
النشرة الدبلوماسية

حجــزت مملكــة البحريــن لنفســها موقًعــا ريادًيــا فــي مجــال اإلعــام االجتماعــي بعــد أن قطعــت شــوًطا طويــًا فــي تطويــع وســائل 
التواصــل االجتماعــي واالســتفادة منهــا لمــا يخــدم أبنــاء المجتمــع، بمــا يعكــس ترســخ ثقافــة إيجابيــة لــدى مختلــف المؤسســات تؤكــد 
علــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الوســائل التــي أضحــت جــزًء ال يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة لألشــخاص وللمؤسســات، وتقــوم 
بــدور حيــوي فــي تقديــم أفضــل الخدمــات للمواطنيــن وفــي الوصــول لهــم  والتعــرف علــى آرائهــم ومقترحاتهــم وردود أفعالهــم 

بطرق مبتكرة وسهلة ومتنوعة.
لقــد باتــت قنــوات التواصــل االجتماعــي بمثابــة منصــات تفاعليــة علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة بيــن مختلــف المؤسســات وبيــن 
الجمهــور، ومرتكــًزا مــن مرتكــزات التطويــر المؤسســي والتواصــل المجتمعــي، وتقــوم بــدور مؤثــر فــي التوعيــة بمختلــف القضايــا 

وفي التواصل والتقارب بين الثقافات والشعوب.
ويأتــي تعييــن أحــد أبنــاء الوطــن المخلصيــن وهــو األخ علــي أحمــد ســبكار، رئيًســا شــريًكا إلدارة النــادي العالمــي لإلعــام االجتماعــي 
ــرز خبــراء وصنــاع اإلعــام االجتماعــي فــي العالــم، ليجســد  الــذي تأســس فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن بيــن نخبــة مــن أب
الوضــع المتميــز لمملكــة البحريــن علــى الخارطــة العالميــة لإلعــام االجتماعــي، ويعــد إنجــاًزا مهًمــا لمملكــة البحريــن وترجمــة الهتمــام 
قيادتنــا الحكيمــة بالتطــورات التكنولوجيــة ومتابعــة مــا ينتــج عنهــا مــن ابتــكارات مثــل وســائل التواصــل االجتماعــي، واالســتفادة ممــا 

توفره ساحة التقنيات وتكنولوجيا المعلومات.
إن كــون مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن أكثــر األدوات تفاعــًا وتأثيــًرا فــي حيــاة األفــراد بــل والمجتمعــات أيًضــا، يضــع مســؤولية 
كبيــرة علــى المهتميــن بهــذا الميــدان الرحــب لنشــر القيــم اإليجابيــة، وخاصــة أن الدخــول واالنخــراط فــي هــذا »العالــم« مفتــوح 
للجميــع بــا قيــود أو شــروط، مــا يجعــل مــن هــذه المواقــع وســيلة إيجابيــة ونافعــة للفــرد والمجتمــع اذا ُأحســن اســتخدامها والتوعيــة 
بهــا فــي إطــار مــن حريــة التعبيــر المســؤولة التــي تبنــي وال تهــدم وتنفــع وال تضــر، وهــو مــا يضــع علــى مســتخدمي هــذه المواقــع 

واجًبا مهًما وهو الحرص على تسخير هذه الوسائل الحديثة لنفع أنفسهم ومجتمعاتهم بشكل إيجابي فعال.
ــادي لإلعــام االجتماعــي قبــل نحــو خمــس ســنوات،  ــاء مملكــة البحريــن هــذا الوعــي المســؤول مــن خــال إنشــاء ن وقــد كان ألبن
ــا للنــادي العالمــي لإلعــام االجتماعــي، بفضــل جهــود ســواعد وطنيــة تبــذل جهــود  ــا مهًم وأصبــح خــال فتــرة وجيــزة شــريًكا إدارًي
مخلصــة فــي توعيــة وتعليــم وتكريــس أســس االســتخدام األمثــل لإلعــام االجتماعــي وتقديــم برامــج هادفــة للمجتمــع، وتثقيــف 

وتوعية الشباب لاستخدام المفيد وتجاهل كل ما هو غير ذلك في اإلعام االجتماعي.

عالمية مملكة البحرين في اإلعالم االجتماعي

معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية

جاللة الملك للرئيس الروسي: 
تصحيح قطر لمسار سياساتها يحفظ أمن 

واستقرار المنطقة 

ــد  ــة الملـــك حمـ ــب الجالـ ــرة صاحـ ــد حضـ ــو - أكـ 1 يوليـ
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه 
ـــح مســـار  ـــة قطـــر بتصحي ـــام دول ـــاه ضـــرورة قي ـــه ورع الل
سياســـتها، وتأكيـــد التزامهـــا بجميـــع تعهداتهـــا الســـابقة 
لمصلحـــة  المنطقـــة  واســـتقرار  أمـــن  علـــى  حفاًظـــا 

الجميـــع بمـــا فيهـــم قطـــر.
ـــك المفـــدى اتصـــااًل  ـــة المل ـــدى تلقـــي جال ـــك ل ـــاء ذل ج
ــر بوتيـــن رئيـــس  ــيد فاديميـ ــة السـ ــا مـــن فخامـ هاتفًيـ
روســـيا االتحاديـــة الصديقـــة، تـــم خالـــه اســـتعراض 
ســـبل التنســـيق بيـــن البلديـــن تجـــاه القضايـــا اإلقليميـــة 
ــة  ــام علـــى أهميـ ــا التـ ــا واتفاقهمـ ــة وحرصهمـ والدوليـ
ــف  ــكاله وتجفيـ ــوره وأشـ ــة صـ ــاب بكافـ ــة اإلرهـ مكافحـ
منابـــع دعمـــه وتمويلـــه، إلـــى جانـــب التشـــاور والتباحـــث 
حـــول مســـتجدات األوضـــاع فـــي المنطقـــة وخاصـــة مـــا 

يتعلـــق بقطـــع العاقـــات الدبلوماســـية مـــع قطـــر.

مملكة البحريننشرة شهريةيوليو ٢٠١٧ العدد السادس
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قيادة المملكة

أشاد بالثقل اإلقليمي والدولي للمملكة العربية السعودية
سمو رئيس الوزراء: الثقة عالية في قادة دول المنطقة لحفظ األمن واالستقرار 

لدى حضور سموه حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية باإلسكندرية
سمو ولي العهد: البحرين حريصة على التعاون مع مصر للوقوف بحزم ضد مظاهر اإلرهاب

أكـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر حفظـــه اللـــه أن الثقـــة عاليـــة 
فـــي قـــادة دول المنطقـــة فـــي حفـــظ األمـــن واالســـتقرار 
فيهـــا ومعالجـــة المخاطـــر والتداعيـــات التـــي تمـــر بهـــا هـــذه 
المنطقـــة ومـــا يهددهـــا مـــن إرهـــاب يســـتهدف زعزعـــة أمنهـــا 
واســـتقرارها، محـــذًرا ســـموه مـــن أن اإلرهـــاب هـــو العـــدو 
األول للتنميـــة، ويجـــب أن تلتقـــي جميـــع دول المنطقـــة علـــى 

