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  مملكة البحرين
  وزارة الخارجية

   2009 ديسمبر 31        إدارة اإلعالم والدراسات والبحوث
  

  2009لعام لوزارة الخارجية التقرير السنوي 
  
  

 تحرآات نشطة وملموسة 2009ية لمملكة البحرين خالل عام شهدت السياسة الخارج
وذلك إنطالقًا من على مختلف المستويات الخليجية والعربية واإلقليمية والدولية، 

 والقائمة على التوازن ،األسس والثوابت التي تتبناها المملكة وقيادتها الحكيمة
ووحدة وسالمة أراضيها وعدم دة وإستقالل الدول األخرى اواالعتدال وإحترام سي

ومبادئ التدخل في شؤونها الداخلية، واإللتزام بقرارات ومقررات الشرعية الدولية 
 األمر الذي بالطرق السلمية، علق بحل النزاعات فيما بين الدوليما يتفالقانون الدولي 

  . العالمدولير وإحترام آافة آان دائمًا وال يزال موضع تقد
  

سبت اإلصالحات السياسية والدستورية التي أقدم عليها حضرة صاحب الجاللة آأوقد 
ه، مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهللا ورعا

مكانة متميزة، وضعتها في مصاف الدول واألمم الديمقراطية التي تراعي العدالة 
 وحقوق اإلنسان في ظل مناخ سياسي موات يحفظ حرية التعبير والنشر، االجتماعية

 نيابية –ويرعى ممارسة الحقوق السياسية من خالل إنتخابات دورية حرة ونزيهة 
 ، الذي أدى بدوره إلى توسيع نطاق دائرة صداقاتها وشرآائها األمر–وبلدية ومهنية 

  .تأييد مواقفها من قبل آافة أعضاء األسرة الدوليةزيادة وساعد على 
  

  :مسيرة التعاون الخليجي
  

اهللا ورعاه، عملت وانطالقًا من توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه 
قتصادي واالجتماعي بين دول مجلس اليل التكامل السياسي واالمملكة على تفع

التعاون لدول الخليج العربية، وآانت سباقة في إطالق المبادرات التي تهدف إلى 
  .تعزيز التكامل والوحدة بين دول المجلس

  
في دعم مسيرة التعاون ولقد حرصت مملكة البحرين على ممارسة دورها آامًال 

س بما يلبي متطلبات المرحلة الخليجي وتطوير العمل الجماعي بين دول المجل
ر مواصلة دعم منظومة العمل الخليجي المشترك من خالل وذلك عبالمقبلة، 

 في اجتماعات األمانة العامة لمجلس التعاون سواء على مستوى بفاعليةالمشارآة 
واجتماعات أصحاب الجاللة والسمو قادة الدول األعضاء أو المستويات الوزارية 

واللجان المتخصصة التابعة للمجلس، والعمل على للمجلس األعلى الهيئة االستشارية 
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زيادة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في المملكة واألمانة العامة 
  .للمجلس

  
 تنفيذ قرارات الدورة التاسعة والعشرين للمجلس على الوزارة وإنطالقًا من حرص

في مسقط بسلطنة عمان الشقيقة المعقودة األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
 لدى الجهات فقد سعت ومنذ بداية العام، 2008 ديسمبر 30 – 29خالل الفترة من 

المختصة بالمملكة لمتابعة تنفيذ القرارات الهامة، لما لها من دور فعال في توثيق 
ا ين ضمن إطار منظومة مجلس التعاون، ومساعيهعرى التعاون مع األشقاء الخليجي

  .ين أسس العمل الجماعي بما يلبي طموحات قادة وشعوب المنطقةالحثيثة لتمت
  

وما مشارآة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
 للمجلس األعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة الثالثينالمفدى في 

، إال 2009 ديسمبر 15 – 14ترة من  الففيالشقيقة التي عقدت في دولة الكويت 
ما يمثله  واضحة عداللةليجي المشترك، ويعطي تأآيدًا على إهتمام المملكة بالعمل الخ

  .مجلس التعاون من أهمية وأولوية لدى جاللته ولمملكة البحرين
  

همية مجلس التعاون، وعلى أن لملك المفدى في هذا المؤتمر على أولقد شدد جاللة ا
، وإن مملكة البحرين مستعدة وبكل طاقاتها  استجابة لتطلعات شعوبهمجلس يشكلال

  .ومة الخليجيةوإمكاناتها للعمل من اجل إنجاح هذه المنظ
  

 آل خليفة عاهل هنأ المجلس األعلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسىوقد 
مرور عشر وعلى للمملكة ظه اهللا ورعاه، بالعيد الثامن والثالثين البالد المفدى حف

ملكة البحرين دوام التقدم والرقي ليد الحكم، متمنيًا لمسنوات على تولي جاللته مقا
  .واإلزدهار

  
آما بارك المجلس األعلى منح منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

فة بن سلمان األمير خليلصاحب السمو الملكي " إبن سينا الذهبية"ميدالية ) اليونسكو(
  .ء الموقرفة رئيس الوزراآل خلي

  
على أهمية األفكار والرؤى التي تضمنتها رؤية مملكة البحرين الخليجية وأآّدت القمة 

لتطوير مجلس التعاون، آما برز الدعم والتقدير الخليجي واضحًا لجهود المملكة 
مستشار صاحب وذلك بدعم وترحيب القادة بتعيين السيد محمد إبراهيم المطوع 

  .كي رئيس الوزراء الموقر لتولي منصب األمين العام للمجلسالسمو المل
  

قرارات مصيرية لدعم العمل الخليجي المشترك ولقد تمخضت القمة الخليجية عن 
وآان أهمها القرارات الخاصة باإلتحاد النقدي الخليجي ومشروع سكة الحديد 
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لكة الدور الفعال في ولقد آان للمم.  الخليجية والربط الكهربائي لدول الخليج العربية
  .هذه القرارات الهامةإتخاذ 

  
ضرورة السعي لتفعيل ومتابعة قرارات المجلس، شارآت وإيمانًا من المملكة ب

المملكة ممثلة بصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
ة الرياض بالمملكة القائد األعلى في اللقاء التشاوري لقادة المجلس الذي عقد في مدين

، وذلك لمتابعة مسيرة التعاون، ومن 2009 مايو 5الشقيقة بتاريخ العربية السعودية 
  . الخليجيالبحرينية الحكيمة بأهمية هذا الكيانمنطلق إيمان القيادة 

  
وألجل خلق التقارب بين المنظومة الخليجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

  الوزاري مملكة البحرين االجتماع استضافت،األخرىمنظومات اإلقليمية وال
وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المشترك األول بين 

معالي وزير ترأس ، و) اآلسيان(رابطة دول جنوب شرق آسيا األعضاء في 
نب الموقر الجاوزير الخارجية الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 

 إلى رؤية مشترآة حول التعاون ه التوصل خاللوالذي تم ،الخليجي في هذا االجتماع
 في المجاالت السياسية واالقتصادية يق والتعاونبين المنظومتين، والعمل على التنس

  .ما فيه مصلحة دول وشعوب المنظومتين لوالثقافية والعلمية واالجتماعية
  

ي واالقتصادي بين دول مجلس التعاون والدول وإنطالقًا من تفعيل التعاون السياس
اإلقليمية المهمة في المنطقة فقد شارآت مملكة البحرين بوفد برئاسة معالي وزير 

بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون في االجتماع المشترك الموقر الخارجية 
، 2009  يوليو8 – 6والجمهورية الترآية الذي عقد في أسطنبول خالل الفترة من 

 المستوى ترآيا على تلعبه للدور الكبير الذي نظرًا، وذلك لبحث سبل التعاون معها
وقد جاء هذا االجتماع بعد شهر من توقيع مذآرة التفاهم بين دول المجلس .  اإلقليمي

  .وترآيا والتي تتعلق بالحوار االستراتيجي بينهما لما فيه مصلحة دول المنطقة
  

فد ترأسه سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية في آما شارآت مملكة البحرين بو
االجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون واالجتماع الوزاري 
المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون واإلتحاد األوروبي المعقود في مسقط 

  .2009 أبريل 29 – 28في الفترة من 
  
  

الثنائية وانطالقًا من أهمية الدائرة الخليجية أما على مستوى العالقات الدبلوماسية 
بالنسبة لمملكة البحرين، فقد حرصت المملكة على تفعيل دبلوماسية الزيارات 
واللقاءات الخليجية لبحث مجاالت التعاون الثنائي وتنسيق المواقف إزاء آخر 

  .التطورات واألحداث اإلقليمية
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دى إلى الشقيقة المملكة العربية وآانت زيارة حضرة صاحب الجاللة الملك المف
السعودية وآذلك زيارة حضرة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
 ًاخليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، تأآيد

حيث أآدت  .شقيقينعلى متانة العالقة التي تربط القيادتين الحكيمتين والشعبين ال
ة البحرين وقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة اإلعتداءات مملك

والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون ألراضيها، في إنتهاك للحدود وتجاوز 
وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها .  لحق الجوار

 وأمن مواطنيها، مؤآدة أن أي مساس بأمن المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها
واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس ألمن واستقرار وسالمة آافة دول 

  المجلس
  

ة اإلمارات العربية آما آانت زيارة حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى إلى دول
يس دولة ه بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئالمتحدة ولقائ

تأآيدًا على أهمية العالقات الثنائية بين دول حاآم دبي اإلمارات العربية المتحدة 
 الملك المفدى مع االخليج ومتانة العالقة التي تربط البلدين الشقيقين، وأجرى خالله

أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مباحثات تناولت العالقات الثنائية 
  .يقينبين البلدين الشقيقين وسبل دعمها لما فيه مصلحة الشعبين الشقط التي تربالطيبة 

  
ومن منطلق العمل الدبلوماسي الثنائي وتعزيزه مع الدول الخليجية الشقيقة ترأس 
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية الموقر وفد مملكة 

تية في دورتها الخامسة، والتي عقدت البحرين في اللجنة المشترآة البحرينية الكوي
، وتم خاللها بحث سبل 2009 نوفمبر 18 – 17 الفترة من فيبدولة الكويت الشقيقة 

التعاون المشترك في جميع المجاالت وتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم البلدين 
لتعزيز  في مجال العمل وذلك تفاهم خالل االجتماع التوقيع على مذآرةالشقيقين، وتم 

  .التعاون بين البلدين لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين
  

آما ترأس معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وفد مملكة البحرين في 
اللجنة المشترآة بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة التي عقدت في 

، والتي تم خاللها بحث سبل 2009ر  ديسمب23 – 22 الفترة من فيمدينة المنامة 
تعزيز وتطوير أسس التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين وبحث أهم القضايا 

ف إزاء القضايا السياسية اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك وتنسيق المواق
الدولية، وتم التوقيع على عدد من مذآرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين 

  .لشقيقينا
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  :على صعيد التعاون العربي

  
وانطالقًا من أهمية العمق العربي لمملكة البحرين وبفضل النهج الدبلوماسي الواعي 

رين إلى تثبيت الذي خطه جاللة الملك المفدى تسعى السياسة الخارجية لمملكة البح
 مصالح على المستوى اإلقليمي والعربي والدولي، وصيانة وحمايةمكانتها المرموقة 

 والدفاع عنها، فضًال عن والسياسية واالقتصادية في الخارجالبحرين اإلستراتيجية 
  .تنمية وتعزيز وتقوية العالقات مع آافة الدول العربية

  
ى به القيادة الحكيمة من احترام ومحبة ظة البحرين عربيًا ودوليًا وما تحوتجلت مكان

لتي تنتهجها المملكة على المستوى لدى األشقاء العرب، وللدبلوماسية الحكيمة ا
العربي والدولي، في التضامن العربي مع المملكة ضد ما تعرضت له من محاوالت 
التشكيك في عروبتها من  قبل بعض األطراف اإلقليمية، وقد استهجنت الدول العربية 

، وأآدت ة العرب إلى المنامةلقادبعض اببيانات وبزيارات لهذا التشكيك جمعاء 
ادة مملكة  دعمها لسي والمجالس الوزاريةى القمة على مستورات الصادرةالقرا

، واعتبرت و رفض التدخل في شئونها الداخليةوحدة أراضيها البحرين و استقاللها و
  .تلك االستفزازات  تعديًا سافرًا على دولة مستقلة ذات سيادة ومساس بهويتها العربية

  
دور الت        • ة ب اون االقتصادي العربي في دعم العمل        وإنطالقًا من إيمان المملك ع

سى آل   ن عي د ب ك حم ة المل ارك حضرة صاحب الجالل شترك، ش ي الم العرب
ي    ة الت ة االجتماعي صادية والتنموي ة االقت ي القم دى ف بالد المف ل ال ة عاه خليف

شقيقة ة الكويت ال ي دول دت ف رة من عق ي الفت اير 20 – 19 ف د 2009 ين ، وق
ا              ساهمت وزارة الخارجية في ا     ة التي صدر عنه ذه القم إلعداد والتحضير له

واطن العربي       عدد من القرارات    االقتصادية الهامة التي تصب في مصلحة الم
اجي،              و  تدفع التعاون االقتصادي العربي واالستثماري، وتطوير القطاع اإلنت
ي،  اد الجمرآ ق اإلتح دمات، وتحقي سلع والخ ارة ال ال تج ي مج اون ف والتع

ة     شترآة، وتناولت     والسوق العربي ة   الم ة   بالدراسة   القم ة    المعمق مواضيع البني
اء          ة والكهرب سكك الحديدي ل وال اع النق ا بقط ق منه ا يتعل ة م ة وخاص التحتي

  .واالتصاالت وشئون الصحة والتعليم والبطالة ومحاربة الفقر
  

بأهمية العمل المشترك فقد شارك حضرة صاحب الجاللة وإيمانًا من المملكة  •
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهللا في أعمال القمة الملك حمد 

 27العربية الحادية والعشرين المعقودة في الدوحة بدولة قطر الشقيقة في 
، حيث أآدت القمة في ختام اجتماعاتها على المواقف العربية 2009مارس 

ى التزام الثابتة من القضايا العربية، وصدر عنها إعالن الدوحة الذي أآد عل
الدول العربية بالتضامن العربي والعمل على تسوية الخالفات العربية بالحوار 
الهادف البناء، ومواصلة العمل لتطوير العمل العربي المشترك، وإدانة 
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العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في حينه، ودعم الجهد العربي إلنهاء 
اإلسرائيلية تجاه عملية حالة االنقسام الفلسطيني ورفض سياسة المماطلة 

 .السالم
  

ومن منطلق إلتزامها التام بدعم قضية الشعب الفلسطيني فقد شارآت مملكة  •
البحرين في المؤتمر الدولي الخاص بدعم االقتصاد الفلسطيني، والذي نظمته 

، بوفد 2009 مارس 2جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ بتاريخ 
حب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رفيع المستوى ترأسه حضرة صا

عاهل البالد المفدى حفظه اهللا ورعاه، وقدمت خالله المملكة دعمها المادي 
ألشقائها الفلسطينيين، آما أعلن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية 
ورئيس اللجنة الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة سمو الشيخ ناصر 

 مليون 23(ليفة، مساهمة حكومة وشعب مملكة البحرين بمبلغ بن حمد آل خ
عمار غزة والذي آان قد أعلن عنه من قبل دول مجلس إلبرنامج ) دوالر

 .2009 مارس 1التعاون لدول الخليج العربية بالرياض بتاريخ 
  

آما قام فخامة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان بزيارة لمملكة البحرين في  •
  التقى خاللها بحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 2009ير فبرا10و9يومي 

بن عيسى الخليفة عاهل البالد المفدى حافظه اهللا ورعاه تم خاللها التباحث في 
وقد تم توقيع . العالقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات االهتمام المشترك 
مشترآة من قبل في ختام الزيارة على مذآرة تفاهم بإنشاء اللجنة البحرينية ال

 .وزيري الخارجية
  

وشارآت الوزارة بوفد برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة  •
وزير الخارجية الموقر في الدورات العادية لمجلس جامعة الدول العربية على 

، 2009 مارس 3المعقودة في ) 131(المستوى الوزاري في دورتها العادية 
، لبحث 2009 سبتمبر 9 – 7 المعقودة في الفترة من )132(والدورة العادية 

قضايا العمل العربي المشترك ومتابعة تطوراتها والتنسيق العربي تجاه 
القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والعراق والسودان 

  .والصومال
  

آما شارآت المملكة في الدورات غير العادية لمجلس الجامعة الوزاري  •
، لبحث تداعيات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 2009 يناير 26 بتاريخ

 24، والدورة غير العادية المعقودة بتاريخ 2009 يناير 26والمعقودة بتاريخ 
 7، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السالم، وفي 2009يونيو 
 القدس  لبحث التحرك العربي لمواجهة المخططات اإلسرائيلية في2009مايو 

الشرقية ولجنة الخبراء الدوليين لتقصي الحقائق حول االنتهاآات اإلسرائيلية 
، لبحث 2009 مارس 4خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وفي 
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الموقف العربي من قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس 
عيات العدوان السوداني عمر حسن البشير، والدورة غير العادية لبحث تدا

 .2009 يناير 26اإلسرائيلي على قطاع غزة، المعقودة في 
  

وفي إطار التعاون العربي األوروبي فقد شارآت الوزارة في اإلجتماع  •
 2009 فبراير 12 – 11العربي األوروبي المعقود في مالطا في الفترة من 

شئون بوفد ترأسه سعادة الدآتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة لل
الخارجية، لبحث التعاون العربي األوروبي، وسبل دفع الحوار بين جامعة 

 .الدول العربية واإلتحاد األوروبي
  

وفي إطار التعاون العربي الصيني فقد شارآت الوزارة في الدورة السادسة  •
لكبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني المعقودة في بكين في الفترة 

، لمتابعة النتائج التي تحققت منذ االجتماع 2009ونيو  ي24 – 23من 
 .2008الوزاري للمنتدى المعقود بمملكة البحرين في شهر مايو من عام 

  
وفي إطار التعاون العربي مع المجموعات اإلقليمية األخرى شارآت المملكة  •

اريخ في الدورة الثانية للقمة العربية األمريكية الجنوبية المعقودة في الدوحة بت
، والتي بحثت قضايا التعاون بين اإلقليمين والتنسيق 2009 مارس 31

السياسي في آافة القضايا اإلقليمية والدولية، والتعاون في المجاالت 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحوار الحضارات، باإلضافة إلى التعاون 

  .العلمي والتربوي والتقني
  

ية مع الدول العربية، فعلى إثر الزيارة التي قام بها          وفيما يتعلق بالعالقات الثنائ    •
داهللا           2009 مارس   24لمملكة البحرين بتاريخ     ي عب رئيس اليمني عل ة ال  فخام

