــه  الفلســطيني  الشــعب  دعــم  فــي  الملــك 
مؤكــدًا  بالمنامــة،  فلســطين  ســفراء  لمؤتمــر  جالتــه  ورعايــة 
أليــة  المطلــق  المملكــة، ورفضهــا  مــع  الدائــم  بــاده  وقــوف 

تدخــات خارجيــة فــي شــؤونها.

ويعقد مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الفلبيني..
وعلــى صعيــد آخــر، عقــد جالــة الملــك مباحثــات رســمية مــع 
فخامــة الرئيــس الفلبينــي رودريغــو دوتيرتــي يــوم 13 أبريــل، تــم 
خالهــا اســتعراض ســبل تنميــة العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن 
ــاركا توقيــع الجانبيــن البحرينــي والفلبينــي لعــدد  الصديقيــن، وب

ــات ومذكــرات التفاهــم وهــي:  مــن االتفاقي
للتعــاون  مشــتركة  عليــا  لجنــة  إنشــاء  حــول  تفاهــم  1-مذكــرة 

ئــي. الثنا

2- مذكــرة تفاهــم للتعــاون بيــن المعهــد الدبلوماســي بــوزارة 
بــوزارة الشــؤون  البحرينيــة ومعهــد الخدمــات الخارجيــة  خارجيــة 

الفلبينيــة.  الخارجيــة 

االزدواج  تجنــب  اتفاقيــة  مــواد  بعــض  تعديــل  بروتوكــول   -3
البلديــن. بيــن  الضريبــي 

4- مشروع بروتوكول اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي.
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لدى التقائه رئيسة وزراء المملكة المتحدة في لندن
سمو رئيس الوزراء:  عالقات   تاريخية   وطيدة   ووجهات   نظر   متطابقة         مع بريطانيا          

ــوزراء الموقــر بعمــق العاقــات  ــن ســلمان آل خليفــة رئيــس ال ــر خليفــة ب ــدن - أشــاد صاحــب الســمو الملكــي األمي ــل، لن 13 أبري
التاريخيــة الوطيــدة بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة، وتميزهــا فــي مختلــف المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والعســكرية، 
معربــًا عــن تقديــره لتطابــق وجهــات النظــر بيــن البلديــن الصديقيــن إزاء القضايــا الدوليــة، الســيما فيمــا يختــص بالتنســيق والتعــاون 

في التصدي ألعمال العنف واإلرهاب التي تهدد األمن واالستقرار في العالم.
وثمــن ســمو رئيــس الــوزراء، خــال التقائــه بدولــة الســيدة تيريــزا مــاي رئيســة وزراء المملكــة المتحــدة علــى هامــش زيــارة ســموه 
الخاصــة إلــى المملكــة المتحــدة،  جهــود  مجموعــة   العمــل   البحرينيــة   البريطانيــة   المشــتركة   فــي تعزيــز العاقــات الثنائيــة لــدى اجتماعهــا 

مرتين سنويًا.          
ــرة  ــة األخي ــة البريطاني ــة   لرئيســة وزراء المملكــة المتحــدة فــي القمــة الخليجي ــج  المشــاركة   اإليجابي ــزازه بنتائ ــوزراء اعت ــد رئيــس ال وأك
ــة   المتحــدة   فــي   ــذي   تســتضيفه   المملك ــق   والنجــاح   لاجتمــاع   المشــترك   ال ــًا التوفي بالمنامــة يومــي ٦ و7 ديســمبر 201٦م، متمني

 نوفمبر   القادم في توطيد   أواصر التعاون والشراكة   القوية    بين   مجلس   التعاون   والمملكة   المتحدة.                                      

 سمو رئيس الوزراء خال اجتماعه بدولة السيدة تيريزا ماي

حصول سمو رئيس الوزراء على  درع   جامعة   الدول   العربية   للريادة   في      العمل   التنموي   

19 أبريــل، القاهــرة - حصــل صاحــب   الســمو   الملكــي   األميــر   خليفــة   بــن   ســلمان   آل   خليفــة   رئيــس   الــوزراء الموقــر 
ــال هــذه  ــي ين ــادة   فــي   مجــال   العمــل   التنمــوي   العربــي« كأول مســؤول عرب ــة   للري ــدول   العربي علــى »  درع   جامعــة   ال
الجائــزة المســتحدثة ،   تقديــراً   إلســهامات   ســموه   فــي   المجــال   التنمــوي   ودوره   الرائــد   فــي   التحديــث   الشــامل   والنهضــة  

 الحضاريــة، وتدعيمــه لمســيرة  العمــل   العربــي   المشــترك .                                                                                                                                                   
وبالنيابــة عــن ســموه، تســلم ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة نائــب رئيــس الــوزراء الــدرع مــن معالــي األميــن 
ــرة بمقــر الجامعــة بالقاهــرة، وســط ترحيــب واســع  العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبوالغيــط فــي احتفاليــة كبي
مــن كبــار المســؤولين والشــخصيات السياســية والفكريــة والثقافيــة واإلعاميــة والدبلوماســية واألكاديميــة العربيــة. 
وأكــد األميــن العــام للجامعــة أن ســمو رئيــس الــوزراء رجــل صاحــب رؤيــة تنمويــة وتحديثيــة متكاملــة، مثمنــًا التــزام 
المملكــة الدائــم بحكمــة التحــرك السياســي فــي الخــارج، ووقوفهــا إلــى جانــب العروبــة والعمــل العربــي الجماعــي. 

فيمــا أكــد  معالــي   وزيــر   الخارجيــة   أن هــذا التكريــم   يعكــس   إجماعــاً   عربيــاً   علــى   رؤيــة   ســموه   التنمويــة   الســديدة .                                                                                  

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة متسلًما الجائزة نيابة عن سمو رئيس الوزراءسمو رئيس الوزراء متسلًما دعوة جامعة الدول العربية من معالي وزير الخارجية
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سمو ولي العهد يتوج الفائزين ويشيد بدور الكوادر الشبابية الوطنية..
مكاسب تنموية وحضارية لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورموال واحد ٢٠١٧

14-16 أبريــل، الصخيــر - حققــت مملكــة البحريــن مكاســب 
اســتضافتها  جــراء  كبــرى  ورياضيــة  وحضاريــة  تنمويــة 
لســباقات »الفورمــوال 1« خــال الفتــرة مــن 14-1٦ أبريــل 
بتنظيــم  جدارتهــا  مؤكــدة  عشــرة،  الثالثــة  وللمــرة  الجــاري، 
األحــداث والفعاليــات الكبــرى، وجاهزيتهــا األمنيــة، وكفــاءة 
كوادرهــا الوطنيــة، ومكانتهــا المميــزة على الخارطــة الرياضية 

والدوليــة. اإلقليميــة 
ــل النجــاح البحرينــي فــي احتضــان هــذا الحــدث العالمــي،  ومثَّ
تتويجــًا لجهــود صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، ومبادرتــه الثاقبــة فــي إنشــاء 
حلبــة البحريــن الدوليــة »موطــن انطاقــة رياضــة الفورمــوال 
 ،2004 عــام  منــذ  األوســط«  الشــرق  منطقــة  فــي  واحــد 
وبروزهــا كأحــد أبــرز المشــروعات الوطنيــة بأبعادهــا الرياضيــة 
واالقتصاديــة والســياحية والتجاريــة، وتأثيرهــا فــي نشــر روح 
ــن مختلــف الجنســيات والثقافــات بحضــور  ــود والبهجــة بي ال

قرابــة 100 ألــف زائــر طيلــة أيــام الســباق الثاثــة.
وقــد أعــرب ســمو ولــي العهــد، لــدى تتويجــه الفائزيــن فــي 
للفورمــوال  الخليــج  لطيــران  الكبــرى  البحريــن  جائــزة  ســباق 
واحــد 2017 الجولــة الثانيــة مــن موســم هــذا العــام، عــن 
فخــره واعتــزازه بالطاقــات الوطنيــة الشــابة التــي أســهمت 
فــي إنجــاح هــذا الحــدث العالمــي، وإبــراز الصــورة الراقيــة 
الوطنــي  الرصيــد  وتعزيــز  األصيلــة،  البحرينيــة  للشــخصية 
فــي اإلنجــازات النوعيــة ذات المــردود المســتدام، مثمنــًا 
فــي  وإســهاماتها  الدوليــة  البحريــن  حلبــة  دور  ســموه 
نشــر ثقافــة ســباقات الســيارات وإمكانياتهــا فــي تنظيــم 