مكافحتـــه لحمايـــة مقدراتهـــا ومنجزاتهـــا.
ــال  ــن رجـ ــدد مـ ــع عـ ــة مـ ــه الدوريـ ــدى لقاءاتـ ــموه، لـ ــاد سـ وأشـ
و16  و9   2 أيـــام  المســـؤولين  وكبـــار  والصحافـــة  األعمـــال 
يوليـــو، بســـعي المملكـــة العربيـــة الســـعودية لخيـــر المنطقـــة 
وشـــعوبها، مؤكـــًدا أن مـــن ينشـــد ذلـــك فليتجـــه إلـــى الريـــاض 

ــا. ــامًيا ودولًيـ ــا وإسـ ــا وعربًيـ ــا خليجًيـ لثقلهـ
األمـــن  يكـــون  أن  ضـــرورة  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  وأكـــد 
واالســـتقرار عمـــاد التحـــركات اإلقليميـــة والدوليـــة، موضًحـــا أن 
المنطقـــة بحاجـــة إلـــى حالـــة اســـتقرار لتكمـــل مشـــوارها نحـــو 
بلـــوغ أهدافهـــا فـــي خيـــر الـــدول ورفـــاه الشـــعوب، ومشـــدًدا 
ســـموه علـــى أن مملكـــة البحريـــن تمـــد يدهـــا دوًمـــا لمـــن 
ــع،  ــاح الجميـ ــر وصـ ــه خيـ ــا فيـ ــاون لمـ ــدة والتعـ ــعى للوحـ يسـ
أمنهـــا  ُيقـــوض  بشـــكل  شـــؤونها  فـــي  للتدخـــل  ورفضهـــا 

واســـتقرارها.

٢٢ يوليـــو، اإلســـكندرية، أكـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ـــى  ـــد األعل ـــب القائ ـــي العهـــد نائ ـــن حمـــد آل خليفـــة ول ســـلمان ب
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه اللـــه حـــرص مملكـــة 
ــد بـــن عيســـى آل  ــة الملـــك حمـ ــادة صاحـــب الجالـ ــن بقيـ البحريـ
خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه علـــى التعـــاون 
األشـــقاء  وكافـــة  الشـــقيقة  مصـــر  مـــع  الوثيـــق  والتنســـيق 
والحلفـــاء الدولييـــن للوقـــوف بحـــزم ضـــد جميـــع مظاهـــر اإلرهـــاب 

والتطـــرف.
وأشـــاد ســـموه بالـــدور الكبيـــر لجمهوريـــة مصـــر العربيـــة فـــي 
تعزيـــز التضامـــن العربـــي لمواجهـــة التحديـــات التـــي تواجههـــا 
المنطقـــة، مضيًفـــا بـــأن مصـــر حاضـــرة فـــي محطـــات مفصليـــة 
شـــهدتها األمتيـــن العربيـــة واإلســـامية ودورهـــا مســـتمر إلـــى 
يومنـــا هـــذا فـــي اإلســـهام بالتصـــدي بمواقـــف جـــادة وحازمـــة 

لموقـــع مصـــر  بمـــا يضيـــف  أشـــكاله،  بكافـــة  اإلرهـــاب  ضـــد 
القومـــي الـــذي يحظـــى بالتقديـــر واالحتـــرام إقليمًيـــا ودولًيـــا.

جـــاء ذلـــك لـــدى حضـــور صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
ـــاح قاعـــدة  ـــه حفـــل افتت ـــوزراء حفظـــه الل األول لرئيـــس مجلـــس ال
قاعـــدة  أكبـــر  وهـــي  باإلســـكندرية،  العســـكرية  نجيـــب  محمـــد 
عســـكرية فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا، 
وتخريـــج عـــدد مـــن الكليـــات العســـكرية وتقليـــد أوائـــل الخريجيـــن 
نـــوط الواجـــب العســـكري مـــن الطبقـــة الثانيـــة وكان مـــن بينهـــم 
بحـــري محمـــد داوود الســـعدون مـــن مملكـــة  مرشـــح ضابـــط 
البحريـــن، وذلـــك برعايـــة فخامـــة الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي كمـــا حضـــر االفتتـــاح عـــدد مـــن أصحـــاب الســـمو 

والمعالـــي ممثلـــي الـــدول العربيـــة والشـــقيقة.

سمو رئيس الوزراء خال استقباله عدًدا من كبار المسؤولين

سمو ولي العهد خال حضوره حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية باإلسكندرية
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معالي وزير الخارجية يتلقى اتصاالٍت هاتفية من بعض نظرائه

٢ يوليــو، المنامــة - تلقــى معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن 
ــا مــن معالــي  محمــد آل خليفــة، وزيــر الخارجيــة، اتصــااًل هاتفًي
المتحــدة  الواليــات  خارجيــة  وزيــر  تيلرســون  ريكــس  الســيد 

الصديقــة.  األمريكيــة 
حــول  والتباحــث  النظــر  وجهــات  تبــادل  االتصــال  خــال  وتــم 
ــة للتوصــل  قطــع العاقــات مــع دولــة قطــر، والســبل الكفيل
إلــى نتيجــة تضمــن األمــن والســام فــي المنطقــة، حيــث 
شــدد معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة علــى 
أهميــة التــزام دولــة قطــر بتعهداتهــا الســابقة وبالمطالــب التي 
قدمتهــا الــدول المقاطعــة لهــا، وذلــك لتحقيــق مــا يصبــو إليــه 
لــدول وشــعوب المنطقــة، والقضــاء  الجميــع مــن اســتقرار 
ــا فــي  ــه، والمضــي قدًم ــى اإلرهــاب ومــن يدعمــه ويمول عل

ــة والتقــدم.  ــة التنمي عملي

بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  معالي  تلقى   - المنامة  يوليو،   6
معالي  من  هاتفًيا  اتصااًل  الخارجية،  وزير  خليفة،  آل  محمد 
بجمهورية  الخارجية  الشؤون  وزيرة  سواراج  سوشما  السيدة 

الهند الصديقة.
وخال االتصال، أكد معالي وزير الخارجية على أهمية العاقات 
بين مملكة البحرين وجمهورية الهند واستمرار التشاور وتبادل 
والتعاون  التنسيق  لتعزيز  البلدين  مسؤولي  بين  الزيارات 

المشترك في مختلف المجاالت.
من جانبها، أعربت معالي السيدة سوشما سواراج عن اعتزاز 
جمهورية الهند بالعاقات الوثيقة مع مملكة البحرين، مؤكدة 
توفير  على  وحرصها  المملكة  واستقرار  ألمن  بادها  دعم 

األمن وإرساء السام في المنطقة.

٣ يوليو، المنامة - تلقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة، وزير الخارجية، اتصااًل هاتفًيا من معالي 
ألمانيا  جمهورية  خارجية  وزير  غابرييل  سيغمار  السيد 

االتحادية الصديقة.
بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  معالي  أكد  االتصال،  وخال 
تجاوب  إلى  البحرين  مملكة  تطلع  على  خليفة  آل  محمد 
ترسيخ  إلى  تهدف  التي  أشقائها  مطالب  مع  قطر  دولة 
األمن وضمان االستقرار لدول وشعوب المنطقة بأسرها 

وتحقيًقا لمصلحة الجميع.
ألمانيا  جمهورية  خارجية  وزير  معالي  أعرب  جانبه،  من 
االتحادية الصديقة عن دعم باده لكافة الجهود المبذولة 
إلنهاء هذه المسألة والعمل المشترك للحفاظ على األمن 

والسلم في المنطقة.