شترآة في صنعاء                  ة الم ة اليمني ة البحريني صالح، فقد تقرر خاللها إنعقاد اللجن
شي   2009 يوليو   6 – 5في الفترة من     الي ال خ ، وقد ترأس الجانب البحريني مع

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية الموقر، ومن الجانب اليمني          
ى                    ان عل ع الجانب د وق ي، وق و بكر القرب معالي وزير خارجية اليمن الدآتور أب
اون في              سمكية، والتع روة ال ا الث عدد من مذآرات التفاهم في مجاالت عدة منه

 .مي والتربويالمجال الصحي والثقافي واإلعالمي والسياحي والعل
  

ار  • ي إط ةوف ساعي المملك د  م ه، وبع ن محنت شقيق للخروج م راق ال دعم الع  ل
وزارة                      د قامت ال اك، فق ة هن ين سفير للمملك داد وتعي إعادة فتح سفارتها في بغ
ى   تح الخط الجوي إل ن اجل ف ة م ة بالمملك ات المعني ع الجه ساعيها م ذل م بب

اريخ  ، وقد تم ذلك با1990بغداد والمتوقف منذ عام     بتمبر  1لفعل بت ، 2009 س
اريخ    بتمبر  26آما تم تشغيل خط آخر إلى مدينة النجف األشرف بت ، 2009 س

شمال                   ل في ال ة أربي ى مدين دها إل لنقل الزوار البحرينيين إلى هذه المدينة، وبع
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اريخ   ي بت وبر 27العراق ت الحاضر    2009 أآت ي الوق وزارة ف وم ال ا تق ، آم
ة ب  ات الالزم اذ الترتيب ة  باتخ د موافق ك بع ة النجف، وذل ا بمدين صلية له تح قن ف
 .السلطات العراقية على ذلك

  
وقر                 • ة الم آما قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجي

شعبية االشتراآية العظمى في             بزيارة رسمية إلى الجماهيرية العربية الليبية ال
ن  رة م وفمبر 6 – 5الفت ى خالله2009 ن ذافي ، التق ر الق د معم ة العقي ا بفخام

قائد ثورة الفاتح من سبتمبر، وآبار المسؤولين بالجماهيرية و تم االتفاق خالل            
دين في          ين البل شترآة ب ة الم ى للجن دورة األول د اجتماعات ال ى عق ارة عل الزي

ر  ة  2010فبراي اء دراس ال، و إنه ال األعم شكيل مجلس رج ى ت ل عل  و العم
صادية  ات االقت ار    االتفاقي ي إط ا ف ع توقيعه تثمارية المزم ة و االس  و التجاري

ين   سياسي ب شاور ال اهم  للت ذآرة تف ى م ع عل م التوقي ا ت شترآة ، آم ة الم اللجن
 .خارجية البلدينوزارتي 

  
 8عقدت الدورة الثامنة للجنة البحرينية المصرية المشترآة في المنامة يومي           و •

د        2009 ديسمبر   9 – شيخ خال ة           ، برئاسة معالي ال د آل خليف ن محم د ب ن أحم ب
ة                  ر خارجي يط وزي و الغ د أب سيد أحم وزير الخارجية الموقر، ونظيره معالي ال
ى   اء إل الة ود وإخ وزير المصري رس ل ال ة، حيث نق ة مصر العربي جمهوري
د             حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى من أخيه فخامة الرئيس المصري محم

ارك سني مب ام أ .  ح ي خت ع ف م التوقي د ت ى وق ة عل ال اللجن اهم عم ذآرة التف م
ال    ي مج اهم ف ذآرة تف دين ، و م ة البل ي خارجي ين وزارت سيق ب اون والتن للتع

صناعة والتجارة والهي              ين وزارة ال صناعية ب اطق ال ة    إنشاء إدارة المن ة العام ئ
ة         للتنمية الصناعية، و   ين   مذآرة تفاهم في مجال المراآز التكنولوجي ي  ب وزارت
ارة ف صناعة والتج ين وزارة  ال ي ب اون اإلعالم ول للتع دين ، و بروتوآ ي البل

ذي  امج التنفي ة لالستعالمات المصرية ، والبرن ة العام ة واألعالم والهيئ الثقاف
دين   ين البل الي ب يم الع يم ،والتعل ة والتعل ال التربي ي مج ذي و, ف امج التنفي البرن
 .األول في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية  بين البلدين

  
 
 :ي مجال حقوق اإلنسانف
  

ام حضرة  ة قي ذ بداي ك من ة خاصة وذل سان عناي وق اإلن سألة حق وزارة م د أولت ال لق
ات                        دى بوضع اللبن بالد المف ة عاهل ال سى آل خليف ن عي د ب ك حم صاحب الجاللة المل
ال في                     شارآة الفع ك من خالل الم ده الزاهر، وذل األولى في هذا المجال مع بداية عه

ات          آافة المؤتمرات    سان، وتوثيق العالق وق اإلن دوات الخاصة بحق واالجتماعات والن
وق                      ة في مجلس حق ى عضويتها الفاعل ذلك، إضافة إل ة ب مع المنظمات الدولية المعني

  :في) 2009(ومن هذا المنطلق فقد شارآت الوزارة خالل العام الحالي .  اإلنسان
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ه          • ودة   االجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق اإلنسان في دورت العاشرة، المعق

دآتور       2009 مارس   27 – 20في جنيف في الفترة من       ، بوفد ترأسه سعادة ال
د سعادته                 ة، حيث أّآ شئون الخارجي ة لل ر الدول ة وزي ن صادق البحارن نزار ب
سان والخطوات التي اتخذتها                  وق اإلن احترام حق ة البحرين ب زام مملك على إلت

دور  تعراض ال ة االس ن عملي تج ع ا ن ذ م رين، لتنفي ة البح شامل لمملك ي ال
دى حفظه اهللا                بالد المف ك ال ة مل والمشروع اإلصالحي لحضرة صاحب الجالل
ة     ة وحماي صادية واالجتماعي سياسية واالقت االت ال مل المج ذي ش اه، وال ورع
ة      رأة البحريني ين الم سألة تمك ى م ه عل سان، وإنعكاس وق اإلن ز حق وتعزي

ة وتبوئه   ة التنمي ي عملي ا ف ة دوره اد  ومرآزي رار، وإعتم ز صنع الق ا لمراآ
 .لمرأة البحرينيةاألول من ديسمبر يومًا ل

سان بمكتب المفوض                  وق اإلن سم حق يس ق وقد أشاد السيد إيريك تريستونت رئ
وق                السامي لحقوق اإلنسان في نيويورك بتجربة مملكة البحرين في مجال حق

ا   اإلنسان، منوهًا بأنها أول دولة عضو في المجلس قامت باستعر             اض تقريره
ين مجموعات                   ة أم وربي نائب ام تيب سيدة مري ا أوضحت ال الدوري الشامل، آم
اذج             العمل لالستعراض الدوري الشامل أن مملكة البحرين تعد نموذجًا من النم
ال           ي مج سان ف وق اإلن س حق ل مجل ضاء داخ دول األع ا ال ذي به ي تحت الت

ثالً            ًا وم دًا طيب ذلك جه ذا         االستعراض الدوري الشامل حيث ب ه في ه ذى ب  يحت
  .المجال

 
رة من                  • ود في جنيف في الفت  – 20مؤتمر مراجعة ديربن االستعراضي المعق

ر            2009 أبريل   24 ة وزي ، بوفد ترأسه سعادة الدآتور نزار بن صادق البحارن
ؤتمر                 ه في م اق علي الدولة للشؤون الخارجية، وذلك بهدف مراجعة ما تم االتف

ام   ربن لع دماً 2001دي دفع ق ة      ، وال ال مكافح ي مج دة ف م المتح ود األم  بجه
 .العنصرية

  
ل المعن  • ق العام وق  يعضوية الفري س حق ابع لمجل االت الت سان بالح ي اإلن  ف

ك            ام واحد وذل دة ع ام     جنيف ، لم رة من ع ة  2008للفت ل   2009 لغاي د مث  ، وق
السفير عبد اهللا عبد اللطيف عبد اهللا المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب        

ق     األم ذا الفري ي ه صية ف صفته الشخ ت ب ك الوق ي ذل ف ف ي جني دة ف م المتح
يوية     ة األس ن المجموع ل ع سة      . آممث ن خم ل م ق العام ذا الفري ون ه ويتك

ون                م المتحدة ويعمل أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجموعات اإلقليمية في األم
رة واحدة فقط                د لم د ن  .بصفتهم الشخصية لمدة عام واحد قابلة للتجدي ظرت  وق

وق                   ى مجلس حق مملكة البحرين آعضو في الفريق في عدة بالغات وردت إل
دة                ة لالنتهاآات الجسيمة المؤي اإلنسان عبر الفريق العامل ، عن األنماط الثابت

 .بأدلة موثوق بها لحقوق اإلنسان والحريات األساسية في عدد من الدول
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ق آل من                   ذا الفري ة عن      وقد مثل إلى جانب مملكة البحرين في ه انغوال ممثل
المجموعة اإلفريقية ،ـ وسلوفاآيا ممثلة عن دول أوروبا الشرقية ، ونيكاراغوا    

ا الالتيني  ن أمريك ة ع ة  ةممثل ا الغربي ن أوروب ة ع ا ممثل اريبي ، وإيطالي  والك
  .ودول أخرى