الليليــة. الســباقات 
وأبــرز نجــاح البحريــن فــي احتضــان ثالــث أكبــر بطولــة رياضيــة 
بــدور  وإيمانهــا  الحكيمــة،  للقيــادة  الثاقبــة  الرؤيــة  عالميــة 
الرياضــة المحــوري فــي دعــم التنميــة الشــاملة والمســتدامة 
والشــعوب  الــدول  بيــن  والســام  الصداقــة  وتعزيــز 

والحضــارات، وبيــان المعالــم الحضاريــة والعمرانيــة للمملكــة 
وإمكاناتهــا الفنيــة والتقنيــة، وأصالــة شــعبها ورقيه وتحضره 

وتســامحه، وقدراتــه التنظيميــة الرائعــة.
وعلــى هامــش الســباق، رحــب صاحــب الســمو الملكــي ولي 
العهــد بحضــور ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة بدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة الشــقيقة لســباق جائــزة البحريــن الكبــرى، يرافقــه 
ســمو الشــيخ نهيــان بــن زايــد آل نهيــان رئيــس أمنــاء مجلــس 
مؤسســة زايــد لألعمــال الخيريــة واإلنســانية، وســمو الشــيخ 
حامــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس ديــوان ســمو ولــي عهــد 
أبوظبــي، وســمو الشــيخ عمــر بــن زايــد آل نهيــان نائب رئيس 
أمنــاء مجلــس مؤسســة زايــد لألعمــال الخيريــة واإلنســانية، 
مشــيدًا ســموه بعمــق العاقــات األخويــة التاريخيــة الوطيــدة 

بيــن البلديــن الشــقيقين.

 سمو ولي العهد خال تجوله في حلبة البحرين الدولية

 أثناء تتويج الفائزين



 النشرة الدبلوماسية | ابريل ٢٠١٧ ٦

تحركات دبلوماسية

التقى القيادة السياسية ووزير الخارجية في الكويت
وزير الخارجية:العالقات األخوية البحرينية الكويتية تاريخية ومتينة ومصيرية

ــن أحمــد  ــد ب ــي الشــيخ خال ــل، الكويــت –  أشــاد معال 16 إبري
البحرينيــة  بالعاقــات  الخارجيــة  وزيــر  خليفــة  آل  محمــد  بــن 
الكويتيــة األخويــة التاريخيــة المتينــة، والقائمــة علــى اإليمــان 
الراســخ بوحــدة المصيــر والهــدف، والعمــل المشــترك بمــا 
الشــقيقين فــي  البلديــن  آمــال وتطلعــات شــعبي  يحقــق 
االســتقرار والتقــدم واالزدهــار فــي ظــل القيــادة الحكيمــة 
لصاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل 
البــاد المفــدى، وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد 

الجابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت الشــقيقة.
جــاء ذلــك لــدى زيــارة رســمية لمعالــي وزيــر الخارجيــة إلــى دولــة 
الكويــت الشــقيقة بدعــوة مــن أخيــه معالــي الشــيخ صبــاح 
الخالــد الحمــد الصبــاح النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــر الخارجيــة، التقــى خالهــا بصاحــب الســمو أميــر البــاد، 
وســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح ولــي العهــد 
وســمو الشــيخ جابــر بــن مبــارك الحمــد الصبــاح رئيــس مجلــس 

الــوزراء.
وشــارك وزيــر الخارجيــة فــي اجتمــاع الــدورة التاســعة للجنــة 
العليــا المشــتركة للتعــاون بيــن البلديــن، والــذي تــم خالــه 
توقيــع مذكــرات تفاهــم للتعــاون فــي مجــاالت: الشــؤون 
البرلمانيــة والطاقــة الكهربائيــة واألســواق المركزيــة الشــعبية، 
وبرامــج تنفيذيــة فــي مجــاالت التربيــة والتعليــم، والثقافــة 
والفنــون واآلثــار وحمايــة البيئــة. كمــا قــام معالــي الوزيــر، 
وبحضــور وزيــر الخارجيــة الكويتــي وعــدد مــن أفــراد األســرة 
المبنــى  بافتتــاح  الدبلوماســية  البعثــات  ورؤســاء  الحاكمــة 
الجديــد لســفارة مملكــة البحريــن لــدى دولة الكويت الشــقيقة.

24 مــارس، واشــنطن-  أكــد معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن 
محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة، خــال التقائــه معالــي الســيد 
ريكــس تيلرســون وزيــر خارجيــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
ــة  ــن بالعاقــات التاريخي ــة البحري ــزاز مملك فــي واشــنطن، اعت
القويــة مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ومــا يربطهمــا مــن 
تحالــف اســتراتيجي، واتفاقيــة للتجــارة الحــرة، مشــيدًا بالجهــود 

األمريكيــة الكبيــرة فــي التصــدي للتنظيمــات اإلرهابيــة. 
ومــن جانبــه، أكــد وزيــر الخارجيــة األمريكــي أهميــة عاقــات 
المجــاالت  شــتى  فــي  البلديــن  بيــن  والتعــاون  الصداقــة 
ومواصلــة العمــل المشــترك مــن أجــل التغلــب علــى التطــرف 

واإلرهــاب.

بحث التعاون مع نظيره األمريكي في واشنطن
وزير الخارجية: تعزيز العالقات التاريخية والتعاون في 

مكافحة التنظيمات اإلرهابية

وزير الخارجية يشارك في االجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية

ــوزاري  ــة فــي االجتمــاع ال ــر الخارجي ــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزي 27 مــارس, األردن - شــارك معالــي الشــيخ خال
التحضيــري لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى القمــة فــي الــدورة العاديــة الثامنــة والعشــرين التــي عقــدت 
فــي المملكــة األردنیــة الھاشــمیة الشــقيقة، حيــث ناقــش وزراء الخارجيــة العــرب جــدول أعمــال القمــة الــذي ركــز علــى 
ــا، فضــًا عــن التدخــات اإليرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة  القضيــة الفلســطينية واألوضــاع فــي ســوريا واليمــن وليبي

للــدول العربيــة ومكافحــة اإلرهــاب، إضافــة إلــى مناقشــة مشــاريع القــرارات التــي الصــادرة عــن القمــة العربيــة.

معالي وزير الخارجية خال اجتماعه مع معالي وزير الخارجية األمريكي

معالي وزير الخارجية خال مشاركته في أعمال اللجنة المشتركة بين الكويت والبحرين.

معالي وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة مملكة البحرين لدى دولة الكويت.
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11 أبريــل، المنامــة - برعايــة ســامية مــن جالــة الملــك وأخيــه 
فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلســطين الشــقيقة، 
وبحضــور ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء، اســتضافت مملكــة البحريــن المؤتمــر الثانــي 
العربيــة  الــدول  لــدى  المعتمديــن  فلســطين  دولــة  لســفراء 

واإلســامية.
وأعــرب الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس فــي كلمتــه عــن 
الدائــم  الدعــم  البحريــن علــى  الملــك ولمملكــة  شــكره لجالــة 

جانــب  إلــى  بــاده  وقــوف  مؤكــدًا  الفلســطينية،  للقضيــة 
الشــقيق.  وشــعبها  المملكــة 

ومـن جـانـبــه، أكـد مـعـالـي الـشـيـخ خــالـد بـن أحـمـد بـن مــحمــد 
ــة  ــة الفلســطينية ذات أولوي ــة أن القضي ــر الخارجي آل خليفــة وزي
متقدمــة لــدى المملكــة وسياســتها الخارجيــة، ومســاعيها نحــو 
ــة فلســطينية مســتقلة علــى كامــل ترابهــا الوطنــي  إقامــة دول

وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

برعاية جاللة الملك والرئيس الفلسطيني
المنامة تستضيف مؤتمر سفراء دولة فلسطين المعتمدين لدى الدول العربية واإلسالمية

سمو الشيخ محمد بن مبارك يرعى حفل تدشين كتاب 
»مذكرات سفير.. البحرين والخليج العربي في عهد االستقالل« لمؤلفه السفير تقي البحارنة

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يتسلم درعًا من السفير تقي البحارنة