10 يوليو، المنامة - تلقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة، وزير الخارجية، اتصااًل هاتفًيا من معالي 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  ألفانو  أنجيلينو  السيد 

الدولي لجمهورية إيطاليا الصديقة.
وقد أشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، 
مملكة  بين  العاقات  تشهده  الذي  المستمر  بالتقدم 
مصلحة  في  يصب  والذي  إيطاليا  وجمهورية  البحرين 

البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أكد معالي السيد أنجيلينو ألفانو حرص جمهورية 
إيطاليا الصديقة على تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع 
االزدهار  دوام  البحرين  لمملكة  متمنًيا  البحرين،  مملكة 

والتقدم.
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مواقف وتحركات دبلوماسية فاعلة لوزراء خارجية البحرين والسعودية واإلمارات ومصر 
مطالبة قطر بوقف دعم التطرف واإلرهاب وعدم التدخل في شؤون الدول العربية

معالي وزير الخارجية ونظرائه من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في المؤتمر الصحفي بالقاهرة

أكـد معالـي الشـيخ خالـد بـن أحمـد بـن محمـد آل خليفـة وزيـر الخارجيـة وإخوانـه وزراء خارجيـة المملكـة العربيـة السـعودية واإلمـارات 
العربيـة المتحـدة وجمهوريـة مصـر العربيـة فـي تحـركات ومواقـف دبلوماسـية حاسـمة خـال شـهر يوليـو 2017 مواقفهـم الثابتـة 
بشـأن مطالبـة دولـة قطـر باحتـرام االتفاقيـات والمواثيـق الخليجيـة والعربيـة والدوليـة، وااللتـزام بمكافحـة التطـرف واإلرهاب بكافة 

صورهمـا، ومنـع تمويلهمـا، وعـدم التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة للـدول العربيـة.
وشدد وزراء خارجية الدول األربع خال اجتماعاتهم التنسيقية ولقاءاتهم مع األطراف الدولية على أن التدابير المتخذة والمستمرة 
مـن قبلهـا هـي نتيجـة لمخالفـة دولـة قطـر اللتزاماتهـا بموجـب القانـون الدولـي وتدخاتهـا المسـتمرة فـي شـؤون الـدول العربيـة 

ودعمهـا للتطـرف واإلرهـاب ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن تهديـدات ألمـن المنطقـة، وكان مـن أبرز هذه المواقـف والتحركات:

التـزام قطـر باالتفاقيـات  بيـان مشـترك ضـرورة  يـوم 5 يوليـو فـي  بالقاهـرة  التشـاوري  الخارجيـة خـال اجتماعهـم  تأكيـد وزراء   •
والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق األمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسامي 

واتفاقيـات مكافحـة اإلرهـاب الدولـي، مـع التشـديد علـى سـتة مبـادئ أساسـية، هـي: 

باتفـاق  الكامـل  االلتـزام 
 ،2013 لعـام  الريـاض 
وآليتـه  التكميلـي  واالتفـاق 
فـي   2014 لعـام  التنفيذيـة 
لـدول  التعـاون  مجلـس  إطـار 

العربيـة. الخليـج 

مسؤولية كافة دول المجتمع 
كل  مواجهـة  عـن  الدولـي 
واإلرهـاب  التطـرف  أشـكال 
تهديـًدا  تمثـل  بوصفهـا 
الدولييـن. واألمـن  للسـلم 

التطـرف  بمكافحـة  االلتـزام 
صورهمـا،  بكافـة  واإلرهـاب 
توفيـر  أو  تمويلهمـا  ومنـع 

اآلمنـة. المـاذات 

مخرجـات  بكافـة  االلتـزام 
اإلسـامية  العربيـة  القمـة 
التـي عقـدت فـي  األمريكيـة 
.2017 مايـو  فـي  الريـاض 

إيقـاف كافة أعمال التحريض 
علـى  الحـض  وخطـاب 

العنـف. أو  الكراهيـة 

فـي  التدخـل  عـن  االمتنـاع 
للـدول،  الداخليـة  الشـؤون 
عـن  الخارجـة  الكيانـات  ودعـم 

القانـون.
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وأكـدت الـدول األربـع أن المطالـب التـي قدمـت لدولـة قطـر جـاءت فـي إطـار ضمـان االلتـزام بهـذه المبـادئ السـتة، وحمايـة األمـن 
القومـي العربـي وحفـظ السـلم واألمـن الدولييـن، ومكافحـة التطـرف واإلرهـاب، وتوفيـر الظـروف المائمـة للتوصـل لتسـوية 
سياسـية ألزمـات المنطقـة والتـي لـم يعـد ممكنـًا التسـامح مـع الـدور التخريبـي الـذي تقـوم بـه دولـة قطـر فيها، معربـة عن اآلتي:

3

١

الدولـــي  المجتمـــع  مطالبـــة 
لوضـــع  مســـؤوليته  بتحمـــل 
التطـــرف  لدعـــم  نهايـــة 
يعـــد  لـــم  وأنـــه  واإلرهـــاب، 
هنـــاك مـــكان ألي كيـــان أو جهـــة 
متورطـــة فـــي ممارســـة أو دعـــم 
أو تمويـــل التطـــرف واإلرهـــاب 

الدولـــي. المجتمـــع  فـــي 

4

٢

٥

• تأكيـد وزراء الخارجيـة خـال اجتماعهـم فـي جـدة يـوم 12 يوليو مع معالي السـيد ريكس تيلرسـون وزيـر الخارجية األمريكي  بحضور 
معالـي الشـيخ محمـد العبداللـه المبـارك الصبـاح وزيـر الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء ووزيـر اإلعـام الكويتـي بالوكالـة، اسـتمرار 
التنسـيق المشـترك مـع الواليـات المتحـدة إزاء قضايـا المنطقـة وفـي صدارتهـا الحـرب ضـد اإلرهـاب وتجفيـف منابـع تمويلـه، 
مشـيدين بالمسـاعي المخلصـة والجهـود الدؤوبـة التـي يقـوم بهـا سـمو أميـر دولـة الكويـت الشـقيقة مـن أجـل أمـن واسـتقرار 

المنطقـة، ومعربيـن عـن تقديرهـم للـدور األمريكـي المحـوري فـي هـذا الشـأن كونهـا الحليـف االسـتراتيجي لـدول المنطقـة.

أصحاب المعالي وزراء الخارجية خال االجتماع مع معالي وزير الخارجية األمريكي في جدة

جزيـــل الشـــكر والتقديـــر إلـــى 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 
ـــر الصبـــاح  صبـــاح األحمـــد الجاب
أميـــر دولـــة الكويـــت الشـــقيقة 
علـــى مســـاعيه وجهـــوده لحـــل 

األزمـــة مـــع دولـــة قطـــر. 