  
  : للبحريناإلنسانزيارة رئيس مجلس حقوق 

 
ارتن ايوغي  • سفير م سان ال وق اإلن س حق يس مجل ة زار رئ ه مملك ان اهومويبي

ايو  ي شهر م دات  2009البحرين ف د تعه ذا ألح ارة تنفي ذه الزي اءت ه د ج  وق
ات       ة بآلي سان الخاص وق اإلن ال حق ي مج رين ف ة البح ة  مملك ذ المراجع  تنفي

سان للبحرين               الدورية الشاملة  وق اإلن يس مجلس حق ارة رئ ، والتي تقضي بزي
ا ع   سان فيه وق اإلن ة حق ى تجرب د لغرض االطالع عل ع ، وق ى ارض الواق ل

ة        ه خالل زيارته القيادة السياسية    التقى اهومويبي  ود المملك ، حيث أثنى على جه
ر ن إج ذه م ا تتخ ة م ي آاف صدي ف سان، والت وق اإلن ز حق ة وتعزي اءات لحماي

صحة،    يم، ال ة، التعل ل، العدال ا الموئ ال ومنه ذا المج ي ه ديات ف ف التح لمختل
 .ها أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيفاالقتصاد وغيرها، والتي تطرق إلي

  
  :باألشخاصمكافحة االتجار مؤتمر 

  
دولي ال     2009 مارس    3-2احتضنت مملكة البحرين في الفترة من         ؤتمر ال ون   الم معن

ار (( خاصاالتج رق باألش رق الط ى مفت عيها    وال))  عل ي س رين ف ة البح زال مملك ت
دؤوب  ة   ال ا المستمر مع آاف زة  من خالل تعاونه ماأل أجه ة بمكافحة  م  المتحدة المعني

ؤمن   و،  باألشخاصظاهرة االتجار    أ ت ذه الظاهرة ال     نب ا          ه ة القضاء عليه يمكن للدول
  .دون مساعدة دولية ، نظرا الن هذه الجريمة توصف بالطابع الدولي

  
د   2009 لسنة 1قرار رقم ال والمعدل ب 2008 لسنة 1قانون رقم   ال من   8وتنفيذا للمادة  فق

ل  باألشخاص  الوطنية لمكافحة االتجار      اللجنة إنشاء تم ة  وزارة برئاسة وآي   الخارجي
ن  ل م ة وزارة الوعضوية آ ة ووزارة الخارجي دل ووزارة ووزارةداخلي ة  الع  التنمي

ة  ة ووزارة الثقاف الماالجتماعي ة  واإلع ة البحريني ل والجمعي وق العم يم س ة تنظ  وهيئ
، وتختص  ية نهضة فتاة البحرين   وافدين وجمع  وجمعية حماية العمال ال    اإلنسانلحقوق  
  :باالتي

  
ع ومكافحة االتجار             - شأن من ة ضحايا     باألشخاص وضع برامج شاملة ب  وحماي

  إيذائهم من معاودة باألشخاصاالتجار 
م  - شجيع ودع داد ت ات والحمالت إع ة البحوث والمعلوم ادرات اإلعالمي  والمب

 باألشخاصمكافحة االتجار واالجتماعية واالقتصادية لمنع 
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ع  ال - سيق م زةتن ار    أجه ة باالتج ات المتعلق ق بالمعلوم ا يتعل ة فيم  الدول
 .باألشخاص

ي   - صة ف ات المخت شارآة الجه داد م ات   إع ى الجه رض عل ي تع ارير الت  التق
 .باألشخاصالدولية المعنية بشأن التدابير التي تم اتخاذها لمكافحة االتجار 

ة للتوصيات والت   - ة المعني ات الحكومي ذ الجه ة تنفي ي  متابع واردة ف ات ال وجيه
ي    خاص والت ار باألش ة االتج ة بمكافح والت ذات العالق ات والبروتوآ االتفاقي

  .وزير الخارجيةمعالي لشأن إلى ذا اتكون المملكة طرفا فيها ، ورفع تقرير به
  

  :االنحيازفي المجال اإلسالمي والدولي وعدم الفعاليات 
  

نية المتمثلة في دعم القضايا العادلة ومن منطلق الثوابت في السياسة الخارجية البحري
 مملكة شارآتقد في مقدمتها القضية الفلسطينية، فلألمة العربية واإلسالمية و

البحرين بوفد ترأسه حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى في أعمال القمة اإلسالمية 
 آل زعبد العزي بن عبد اهللالطارئة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك 

سعود لمناقشة تطورات األوضاع في قطاع غزة أثر العدوان اإلسرائيلي الغاشم، 
  .والتي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

  
د         ك فق ى ذل ة في عدد من             إضافة إل ة بفعالي ؤتمرات  االجتماعات شارآت المملك  والم

  :وهي
  

مد آل خليفة ولي العهد األمين      األمير سلمان بن ح   ترأس صاحب السمو الملكي      •
دت         القمة الخام وفد  حفظه اهللا     في   سة عشر لبلدان حرآة عدم اإلنحياز التي عق

 .2009 يوليو 15 – 11مدينة شرم الشيخ في الفترة من 
ر       آما شارآت المملكة بوفد رفيع المستوى ترأسه         • سمو الملكي األمي صاحب ال

ين حف  د األم ي العه ة ول د آل خليف ن حم لمان ب ه اهللا س ة ظ ال القم ي أعم ف
ؤتمر  ة الم اري لمنظم صادي والتج اون االقت ة للتع ة الدائم صادية للجن االقت

 .2009 نوفمبر 9بتاريخ ) الكومسيك(اإلسالمي 
ة         البحرين بوفد برئاسة    مملكة  آما شارآت    • د آل خليف سمو الشيخ عبداهللا بن حم

ة    رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحي         ؤتمر    اة الفطري في م
اخ،              ر المن الدول األطراف الخامس عشر لالتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة لتغي

 .2009 ديسمبر 18 – 7المعقود بمدينة آوبنهاغن في الفترة من 
دى                 آما شارك  • ال المنت ة في أعم د آل خليف ن محم  معالي الشيخ خالد بن أحمد ب

رة من        الثاني لتحالف الحضارات، المعقود في إسطن      ل   7 – 6بول في الفت  أبري
ق        2009 دما يتعل ، حيث أآد معاليه على أهمية تحالف الحضارات وخاصة عن

 .األمر بمسألة اإلعتراف بواقع التعددية الثقافية ونشر ثقافة الحوار والتسامح
ة                    شارآت المملكة    • د آل خليف ن محم د ب ن أحم د ب شيخ خال الي ال بوفد ترأسه مع

وقر    ة الم ر الخارجي س     فوزي ين لمجل سادسة والثالث دورة ال ات ال ي إجتماع
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رة             وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر اإلسالمي، المعقودة في دمشق في الفت
ن  ايو 25 – 23م وان 2009 م ت عن ضامن  "، تح ز الت ل تعزي ن أج م

 ."اإلسالمي
ة    • ة العام ستين للجمعي ة وال دورة الرابع ال ال ي أعم ة ف ة بفاعلي ارآت المملك ش

بتمبر      لألمم المتحد  ن             2009ة خالل شهر س د ب شيخ خال الي ال د ترأسه مع ، بوف
ام                  ة أم ه آلم أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية الموقر، حيث ألقى معالي

بتمبر    28الجمعية العامة بتاريخ     ضايا             2009 س ى عدد من الق ا إل ، تطرق فيه
ه ف              ا شارك معالي ا، آم ة  اإلقليمية والدولية وموقف مملكة البحرين تجاهه ي قم

اخ، وعدد من                مجلس األمن حول منع إنتشار األسلحة النووية، وقمة تغير المن
ا              صديقة، آم شقيقة وال االجتماعات الثنائية مع نظرائه وزراء خارجية الدول ال
ام                      ين الع ان آي مون، واألم سيد ب م المتحدة ال ام لألم اجتمع بمعالي األمين الع

ين إحسان أوغلو، وشارك معاليه في      لمنظمة المؤتمر اإلسالمي السيد أآمل الد     
امش       ى ه ودة عل ة المعق ة والدولي ات اإلقليمي ات المنظم ن اجتماع دد م ع

 .إجتماعات هذه الدورة
دة       • م المتح ة األم ؤتمر قم ي م رين ف ة البح د مملك وزارة ضمن وف ارآت ال ش

ن    رة م ي الفت ا ف ي روم د ف ذي عق ر ال ة الفق ذاء ومكافح وفمبر  18 – 14للغ ن
 .سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة برئاسة 2009

ضارات،        • وار الح سيق لح ات التن ث لجه اع الثال ي االجتم ة ف ارآت المملك ش
 .2009 نوفمبر 11 – 10المعقود بمدينة الرباط في الفترة من 

المشارآة في ورشة عمل شبه إقليمية حول آيفية إعداد التقارير المقدمة للجان             •
رة        األمم المتحدة المعنية بمكافحة     وظبي، في الفت اب، التي أقيمت في أب اإلره

 .2009 يونيو 30 – 28من 
ود في             • ؤتمر اإلسالمي المعق المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة الم

 .، لبحث العدوان اإلسرائيلي على غزة2009 يناير 2جدة بتاريخ 
وميين المكلف                • راء الحك ق الخب شارآت المملكة في اإلجتماع الثاني عشر لفري