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة متوسطا الحضور

1٨ أبريــل، المنامــة - رعــى ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك 
آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء فــي متحــف البحريــن 
الوطنــي حفــل تدشــين كتــاب ســعادة الســفير األســتاذ تقــي 
محمــد البحارنــة »مذكــرات ســفير.. البحريــن والخليــج العربــي في 
عهــد االســتقال« وذلــك بحضــور عــدد مــن أصحــاب المعالــي  
والســعادة وأعضــاء الســلك الدبلوماســي فــي مملكــة البحرين.
وقــال ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة أن المذكــرات 
تــروي  والتــي  البحارنــة  تقــي  والصديــق  األخ  ســطرها  التــي 
تفاصيــل مهمتــه الدبلوماســية واالجتماعيــة ولقاءاتــه الرســمية 
وغيــر الرســمية تــؤرخ لمرحلــة هامــة مــن تاريــخ البحريــن الحديــث 
وبدايــة إقامــة عاقاتهــا الدبلوماســية فــي محيطهــا العربــي 

ومــع دول العالــم. 
وفــي بدايــة الحفــل، ألقــى معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن 
محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة كلمــة قــدم فيهــا الشــكر والتقدير 
لســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء علــى تفضلــه برعايــة هــذا الحفــل الكريــم مشــيرًا إلــى أن 
هــذا األمــر ليــس بغريــب علــى ســموه فهــو عميــد الدبلوماســية 
البحرينيــة ومؤسســها وهــو الــذي يحــرص دائمــًا علــى احتضــان 
ودعــم مثــل هــذه األنشــطة والفعاليــات الثقافيــة وخاصــة إن 
كانــت ألحــد أهــم رجــال الدبلوماســية البحرينيــة وهــو األســتاذ 
تقــي البحارنــة، مضيفــًا أنــه لــم يكــن مبالغــًا حينمــا قــال عــن 
هــذا الكتــاب أنــه شــهادة تاريخيــة فائقــة األهميــة علــى األحــداث 
التــي عاشــتها البحريــن والخليــج العربــي عمومــًا فالكتــاب بمثابــة 
اول توثيــق ألول ســفاره وأول ســفير لمملكــة البحريــن فــي 
جمهوريــة مصــر العربيــة فــي فتــرة مــن أهــم الفتــرات فــي 

تاريخنــا الحديــث.

فخامة الرئيس الفلسطيني أثناء إلقائه الكلمة
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شارك فيه معالي وزير الخارجية في الرياض
المجلس الوزاري: دعم اإلجراءات األمنية والحقوقية البحرينية

30 مــارس، الريــاض-  أكــد معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة، لــدى ترؤســه االجتمــاع 
ــة ســامة  ــة نحــو تقوي ــة بالريــاض، تواصــل الجهــود الخليجي ــج العربي ــدول الخلي ــوزاري الـــ )142( لمجلــس التعــاون ل ال
الجبهــة الداخليــة فــي إطــار اســتراتيجيتها األمنيــة والدفاعيــة، وتعزيــز اإلنجــازات المباركــة فــي ضــوء متابعــة قــرارات 

القمــة الخليجيــة الســابعة والثاثيــن بالمنامــة.
وأكــد المجلــس الــوزاري فــي بيانــه دعمــه لكافــة اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا مملكــة البحريــن للحفــاظ علــى أمنهــا 
واســتقرارها والــذود عــن مكتســباتها الوطنيــة، وترحيبــه ببيــان الخارجيــة األمريكيــة بوضــع منتميــن لمــا يســمى بســرايا 
األشــتر اإلرهابيــة علــى قائمــة اإلرهابييــن العالمييــن، معربــًا فــي الوقــت ذاتــه عــن اســتنكاره الشــديد لمــا ورد فــي 
بيــان منــدوب االتحــاد السويســري أمــام مجلــس األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان فــي دورتــه 34 بجنيــف مــن مزاعــم 

وادعــاءات حــول حقــوق اإلنســان فــي البحريــن.

30 مــارس، الريــاض - شــارك معالــي وزيــر 
ــي  ــه أصحــاب الســمو والمعال ــة إخوان الخارجي
لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  خارجيــة  وزراء 
الخليــج العربيــة فــي افتتــاح وتدشــين مركــز 
بمقــر  للمؤتمــرات  الفيصــل  ســعود  األميــر 
بمدينــة  التعــاون  لمجلــس  العامــة  األمانــة 
أثنــى  التدشــين،  حفــل  وخــال  الريــاض. 
معالــي وزيــر الخارجيــة علــى دور الفقيــد الكبيــر 
فــي رســم السياســة الخارجيــة الســعودية بمــا 

عــزز ورســخ مــن دورهــا القيــادي.
وأكــد معالــي وزيــر الخارجيــة علــى أن األميــر 
ســعود الفيصــل كان أخــًا عزيــزًا بــكل معنــى 
األخــوة وصديقــًا غاليــًا بــكل ما تعنيــه الصداقة 
فــي  كبيــرًا  أســتاذًا  كان  وأنــه  معــان،  مــن 
الدبلوماســية وعلمــًا مــن أعــام السياســة.

معالي وزير الخارجية يستذكر فارس الدبلوماسية  األمير سعود الفيصل

مملكة البحرين تشارك في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل

معالي وزير الخارجية أثناء حفل التدشين

سعادة مساعد وزير الخارجية أثناء إلقاء كلمة مملكة البحرين

ــه بــن فيصــل بــن  5 أبريــل، بروكســل-  شــارك ســعادة الســيد عبدالّل
ــة، فــي المؤتمــر الدولــي لدعــم  ــر الخارجي ــر الدوســري مســاعد وزي جب
العاصمــة  فــي  اليــوم  عقــد  والــذي  والمنطقــة،  مســتقبل ســوريا 

البلجيكيــة بروكســل.
وقــد ألقــى ســعادة مســاعد وزيــر الخارجيــة كلمــة مملكــة البحريــن 
أعــرب فيهــا عــن تنديــد مملكــة البحريــن بالهجــوم الشــنيع الــذي وقــع 
بمحافظــة إدلــب، وإدانتهــا بشــدة لهــذه األعمــال، ومطالبــة محاســبة 
ــأن هــذه الهجمــات تشــكل خرقــًا للقــاون  ــدة ب ــه، مؤك المســؤولين عن

الدولــي وبنــود اتفاقيــات جنيــف والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة.
الخارجيــة  التدخــات  أن  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  ســعادة  وأوضــح 
ســاهمت بشــكل مباشــر فــي تفاقــم األزمــة الســورية، وتســببت فــي 
أكبــر كارثــة إنســانية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، مشــيرًا إلــى أن أكثــر 
مــن نصــف الشــعب الســوري الشــقيق يعيــش مــا بيــن الجــئ ونــازح.
كمــا نــوه بــأن مملكــة البحريــن تؤكــد علــى أهميــة الحــل السياســي 
مــن خــال عمليــة سياســية متكاملــة مبنيــة علــى مبــادئ جنيــف 1 
والقــرارات الدوليــة ذات العاقــة والتــي تحقــق اإلصــاح والتعدديــة 

السياســية.
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تحركات دبلوماسية

بحث تعزيز الشراكة االستراتيجية مع مسؤولي الخارجية األلمانية في برلين..
وكيل الخارجية للشؤون الدولية: البحرين أنموذج رائد في الحريات وحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

12 أبريــل، برليــن- أكــد ســعادة الدكتــور 
خليفــة  آل  أحمــد  بــن  عبدالّلــه  الشــيخ 
ــة  ــة للشــؤون الدولي وكيــل وزارة الخارجي
ــًا مهمــًا  ــل صوت ــن تمث ــة البحري أن مملك
منطقــة  فــي  واالعتــدال  لانفتــاح 
ــدًا فــي  الشــرق األوســط، ونموذجــًا رائ
اإلنســان،  وحقــوق  العامــة  الحريــات 
واحتــرام حريــة الــرأي والعقيــدة، وكفالــة 
حقــوق العمالــة وتمكيــن المــرأة، فــي 
يقــوده  الــذي  النهــج اإلصاحــي  إطــار 
بنجــاح واقتــدار صاحــب الجالــة الملــك 
عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 

المفــدى. البــاد 
جــاء ذلــك خــال زيــارة ســعادته الرســمية 
حــدة  علــى  كًا  والتقائــه  برليــن  إلــى 
ســعادة الدكتــور ماركــوس اديلــر وكيــل 
والدكتــور  األلمانيــة  الخارجيــة  وزارة 
وزارة  وكيــل  هيوســجن  كريســتوف 
المستشــارية  فــي  واألمــن  الخارجيــة 
بيــت  والبروفيســورة  األلمانيــة، 
الوطنــي  المعهــد  مديــرة  رودلــف 
وغيرهــا  بألمانيــا،  اإلنســان  لحقــوق 
تــم  والتــي  الرســمية،  اللقــاءات  مــن 
خالهــا اســتعراض ســبل تعزيــز التعــاون 