الـــرد  أظهـــره  لمـــا  األســـف 
الســـلبي الـــوارد مـــن دولـــة 
قطـــر مـــن تهـــاون وعـــدم جديـــة 
جـــذور  مـــع  التعاطـــي  فـــي 
المشـــكلة وإعـــادة النظـــر فـــي 
والممارســـات  السياســـات 
بمـــا يعكـــس عـــدم اســـتيعاب 

لحجـــم وخطـــورة الموقـــف.

الحاســـم  الموقـــف  تقديـــر 
الـــذي اتخـــذه فخامـــة الرئيـــس 
ترامـــب  دونالـــد  األمريكـــي 
بشـــأن ضـــرورة اإلنهـــاء الفـــوري 
واإلرهـــاب  التطـــرف  لدعـــم 
والقضـــاء عليـــه، وعـــدم إمكانيـــة 
التســـامح مـــع أي انتهـــاكات مـــن 
أي طـــرف فـــي هـــذا الشـــأن.

ــة  ــى أهميـ ــل علـ ــرص الكامـ الحـ
الشـــعوب  بيـــن  العاقـــة 
العميـــق  والتقديـــر  العربيـــة 
الشـــقيق،  القطـــري  للشـــعب 
تتغلـــب  أن  فـــي  واألمـــل 
قطـــر  دولـــة  وتتخـــذ  الحكمـــة، 

الصائـــب. القـــرار 
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إنجازات

حضور بحريني بارز 
في فضاءات 

اإلعالم االجتماعي

فــي  مرموقــة  دوليــة  مكانــة  البحريــن  مملكــة  تحتــل 
اســتخدام شــبكات اإلعــام االجتماعــي بنســبة انتشــار 
للتقريــر  وفًقــا  الســكان  مجمــوع  مــن   %73 تجــاوزت 
الصــادر عــن كليــة محمــد بــن راشــد لــإلدارة الحكوميــة 
العربــي  المتوســط  علــى  يزيــد  بمــا   ،2017 لعــام 
ــغ 39% والعالمــي المقــدر بنحــو 31%، تماشــًيا مــع  البال
ــدة  ــة الرائ صدارتهــا للقائمــة العربيــة وإنجازاتهــا العالمي
ــة المعلومــات، بمــا  فــي مؤشــرات االتصــاالت وتقني
وفًقــا  النقالــة  والهواتــف  اإلنترنــت  اســتخدام  فيهــا 

الدوليــة. للتقاريــر 

علـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وهنـــأ 
الرئيـــس  بمنصـــب  ســـبكار 
النـــادي  إلدارة  الشـــريك 
العالمـــي لإلعـــام االجتماعـــي، 
الـــذي تـــم تأسيســـه بالواليـــات 
المتحـــدة األمريكيـــة فـــي مـــارس 
مهًمـــا  إنجـــاًزا  باعتبـــاره   ،2006
لجهـــوده  وتقديـــًرا  للمملكـــة 
لنشـــر  المســـتمرة  ومبادراتـــه 
ثقافـــة اإلعـــام االجتماعـــي بمـــا 
يدعـــم التواصـــل والتقـــارب بيـــن 
الثقافـــات والشـــعوب، مشـــيًدا 
ترســـيخ  فـــي  النـــادي  بجهـــود 
األمثـــل  االســـتخدام  ثقافـــة 
للشـــبكات االجتماعيـــة، وتعزيـــز 
وضـــع البحريـــن علـــى الخارطـــة 
معالي وزير الخارجية خال تكريمه علي سبكارالعالميـــة لإلعـــام االجتماعـــي.

معالي وزير الخارجية خال إلقاء كلمته بمناسبة اليوم العالمي لإلعام االجتماعي

وانطاًقــا مــن هــذه األهميــة، أكــد معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمد بــن محمد آل خليفة وزيــر الخارجية، لدى رعايتــه االحتفالية 
الســنوية بمناســبة »اليــوم العالمــي لإلعــام االجتماعــي« التــي نظمهــا النــادي العالمــي لإلعــام االجتماعــي بحضــور 
ســعادة الســيد نبيــل الحمــر مستشــار جالــة الملــك لشــؤون اإلعــام، ضــرورة النهــوض باســتخدام هــذه الشــبكات 
ــراز اإلرث الحضــاري والثقافــي للمملكــة ومــا تشــهده مــن تطــور وازدهــار علــى مختلــف األصعــدة،  االجتماعيــة فــي إب

ودعــم محتواهــا بــكل مــا هــو إيجابــي ومفيــد.
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جانب من حضور فعالية اليوم العالمي لإلعام االجتماعي

ومــن جانبــه، أكــد علــي ســبكار رئيــس النــادي العالمــي لإلعــام االجتماعــي إن هــذه 
االحتفاليــة تأتــي فــي إطــار حــرص النــادي علــى إقامــة فعاليــات محليــة وإقليميــة 
وعالميــة علــى مــدار العــام، بمــا يســهم فــي جعــل البحريــن موطًنــا لصناعــة اإلعــام 
االجتماعــي فــي الشــرق األوســط، منوًهــا إلــى تكريــم »المؤثريــن اإليجابييــن« 
مــن نجــوم اإلعــام االجتماعــي الشــباب هــذا العــام بعــد أن أصبحــوا محــط أنظــار 
الجهــات الحكوميــة والخاصــة وحتــى األهليــة التــي تســعى إلــى الترويــج ألنشــطتها 

وخدماتهــا.
وأضــاف أن تعيينــه رئيًســا شــريًكا إلدارة النــادي العالمــي لإلعــام االجتماعــي، كأول 
شــخص غيــر أمريكــي يتــم اختيــاره لهــذا المنصــب الرفيــع مــن بيــن أبــرز خبــراء وصنــاع 
اإلعــام االجتماعــي فــي العالــم، ســيتيح لــه فرصــة أكبــر لجلــب آخــر معطيــات 
والمنطقــة،  البحريــن  مملكــة  إلــى  العالــم  حــول  االجتماعــي  اإلعــام  وتقنيــات 
وتعميــق التواصــل بيــن المملكــة وباقــي دول العالــم فــي مجــال صناعــة اإلعــام 

االجتماعــي.

وجديــر بالذكــر أن المهمــة األساســية لنــادي اإلعــام االجتماعــي تتمثــل فــي توســيع نطــاق محــو األميــة الرقميــة، 
وتوظيــف التقنيــات الحديثــة فــي تبــادل أفضــل الممارســات وفــق االلتــزام بالقيــم المهنيــة واألخاقيــة فــي التعبيــر عــن 
الــرأي ونشــر المعلومــات وتداولهــا، مــن خــال جمــع الصحفييــن والناشــرين والمهنييــن والهــواة والمعلميــن والطــاب 
المختصيــن فــي مجــاالت االتصــاالت والفنــون واإلعــام وغيرهــم مــن أصحــاب المصالح فــي تطوير اإلعــام االجتماعي 

لمــا يحقــق المصلحــة العامــة. 