ضاء      ر األع دول غي ي ال سلمة ف ات الم ات والمجتمع ة أوضاع الجماع بدراس
رة من               ل   19 – 18بمنظمة المؤتمر اإلسالمي، المعقود في جدة، في الفت  أبري

2009. 
مي المعقود في جدة اإلجتماع الخاص بكبار المسؤولين بمنظمة المؤتمر اإلسال       •

رارات           2009 فبراير   2 – 1في الفترة من     ال والق يد جدول األعم ، حول ترش
 .الخاصة باالجتماعات الوزارية والقمم اإلسالمية

اون             • ة آيب ت شارآت المملكة في المنتدى األول للخليج وأفريقيا، المعقود بمدين
 .2009بجنوب أفريقيا في شهر فبراير 

ي إجتم • ة ف ارآت المملك المية ش ة اإلس ين للجن ة والثالث دورة الثاني ات ال اع
 – 4للشئون اإلقتصادية والثقافية واالجتماعية، المعقودة في جدة في الفترة من        

 .2009 أبريل 6
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ي        • ود ف اخ، المعق ر المن ي بتغي ومي المعن ق الحك اع الفري ي إجتم شارآة ف الم
 .2009 أبريل 23 – 20 ترآيا، في الفترة من –أنطاليا 

ارآت  • ر         ش ول تغي ة ح دة اإلطاري م المتح ة األم ات إتفاقي ي محادث ة ف المملك
وبر   8 سبتمبر لغاية    28 تايلند في الفترة من      –المناخ، المعقودة في بانكوك       أآت

2009. 
المشارآة في االجتماع الوزاري لدول منتدى حوار التعاون اآلسيوي، المعقود           •

 .2009 أآتوبر 14 – 13في سريالنكا في الفترة من 
  

  :المشارآة في الفعاليات المعقودة داخل المملكة
  

ة في عدد         شارآة الفاعل قامت الوزارة باإلضافة إلى ما سبق باإلعداد والتحضير والم
  :وهي) 2009(من اإلجتماعات والمنتديات المعقودة بالمملكة خالل العام الحالي 

  
د • ود منت ي، المعق رين األمن ن ى ومعرض البح رة م ي الفت ر  فبر25 – 24 ف اي

2009. 
شرق األوسط وشم               • ة ال الي لمنطق ال االجتماع العام التاسع لمجموعة العمل الم

 .2009 مايو 20 – 18 في الفترة من المعقود) المينافاتف(أفريقيا 
 .2009 أآتوبر 21الندوة الوطنية لتغير المناخ بتاريخ  •
دول  دورة حول برنامج تعزيز القدرات لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في       •  ال

 .2009 أآتوبر 22 – 20العربية، المعقودة في الفترة 
  
  
  
  

  :تدشين تقرير األمم المتحدة األول للحد من الكوارث وتغير المناخ
  

رة                      • ة في الفت م المتحدة المملك ام لألم ين الع زار معالي السيد بان آي مون األم
ن محم   2009 مايو 18-16من   د ب د آل  ، بدعوة من معالي الشيخ خالد بن احم

خليفة وزير الخارجية الموقر لغرض حضور حفل تدشين تقرير األمم المتحدة           
 .ناخل للحد من الكوارث وتغير الماألو

  
ة      سى آل خيف ن عي د ب ك حم ة المل ضرة صاحب الجالل ا بح ى خالله د التق وق

اه عاه ه اهللا ورع دى حفظ بالد المف ة ارض  ل ال ر بتخصيص قطع ذي أم ، وال
ر         . في البحرين  لبناء بيت األمم المتحدة      آما إلتقى بصاحب السمو الملكي األمي

ي     سمو الملك وقر، وصاحبة ال وزراء الم يس ال ة رئ لمان آل خليف ن س ة ب خليف
ك     ة المل ضرة صاحب الجالل ة ح ة قرين راهيم آل خليف ت إب بيكة بن رة س األمي

رأة     ى للم س األعل سة المجل دى رئي ذه      .  المف ة ه الل آاف ث خ م التباح د ت وق
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م المتحدة                 اللقاءات حو  ة البحرين واألم ين مملك اون ب ز التع ل سبل دعم وتعزي
 .في مجاالت عديدة

  
  :في مجال مكافحة اإلرهاب

  
م  ن رق رار مجلس األم ًال بق ة  1373عم ة لمكافح ة التنفيذي اع اللجن د اجتم م عق د ت  فق

ن    رة م ي الفت ة ف ى وزارة الخارجي اب بمبن وبر 20 – 18اإلره ك 2009 أآت ، وذل
رار                  لمراجعة إلتز  ًا لق ل ومكافحة اإلرهاب وفق ا يخص تموي امات مملكة البحرين فيم
  .آنف الذآرمجلس األمن 

  
ة البحرين من            في وقت  الوزارة   آما قامكت   سابق بإعداد دراسة توضح موقف مملك

  .االتفاقيات اإلقليمية والدولية المعنية بمكافحة اإلرهاب
  

  :حوار الحضارات بين اليابان والعالم اإلسالمي
  

الم اإلسالمي               ان والع ين الياب سابع لحوار الحضارات ب شارآت الوزارة في الملتقى ال
د جاءت     2009 مارس    12 – 11المعقود في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من           ، وق

وإشتملت على أربعة   " المواءمة بين الحضارات والبيئة   "الندوة هذا العام تحت عنوان      
ي   ة ه اور فرعي افي "مح وروث الثق راتالم دي"و "  والخب ةالتح رؤى "و " ات البيئي

ومما يجدر ذآره هنا أن مملكة البحرين ترعى         " وات وأساليب التعاون  أد"و  " وحلول
وار    شجيع الح ى ت دف إل ذي يه ان، وال الم اإلسالمي والياب ين الع وار الحضارات ب ح

وتوثيق  الحضاري البناء بين المفكرين اليابانيين والمفكرين المسلمين من اجل توسيع            
ان    المية والياب دول اإلس ين ال اهم ب افي    .  التف وروث الثق ى الم دى عل ز المنت د رآ وق

ين  اون ب اليب التع ة، وأدوات وأس ي التعامل مع البيئ رات الحضارة اإلسالمية ف وخب
  .العالم اإلسالمي واليابان في هذا المجال

  
  :منتدى المستقبل

  
د آل خ ن محم د ب ن أحم د ب شيخ خال الي ال ة شارك مع ر الخارجي ة وزي وقر ليف ي الم ف

ة            االجتماع الوزاري للدورة السادسة لمنتدى المستقبل، المعقود بمدينة مراآش بالمملك
ك في عدد من              .  2009 نوفمبر   3المغربية بتاريخ    ل ذل وآانت الوزارة قد شارآت قب

  :ورش العمل التحضيرية لهذا االجتماع وهي
  

 على منطقة الشرق األوسط وشمال      ر األزمة المالية  اثآ"ورشة العمل حول     -
 .2009 سبتمبر 27 – 26والتي أقيمت في بيروت في الفترة من " أفريقيا

ة         "ورشة العمل حول     - ة المحلي سياسي والحكوم والتي  " محور اإلصالح ال
 .2009 أآتوبر 6 – 5أقيمت بمدينة الرباط في الفترة من 
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ول  - ل ح ة العم شري"ورش ن الب شرية واألم ة الب ي وا" التنمي ي أقيمت ف لت
 .2009 أآتوبر 13 – 12الدوحة، في الفترة من 

ا               - ود في روم وزاري، المعق اع ال إجتماع آبار المسؤولين للتحضير لالجتم
 .2009 أآتوبر 23بتاريخ 

  
  :منتدى حوار المنامة

  
دى  د منت ة"انعق وار المنام ام " ح ذا الع ن ه رة م ي الفت سمبر 13 – 11ف ن شهر دي  م

ي مداو ز ف اري، ورآ اب  الج اهرة اإلره يج وظ ي الخل ن ف ضايا األم ى ق ه عل الت
ة في                ة النووي واألوضاع األمنية في آل من اليمن والعراق وأفغانستان، وقضايا الطاق

  .المنطقة وشارآت فيه وفود رفيعة المستوى من أآثر من عشرين دولة
  

  :إقامة عالقات دبلوماسية مع عدد من الدول
  

ات الدبل يع العالق ق توس ن منطل صالح  وم ة للم الم خدم ة ودول الع ين المملك ية ب وماس
ة   الم            الوطنية والعربي ى الع اح عل ات      وضمن سياسة اإلنفت ة عالق وزارة إقام أعلنت ال

اريخ                ل األسود بت  29دبلوماسية بين مملكة البحرين وآل من آمبوديا وجمهورية الجب
و   ر2009يوني ة بي ع جمهوري اريخ ، وم بتمبر 22و بت ة م2009 س ار ، وجمهوري يانم

  .2009 نوفمبر 10بتاريخ 
  2030الدبلوماسية والرؤية 

  
ة والمتضمنة            صادية الوطني ادرات األساسية لمختلف      بناء على اإلستراتجية االقت المب

صادية     ة االقت ق الرؤي ل تحقي ن اج ة م سات الحكومي وزارات والمؤس د 2030ال  ، فق
صادية     مع مج  الشراآةشكلت وزارة الخارجية فريق عمل دائم لتفعيل         لس التنمية االقت

ات      د أولوي ي لتحدي ار عمل ع إط ة لوض شراآةووزارة المالي ة   ال ز الدولي ع المراآ  م
د             ة مع ال ات المملك ول للمنتجات أو الخدمات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز عالق