والقضايــا  الصديقيــن،  البلديــن  بيــن 
االهتمــام  ذات  والدوليــة  اإلقليميــة 

لمشــترك. ا
وكيــل  ســعادة  أشــار  لقاءاتــه،  وخــال 
وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة إلــى 
علــى  الصديقيــن  البلديــن  حــرص 
وتفعيــل  الثنائيــة  العاقــات  تعزيــز 
إلــى  وصــواًل  التعــاون،  اتفاقيــات 
ووثيقــة،  ممتــدة  اســتراتيجية  شــراكة 
مجــال  فــي  الحيــوي  دورهمــا  مثمنــًا 
مكافحــة اإلرهــاب الــذي ال يعــرف وطنــًا 
وال دينــًا، والحضــور األلمانــي الفعــال 
فــي المنطقــة، وإســهاماتها فــي تعزيــز 

الدولييــن. والســلم  األمــن 
اديلــر  ماركــوس  أكــد  جانبهــم،  ومــن 
األلمانيــة  الخارجيــة  وزارة  وكيــل 
اســتمرار دعــم بــاده لمملكــة البحريــن 
لتعزيــز مســارها الديمقراطــي وأمنهــا 
الوطنــي، وتوطيــد التعــاون لمــا يحقــق 
أشــاد  فيمــا  المشــتركة.  المصلحــة 
الدكتور كريســتوف هيوســجن بعاقات 
الصداقــة والتعــاون التاريخيــة الوثيقــة 
الصديقيــن،  البلديــن  بيــن  والمتميــزة 
ــات األمــور  ــاده لمجري ــدًا متابعــة ب مؤك

ــة،  ــي الحيوي ــج العرب فــي منطقــة الخلي
وحرصهــا علــى المحافظــة علــى أمــن 
وثمنــت  المنطقــة.  دول  وازدهــار 
جهــود  رودلــف  بيــت  البروفيســورة 
مملكــة البحريــن وقيادتهــا الحكيمــة فــي 
لتعزيــز  وبرامــج  مبــادرات  تنفيــذ  رعايــة 

اإلنســان. وحقــوق  التســامح  قيــم 

وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة خــال لقائــه وكيــل وزارة 
الخارجيــة األلمانيــة

البحرين تشارك في اجتماع وكالء 
وزارات الخارجية ومدراء القطاعات 

القنصلية الخليجية

ســعادة  شــارك  أبوظبــي-  أبريــل،   1٨
عبدالّلــه  عبداللطيــف  عبدالّلــه  الســفير 
االجتمــاع  فــي  الخارجيــة  وزارة  وكيــل 
ومــدراء  الخارجيــة  وزارات  لــوكاء  األول 
مجلــس  بــدول  القنصليــة  القطاعــات 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. وأكــد فــي 
)رئيســة  البحريــن  مملكــة  حــرص  كلمتــه 
الــدورة الحاليــة لمجلــس التعــاون( علــى 
بمــا  المشــترك  الخليجــي  العمــل  تعزيــز 
حيــث  المجلــس.  دول  مواطنــي  يخــدم 
تنــاول االجتمــاع الجهــود المبذولــة لوضــع 
للمســاعدة  وسياســات  وبرامــج  خطــط 
علــى رفــع مســتوى التعــاون والتنســيق 

وبعثاتهــا.  األعضــاء  الــدول  بيــن 
محمــد  بــن  أنــور  الدكتــور  معالــي  وكان 
قرقــاش وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة 
قــد  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
رحــب بالمشــاركين فــي االجتمــاع معربــًا 
عــن تطلعــه إلــى تعزيــز فــرص التعــاون 
القنصلــي لمــا فيــه مصلحــة مواطنــي 

العربــي. الخليــج  دول 

مملكة البحرين تستعرض جهودها 
في تنفيذ اتفاقية األمان النووي بفيينا

وكيل وزارة الخارجية خال مشاركته في االستعراض السابع للدول األطراف في اتفاقية األمن النووي

29 مــارس، فيينــا- شــاركت مملكــة البحريــن بوفــد مكــون مــن ســعادة الســفير 
ــة لحظــر  ــة الوطني ــة رئيــس اللجن ــه وكيــل وزارة الخارجي ــه عبداللطيــف عبدالّل عبدالّل
الصحــة  وزارة  عــن  ممثــًا  المهــزع  جاســم  والدكتــور  الشــامل،  الدمــار  أســلحة 
والســيد أحمــد حســين ممثــًا عــن وزارة الداخليــة فــي االســتعراض الســابع للــدول 
األطــراف فــي اتفاقيــة األمــان النــووي حيــث اســتعرض ســعادة الســفير عبدالّلــه 
اجتمــاع  أمــام  البحريــن  لمملكــة  األول  الوطنــي  التقريــر  عبدالّلــه  عبداللطيــف 
ــووي. وتضمــن  ــة األمــان الن ــدول األطــراف فــي اتفاقي االســتعراض الســابع لل
التقريــر الوطنــي التدابيــر التشــريعية والرقابيــة واإلداريــة التــي اتخذتهــا المملكــة 
للوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال الوقايــة مــن اإلشــعاع، ووضــع الخطــة الوطنيــة 
المتكاملــة لدعــم األمــن النــووي والتعــاون الخليجــي المشــترك، بمــا يتوافــق 
ــة  ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــة التابعــة للوكال ــة الدولي ــى االتفاقي مــع انضمامهــا إل

بموجــب القانــون رقــم )44( لســنة 2010.
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صفحة خاصة

تفعياًل للتواصل مع المواطنين
»الخارجية« تطرح النسخة المطورة كليًا لتطبيق )وجهتي( اإللكتروني

أطلقــت وزارة الخارجيــة النســخة المطــورة والمحدثــة كليــًا مــن 
»وجهتــي«  الذكيــة  الهواتــف  بتطبيقــات  الخــاص  برنامجهــا 
)Wejhaty(، والــذي يشــتمل علــى خدمــات متعــددة باللغتيــن 
لتســهيل  الــوزارة  مســاعي  ضمــن  واإلنجليزيــة،  العربيــة 
التواصــل مــع الجمهــور وتقديــم خدماتهــا بجــودة متطــورة، 
ــد فــي مجــال خدمــات  ــن الرائ تماشــيًا مــع دور مملكــة البحري

اإللكترونيــة.  الحكومــة 
ويمكــن تحميــل هــذا التطبيــق من خال المتاجــر اإللكترونية 

www.bahrain. أو العنــوان )App Store /Play Store(
خدمــات  مــن  يقدمــه  ممــا  لاســتفادة   ،bh/apps
هيئــة  مــع  بالتعــاون  تطويرهــا  تــم  ومعلومــات 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة، ومــن أهمهــا:

خدمــة )ســجل رحلتــك(: تســهيل عمليــة تواصــل 
البعثــات  مــع  البحرينييــن  والطلبــة  المواطنيــن 

الدبلوماســية البحرينيــة فــي الخــارج، بعــد تســجيل 
معلومات الرحلة وبياناتها في المســتوى األساســي 
للمفتــاح اإللكترونــي، مــع إمكانيــة تعديلهــا، وتقــدم 
الخدمــة إشــعارات للمشــتركين بــأي تنبيهــات فــي 
وإمكانيــة  لعودتهــم،  والتنســيق  الطــوارئ،  حالــة 
عبــر  وقــت  أي  فــي  المســاعدة  طلــب  إرســال 
االتصــال المباشــر أو البريــد اإللكتروني أو )تويتر(. 
ســفرهم  خطــط  تســجيل  للمواطنيــن  ويمكــن 
فــي )وجهتــي(، عبــر بوابــة الحكومــة اإللكترونيــة: 

.http://www.bahrain.bh
طلــب  إرســال  للمواطنيــن  يمكــن  كمــا 
المســاعدة فــي أي وقــت إمــا عبر االتصال 
المباشر أو من خال البريد اإللكتروني أو 
مــن خــال )تويتــر(. وأضيفــت أيًضــا خدمــة 
االســتعام عــن التأشــيرة، وهــي خدمــة 
التأشــيرة  عــن  معلومــات  علــى  تحتــوي 
الســفر  جــواز  نــوع  حســب  المطلوبــة 
للمواطــن، كمــا توفــر الموقــع اإللكترونــي 
شــروط  يوضــح  والــذي  بالــدول  الخــاص 
ــًا  التأشــيرة، مــع إمكانيــة التقديــم إلكتروني
فــي حــال تواجــد هــذه الخدمــة. كمــا توفــر 
بعثــات  وجــود  حــول  معلومــات  الخدمــة 
فــي  الدولــة  بهــذه  خاصــة  دبلوماســية 
ســفارات  وجــود  وعــن  البحريــن.  مملكــة 

