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نشرة شهرية

مملكة البحرين

البحرين والكويت..
عالقات تاريخية وثيقة
 ١٩مــارس  -تســلم حضــرة صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى
آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى
حفظــه اللــه ورعــاه رســالة خطيــة
مــن أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر
دولــة الكويــت الشــقيقة تتعلــق
بالعالقــات األخويــة التاريخيــة
الوثيقــة التــي تربــط البلديــن
الشــقيقين .جــاء ذلــك لــدى
اســتقبال جاللتــه لســعادة الشــيخ
عــزام مبــارك الصبــاح ســفير دولــة
الكويــت الشــقيقة لــدى المملكــة.

مرسوم ملكي بتعيين ثالثة سفراء في
ديوان وزارة الخارجية  ..واعتماد خمسة
سفراء جدد لدى المملكة
 21مــارس  -أصــدر صاحــب الجاللــة الملك حمد بن
عيســى ال خليفــة عاهــل البــاد المفــدى مرســوم
رقــم ( )20لســنة  2017بتعييــن ثالثــة ســفراء فــي
الديــوان العــام لــوزارة الخارجيــة ،وهــم :الدكتــور
جمعــة بــن أحمــد الكعبــي ،والشــيخ عبداللــه بــن
ً
منتدبــا مــن وزارة
راشــد بــن عبداللــه ال خليفــة
الداخليــة ،واللــواء أحمــد يوســف الرويعــي منتدبـ ًـا
مــن قــوة دفــاع البحريــن.
وكان جاللة الملك قد تسلم أوراق اعتماد خمسة
ســفراء جــدد لــدى مملكــة البحريــن فــي احتفــال
بقصر الصخير يوم  7مارس ،وهم:
 ســعادة الســفير كارلــوس رودلفــو زاباتــا لوبيــزســفير جمهوريــة بيــرو.
 سعادة السفير جورج جانجغافا سفير جورجيا. ســعادة الســفير كــو كــو الت ســفير جمهوريــةاتحــاد مينمــار.
 ســعادة الســفير محمد ســعد أورو-ســاما ســفيرجمهوريــة توغو.
 ســعادة الســفير اسيســكل بــادارس مولينــاســفير جمهوريــة غواتيمــاال.
وقــد رحــب جاللــة الملــك بالســفراء الجدد ،مشـ ً
ـيدا
جاللتــه بالعالقــات الثنائيــة الطيبــة الوثيقــة
القائمــة بيــن مملكــة البحريــن ودولهــم الصديقــة
ومــا تشــهده مــن تقــدم وتطــور فــي جميــع
ً
متمنيــا جاللتــه لهــم كل التوفيــق
المجــاالت،
والنجــاح فــي مهامهــم الدبلوماســية.