ة        من اجل توثيق      ) G20(ومجموعة العشرين      ) G8(األعضاء في مجموعة الثماني
اح          العالقات وتعزيز    التعاون وبلورة شراآة متينة لتنمية فرص االستثمار وتعزيز انفت

ددة       ة المتج صادر الطاق ن م تفادة م ادل واالس شكل متب دمات ب ضائع والخ واق الب أس
  . المتطورةاواقتصاد المعرفة والتكنولوجي

  
ب   ان والمناص الس واللج ن المج دد م ضوية ع رين بع ة البح وز مملك ف

  :الدولية وهي
  

سان   • ات التي                 لجنة اإلن ك في اإلنتخاب سكو، وذل ة لليون وي التابع  والمحيط الحي
 .جرت بمقر المنظمة خالل شهر أآتوبر الماضي
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ضو • الل   يةع ارك، خ ة للجم ة العالمي ة للمنظم ة التابع سياسة العام ة ال  لجن
سنوي ل    ود       االجتماع ال ة، المعق ارك العالمي ة الجم ا   – في بروآسل      منظم  بلجيك

 .2009يو  يون27 – 25في الفترة من 
ي     • ضوًا ف ر المتوسط وع رق البح يم ش سقًا إلقل رين من ة البح اب مملك م إنتخ ت

ة              اوض الحكومي ة التف ال هيئ ة ألعم دورة الثالث ؤتمر ال ة لم ة العام مكتب األمان
غ،                ر المشروع بمنتجات التب الدولية المعنية بوضع بروتوآول عن اإلتجار غي

ودة في جن             دورة المعق ذه ال ال ه رة من         وذلك أثناء أعم ف، في الفت و   28ي  يوني
 .2009 يوليو 5لغاية 

 .عضوية لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي •
 .تعيين السيدة خولة مطر مديرة للمرآز اإلعالمي لألمم المتحدة في القاهرة •

  
  :الشؤون القانونيةفي مجال 

  
، قد بدأت )وويةالطاقة الن (وإدراآًا من مملكة البحرين بمدى أهمية الطاقة البديلة

باتخاذ الخطوات الالزمة لالستفادة من هذه الطاقة، حيث تم تكليف وزارة الخارجية 
  . لذلكالتخاذ الخطوات األساسية والرئيسية

  
عداد الدراسات القانونية إ بالتحرك بشكل سريع وفعال في وزارة الخارجيةوقد بدأت 

تخاذها من اجل االستفادة والمفاوضات من اجل رسم الطريق الصحيح التي يتوجب ا
هداف أال وهو األ أهم 2009من الطاقة النووية لألغراض السلمية،وقد تحقق في عام 

، حيث 1956انضمام المملكة إلي النظام األساسي للوآالة الدولية للطاقة الذرية لعام 
م، وآذلك اتفاق مملكة 2009لسنة ) 15(تمت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 

 مع الوآالة الدولية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة البحرين
م، حيث تم 2007 سبتمبر 27النووية والبروتوآول المرفق به الموقعين في فيينا في 

  .2009لسنة ) 13(التصديق على االتفاق بموجب القانون رقم 
  

 الدولي بالنسبة لعدد من وإنطالقًا من مبدأ متابعة اإلجراءات القانونية على المستوى
 بمتابعة اإلجراءات القانونية الالزمة القضايا المهمة واالتفاقيات الدولية قامت الوزارة

، وتم االنتهاء منها، وآذلك التقارير القانونية ومذآرات الخاصة باالتفاقيات الدولية
امت وقد ق.   القانونية والحقوقي االجتماعات والدورات وحضرت عددًا منالعرض 

، وتم االنتهاء  االتفاقيات للموافقة عليهاالوزارة بمتابعة اإلجراءات القانونية لعدد من
  :ا وهيمنه

  
، حيث تمت الموافقة 1956النظام األساسي للوآالة الدولية للطاقة الذرية لعام  •

  م2009لسنة ) 15(عليه بموجب القانون رقم 
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ق الضمانات في إطار معاهدة اتفاق مملكة البحرين مع الوآالة الدولية لتطبي •
عدم انتشار األسلحة النووية والبروتوآول المرفق به الموقعين في فيينا في 

م، حيث تم التصديق على االتفاق بموجب القانون رقم 2007 سبتمبر 27
  2009لسنة ) 13(

  
اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن  •

م ، حيث تمت الموافقة عليه 2009 فبراير 11 بتاريخ التأشيرات الدبلوماسية
  .2009لسنة ) 56(بموجب المرسوم رقم 

  
اتفاق تعاون بشأن تدريب أطباء بحرينيين في فرنسا لمرحلة االختصاص بين  •

 11حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ 
  م2009فبراير 

  
ة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اتفاقية تعاون عسكري بين حكوم •

  م2009 فبراير 11الفرنسية الموقعة بتاريخ 
  

إعالن مشترك بين وزيَري خارجية مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية  •
 11بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية ألهداف سلمية الموقعة بتاريخ 

  م2009فبراير 
  

  :وهي القانونية التقارير وقامت الوزارة بإعداد عدد من
  

( بناء على متطلبات االنضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  •
المادة ( والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، ) 40المادة 

قامت اإلدارة القانونية باالتصال بكافة الجهات المعنية بالمملكة وذلك  ) 17
لمتعلقة بإعداد تقرير عن التدابير التي  اتخذتها بهدف تجميع المعلومات ا

م مملكة البحرين والتي تمثل إعماال للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقد
  .المحرز في التمتع بهذه الحقوق

  
القانوني حول نظام الهجرة الجديد الذي ستتبعه وزارة الداخلية إعداد الرأي  •

يقه على الدبلوماسيين غير البريطانية لمنح التأشيرات والذي سيتم تطب
المعتمدين لدى المملكة المتحدة ، والموظفين المحليين من غير حملة الجنسية 

البريطانية أو من حملة جنسيات الدول التي ال يتم إعفاء مواطنيها من تأشيرة  
  . دخول األراضي البريطانية

  
الدولية إعداد جدول يوضح موقف مملكة البحرين من االتفاقيات اإلقليمية و •

  . المعنية بمكافحة اإلرهاب
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إعداد قائمة بالتشريعات الدولية المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية في  •

المجال السلمي والتي وقعت أو انضمت إليها مملكة البحرين وتلك التي من 
  . المطلوب إصدار اآلليات القانونية الالزمة لالنضمام إليها

  
فيما  على مجلس الوزراء لعرضهامذآرات  من العددإعداد ب آما قامت الوزارة

  : وهياالتفاقيات الدوليةيتعلق ببعض 
  

  . وتعديالتها1979االتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية لعام  •
  

  .1998اتفاقية األمم المتحدة الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لعام  •
  

  . 1986وي لعام  اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نو •
  

اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام  •
1986.  

  
   .1994اتفاقية األمان النووي لعام  •

  
البروتوآول اإلضافي لالتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوآالة الدولية  •

 األسلحة للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار
  .النووية

مذآرة التفاهم الموقعة بين حكومة مملكة البحرين ودولة الكويت حول التعاون  •
  .والتنسيق األمني

   :مذآرات تفاهم بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية وهي •
  .التعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية في آال البلدين -
عالمي بين البلدين لألعوام البرنامج التنفيذي التفاقية التعاون اإل -

  .م2009-2013
  .م2012-2009البرنامج التنفيذي  للتعاون الثقافي بين البلدين لألعوام  -
-2009البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي بين البلدين لألعوام  -

  .م2011
  .التعاون في مجال الثروة السمكية بين البلدين -
  .مجال المواصفات والمقاييسبرنامج تنفيذي التفاق التعاون في  -
  .برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي -
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  :  في فقد شارآت الوزارة االجتماعات والدوراتوفي مجال
  

تدابير مكافحة استخدام اإلرهابيين لالنترنت على " ورشة العمل حول  •
  "الصعيد العربي

 من حيازة أسلحة الدمار الشامل أو تدابير منع اإلرهابيين" ورشة عمل حول  •
  ."مكوناتها

االجتماع السنوي الثالث لنقاط االتصال الوطنية العربية المعنية ببرنامج عمل  •
االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة والخفيفة 

  .2009. مايو27و26خالل الفترة من 
مشروع القانون االسترشادي لتنظيم اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة واستكمال  •

  .2009 مايو 7-5زراعة األعضاء البشرية ألغراض التناسل خالل الفترة 
مؤتمر آليات حماية المنافسة المشروعة ومنع الممارسات االحتكارية الضارة  •

  .2009 ابريل 7-5خالل الفترة من 
ت التفصيلية االجتماع السابع لفريق العمل المكلف بمتابعة سير إعداد الدراسا •

الستخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية في دول مجلس التعاون بمقر 
 فبراير 16-15ربية ، الرياض العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج الع

2009.  
تنمية وبناء قدرات مملكة البحرين في مجال " ورشة العمل الوزارية حول  •

  .2009 فبراير 19نامة ، الم"نووية االستخدام السلمي للطاقة ال
  

اجتماع لجنة الخبراء المختصين لتنسيق المواقف بشأن المؤتمر االستعراضي  •
للدول اإلطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية بمقر األمانة العامة لدول 

 فبراير 23-22الرياض  في المعقودمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
  م2009