للمملكــة فــي هــذه الدولــة. 
ضمــن  الخدمــة  هــذه  وتقــدم  هــذا 
التــي  المفيــدة  الروابــط  مــن  مجموعــة 
التطبيــق  عبــر  منهــا  االســتفادة  يمكــن 

فــي  وتتمثــل  للســفر،  االســتعداد  عنــد 
ــدة تشــمل خدمــة  ــط مفي وجــود عــدة رواب
تجديــد جــواز الســفر، وخدمــات المنــع مــن 
الســفر  علــى  التأميــن  وخدمــة  الســفر، 
والتأشــيرة  الطيــران  معلومــات  وخدمــة 
المطلوبــة بنــاء علــى جــواز الســفر الخــاص 
بالمســتخدم، إلــى جانــب توفيــر المواقــع 
تقديــم  أجــل  مــن  بالســفارات  الخاصــة 
بشــكل  التأشــيرة  علــى  الحصــول  طلــب 

مباشــر.
وتشــمل التحديثــات الجديــدة أيضــا خدمــة 
وزارة  عــن  الصــادرة  الهامــة(  )التنويهــات 
الخارجيــة بشــأن الحــاالت الطارئــة وتتــم عبر 
التطبيــق  إرســال اإلشــعارات مــن خــال 
أو أي إعــان آخــر مــن قبــل الــوزارة، حيــث 
فوريــة  معلومــات  المســتخدم  يتلقــى 
عــن الحــدث، تأكيــدًا علــى حــرص حكومــة 
وأمــن  بســامة  االرتقــاء  فــي  البحريــن 

المواطــن فــي الخــارج، حفاظــًا علــى أمــن 
وســامة المواطنيــن فــي كل مــكان. كمــا 
الســفر  علــى  التأميــن  خدمــة  أضيفــت 
والتــي تــم توفــر معلومــات التأميــن علــى 
الســفر حيــث ربطــت مــع شــركات التأميــن.
وتشــمل التحديثــات الجديــدة أيضــا خدمــة 
وزارة  عــن  الصــادرة  الهامــة(  )التنويهــات 
الخارجيــة بشــأن الحــاالت الطارئــة وتتــم عبر 
التطبيــق  إرســال اإلشــعارات مــن خــال 
أو أي إعــان آخــر مــن قبــل الــوزارة، حيــث 
فوريــة  معلومــات  المســتخدم  يتلقــى 
عــن الحــدث، تأكيــدًا علــى حــرص حكومــة 
وأمــن  بســامة  االرتقــاء  فــي  البحريــن 
المواطــن فــي الخــارج، حفاظــًا علــى أمــن 
وســامة المواطنيــن فــي كل مــكان. كمــا 
الســفر  علــى  التأميــن  خدمــة  أضيفــت 
والتــي تــم توفــر معلومــات التأميــن علــى 
الســفر حيــث ربطــت مــع شــركات التأميــن.

 

خدمة االستعالم عن التأشيرة: 
تقــدم معلومــات عــن التأشــيرة المطلوبــة حســب نــوع جــواز ســفر المواطــن، وتوفــر الموقــع اإللكتروني الخــاص بالدول 
ــات دبلوماســية  ــًا إن وجــدت، ومعلومــات حــول وجــود بعث ــة التقديــم إلكتروني ــه شــروط التأشــيرة، وإمكاني والمحــدد ب

لهــذه الدولــة فــي البحريــن أو الســفارات البحرينيــة فــي هــذه الدولــة. 

خدمة )التنويهات الهامة(: 
 تقدمهــا الــوزارة فــي الحــاالت الطارئــة عبــر إرســال اإلشــعارات واإلعانــات، وتقديــم معلومــات فوريــة عــن الحــدث، 

فــي إطــار حرصهــا علــى أمــن وســامة المواطنيــن فــي كل مــكان. 

خدمة التأمين على السفر:  
توفر معلومات التأمين على السفر، مع الربط بشركات التأمين.

خدمة الحصول على معلومات عامة عن مملكة البحرين:
 تفيــد زّوار المملكــة وترشــدهم لمعرفــة أهــم وأشــهر معالمهــا، مــع توفيــر روابــط مباشــرة حــول تطبيقــات »هيئــة 
التأشــيرة  علــى  والحصــول  الدوليــة«،  البحريــن  »حلبــة  موقــع  الســياحي«،  »والدليــل  واآلثــار«،  للثقافــة  البحريــن 

البحريــن. لدخــول  اإللكترونيــة 

روابط وخدمات أخرى: 
تجديــد جــواز الســفر، المنــع مــن الســفر، التأميــن علــى الســفر، معلومــات الطيــران والتأشــيرة المطلوبــة، وتوفيــر 

المواقــع الخاصــة بالســفارات لتقديــم طلــب الحصــول علــى التأشــيرة بشــكل مباشــر.

ــة المعتمــدة داخــل وخــارج المملكــة:  ــات األجنبي ــة فــي الخــارج، والبعث ــات الدبلوماســية البحريني الســفارات والبعث
تتضمــن عناوينهــا وأرقــام الهواتــف والبريــد اإللكترونــي وأوقــات الــدوام الرســمي، ومواقعهــا علــى خارطــة )غوغــل(.
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صفحة خاصة

التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي )التويتر(

تقوم وزارة الخارجية باالســتفادة من شــبكات التواصل 
االســتراتيجية،  أهدافهــا  بعــض  لتحقيــق  االجتماعــي 
وذلــك مــن خــال إنشــاء حســابات لهــا فــي مواقــع 
أهــداف  أحــد  لتطبيــق  تأكيــدًا  االجتماعــي،  التواصــل 
برنامــج العمــل الحكومــي فــي مملكــة البحريــن وهــو 
تواصــل الجهــات الحكوميــة مــع األفــراد وفتــح األبــواب 

أمامهــم فــي كل األوقــات.
ومــن هــذا المنطلــق، وفــي ظــل التطــور الســريع فــي 
مواقــع التواصــل االجتماعــي واألولويــة التــي تعطيهــا  
وزارة الخارجيــة للتواصــل مــع المواطنيــن والــرد علــى 
االنخــراط  إلــى  الخارجيــة  وزارة  ســعت  احتياجاتهــم، 
فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي لضمــان  وصــول 
خدماتهــا لكافــة المســتفيدين وللوصــول للعــدد األكبــر 
مــن األشــخاص وإيصــال المعلومــة بمختلــف الوســائل 
)نــص، صورة،فيديــو(. وقــد تــم إنشــاء حســاب لــوزارة 
ــة علــى تويتــر فــي نوفمبــر 2009. هــذا ويميــز  الخارجي
مثــل هــذا التواصــل الســرعة والتفاعــل وهــو مــا تحــرص 
التواصــل  وســائل  عبــر  الخارجيــة  وزارة  تحقيــه  علــى 

فــي  البحريــن  بعثــات مملكــة  وتمتلــك  االجتماعــي.  
الخــارج  كذلــك حســابات التويتــر الخاصــة بهــا والتــي 
تتواصــل مــن خالهــا مــع المواطنيــن بشــكل مباشــر. 
ويقــوم فريــق عمــل متخصــص بــوزارة الخارجيــة بالــرد 
لجميــع  المســاعدة  وتقديــم  االستفســارات  علــى 

الســاعة. مــدار  علــى  المتواصليــن 
والتواصــل  التحذيــرات  نشــر  علــى  الــوزارة  وتعمــل 
التواصــل  حســابات  عبــر  المواطنيــن  مــع  الســريع 
التفجيــرات  )مثــل  الطــوارئ  أوقــات  فــي  االجتماعــي 
باإلضافــة  وغيرهــا(  الطبيعيــة  الكــوارث  اإلرهابيــة- 
إلــى بــث التغريــدات اإلرشــادية فــي مواســم معينــة 
)موســم الســفر أو وقــت الحــج علــى ســبيل المثــال( 
ارشــادات  أهــم  حــول  الوعــي  نشــر  بهــدف  وذلــك 

األوقــات. هــذه  مثــل  فــي  الســامة 
وباإلضافــة إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي، تقــوم 
الــوزارة بمتابعــة والــرد علــى استفســارات واحتياجــات 
المواطنيــن عبــر موقــع وزارة الخارجيــة والنظــام الوطني 

للمقترحــات والشــكاوي )تواصــل(.