معالي وزير الخارجية خال تكريمه إحدى أعضاء نادي اإلعام االجتماعيمعالي وزير الخارجية وسعادة مستشار جالة الملك لشؤون اإلعام
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قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر .. أبعاد وطنية وقومية
أصـــدر وزراء خارجيـــة الـــدول األربـــع العديـــد مـــن البيانـــات المشـــتركة بشـــأن األزمـــة القطريـــة 
وتطوراتهـــا ومســـاعيها الحثيثـــة إلـــى محاربـــة التطـــرف واإلرهـــاب، ومنـــع احتضانـــه وتمويلـــه، 

ومـــن أبرزهـــا:

7 يوليـــو: اســـتام الـــرد القطـــري مـــن ســـمو أميـــر دولـــة الكويـــت، وإشـــارة الـــدول األربـــع إلـــى أن تعنـــت 
الحكومـــة القطريـــة ورفضهـــا غيـــر المبـــرر لقائمـــة المطالـــب المشـــروعة والمنطقيـــة يعكـــس مـــدى 
ـــب وتقويـــض األمـــن واالســـتقرار  ـــة، واســـتمرارها فـــي الســـعي لتخري ـــا بالتنظيمـــات اإلرهابي ارتباطه
فـــي الخليـــج والمنطقـــة، مؤكـــدة أنهـــا ســـتتخذ كل اإلجـــراءات والتدابيـــر السياســـية واالقتصاديـــة 

والقانونيـــة بالشـــكل الـــذي تـــراه وفـــي الوقـــت المناســـب.

11 يوليـــو: تأكيـــد أن توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم فـــي مكافحـــة تمويـــل اإلرهـــاب بيـــن الواليـــات المتحـــدة 
األمريكيـــة والســـلطات القطريـــة هـــي نتيجـــة للضغـــوط والمطالبـــات المتكـــررة طـــوال الســـنوات 
الماضيـــة للســـلطات القطريـــة مـــن قبـــل الـــدول األربـــع وشـــركائها بوقـــف دعمهـــا لإلرهـــاب، وأن 
ــة  ــة كاملـ ــب العادلـ ــذ المطالـ ــة بتنفيـ ــلطات القطريـ ــزم السـ ــى أن تلتـ ــتمر إلـ ــة ستسـ ــراءات الحاليـ اإلجـ
التـــي تضمـــن التصـــدي لإلرهـــاب وتحقيـــق االســـتقرار واألمـــن فـــي المنطقـــة، مـــع اإلشـــادة بالجهـــود 

ــا.  ــة بينهمـ ــراكة المتينـ ــه والشـ ــاب وتمويلـ ــة اإلرهـ ــة فـــي مكافحـ األمريكيـ

٣ يوليـــو: الموافقـــة علـــى تمديـــد المهلـــة الخاصـــة والمقدمـــة لحكومـــة قطـــر لمـــدة 48 ســـاعة للـــرد 
الرســـمي علـــى قائمـــة المطالبـــات الموجهـــة لهـــا، وذلـــك اســـتجابة لطلـــب ســـمو أميـــر دولـــة الكويـــت. 

10 يوليـــو: تأكيـــد أن الوثائـــق التـــي نشـــرتها شـــبكة )ســـي إن إن( العالميـــة وشـــملت اتفـــاق الريـــاض 
)2013( وآليتـــه التنفيذيـــة واتفـــاق الريـــاض التكميلـــي )2014( تؤكـــد بمـــا ال يـــدع مجـــااًل للشـــك عـــن تهـــرب 
ــا تعهـــدت بـــه، مشـــددًة بـــأن المطالـــب  ــا الكامـــل لمـ ــا ونكثهـ ــا، وانتهاكهـ ــاء بالتزاماتهـ ــر مـــن الوفـ قطـ

ـــت للوفـــاء بتعهداتهـــا والتزاماتهـــا الســـابقة.  ـــة كان ـــي ُقدمـــت للحكومـــة القطري ـــة عشـــر الت الثاث

ـــة اإلضافيـــة، وســـيتم  ـــة الكويـــت قبـــل نهايـــة المهل 5 يوليـــو: اإلفـــادة بتســـلم الـــرد القطـــري عبـــر دول
ـــه فـــي الوقـــت المناســـب.  ـــرد علي ال
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مواقف مملكة البحرين خالل شهر يوليو من عام ٢٠١٧
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وزارة الخارجيــة تديــن الهجــوم اإلرهابــي الــذي اســتهدف مخيًمــا للنازحيــن بمحافظــة األنبــار 
فــي جمهوريــة العــراق.

وزارة الخارجيــة تديــن التفجيــر اإلرهابــي الــذي اســتهدف مدرعــة للشــرطة بمدينــة العريــش 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.

ــا  ــا باليســتًيا مــا يعــد انتهــاًكا واضًح وزارة الخارجيــة تســتنكر إطــاق كوريــا الشــمالية صاروًخ
لقــرارات مجلــس األمــن الدولــي.

وزارة الخارجيــة تديــن االعتــداء اإلرهابــي الــذي اســتهدف دوريــة أمــن أثنــاء قيامهــا بمهامهــا 
بحــي المســورة فــي محافظــة القطيــف بالمملكــة العربيــة الســعودية.

وزارة الخارجيــة تديــن االعتــداء اإلرهابــي الــذي اســتهدف دوريــة أمــن أثنــاء قيامهــا بمهامهــا 
بحــي المســورة فــي محافظــة القطيــف بالمملكــة العربيــة الســعودية.

وزارة الخارجيــة تديــن الهجــوم اإلرهابــي الــذي اســتهدف حاجــًزا أمنًيــا فــي محافظــة الجيــزة 
بجمهوريــة مصــر العربيــة.

اللذيــن وقعــا فــي مدينتــي شــمن وكــرم  التفجيريــن اإلرهابييــن  تديــن  الخارجيــة  وزارة 
اإلســامية. باكســتان  بجمهوريــة  ايجنســي 

وزارة الخارجيــة تنــدد باالعتــداء اإلرهابــي الــذي اســتهدف دوريــة أمــن أثنــاء قيامهــا بمهامهــا 
فــي محافظــة القطيــف بالمملكــة العربيــة الســعودية.

وزارة الخارجيــة تديــن التفجيــر اإلرهابــي الــذي اســتهدف حاجــًزا أمنًيــا بمحافظة شــمال ســيناء 
فــي جمهوريــة مصــر العربية.

وزارة الخارجيــة تديــن قيــام إســرائيل بمنــع إقامــة صــاة الجمعــة بالحــرم القدســي فــي 
خطــوة تتناقــض تماًمــا مــع حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة فــي المســجد األقصــى.

وزارة الخارجيــة تعــرب عــن تهنئتهــا للحكومــة العراقيــة وللشــعب العراقي الشــقيق بمناســبة 
تحريــر مدينــة الموصــل بجمهوريــة العــراق مــن قبضــة تنظيــم داعــش اإلرهابي.

وزارة الخارجيــة تديــن الهجــوم االنتحــاري الــذي اســتهدف ســيارة شــرطة فــي مدينــة بيشــاور 
بجمهوريــة باكســتان اإلســامية.

وزارة الخارجيــة تديــن التفجيــر االرهابــي الــذي اســتهدف حافلــة تنقــل مدنييــن بمدينــة كابــول 
فــي جمهورية أفغانســتان اإلســامية.