  
مالمح بناء القدرات وتمكين المملكة من " ل ورشة العمل الوزارية حو •

 مارس 11 بتاريخالمنامة التي أقيمت في ، " االستخدام السلمي للطاقة النووية 
  م2009

  
تنمية سياسات واستراتيجيات التواصل مع الرأي العام " ورشة العمل حول  •

ل بين الوآالة الدولية للطاقة الذرية ودو" وسبل إشراك الجهات ذات العالقة 
 أآتوبر 7-5  في الفترة منالمنامةالتي أقيمت في مجلس التعاون الخليجي ، 

  م2009
  

االجتماع األول للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية الستخدامات الطاقة  •
  .م2009 أآتوبر 14  بتاريخالنووية في المجال السلمي ،
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ظمة المؤتمر مؤتمر رؤساء وآاالت إنفاذ القانون في الدول األعضاء بمن •
م، والذي ُعقد في جمهورية 2009 أبريل 22-21  منخالل الفترة اإلسالمي

 .أذربيجان، باآو
 

االجتماع اإلقليمي الثامن لتطبيق القانون الدولي اإلنساني الذي ُعقد في  •
  .م2009 أآتوبر13 – 11المملكة األردنية الهاشمية، خالل الفترة 

  
  :ول الصديقةفي مجال العالقات الثنائية مع الد

  
سمو                    ا صاحب ال ام به ة اآلسيوية التي ق ة للجول سيق والمتابع قامت الوزارة بمهام التن

حفظه اهللا إلى آل من       رئيس الوزراء الموقر    األمير خليفة بن سلمان آل خليفة       الملكي  
ا في              .  سري النكا وتايلند والفلبين    ى سري النك سموه إل وقد شهدت الزيارة الرسمية ل

ن   رة م و 30 – 28الفت ا        2009 يولي اهم وقعه ذآرات التف ن م دد م ى ع ع عل التوقي
الوزراء والمسؤولين المعنيين المرافقين لسموه مع نظرائهم من الجانب السري النكي           

  :وهي
 .مذآرة تفاهم حول التعاون بين وزارتي خارجية البلدين 
 .والتجاري والفنيمذآرة تفاهم حول التعاون االقتصادي  
 .ل التعاون في مجال السياحةمذآرة تفاهم حو 
 .مذآرة تفاهم حول إنشاء مجلس لرجال األعمال في البلدين 
 .مذآرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وإتحاد تجارة سري النكا 

  
ة                 البحث  آما تم    تثمار، وإتفاقي ة االس شجيع وحماي ة ت ارة في إستكمال إتفاقي خالل الزي

  . العالقات التجارية واالستثمارات بين البلدينمنع اإلزدواج الضريبي لغرض توسيع
  

ام الجاري،                      • د في شهر أغسطس من الع ة تايلن ى مملك ارة سموه إل وخالل زي
دة من العمل                   اق جدي تح آف ى ف دي عل المشترك  إتفق الجانبان البحريني والتايلن

بينهما، وبالشكل الذي يسهم في زيادة حجم االستثمار وتعزيز التبادل التجاري            
  .يع المشاريع المشترآة، وإيجاد فرص إستثمارية وتجارية جديدةوتشج

  
صداقة         فيوخالل زيارة سموه إلى الفلبين       •  الشهر نفسه، فقد تم بحث عالقات ال

شترآة،   ق المصالح الم ا يحق ا بم اق تطويره دين وآف ربط البل ي ت اون الت والتع
شاريع   الت التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والدخول اوزيادة مج  في م

دين،    ي البل زة ف تثمارية المحف واء االس ن األج تفادة م ن خالل االس شترآة م م
  .والرغبة المشترآة في تنمية وتطوير مختلف مجاالت التعاون بينهما

 
قامت الوزارة باإلعداد والتنسيق للزيارة الرسمية التي قام بها معالي السيد  •

 يناير 19لكة البحرين بتاريخ عبداهللا أحمد بدوي رئيس وزراء ماليزيا إلى مم
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، وزيارة صاحب السمو الملكي راجا تزرين شاه ولي عهد إمارة 2009
  .2009 أآتوبر 13آبيراك بماليزيا والوفد المرافق له إلى المملكة بتاريخ 

  
 معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية الموقر مع عقد •

بوديا، ماليزيا، تايلند، سنغافورة، وذلك نظرائه وزراء خارجية آل من آم
إستضافة المملكة للقاء الوزاري لوزارء خارجية دول مجلس على هامش 

التعاون لدول الخليج العربية مع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق 
اإلجتماعات وقد بحثت .  2009 يونيو 30 – 29في الفترة من ) اآلسيان(آسيا 

عزيز العالقات التي تربط مملكة البحرين وهذه الدول السبل الكفيلة بتطوير وت
في آافة المجاالت، وفي مقدمتها المجاالت اإلقتصادية والتجارية واالستثمار، 
.  وذلك في إطار رؤية مستقبلية نحو تحقيق شراآة إستراتيجية بين الجانبين

آانت قد ) اآلسيان(يذآر في هذا الصدد أن رابطة دول جنوب شرق آسيا 
أندونيسيا، ماليزيا، :  ، وتضم في عضويتها عشر دول هي1966ست عام تأس

بروناي دار السالم، تايلند، الفلبين، سنغافورة، الوس، آمبوديا، ميانمار، 
  .فيتنام

  
 ماري مكليس رئيسة ةقامت الوزارة باإلعداد والتحضير لزيارة فخامة السيد •

  .2009 فبراير 2جمهورية إيرلندا إلى المملكة بتاريخ 
 

 لرسمية التي قام بها إلى المملكةقامت الوزارة باإلعداد والتنسيق للزيارة ا •
 فخامة السيد نيكوال سرآوزي رئيس الجمهورية 2009 فبراير 11بتاريخ 

على إتفاق بشأن التعاون في مجال الفرنسية، وقد تم التوقيع خالل الزيارة 
تفاق تعاون لتدريب ألغراض السلمية، وإتفاق قنصلي، وإالطاقة النووية ل

آما تم اإلتفاق على .  األطباء البحرينيين في فرنسا في مرحلة اإلختصاص
التوقيع مستقبًال على بروتوآول لتعديل إتفاقية تجنب اإلزدواج الضريبي 

، بما يتماشى مع أحدث معايير منظمة 1993الموقعة بين البلدين في عام 
 .لمعلومات المتعلقة بالضرائبالتعاون اإلقتصادي والتنمية بشأن تبادل ا

  
قامت الوزارة بالتحضير والمشارآة في إجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة  •

البحرينية الفرنسية المشترآة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني، المعقودة في 
، وقد تم التوقيع في ختام الدورة على محضر 2009 أبريل 29باريس بتاريخ 

ن تأآيد إستمرار وتعزيز التعاون بين البلدين في االجتماع والذي تضم
مجاالت التعليم واألنشطة الثقافية ودعم تدريس اللغة الفرنسية، ودعم التنمية 
اإلجتماعية، والتدريب المهني، باإلضافة لمجاالت الصحة واإلسكان 

  .والسياحة
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 السيد قامت الوزارة باإلعداد والتنسيق للزيارة الرسمية التي قام بها فخامة •
 15 – 14إلى المملكة في الفترة من عبداهللا غول رئيس الجمهورية الترآية 

، وتم خاللها التوقيع على مذآرة تفاهم حول التعاون الزراعي 2009أبريل 
  .بين البلدين، وأخرى حول التعاون في المجال السياحي

  
  :الشئون القنصلية

  
خارج وتذليل ما يعترضهم تقوم الوزارة برعاية شئون مواطني المملكة في ال •

من مشاآل وحوادث، ومتابعة اإلجراءات المتعلقة بوثائق سفرهم وتسهيلها، 
وذلك عن طريق سفارات وقنصليات المملكة في الخارج، باإلضافة إلى 

 والتي توليها  واإلحتجاز التي يتعرض لها هؤالءمتابعة قضايا التوقيف
لمواطن في مكان إحتجازه ومقابلة الوزارة عناية آبيرة، والعمل على مقابلة ا

 المحتجز فيها، وذلك للوقوف على أسباب ومالبسات ةالمسؤولين في الدول
  .التوقيف وتقديم آل مساعدة ممكنة في هذا الشأن

  
التنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة في الخارج لنقل المصابين  •

  .ت نقلهم إلى المملكةفي حوادث معينة، وتسهيل إجراءاأو المتوفين 
  

تزويد وزارة العدل والشئون اإلسالمية وبعثة الحج بالمملكة بكافة التعاميم  •
عن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بموسم الصادرة 

الحج، وبخاصة اإلشتراطات الصحية خالل هذا العام، نظرًا النتشار وباء 
  .نفلونزا الخنازير بإ المسمىA (H1N1)إنفلونزا 

  
 للمشارآين في مختلف  إلى المملكةمتابعة وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول •

وذلك بالتنسيق مع المؤتمرات واالجتماعات التي تنظمها وزارة الخارجية، 
مختلف الجهات المعنية بالمملكة واإلدارة العامة للجنسية والجوازات واإلقامة 

  .بوزارة الداخلية
  

الخارجية ببذل مساعي لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة قامت وزارة  •
  على متنا عن خمسة مواطنين بحرينيين آانولإلفراجوالمنظمات الدولية 

لى غزة بعد أن اعترضتهم السلطات البحرية السفينة روح اإلنسانية المتجهة إ
 ومن.  المواطنينأولئك عن باإلفراجوقد تكللت هذه المساعي . اإلسرائيلية

 عن خمسة بحارة لإلفراججانب آخر بذلت الوزارة آذلك مساعي حميدة 
 دبي للمشارآة في السباق البحري إلىبريطانيين متجهين من مملكة البحرين 