 النشرة الدبلوماسية | ابريل ٢٠١٧ 12

إنجازات

إضاءات 
على أبرز 
اإلنجازات 
الحقوقية 

في 
مملكة 
البحرين 

شــهدت البحريــن تطــورات سياســية وتشــريعية منــذ عــام 2002، حيــث تتجلــى 
أبــرز صــور ذلــك مــن خــال ممارســة المواطنيــن -رجــااًل ونســاء- لحقوقهــم 
السياســية والمدنيــة عبــر المشــاركة فــي الشــؤون العامــة ترشــحًا وانتخابــًا فــي 
االنتخابــات النيابيــة والبلديــة، وممارســة مهــام التشــريع والرقابــة علــى أعمــال 

ــر ممثليهــم فــي الســلطة التشــريعية.  ــة عب الســلطة التنفيذي

التشريعات الوطنية
كمــا جــاءت التشــريعات الوطنيــة لتعكــس احتــرام الحقــوق والحريــات، ومــن أمثلــة 
تلــك المتعلقــة بكفالــة حقــوق اإلنســان والمجتمــع فــي  التشــريعات،  هــذه 
العمــل والتأميــن ضــد التعطــل وحمايــة حقــوق الطفــل وكبــار الســن والمــرأة 
ومكافحــة االتجــار باألشــخاص ورعايــة وتأهيــل وتشــغيل ذوي اإلعاقــة، وتحقيــق 
الضمــان االجتماعــي الــازم للمواطنيــن فــي حالــة الشــيخوخة أو المــرض أو 
ــة مــن  العجــز عــن العمــل أو اليتــم أو الترمــل، وتقنيــن أحــكام األســرة، والحماي
العنــف األســري، وضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر والعقيــدة وكفالــة ممارســة 
الحقــوق والشــعائر الدينيــة طبقــا للعــادات المرعيــة فــي البــاد، فــي إطــار مــن 
التســامح واالحتــرام المتبــادل بيــن جميــع مكونــات المجتمــع بمختلــف انتماءاتهــم 
ــة تكويــن مؤسســات المجتمــع  ــة، وحري ــة والعرقي ــة والثقافي ــة والمذهبي الديني
ــة  ــة ونســائية وديني ــة واجتماعي ــة حقوقي ــن ٦07 جمعي المدنــي مــن خــال تكوي

وغيرهــا.
ويكفل الدستور والتشريعات ضمانات عديدة لحقوق اإلنسان ومن ذلك:

أ- أن دســتور مملكــة البحريــن أرســى مبــدأ حريــة الــرأي والتعبيـــر فــي المــادة 
)23( منــه والتـــي تنــص علــى أن »حريــة الــرأي والبحــث العلمــي مكفولــة، ولــكل 
إنســان حــق التعبيـــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيرهمــا، وذلــك وفقــًا 
للشــروط واألوضــاع التــي يبينهــا القانــون، مــع عــدم المســاس بأســس العقيــدة 

اإلســامية ووحــدة الشــعب، وبمــا ال يثيــر الفرقــة أو الطائفيــة«. 
ب- وقــد نــص الدســتور علــى أن ال جريمــة وال عقوبــة إال بنــاء علــى قانــون، 
وأن المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة قانونيــة تؤّمــن لــه فيهــا 
التحقيــق  مراحــل  جميــع  فــي  الدفــاع  حــق  لممارســة  الضروريــة  الضمانــات 
فــي  المتهــم  حــق  تجلــي لضمانــة  فــي  للقانــون، وذلــك  والمحاكمــة وفقــًا 
ممارســة حقــه فــي الحصــول علــى محاكمــة عادلــة فــي ظــل الســلطة القضائيــة 
النزيهــة والمســتقلة. كمــا أن عقوبــة اإلعــدام ال تفــرض إال فــي حــاالت الجرائــم 
البشــعة والخطيــرة، وتوجــد ضمانــات كبيــرة لفــرض وتنفيــذ هــذه العقوبــة فــي 

القانــون البحرينــي.
مملكــة  فــي  الحقوقيــة  المســيرة  تطــور  علــى  اإليجابيــة  المؤشــرات  ومــن 
البحريــن، تعديــل دســتور المملكــة عــام 2002 بنــاء علــى ميثــاق عمــل وطنــي تــم 
اســتفتاء شــعب المملكــة عليــه وجــاءت نتيجــة االســتفتاء بنســبة 98.4%. وجــاءت 
حقــوق  واحتــرام  الديمقراطــي  المســار  علــى  لتؤكــد  الدســتورية  التعديــات 
اإلنســان، بنــاًء علــى حــوار وطنــي شــاركت فيــه أطيــاف المجتمــع البحرينــي 
جميعــًا، ومــن ثــم أقــرت الســلطة التشــريعية تعديــات دســتورية تضمنــت إعــادة 
تنظيــم العاقــة بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية بمــا يؤكــد علــى التــوازن 

بينهمــا.
وقــد حصلــت المــرأة البحرينيــة علــى حقوقهــا كاملــة فــي إطــار مــن المســاواة 
وتكافــؤ الفــرص والعدالــة االجتماعيــة فــي جميــع المياديــن وفقــًا للدســتور 
المشــهودة  الجهــود  بفضــل  اإلســامية،  الشــريعة  بأحــكام  إخــال  ودون 

المــرأة. األعلــى  للمجلــس 
وتعليميــة  إعاميــة  وبرامــج  مبــادرات  تنفيــذ  علــى  البحريــن  مملكــة  وتعمــل 
الســلمي  والتعايــش  الوطنيــة  والوحــدة  التســامح  قيــم  لتعزيــز  وتربويــة 
التحريــض  وتجريــم  والحضــارات،  والثقافــات  والمذاهــب  األديــان  بيــن جميــع 
علــى الكراهيــة والطائفيــة والعنــف واإلرهــاب فــي مختلــف وســائل اإلعــام 
والمنابــر الدينيــة وفقــًا للدســتور والقانــون والمواثيــق الدوليــة. وقــد احتضنــت 
مملكــة البحريــن العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة المعنيــة بالحــوار بيــن األديــان 
والحضــارات والتقريــب بيــن األديــان، وفــي هــذا الســياق فقــد مُنحــت جائــزة 
مقدمــة مــن منظمــة التعايــش بيــن األديــان والحضــارات لصاحــب الجالــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى وذلــك تقديــرًا إلســهامات 
جالتــه فــي تعزيــز الحــوار الهــادف بيــن األديــان والثقافــات وكذلــك تعزيــز أوجــه 
التعــاون االقتصــادي واالجتماعــي واالحتــرام المتبــادل بيــن جميــع الشــعوب 
والمجتمعــات وبنــاء الثقــة والتفاهــم ونبــذ الكراهيــة وجهــود جالتــه  حفظــه الّلــه 
فــي تحقيــق الوئــام واالنســجام بيــن شــتى المجتمعــات المتعــددة األديــان. 
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إنجازات

١99٠: االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 
ــز العنصــري. كافــة أشــكال التميي

١99٢: اتفاقيـــــــــة حقـــــــوق الطفـــــــل. 

التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة   :١998
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

المهينــة. أو  الاإنســانية  أو  القاســية 

جميــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة   :٢٠٠٢
المــرأة. ضــد  التمييــز  أشــكال 

التفاقيــة  االختيــاري  البروتوكــول   :٢٠٠4
فــي  االشــتراك  بشــأن  الطفــل  حقــوق 

المســلحة. المنازعــات 

التفاقيــة  االختيــاري  البروتوكــول   :٢٠٠4
األطفــال  بيــع  بشــأن  الطفــل  حقــوق 
واســتغال األطفــال فــي البغــاء وفــي 

اإلباحيــة. المــواد 

ــي الخــاص بالحقــوق  ٢٠٠٦: العهــد الدول
ــة والسياســية. المدني

ــي الخــاص بالحقــوق  ٢٠٠٧: العهــد الدول
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

٢٠١١: اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة.