جائزة سمو األميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة..
مملكة البحرين أنموذج في الريادة
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية
مثــل اإلعــان عــن جائــزة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل
خليفــة لتمكيــن المــرأة علــى المســتوى العالمــي بالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحدة
للمــرأة ( )UN Womenخــال شــهر مــارس ٢٠١٧م ،فــي احتفاليــة دوليــة بمقــر
ً
ً
ً
ومهمــا للمــرأة البحرينيــة،
جديــدا
إنجــازا
األمــم المتحــدة فــي مدينــة نيويــورك،
يعكــس نجــاح مملكــة البحريــن ـ بفضــل رؤى ودعــم قيادتهــا الحكيمــة ـ فــي تحقيــق
الكثيــر مــن المنجــزات للمــرأة ،وتمكينهــا فــي مختلــف المجــاالت :االقتصاديــة
والسياســية والمجتمعيــة وغيرهــا ،وإتاحــة الفرصــة للمــرأة كــي تمــارس دورهــا فــي
العطاء والتنمية.
ومــن شــأن هــذه الجائــزة التــي تحمــل اســم صاحبــة الســمو الملكــي قرينــة جاللــة
تحقــق مــن
الملــك المفــدى ،رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة ،حفظهــا اللــه إبــراز مــا ّ
نجاحــات تعكــس تقــدم وضــع المــرأة علــى المســتوى الوطنــي ،واإلصــرار علــى
ً
قدمــا فــي هــذه المســيرة المضيئــة مــن المكتســبات التــي تحققهــا
المضــي
المــرأة ،ومواصلــة النجــاح الكبيــر لهــذه الجائــزة بعــد  ١٠أعــوام مــن تدشــينها
وترســيخها محليــا كمعيــار أساســي لتمكيــن المــرأة ،وتعزيــز دورهــا فــي مؤسســات
القطاعين العام والخاص.
وإنــه مــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز أن تقــوم األمــم المتحــدة بتعميــم تجربــة مملكــة
ً
عالميــا ،لتقــوم مختلــف دول العالــم بالتعــرف واالســتفادة مــن هــذه
البحريــن
التجربة الثرية والمثمرة في كل ما يتعلق بشؤون المرأة وتمكينها.
ويعــد دور وتواجــد المــرأة بــوزارة الخارجيــة نموذجـ ًـا لــدور المــرأة الفاعل فــي المجتمع
البحرينــي ،حيــث تشــغل المــرأة وبكفــاءة عاليــة مناصــب دبلوماســية متعــددة،
وأهمهــا منصــب ســفيرة تمثــل وطنهــا فــي الخــارج ،فــي ظــل النهــج الــذي تلتــزم بــه
وزارة الخارجيــة وحرصهــا علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص ،حيــث تــم تخصيص وحــدة إدارية
فــي الــوزارة لهــذا الشــأن ،فطمــوح الــوزارة فــي تمكيــن المــرأة البحرينيــة هــو
انعكاس لطموح مملكة البحرين في االرتقاء الدائم بالمرأة بشكل عام.
وفــي الختــام ،أعــرب عــن خالــص التهانــي والتبريــكات لقيادتنــا الحكيمــة ولصاحبــة
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة حفظهــا اللــه ،علــى هــذا
اإلنجــاز الدولــي الــذي يحمــل اســم ســموها ويحمــل معهــا اســم مملكــة البحريــن
وتطلعاتنا نحو الريادة في كافة المجاالت.

قيادة المملكة
وســط حفــاوة رســمية وترحيــب شــعبي وإعالمــي واســع النطــاق ،قــام صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة
رئيــس الــوزراء الموقــر بزيــارة رســمية إلــى دولــة قطــر الشــقيقة خــال الفتــرة مــن  28فبرايــر إلــى  1مــارس ،تلبيــة لدعــوة تلقاهــا مــن أخيــه
صاحــب الســمو الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي ،وعقــد ســموه خاللهــا مباحثــات مــع أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد
آل ثانــي أميــر دولــة قطــر تناولــت ســبل تعزيــز العالقــات األخويــة التاريخيــة بيــن البلديــن الشــقيقين ،وتعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك.

زيارة سمو رئيس الوزراء إلى الدوحة
العالقات التاريخية البحرينية القطرية نموذج لألخوة والعمل الخليجي المشترك

سمو رئيس الوزراء مع سمو أمير قطر

سمو رئيس الوزراء مع سمو األمير الوالد

وأكد ســمو رئيس الوزراء ،خالل اجتماعه مع ســمو أمير دولة قطر الشــقيقة ،أن الزيارة تجســد المســتوى
العميــق للعالقــات التاريخيــة األخويــة بيــن البلديــن الشــقيقين ،وتعــزز انســجام المواقــف والحــرص علــى
زيــادة التنســيق حيــال مختلــف القضايــا ذات االهتمــام المشــترك فــي ظــل مــا تواجهــه المنطقــة مــن
تحديــات.
وأبــرزت هــذه الزيــارة التوافــق الواضــح بيــن البلديــن الشــقيقين ،وحرصهمــا علــى اإلســراع بخطــى التعــاون
والتنســيق المشــترك فــي مختلــف المجــاالت ،وبمــا يعــزز مــن قــدرة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة علــى مواجهــة التحديــات العالميــة بشــقيها األمنــي واالقتصــادي فــي إطــار مــن التكامــل والعمــل
المشترك.
وقــدر رحــب ســمو األميــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي بزيــارة ســمو رئيــس الــوزراء ،بوصفــه:
ً
مؤكدا
«القائــد الخليجــي العربــي االســتثنائي الــذي يشــهد لــه التاريــخ مواقفــه الداعمــة للوحدة الخليجيــة»،
أن ســموه «قيمــة خليجيــة عاليــة يكــن لهــا كافــة أبنــاء دول المجلــس كل المحبــة واالحتــرام والتقديــر».
وخــال الزيــارة ،قــام ســمو رئيــس الــوزراء بجولــة فــي ســوق واقــف ،وســط حفــاوة مــن الجماهيــر مــن رواد
الســوق ،وأصحــاب المحــات التجاريــة أبــرزت عمــق العالقــات األخويــة والروابــط المجتمعيــة بيــن البلديــن
الشقيقين.