وقد  . اإليرانية اإلقليميةباسم البحرين بعد أن ضلوا طريقهم بالخطأ في المياه 
  .تكللت تلك المساعي بالنجاح أيضًا
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  :التدريبالتطوير وفي مجال 
  

تقوم الوزارة حاليا بتطبيق إدارة نظم الجودة وإعداد الوثائق ومتطلبات الحصول على 
، وف تنجز في وقت صدور هذا التقرير والتي سISO9001-2008شهادة االيزو 

 ضبط إلىبالتعاون مع إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية ويهدف هذا النظام 
تقدمها الوزارة تحقيقا للكفاءة والفعالية في العمل ودعم  الخدمات التي  والعمليات

   الموظفينقدرات ومهارات 
وفي مجال برنامج التميز قامت الوزارة بتطبيق هذا البرنامج بالتعاون مع مرآز 
البحرين للتميز واعدت آل الوثائق والمتطلبات الالزمة لتطبيقه ، وعملت على إجراء 

ة العليا وجميع اإلدارات في عملية التطبيق وإعداد توعية شاملة بالبرنامج لإلدار
  .المؤشرات

 العمل التي إقامتها مرآز شآما أشارت الوزارة في جميع الندوات والمؤتمرات وور
 ونتيجة لذلك فقد حصلت وزراه الخارجية على مرآز األول في ،البحرين للتميز

  .التميز بين وزارات المملكة
  
نفيذ برنامج التميز الذي يشرف عليه مرآز البحرين  على تصميم وتعملت الوزارةو

للتميز، لغرض نشر ثقافة التميز في جميع مؤسسات وهيئات حكومة المملكة، ويعد 
 هيئة حكومية، بحيث يتم ربط جميع العمليات التي انتهجتهاالبرنامج أفضل ممارسة 

رجية لتحقيقها والتي تقوم بها الوزارة بالقيم الرئيسية والفرعية التي تسعى وزارة الخا
، لتحسين الخدمات وتقديمها للجمهور على 2030تصب في اإلستراتيجية الوطنية 

أحسن وجه، وقد أشاد خبير التميز بهذه المبادرة ووجه المرآز على تعميم هذه 
مرآز األول فيما الوقد حصلت الوزارة على .التجربة على مختلف وزارات المملكة

 .ميز في آافة عملياتهايتعلق بتطبيق برنامج الت
  

  :في مجال التدريب
  

قامت الوزارة بعمل دوره دبلوماسية للدبلوماسيين من درجة سكرتير أول وثاني لمدة 
 اشهر تناولت مختلف التخصصات ورآزت على تنمية القدرات والمهارات6

  .سفراء ومدراء الوزارةالتدريب نخبة من ال في واآتساب المعرفة والقيادة وشارك
 تستعد الوزارة اآلن لعمل دورة تخصصية لدبلوماسيي الوزارة في بداية السنة آما

  .القادمة
  

دبلوماسيين إلى التعليم األآاديمي العالي لنيل شهادات الوأرسلت الوزارة عدد من 
 للجميع بهدف تكوين آادر دبلوماسي مقتدر ةالماجستير والدبلوم وأتاحت الفرص

  .لوزارةيساهم في تحقيق رؤية وأهداف ا
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  :مهام وأنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة في الخارج
  

إضافة إلى خدمة المواطنين البحرينيين، المقيمين والزائرين منهم، وتسهيل أمورهم 
وتذليل الصعوبات التي تعترضهم، فإن سفارات وقنصليات المملكة في الخارج قد 

تي من شأنها خدمة مصالح مملكة البحرين في قامت بالعديد من المهمات واألنشطة ال
المقام األول، وتعزيز وتطوير عالقات المملكة مع البلدان الشقيقة والصديقة خدمة 

  :للمصالح المشترآة بينهما، ومن هذه
  

اإلهتمام بالشئون اإلقتصادية والتجارية، والتواصل مع رجال المال واألعمال  •
عة بهدف تعزيز التعاون التجاري وممثلي الشرآات وغرف التجارة والصنا

  .واالقتصادي، وجذب المزيد من االستثمارات والمكاتب التمثيلية إلى المملكة
ويدخل في هذا اإلطار إقامة المنتديات اإلقتصادية والتجارية للتعريف بفرص 

  .والتسهيالت التي تقدمها المملكة للمستثمريناإلستثمار المتاحة 
  

ومديري البنوك وتقديم التسهيالت لهم لفتح مكاتب اإلتصال برؤساء الشرآات  •
  . بالمنطقة مرآز ماليهاوفروع لهم بالمملكة باعتبار

  
الفنية والسياحية للتعريف بالمملكة وجذب الوفود السياحية إقامة المعارض  •

  .إليها
  

ترتيب زيارات الوفود الرسمية والتجارية والبرلمانية، وتنظيم الندوات عن  •
رات بالمملكة وخاصة ما يتعلق منها بالتطورات السياسية األحداث والتطو

 ودور ،والدستورية، واإلنتخابات البرلمانية والبلدية، وحرية اإلعالم والتعبير
المرأة البحرينية، وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، وإصدار نشرة شهرية تهدف 

طي إلى إعطاء صورة واقعية متكاملة للوضع السياسي والحقوقي والديمقرا
بالمملكة، وتسليط الضوء على أهم المنجزات والمكتسبات التي تحققت للوطن 
وللمواطن في ظل المشروع اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة عاهل البالد 

  .المفدى حفظه اهللا ورعاه
  

حضور فعاليات البرلمان ومؤتمرات األحزاب السياسية ومتابعة أنشطتها  •
  . يخدم المصالح السياسية للمملكةبمامعها وبرامجها، وتعزيز التعاون 

  
المشارآة في مختلف المناسبات والفعاليات التي تهدف إلى دعم القضية  •

الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المرآزية، وطلب الدعم من الدول 
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الصديقة للضغط على إسرائيل إلرساء السالم بالمنطقة، والقبول بمبادرة 
  .2002ة بيروت في عام السالم العربية التي إعتمدتها قم

  
إعداد تقارير يومية ودورية بأهم األخبار واألحداث والمقاالت الواردة في  •

  .الصحف المحلية بالبلد المضيف، والقضايا واألحداث الراهنة في ذلك البلد
تسهيل ومتابعة ورعاية أمور المرضى البحرينيين المبتعثين من قبل الدولة  •

يها سفارة للمملكة، وتسهيل حصول المواطنين إلى إحدى الدول التي تتواجد ف
البحرينيين على تأشيرات دخول إلى الدول األخرى التي يرغبون في زيارتها 
خالل وجودهم في دولة معينة، وذلك عن طريق مخاطبة السفارات المعنية 

المطلوبة، وإصدار تذاآر المرور للمواطنين الذين يفقدون لمنحهم التأشيرة 
  .ثناء زيارتهم لتلك الدولجوازات سفرهم أ

 على الشهادات والمستندات الدراسية والتجاريةوالتصديق منح التأشيرات  •
  وغيرها

توضيح إجراءات إستحصال التأشيرة اإللكترونية للراغبين في السفر إلى  •
  .المملكة، وتقديم المعلومات عن إجراءات السفر واإلقامة والعمل لألجانب

  
واق الخيرية التي تقام في تلك الدول ويذهب ريعها المشارآة الفعالة في األس •

وتقوم وزارة .  لألعمال الخيرية واألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة
 بعثاتها الدبلوماسية في بتزويدالخارجية بدور هام في ذلك من خالل قيامها 

بالمواد المطلوبة لمثل هذه المشارآات، مثل المالبس واألزياء الخارج 
 لغرض ،البحرينية والتحف واألعمال الحرفية التي تشتهر بها المملكةالتقليدية 

الترويج لها في الخارج وتعريف مواطني تلك الدول واألجانب المقيمين بها 
  .بذلك

  
دعم األسابيع الثقافية العربية التي تقام في بعض الدول من قبل إتحادات الطلبة  •

الثقافية مشارآة في الفعاليات العرب وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وال
رية التي والفنية التي تصاحب ذلك، ومن خاللها إبراز التطورات الدستو

  .ات األخيرةشهدتها المملكة في السنو
  

ة بعض المقاطعات أو الواليات أو األقاليم في بعض الدول ذات المساحة زيار •
 تتمتع به الجغرافية الشاسعة لغرض التعرف على فرص اإلستثمار فيها، وما

من قدرات إقتصادية وتجارية وعلمية وتكنولوجية وغيرها، وتعريف الجهات 
  .المعنية بالمملكة بذلك لغرض اإلستفادة من تلك اإلمكانيات

  
 على – وبناء على توجيه من الوزارة –وتعكف هذه البعثات في الوقت الحاضر 

 الدولة التي تتواجد بها إعداد مشروع خطة متكاملة للتعاون بين مملكة البحرين وتلك
البعثة لغرض تفعيل عالقات التعاون بين مملكة البحرين وهذه الدول في مختلف 
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المجاالت االقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والصحية والعلمية والعسكرية 
 المتوفرة واإلمكانياتوالبرلمانية وغيرها، والتي من شأنها االستفادة من القدرات 

انبين الستثمارها على الوجه األآمل بما يعود بالنفع على المملكة وشعبها لدى الج
بوجه خاص، ويصب في مصلحة العالقات المشترآة بين المملكة وتلك الدول الشقيقة 

  .والصديقة بوجه عام
  
  
  

_____________________________________  
_______________________________  

________________________  