انضمام مملكة البحرين 
لالتفاقيات الدولية:

االستعراض الدوري الشامل لحقوق االنسان
تــم إنشــاء االســتعراض الــدوري الشــامل عــن طريــق الجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة فــي شــهر مــارس مــن العام 200٦م. واالســتعراض الدوري الشــامل 
أحــد العناصــر الرئيســية لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة حيــث 
يعمــل علــى تذكيــر الــدول بمســؤوليتها حــول احتــرام جميــع حقــوق اإلنســان 
والحريــات األساســية ويهــدف إلــى تحســين وضــع حقــوق اإلنســان فــي 

جميــع البلــدان والتصــدي النتهاكهــا.
وقــد دأبــت مملكــة البحريــن علــى االلتــزام المتناهــي باالســتعراض الــدوري 
األعضــاء  الــدول  لجميــع  االســتعراض  ويجــري  اإلنســان  لحقــوق  الشــامل 
فــي األمــم المتحــدة مــرة كل أربــع ســنوات. ويتــم اســتعراض جميــع الــدول 
عضويتهــا.     فتــرة  أثنــاء  دولــة   47 عددهــا  البالــغ  المجلــس  فــي  األعضــاء 
ــة بمســاعدة فريــق مــن ثــاث دول، يعــرف باســم  ويتــم اســتعراض كل دول
»الترويــكا«، ويتولــى القيــام بمهمــة المقــرر. وتــم اختيــار مملكــة البحريــن 
عبــر القرعــة لتكــون أول دولــة تقــدم تقريرهــا الوطنــي لاســتعراض الــدوري 
الشــامل علــى مســتوى العالــم فــي عــام 2008م.  وقــد قدمــت تقريرهــا 
الثانــي فــي عــام 2012م وتقريرهــا الثالــث فــي شــهر فبرايــر 2017، حيــث 
ــة  ــو 2017م ممــا يشــكل محطــة مفصلي تســتعد لمناقشــته خــال شــهر ماي
لبيــان مــدى التــزام مملكــة البحريــن بتعهداتهــا تجــاه حقــوق اإلنســان ويعتبــر 

ردًا حاســمًا علــى كل المشــككين والمتربصيــن. 

أصــدرت البحريــن العديــد مــن القوانيــن وأنشــأت العديــد مــن المؤسســات  
للتأكيــد علــى احتــرام حقــوق اإلنســان:

1- مرسوم بقانون معني بتشكيل النقابات العمالية وتعدياته.
2- قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. 

3- قانون بشأن مكافحة االتجار باألشخاص.

تم إنشــاؤها وفق مرســوم ٦1 لســنة 2013 وهي تختص بمراقبة الســجون 
وغيرهــا مــن األماكــن التــي مــن الممكــن أن يتــم فيهــا االحتجــاز وهدفهــا 

التحقــق مــن أوضــاع النــزالء لضمــان عــدم تعرضهــم لســوء المعاملــة. 

الشــرق  فــي  نوعهــا  مــن  األولــى  وهــي   2013 عــام  فــي  إطاقهــا  تــم 
األوســط. وقــد حــازت األمانــة علــى الجائــزة الســنوية لحقــوق اإلنســان 

األوروبــي. لاتحــاد  التابعــة 
تعــد األمانــة العامــة للتظلمــات جهــازًا مســتقًا إداريــًا وماليــًا وتتحقــق مــن 
الشــكاوى المقدمــة بحــق منتســبي وزارة الداخليــة فــي حــال ارتــكاب أحدهــم 

لفعــل مؤثــم بمناســبة أو أثنــاء عملهــم.
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مواقف

مواقف مملكة البحرين خالل شهري مارس وإبريل

٢8 مارس

٣١ مارس

٣ إبريل

١ إبريل

٧ إبريل

٢١ إبريل

9 إبريل

٢٢ إبريل

٥ إبريل

٧ إبريل

وزارة الخارجيــة تديــن مواصلــة المليشــيات االنقابيــة بالجمهوريــة اليمنيــة فــي اســتهداف 
مــدن المملكــة العربيــة الســعودية بالصواريــخ البالســتية.

وزارة الخارجيــة تديــن التفجيــر اإلرهابــي الــذي اســتهدف مســجدًا فــي مدينــة باراتشــينار 
بجمهوريــة باكســتان اإلســامية.

وزارة الخارجيــة تديــن التفجيــر اإلرهابــي الــذي اســتهدف إحــدى محطــات متــرو األنفــاق 
بمدينــة ســانت بطرســبورغ فــي روســيا االتحاديــة.

ــواء أحمــد  ــة التــي تعــرض لهــا ســعادة الل ــداء الهمجي ــة االعت ــة تســتنكر محاول وزارة الخارجي
عســيري، مستشــار وزيــر الدفــاع بالمملكــة العربيــة الســعودية والمتحــدث باســم قــوات 

ــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن. التحال

وزارة الخارجيــة تديــن حــادث الدهــس اإلرهابــي الــذي وقــع فــي مدينــة ســتوكهولم بمملكــة 
السويد.

بشــارع  الفرنســية  الشــرطة  اســتهدف  الــذي  اإلرهابــي  الهجــوم  تديــن  الخارجيــة  وزارة 
الفرنســية. الجمهوريــة  فــي  باريــس  بمدينــة  الشــانزليزيه 

وزارة الخارجيــة تديــن االنفجاريــن اإلرهابييــن اآلثميــن اللذيــن اســتهدفا كنيســة مــار جرجــس 
بمدينــة طنطــا والكنيســة المرقســية بمدينــة االســكندرية بجمهوريــة مصــر العربيــة.

تــم  الذيــن  والســعوديين  القطرييــن  المواطنيــن  ســراح  بإطــاق  ترحــب  الخارجيــة  وزارة 
العــراق. جمهوريــة  فــي  اختطافهــم 

وزارة الخارجيــة تديــن القصــف الــذي تعرضــت لــه مدينــة خــان شــيخون بالجمهوريــة العربيــة 
الســورية.

وزارة الخارجيــة ترحــب بالعمليــات العســكرية التــي قامــت بهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
ضــد المواقــع التــي انطلــق منهــا الهجــوم الكيمــاوي الــذي اســتهدف مدينــة خــان شــيخون 

بالجمهوريــة العربيــة الســورية.

أبرز اختصاصات المؤسسة

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان ودراستها والبحث فيها، وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات 
الالزم،  التقصي  وإجراء  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  حاالت  ورصد  فّعال  بشكل  متابعتها  مع  االختصاص 

والقيام بالزيارات الميدانية وفق األصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق االنسان.
1

العمل على إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة، وعقد المؤتمرات وتنظيم الندوات 
والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق اإلنسان. 2

بالتعديالت  والتوصية  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  المملكة  بها في  المعمول  والنظم  التشريعات  دراسة 
التي تراها مناسبة. 3

المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان على مستوى المملكة. 4
دوريًا  بتقديمها  المملكة  تتعهد  التي  التقارير  الموازية، واإلسهام في صياغة ومناقشة  التقارير  تقديم 

وإبداء المالحظات عليها، تطبيقًا التفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق اإلنسان. 5
التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات اإلقليمية والدولية، واألجهزة المختصة بشئون الثقافة واإلعالم 

والتعليم، والمؤسسات ذات الصلة في البلدان األخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان. 6

لسنة   (٢٦) رقم  قانون  صدر 
المؤسسة  بإنشاء   ٢٠١٤
اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

لتحتضنها مدينة المنامة.

 - باريس  مبادئ  اتخاذ  وتم 
المعتمدة من الجمعية العامة 
لألمم المتحدة بموجب القرار 
 -  ١٩٩٣ لعام   (١٣٤/٤٨) رقم 
إنشاء  في  قانونيا  مرجعا 

المؤسسة.

حقوقيات
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آراء

بملــف  الخارجيــة  وزارة  تضطلــع 
مملكــة  فــي  اإلنســان  حقــوق 
اإلنجــازات  إلبــراز  وتســعى  البحريــن 
مجــاالت  كافــة  فــي  والتطــورات 
حقــوق اإلنســان وال تدخــر جهــدًا فــي 
تتعــرض  التــي  اإلفتــراءات  مواجهــة 
لهــا المملكــة مؤكديــن االلتــزام التــام 
الحقــوق  تلــك  بتنميــة  بالنهــوض 
اإلنســانية بالشــكل الــذي ينســجم مــع 
مبــادئ المملكــة وتوجهاتهــا فــي ظــل 
الجالــة  لصاحــب  اإلصاحــي  النهــج 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
ملــك مملكــة البحريــن المفــدى حيــث 
طويــًا   شــوطًا  المملكــة  قطعــت 
حقــوق  وحمايــة  تعزيــز  مجــال  فــي 
علــى  بالتصديــق  وقامــت  اإلنســان، 
والمعاهــدات  االتفاقيــات  غالبيــة 
الدوليــة الحقوقيــة، وفــي مقدمتهــا 
العهديــن الدولييــن الخاصيــن بالحقــوق 
واالقتصاديــة  والمدنيــة  السياســية 
والميثــاق  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
العربــي لحقــوق اإلنســان، واتفاقيــات 
مناهضــة التعذيــب ومكافحــة التمييــز 
والمــرأة  الطفــل  وحقــوق  العنصــري 
وذوي االحتياجــات الخاصــة وغيرهــا من 
ويضمــن  واالتفاقيــات.  المعاهــدات 
قيــم  نشــر  المتقــدم  النهــج  هــذا 
التســامح والوســطية واالعتــدال. كمــا 
جــاء فــي الميثــاق الوطنــي والدســتور 
موكــدًا علــى أهميتهــا وســبل حمايتهــا 

وكفالتهــا.  