«

متجوال في سوق واقف الشعبي
 سمو رئيس الوزراءً

٢

النشرة الدبلوماسية | مارس ٢٠١٧

صاحــب الســمو الملكــي
األميــر خليفــة بن ســلمان
آل خليفــة قائــد خليجــي
اســتثنائي
وعربــي
وقيمــة خليجيــة عاليــة.
 ســمو األميــر الوالــد الشــيخحمــد بــن خليفــة آل ثانــي

«

قيادة المملكة
جولة خليجية ناجحة لسمو ولي العهد إلى الكويت وقطر واإلمارات
تدعيم العالقات األخوية التاريخية وترسيخ الوحدة والتكامل بين دول مجلس التعاون
قــام صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول
لرئيــس مجلــس الــوزراء خــال شــهر مــارس بجولــة خليجيــة ناجحــة إلــى دول الكويــت وقطــر واإلمــارات ،فــي إطــار
حــرص المملكــة علــى تعزيــز العالقــات الوطيــدة والتاريخيــة التــي تجمعهــا مــع أشــقائها فــي دول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة ،واالهتمــام المشــترك بترســيخ أســس الوحــدة والتكامــل الخليجــي.

فــي  5مــارس بالدوحــة أهميــة تعزيــز العالقــات األخويــة بمــا
يحقــق مصلحــة البلديــن والشــعبين الشــقيقين ،وتوطيــد أواصــر
التنســيق والتعــاون المشــترك فــي إطــار مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة ،والدفــع بمســيرة التكامــل بمــا يلبــي تطلعــات
القيــادات والشــعوب الخليجيــة.
وأشــاد ســموه ،خــال زياراتــه لحلبــة (لوســيل الدوليــة) و(مطــار
حمــد الدولــي) ،بمردودهمــا اإليجابــي علــى االقتصــاد وســمعة
دول المجلــس كوجهــة عالميــة.

سمو ولي العهد في الكويت
اســتهل صاحــب الســمو ولــي العهــد جولتــه الخليجيــة بزيــارة إلــى
دولــة الكويــت الشــقيقة يومــي  28فبرايــر و 1مــارس التقــى
خاللهــا صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر
الدولــة ،وولــي عهــده صاحــب الســمو الشــيخ نــواف األحمــد
الجابــر الصبــاح ،وتــم خاللهــا تأكيــد حــرص البلديــن الشــقيقين
علــى تعزيــز التعــاون الثنائــي فــي المجــاالت االقتصاديــة
والتنمويــة ،ودعــم العمــل الخليجــي والعربــي المشــترك ،وتعزيز
التعــاون والتنســيق األمنــي ضمــن منظومــة مجلــس التعــاون.
اطلــع ســموه خــال هــذه الزيــارة علــى أبــرز المعالــم الحضاريــة
والثقافيــة والســياحية فــي دولــة الكويــت ،ومنهــا مركــز جابــر
األحمــد الثقافــي كأحــد الصــروح الثقافيــة واألدبيــة المتميــزة،
ومجمــع «األفنيــوز» التجــاري الحيــوي.

سمو ولي العهد في قطر
أكــد صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد خــال لقائــه صاحــب
الســمو الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشــقيقة

سمو ولي العهد في اإلمارات
أكــد صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد أن لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة الشــقيقة مكانــة كبيــرة لــدى البحريــن قيــادةً
ً
وشـ ً
ودورا محوريـ ًـا علــى صعيــد دعــم مجلــس التعــاون لــدول
ـعبا،
الخليــج العربيــة.
واســتعرض ســموه ،خــال التقائــه أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلــى للقــوات المســلحة فــي العاصمــة اإلماراتيــة يــوم 13
مــارس ،ســبل تعزيــز التعــاون والتنســيق المشــترك بيــن البلديــن
الشــقيقين.
ومــن جانبــه ،أشــاد ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد بالعالقــات
األخويــة والتاريخيــة الراســخة التــي تجمع بين البلدين الشــقيقين
قيــادة وشـ ً
ـعبا.
أمــن دول الخليــج العربيــة كل ال يتجــزأ وأمــن دولــة اإلمــارات
هــو مــن أمــن واســتقرار مملكــة البحريــن الشــقيقة.
 -سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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سيرة ذاتية
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة ملك مملكة البحرين ،رئيسة المجلس األعلى للمرأة
 اقترنــت بصاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آلخليفــة ملــك مملكــة البحريــن فــي عــام .1968
 قــادت مبــادرات إنســانية عديــدة هادفــة إلــى تحســينأوجــه حيــاة أفــراد المجتمــع البحرينــي ،الســيما مــن ذوي
الدخــل المحــدود واالحتياجــات الخاصــة لضمــان االســتقرار
واألمــن االجتماعــي ،إلــى جانــب االهتمــام بقضايــا المــرأة
والشــباب والطفولــة والحفــاظ علــى البيئــة والزراعــة،
وتشــجيع الفنــون واآلداب وحمايــة التــراث الوطنــي.
 تلقــت دراســتها فــي مــدارس البحريــن ،والتحقــت بــدوراتمتخصصــة فــي المملكــة المتحــدة والجمهورية الفرنســية.
 تتــرأس المجلــس األعلــى للمــرأة ،منــذ إنشــائه فــي 22أغســطس  ،2001الــذي يعــد المرجعيــة الرســمية للعمــل
النســائي فــي البحريــن ،ويركــز بالدرجــة األساســية علــى
وضــع الخطــة الوطنيــة والسياســات العامــة المعنيــة
بتحســين وضــع المــرأة البحرينيــة فــي مختلــف المواقــع،
وتمكينهــا سياسـ ً
ـيا واقتصاديـ ًـا ،وتفعيــل النموذج البحريني
إلدمــاج احتياجــات المــرأة فــي برنامــج عمــل الحكومــة.
 تتــرأس فخريـ ًـا العديــد مــن الجمعيــات الخيريــة وتقــف وراءالعديــد مــن المبــادرات الهادفــة إلــى دعــم الجهــود الوطنيــة
لتمكيــن المــرأة البحرينيــة وإعــاء شــأنها ،والمســاهمة فــي
إدماجهــا فــي مســار التنميــة الوطنيــة ،كمــا تولــي اهتمامـ ًـا
بالغـ ًـا بــدور الشــباب (مــن الجنســين) فــي رســم السياســات
المســتقبلية ،وإعدادهــم كقــادة للعمــل النســائي فــي
المســتقبل ،واعتمــدت ســموها كرئيســة منظمــة المــرأة
العربيــة للفتــرة  2007-2005اســتراتيجية الشــباب العربــي
لدعــم دور المــرأة العربيــة فــي بنــاء المجتمــع.
 تحــرص علــى المشــاركة فــي المؤتمــرات المتخصصــةوتدعيــم أعمــال المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلة
بالعمــل النســائي ،والمبــادرات المتعلقــة بتفعيــل دور
المــرأة فــي الســام ،ومتابعــة نتائــج تنفيــذ االتفاقيــات
الدوليــة الملتزمــة بهــا المملكــة فيمــا يخــص مكافحــة االتجــار
باألشــخاص ،وضمــان حقــوق وضــع العمالــة األجنبيــة.
 أطلقــت جائــزة عالميــة لتمكيــن المــرأة فــي يونيــو مــن عــام2016م ،بالتعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة UN
 ، WOMENيتــم تخصيصهــا لتشــجيع وتحفيــز مؤسســات
القطــاع العــام والخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي
واألفــراد علــى تمكيــن المــرأة.
 أطلقــت العديــد مــن الجوائــز والمبــادرات علــى مســتوىمملكــة البحريــن والوطــن العربــي الخاصــة بتمكيــن المــرأة
فــي المؤسســات الرســمية والخاصــة ،والجمعيــات
المهنيــة والسياســية ،إلــى جانــب مبــادرة امتيــاز الشــرف
لرائــدة األعمــال البحرينيــة ،وأخــرى لألســر المنتجــة البحرينيــة
والعربيــة.
 أنشــأت مبــادرة وطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي فــيمملكــة البحريــن تهــدف إلــى دعــم وتوحيــد الجهــود فــي
القطــاع الزراعــي مــن أجــل االرتقــاء بــه وتمكينــه اقتصاديـ ًـا
ً
ً
وبيئيــا ،وتهتــم ســموها بالحيــاة الفطريــة
واجتماعيــا
والبيئيــة.
٤
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 تهتــم بشــكل خــاص بالعلــوم والتقنيــة الحديثــة ودعــمالبحــث العلمــي ،حيــث تبرعــت ســموها بنفقــات المكتبــة
اإللكترونيــة الخاصــة بمنظمــة المــرأة العربيــة.