وزارة الخارجيــة تديــن التفجيــر اإلرهابــي الــذي وقــع فــي مدينــة الهــور بجمهوريــة باكســتان 
اإلســامية واســتهدف فرقــة لقــوات الشــرطة أثنــاء قيامهــا بمهامهــا.

وزارة الخارجيــة تديــن الهجــوم اإلرهابــي الــذي وقــع بمدينــة العريــش فــي جمهوريــة مصــر 
العربيــة.

مملكــة البحريــن تشــيد بنجــاح قــوات األمــن الســعودية فــي القضــاء علــى ثاثــة مــن 
اإلرهابييــن المطلوبيــن الرتكابهــم عــدًدا مــن الجرائــم اإلرهابيــة والجنائيــة فــي محافظــة 

القطيــف.
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آراء

 تحــرص وزارة الخارجيــة علــى تنفيــذ توجيهــات القيــادة الرشــيدة 
حفظهــا اللــه بهــدف خدمــة المواطنيــن البحرينييــن فــي كافــة 
أنحــاء العالــم ورعايــة مصالحهــم علــى أكمــل وجــه، ويعتبــر 
الدبلوماســية  لبعثاتنــا  الرئيســية  المهــام  ذلــك مــن صميــم 
الخارجيــة  وزارة  مــع  بالتنســيق  الخــارج،  فــي  والقنصليــة 
كافــة  تبقــى  حيــث  المملكــة،  فــي  المعنيــة  والســلطات 
الجهــات المعنيــة علــى اســتعداد تــام وعلــى مــدار الســاعة 
ــن البحرينييــن فــي الخــارج  حــال  لتقديــم المســاعدة للمواطني

مشــكلة.  أي  مواجهتهــم 
ويقوم  القناصل العامون الذين تعينهم مملكة البحرين في 
الخــارج بمهــام حيويــة تشــمل رعايــة وخدمــة مصالــح المملكــة 
المناســبات.  مختلــف  فــي  المملكــة  وتمثيــل  والمواطنيــن 
وتشــتمل المهــام القنصليــة فــي بعثــات المملكــة فــي الخــارج 
وفــي ديــوان الــوزارة كذلــك علــى عــدد مــن الخدمــات التــي 
تهــدف إلــى تســهيل إجــراءات المواطنيــن والمقيميــن،  فهــي 
تذاكــر  وإصــدار  الرســمية،  الوثائــق  علــى  بالتصديــق  تقــوم 
مــرور، وتجديــد جــوازات الســفر، وإنهــاء إجــراءات الوفيــات، 
وتصاريــح الطيــران والســفن بمــا يتماشــى مــع االتفاقيــات 
الدوليــة، والعمــل علــى حــل جميــع مشــاكل المقيميــن فــي 
البــاد بالتنســيق مــع ســفاراتهم وحمايــة حقوقهــم والتــي 

يكفلهــا دســتور المملكــة.

الحمــات  تشــمل  اســتباقية  بخطــوات  الــوزارة  تقــوم  كمــا 
توعويــة خصوًصــا فــي األوقــات الخاصة بالســفر، حيث تهدف 
مثــل هــذه الحمــات إلــى تعزيــز التواصــل مــع البحرينييــن فــي 
الســفر ضماًنــا  بإرشــادات  الــدوام  علــى  وتزويدهــم  الخــارج 

لســامتهم الشــخصية ولتجنيبهــم مختلــف العوائــق. 
ومــن أجــل تنفيــذ الرؤيــة االقتصاديــة 2030 لمملكــة البحريــن، 
الخــارج،  فــي  للمملكــة  بالترويــج  المتعلــق  الجــزء  وخاصــة 
السياســي  المجاليــن  فــي  للترويــج  آليــات  الــوزارة  وضعــت 
واالقتصــادي عــن طريــق االســتفادة مــن بعثاتها الدبلوماســية 
والقنصليــة فــي الخــارج فضــًا عــن عمــل البعثــات المتواصــل 
علــى إيجــاد قنــوات تواصــل داخــل البحريــن مــع المؤسســات 
والجهــات االقتصاديــة والتنمويــة المعروفــة بمملكــة البحريــن 

ــن العــام والخــاص.  مــن القطاعي
الحثيــث علــى مــد الجســور  الخارجيــة ســعيها  تواصــل وزارة 
مــع العالــم وعلــى توســيع دائــرة عاقاتهــا الدبلوماســية عبــر 
فتــح المزيــد مــن الســفارات والقنصليــات بمــا يحقــق المصالــح 
العليــا للمملكــة، حيــث تفتــح مملكــة البحريــن أبوابهــا علــى 
العالــم برســائل المحبــة والســام والتــوازن والحكمــة لتكــون 
البحريــن حاضــرة ومؤثــرة ولينعــم أبناؤهــا والمقيمــون علــى 

أرضهــا دائًمــا بالرعايــة واالهتمــام التــام.  

الجمعيــة  أعمــال  هامــش  علــى  تاريخيــة  أمميــة  قمــة  فــي 
العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا الـــ70 بتاريــخ 25 ســبتمبر 
المســتدامة  للتنميــة  المتحــدة  األمــم  قمــة  اعتمــدت   2015
للتنميــة   2030 أعمــال  جــدول  عالمنــا:  »تحويــل  بعنــوان  قــراًرا 
المســتدامة  للتنميــة  هدًفــا   17 علــى  يشــتمل  المســتدامة« 
و169 غايــة، وســتعمل دول العالــم خــال الســنوات الخمســة 
عشــر المقبلــة علــى حشــد الجهــود للقضــاء علــى الفقــر بجميــع 
أشــكاله ومكافحــة عــدم المســاواة ومعالجــة تغيــر المنــاخ، مــع 

الجهــود. بتلــك  الجميــع  اشــتمال  كفالــة 
وبوعــي مــن حكومــة مملكــة البحريــن فقــد تــم تشــكيل لجنــة 
المعلومــات طبًقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 21 لعــام 2015، 
وزيــر  المطــوع  إبراهيــم  بــن  محمــد  الســيد/  ســعادة  برئاســة 
شــؤون مجلــس الــوزراء وعضويــة الجهــات المعنيــة، وكلفــت 
هيئــة المعلومــات و الحكومــة اإللكترونيــة برصــد ومتابعــة أجنــدة 
التنميــة لمــا بعــد عــام 2015 وربطهــا ببرنامــج عمــل الحكومــة 

واإلشــراف علــى إنشــاء قاعــدة معلومــات وطنيــة شــاملة تهدف 
إلــى توفيــر وتقديــم المعلومــات والبيانــات الرســمية الصحيحــة 
لمتطلبــات  تســتجيب  التــي  العاليــة  الجــودة  وذات  والمحدثــة 
التنميــة المســتدامة، كمــا ُكلفــت اللجنــة بكتابــة التقريــر الســنوي 
أهــداف  تنفيــذ  لمتابعــة  البحريــن  لمملكــة  الطوعــي  الوطنــي 
ــداده بالتعــاون مــع برنامــج  ــم إع ــذي يت ــة المســتدامة، وال التنمي
األمــم المتحــدة اإلنمائــي كجــزء مــن مبــادرات برنامــج العمــل 

2020م.   – الُقطــري 2017 
نحــن علــى ثقــة فــي مملكــة البحريــن بــأن نحقــق المزيــد مــن 
اإلنجــازات وأن ُتنفــذ المشــاريع التطويريــة، وذلــك انطاًقــا مــن 
حرص الحكومة على ترســيخ مبادئ االحتـــرام وااللتـــزام والجودة 
واإلبــداع والمســؤولية فــي العمــل، بمــا يخــدم تحقيــق أهــداف 

التنميــة الشــاملة والمســتدامة. 