علــى  البحريــن  مملكــة  حرصــت  وقــد 
كاملــة  الطوعيــة  تعهداتهــا  تنفيــذ 
البحرينيــة  اللجنــة  توصيــات  بموجــب 
كمــا  الحقائــق  لتقصــي  المســتقلة 
توصيــات  تنفيــذ  علــى  تعمــل  أنهــا 
لحقــوق  الشــاملة  الدوريــة  المراجعــة 
اإلنســان والتعــاون البّنــاء مــع مجلــس 
المفــوض  ومكتــب  اإلنســان  حقــوق 
المملكــة  قدمــت  وقــد  الســامي. 
تقريرهــا بموجــب االســتعراض الــدوري 
الشــامل األول لحقــوق اإلنســان فــي 
العــام 2008 والثانــي فــي العــام 2012 
التقريــر  الســتعراض  تســتعد  وهــي 

الثالــث فــي 1مايــو القــادم ممــا يؤكــد 
التــزام البحريــن التــام بآليــات مجلــس 
الدوليــة  والمعاييــر  اإلنســان  حقــوق 

الخصــوص. ذلــك  فــي 

المؤسســي،  المســتوى  وعلــى 
البحريــن  مملكــة  أنشــأت  فقــد 
والمؤسســات  اللجــان  مــن  العديــد 
المؤسســة  ومنهــا  الحقوقيــة، 
واألمانــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
العامــة للتظلمــات ومفوضيــة حقــوق 
الســجناء والمحتجزيــن ووحــدة التحقيــق 
تــم  كمــا  العامــة،  بالنيابــة  الخاصــة 
تشــكيل لجنتــي حقــوق اإلنســان فــي 
مجلســي النــواب والشــورى، وترعــى 
مملكــة البحريــن حــق تأســيس المجتمــع 
الجمعيــات  مــن  للعديــد  المدنــي 
وغيرهــا.  اإلنســان  بحقــوق  المعنيــة 
العمــل  ممارســة  مجــال  فــي  أّمــا 
السياســي، فقــد صــدر القانــون رقــم 
24 لســنة 2002  والــذي أعطــى الحــق  
بتكويــن الجمعيــات السياســية وتعمــل 
مملكــة البحريــن علــى تنفيــذ مبــادرات 
وتربويــة  وتعليميــة  إعاميــة  وبرامــج 
والوحــدة  التســامح  قيــم  لتعزيــز 
بيــن  الســلمي  والتعايــش  الوطنيــة 
جميــع األديــان والمذاهــب والثقافــات 
التحريــض  وتجريــم  والحضــارات، 
علــى الكراهيــة والطائفيــة أو العنــف 

واإلرهــاب.

فــي  ماضيــة  البحريــن  مملكــة  وإن 
اإلنســان،  حقــوق  وتعزيــز  تطويــر 
وتفعيــل آليــات الوقايــة الوطنيــة وفــق 
ــة  ــة واســتراتيجية وطني ــة عصري منهجي
متطــورة نابعــة مــن قيمهــا الثقافيــة 
الديمقراطيــة  ومبادئهــا  والحضاريــة 
الراســخة فــي إطــار النهــج اإلصاحــي 

المفــدى.  الملــك  الجالــة  لصاحــب 

وال يفوتني أن أثمن الجهود المتميزة 
للمجلــس األعلــى للمــرأة، منذ إنشــائه 
الســمو  صاحبــة  برئاســة   2001 عــام 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم 
المفــدى،  العاهــل  قرينــة  خليفــة  آل 

فــي النهــوض بالمــرأة البحرينيــة وفقــًا 
للخطــة الوطنيــة )2022-2013(.

الخارجيــة  وزارة  حــرص  أؤكــد  أن  وأود 
بتوجيهــات مــن معالــي الشــيخ خالــد 
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر 
تكافــؤ  وحــدة  تفعيــل  علــى  الخارجيــة 
الفــرص بالــوزارة منــذ إنشــائها فــي 14 

2011م. أغســطس 

تؤكــد  البحريــن  مملكــة  فــإن  وأخيــرًا، 
تتواصــل  أن  علــى  حرصهــا  دائمــا 
جهــود المجتمــع الدولــي فــي مجــال 
مــن  أســاس  علــى  اإلنســان  حقــوق 
وعــدم  والمصداقيــة  الموضوعيــة 
للتجزئــة  الحقــوق  هــذه  قابليــة 
هــذه  فــي  واالبتعــاد  واالنتقائيــة، 
والتســيس،  التمييــز  عــن  الجهــود 
وحكــم  ســيادة  احتــرام  وضــرورة 

نــون. لقا ا

السيد عبدالّله بن فيصل بن 
جبر الدوسري

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.. 
مسيرة حافلة بإنجازات مشرفة

* مساعد وزير الخارجية
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»موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق األوســط«، تــم افتتاحهــا رســمًيا فــي 17 مــارس 2004، بعــد تأسيســها علــى أرض مســاحتها 
1.7 مليــون متــر مربــع فــي منطقــة الصخيــر وفــق أحــدث المواصفــات والمقاييــس العالميــة. تضــم خمــس حلبــات مختلفــة، ويبلــغ 
ــف مــن تســعة  ــوف ومؤل ــار الضي ــم، ومرافــق ومبانــي عديــدة، أبرزهــا: بــرج دائــري مخصــص لكب مســار الفورمــوال واحــد 5.412 كل
طوابــق، ومركــز إعامــي متكامــل. اســتضافت الحلبــة فــي أبريــل 2017 بطولــة العالــم للفورمــوال 1 وللمــرة الثالثــة عشــرة منــذ 
إنشــائها، وســبق أن حــازت علــى جائــزة االتحــاد الدولــي للســيارات ألفضــل تنظيــم ســباق عــام 2004. وتمثــل إحــدى المبــادرات 
الرائــدة لصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 

الوزراءالــذي اعتبرهــا: »فرصــة ذهبيــة لمــد يــد الصداقــة مــع العالــم أجمــع وتعريفــه بهــذا الجــزء مــن العالــم«.

حلبة البحرين الدولية

اقتــصاديـات

خدمات تسهيل األعمال 
في مملكة البحرين

تتلقى  سوف  البحرين  في  أعمالك  إنشاء  عند 
مساعدة قيمة من الجهات المعنية، مما يتيح لك 
فرصة تقييم الخيارات المتوفرة في الخليج لتنفيذ 

الخطوات العملية دون دفع أي نفقات.

التنمية  بمجلس  األعمال  تطوير  فريق  ويقوم 
ويستطيع  المستثمرين.  بدعم  االقتصادية 
المجال  للمجلس في هذا  التابعين  المتخصصين 

مساعدتك في تحليل:

لك  عالقات  مدير  تخصيص  سيتم  كما 
يستطيع تقديمك إلى الشركات األخرى 

العاملة في المملكة.

وسوف ُيحيلك مدير العالقات الخاص بك إلى 
موحدة  نافذة  وهو  البحرين،  مستثمري  مركز 
لمساعدتك  التجارية  األعمال  إلنشاء  وفعالة 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الطلبات.   تسجيل  في 
بك  الخاص  العالقات  مدير  يقوم  سوف 
مجتمع  وكذلك  المعنية  بالوزارات  باالتصال 
الكيان  إنشاء  عملية  لتسهيل  التجارية  األعمال 

التجاري الخاص بك. 

ومع ذلك، ال يتوقف الدعم لك عند هذا الحد: 
بها  تتميز  التي  الفريدة  المميزات  بين  فمن 
للدعم  المستمر  المستوى  هو  البحرين  مملكة 
الخاص  التجاري  عملك  إنشاء  بعد  تتلقاه  الذي 

بك. 
المصدر: مجلس التنمية االقتصادية
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