السفير
خليل يعقوب الخياط

جاسم بلجيك

نحو خدمات قنصلية مميزة

مملكة البحرين ما بين أهداف األلفية 
والتنمية المستدامة

* الوكيل المساعد للشؤون القنصلية والمواد والمعلومات

* سكرتير أول بوزارة الخارجية
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تقرير خاص

االقتصـــادات  ذات  للـــدول  العشـــرين  مجموعـــة  قـــادة  عقـــد 
الكبـــرى اجتماعهـــم الســـنوي فـــي مدينـــة هامبـــورغ بجمهوريـــة 
ألمانيـــا االتحاديـــة يومـــي 7-8 يوليـــو 2017م. تنـــاول القـــادة فـــي 
مداوالتهـــم التحديـــات االقتصاديـــة الكبـــرى التـــي تواجـــه العالـــم 
وكيفيـــة المســـاهمة فـــي دعمهـــا والتغلـــب علـــى التحديـــات 
بمـــا يحقـــق االزدهـــار والرفاهيـــة. وكان شـــعار المؤتمـــر نحـــو 
ـــات  ـــى التحدي ـــم متواصـــل فـــي ضـــوء الســـيطرة عل تشـــكيل عال
أمـــام تحقيـــق أهـــداف مجموعـــة العشـــرين التـــي هـــي بمثابـــة 
منتـــدى رئيـــس للتعـــاون االقتصـــادي الدولـــي. وأكـــد القـــادة أن 
مجموعـــة العشـــرين أثبتـــت قوتهـــا فـــي مواجهـــة األزمـــة الماليـــة 

واالقتصـــاد العالمـــي منـــذ عشـــر ســـنوات تقريًبـــا. 

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن هـــذه المجموعـــة علـــى مســـتوى قـــادة 
الـــدول والحكومـــات تشـــكلت وعقـــدت أول اجتماعاتهـــا فـــي 
نوفمبـــر 2008 إثـــر األزمـــة الماليـــة التـــي واجهـــت أحـــد البنـــوك 
األمريكيـــة العاملـــة فـــي مجـــال العقـــارات ومنـــه امتـــدت لتصبـــح 
أزمـــة ماليـــة واقتصاديـــة عالميـــة. وقـــد كانـــت هـــذه المجموعـــة 
ُتعقـــد قبـــل ذلـــك فـــي إطـــار البنـــك الدولـــي وصنـــدوق النقـــد 
ومحافظـــي  للـــدول  الماليـــة  وزراء  مســـتوى  علـــى  الدولـــي 
البنـــوك المركزيـــة. وبالتـــوازي مـــع هـــذا التجمـــع كان تجمـــع آخـــر 
للـــدول الســـبع صاحبـــة أكبـــر اقتصـــادات عالميـــة تســـير علـــى 
النظـــام الرأســـمالي وهـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وكنـــدا 
ـــان وانضمـــت لهـــم  ـــا والياب ـــا وإيطالي ـــا وفرنســـا وألماني وبريطاني
روســـيا بعـــد ســـقوط االتحـــاد الســـوفيتي ونظامـــه الشـــيوعي 
ــتراكية وحلـــف وارســـو. وقـــد جـــرى المـــزج  ــار الكتلـــة االشـ وانهيـ
بيـــن المجموعـــة الماليـــة والمجموعـــة السياســـية وتوحيدهمـــا 
فـــي إطـــار واحـــد باســـم مجموعـــة العشـــرين وضمـــت باإلضافـــة 
للـــدول الســـبع دواًل أخـــرى هـــي البرازيـــل والمكســـيك واألرجنتيـــن 
ـــا  ـــوب أفريقي ـــة وأســـتراليا و جن ـــا الجنوبي ـــد وكوري ـــن والهن والصي
و إندونيســـيا وتركيـــا والســـعودية وأخيـــًرا االتحـــاد األوروبـــي، 
كمـــا انضـــم كمراقبيـــن فـــي القمـــة البنـــك الدولـــي وصنـــدوق 
للـــدول  الماليـــة  المركزيـــة ووزراء  البنـــوك  النقـــد ومحافظـــي 
العشـــرين )بمـــا فـــي ذلـــك االتحـــاد األوروبـــي(، وبهـــذا جمعـــت 
المجموعـــة ممثليـــن عـــن مختلـــف القـــارات والتكتـــات الدوليـــة 
ــج  ــم الناتـ ــاة لحجـ ــي مراعـ ــاد سياسـ ــاس اقتصـ ــى أسـ ــن علـ ولكـ

المحلـــي اإلجمالـــي لـــكل مـــن الـــدول المشـــاركة.

الضوابـــط  مـــن  العديـــد  ُوضعـــت  األول  االجتمـــاع  وفـــي 
ـــا االقتصاديـــة  لمســـيرة النظـــام الرأســـمالي الليبرالـــي وللقضاي
المديريـــة  البنـــوك ومكافـــآت  أنشـــطة  واالجتماعيـــة وخاصـــة 
ـــن  ـــن األمري ـــار أن هذي ـــراض باعتب ـــط االقت ـــة لهـــا وضواب التنفيذي
كانـــا أهـــم أســـباب األزمـــة الماليـــة. وُعقـــد االجتمـــاع الثانـــي لقمـــة 
ــد  ــات بعـ ــا وتوالـــت االجتماعـ ــرين فـــي بريطانيـ ــة العشـ مجموعـ
ذلـــك فـــي مختلـــف دول المجموعـــة وفًقـــا لتقدمهـــا باســـتضافة 
المؤتمـــر واســـتعدادها وإمكانياتهـــا لذلـــك. وفـــي هـــذا االجتمـــاع 
ـــورغ اُتفـــق علـــى أن تكـــون القمـــة لعـــام 2018  ـــر فـــي هامب األخي

فـــي األرجنتيـــن وفـــي عـــام 2019 فـــي اليابـــان وفـــي عـــام 
ـــة  ـــة العربي ـــة الســـعودية وهـــي الدول 2020 فـــي المملكـــة العربي

الوحيـــدة العضـــو فـــي قمـــة العشـــرين.

كان الهاجـــس الرئيـــس لهـــذا التجمـــع يتمثـــل فـــي إعـــادة التـــوازن 
التنميـــة  ودعـــم  وتعزيـــز  العالمـــي  لاقتصـــاد  واالســـتقرار 
االقتصاديـــة فـــي الـــدول الناميـــة وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 
فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والطاقـــة والبيئـــة. 
أمـــا األولويـــة الثانيـــة فكانـــت قضيـــة البيئـــة والتغيـــر المناخـــي 
مـــن  الحـــد  وضـــرورة  األرضيـــة  الكـــرة  علـــى  الخطيـــر  وأثـــره 

البيئـــة. وحمايـــة  الحراريـــة  االنبعاثـــات 

وتمثلـــت األولويـــة الثالثـــة للقمـــة فـــي االســـتدامة بأبعادهـــا 
الثـــاث باعتبارهـــا المفهـــوم المحـــوري ألجنـــدة 2030. أمـــا البعـــد 
والشـــؤون  واالقتصاديـــة  الماليـــة  االســـتدامة  فهـــو  األول 
الماليـــة وخاصـــة بالنســـبة للمشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة، 
ــا البعـــد الثانـــي فهـــو االســـتدامة االجتماعيـــة وفـــي هـــذا  وأمـ
ــد  ــل، وكان البعـ ــرأة والعمـ ــا المـ ــام بقضايـ ــرى االهتمـ ــار جـ اإلطـ
الثالـــث خاًصـــا بالتغيـــر المناخـــي باعتبـــاره التحـــدي الرئيـــس للبيئـــة 

المســـتدامة.

المحاســـبة  مفهـــوم  حـــول  الرابعـــة  األولويـــة  وتمحـــورت 
ـــم  ـــار االفتقـــار لهـــذه المفاهي ـــم الرشـــيد باعتب والشـــفافية والحك
يمثـــل عقبـــة أمـــام التنميـــة المســـتدامة واالقتصـــاد العالمـــي. 

ومـــن الماحـــظ أن اســـتمرار مجموعـــة العشـــرين فـــي موقفهـــا 
بدعـــم مفهـــوم العولمـــة وحريـــة التجـــارة والتـــي أصبحـــت التوجـــه 
الرئيـــس منـــذ ثاثـــة عقـــود رغـــم مـــا وجـــه لهـــا مـــن انتقـــادات مـــن 
بعـــض الـــدول الناميـــة واالتجاهـــات اليســـارية باعتبارهـــا تضحـــي 
بالفقـــراء لمصلحـــة األغنيـــاء الذيـــن تزيدهـــم غنـــى وتزيـــد الفقـــراء 
ـــن  ـــر أن الفقـــر االقتصـــادي فـــي الصي ـــر بالذك فقـــًرا. ومـــن الجدي
جعلهـــا مـــن أكثـــر الموافقيـــن علـــى مفهـــوم العولمـــة بخـــاف 
يكـــون  يـــكاد  والـــذي  التقليـــدي  واليســـاري  الشـــيوعي  الفكـــر 

انتهـــى عصـــره.

وفـــي الختـــام نقـــول أنـــه رغـــم كـــون قمـــة هامبـــورغ كشـــأن القمـــم 
الســـابقة للمجموعـــة لـــم تحقـــق المعجـــزات وال التوقعـــات جميًعـــا 
ـــا وحريصـــة علـــى  ولكنهـــا أكـــدت أن الـــدول الغنيـــة متماســـكة مًع
ــة، ويتجلـــى  ــة العالميـ ــاد العالمـــي بـــل والسياسـ إدارة االقتصـ
ــأتها والتعبيـــر عـــن  ذلـــك فـــي دراســـة بيانـــات القمـــم منـــذ نشـ
توجهاتهـــا. وهـــذا ال يعنـــي اتفـــاق مجموعـــة العشـــرين مًعـــا حـــول 
كل القضايـــا االقتصاديـــة والسياســـية، فالخـــاف جـــزء رئيـــس من 
سياســـات العالـــم االقتصاديـــة والسياســـية واالجتماعيـــة، ولكـــن 
االتفـــاق يســـود فـــي معظـــم القضايـــا ذات األهميـــة مثـــل حريـــة 
التجـــارة والعولمـــة والمنـــاخ ومكافحـــة اإلرهـــاب ودعـــم الفقـــراء 

مـــن الـــدول خاصـــة فـــي أفريقيـــا وقضايـــا الهجـــرة والاجئيـــن.

القمة العشرين 
للدول ذات االقتصادات الكبرى في هامبورغ 

بقلم:
السفير الدكتور محمد نعمان جالل
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يقــع بــاب البحريــن فــي مدخــل ســوق المنامــة، وقــد ُشــّيد فــي العــام 1949م، وضــّم مكاتــب الحكومــة فــي ذلــك الوقــت. كان 
بــاب البحريــن مطــاًّ علــى البحــر، وتعــّرض مــع مــرور الوقــت إلــى تغييــرات كبيــرة. يباشــر قطــاع الســياحة أعمالــه الوزارّيــة فــي 

موقــع البــاب نفســه، ويســتقبل الــزّوار مــن خــال مركــز للمعلومــات. 

اقتــصاديـات

*المصدر: هيئة البحرين للثقافة والتراث

باب البحرين

الخدمات المصرفية
المصرفية  والخدمات  اإلسالمي  التمويل 

اإلسالمية
التأمين وإعادة التأمين
التكافل وإعادة التكافل

قيادة األصول
إدارة األصول

المصدر: مجلس التنمية االقتصادية

من أبرز شركات الخدمات اللوجستية في 
البحرين:

المصدر: مجلس البحرين للتنمية االقتصادية

450 مليون دينار بحريني إيرادات سنوية (%4 من الناتج المحلي اإلجمالي).

نسبة البحرنة %70، وتمثل المرأة %28 من مجموع العاملين عام 2015.

األولى عربًيا والـ (29) عالمًيا وفًقا لتقرير قياس مجتمع المعلوماتية 2016 الصادر 
عن االتحاد الدولي لالتصاالت، والخامسة عالميا من امتالك المساكن لحواسيب 
آلية بنسبة (%95)، وارتباط (%88) منها بشبكة اإلنترنت، والسادسة عالمًيا في 

نسبة مستخدمي اإلنترنت (94%).

 2016 لعام  اإللكترونية  الحكومة  لتقرير  وفًقا  عالمًيا   (24) والـ  عربًيا  األولى 
المتحدة  األمم  بمنظمة  واالقتصادية  االجتماعية  الشؤون  إدارة  عن  الصادر 
إلكترونية في  350 خدمة  أكثر من  اإللكترونية  الحكومة  وتقدم   ،(UNDESA)

مختلف القطاعات.

األولى عالمًيا في تغطية شبكة الهاتف النقال وفًقا لتقرير المنتدى االقتصادي 
مشترك  مليون   2.8 إلى  المشتركين  عدد  يصل  حيث   ،2016 لعام  العالمي 

بنسبة %200 من مجموع السكان بحسب اإلحصاءات الرسمية.

776 ألف موظف حجم القوى العاملة في القطاعين العام والخاص بنهاية الربع الثالث من 
العام 2016، يمثل القطاع الخاص نسبة %76 من الموظفين، وتصل نسبة مشاركة المرأة 

البحرينية في القطاع العام إلى %53 في مقابل %30 بالقطاع الخاص.

عام  الثالث من  الفصل  نهاية  حتى  واألجنبية  المحلية  االستثمارات  حجم  زيادة في  بحريني  دينار  مليون   404
2015، ونمو حجم السجالت التجارية بنسبة %334 عام 2016.
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قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات 
في مملكة البحرين:
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