الجوائز واألوسمة
٢٠٠٢مُ :منحــت شــهادة األســتاذية الفخريــة فــي العلــوم
االجتماعيــة مــن جامعــة نســاء الصيــن نظيــر دورهــا الفاعــل
فــي مجــاالت العمــل النســائي واالجتماعــي.
٢٠٠٢مُ :منحــت وســام أحمــد الفاتــح مــن صاحــب الجاللــة
ً
تقديــرا
عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه وذلــك
لجهــود ســموها الطيبــة فــي رفــع مكانــة المــرأة البحرينيــة.
٢٠٠٨مُ :منحــت وســام الشــيخ عيســى مــن الدرجــة
الممتــازة مــن صاحــب الجاللــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه
اللــه ورعــاه.
٢٠٠٩مُ :منحــت درع منظمــة المــدن العربيــة تقديــراً
لجهودهــا فــي مجــال تمكيــن المــرأة البحرينيــة والهتمامهــا
المتواصــل بحمايــة البيئــة وتطويــر المســاحات الخضــراء.
٢٠١٧مُ :منحــت قــادة المــرأة العربيــة مــن جامعــة الــدول
العربيــة ،تقديـ ً
ـرا لمســاهمات ســموها الجليلــة فــي دعــم
الحــراك المؤسســي لنهــوض المــرأة العربيــة.

تحركات دبلوماسية
معالي وزير الخارجية يشارك في
اجتماع التحالف الدولي لمحاربة
تنظيم (داعش) اإلرهابي

معالي وزير الخارحية خالل لقائه مع معالي األمين العام لألمم المتحدة

معالي األمين العام لألمم المتحدة يعرب عن تقديره لتعاون
مملكة البحرين مع مختلف مؤسسات األمم المتحدة
نيويــورك 16 ،مــارس  -نقــل معالي
الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد
آل خليفــة وزيــر الخارجيــة خــال
لقائــه مــع معالــي الســيد انطونيــو
غوتيريــس األميــن العــام لألمــم
المتحــدة تهانــي القيــادة الرشــيدة
وتهنئــة صاحبــة الســمو الملكــي
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل
خليفــة قرينــة عاهــل البــاد المفــدى
رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة

حفظهــم اللــه لــه وتمنياتهــم لــه بــكل
التوفيــق والنجــاح فــي قيــادة األمــم
المتحــدة.
مــن جانبــه ،أعــرب معالــي األميــن
العــام لألمــم المتحــدة عــن تقديــره
لتعــاون مملكــة البحريــن مــع األمــم
المتحــدة وجميــع مؤسســاتها فــي
مختلــف المجــاالت التــي تخــدم
اإلنســانية وتحقــق األمــن والســلم
الدولييــن.

معالي وزير الخارجية يجتمع بعدد من المسؤولين
وأعضاء الكونغرس
واشــنطن ،مــارس  -اجتمــع معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة
وزيــر الخارجيــة بــكل مــن معالــي الســيد بــول ريــان رئيــس مجلــس النــواب
األمريكــي ،وســعادة الســيد إد رويــس رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي
مجلــس النــواب األمريكــي ،ومعالــي الســيد هربــرت مكماســتر مستشــار
األمــن القومــي للرئيــس األمريكــي ،وذلــك فــي إطــار الزيــارة الرســمية التــي
يقــوم بهــا معاليــه للواليــات المتحــدة األمريكيــة الصديقــة.
وخــال االجتماعــات ،أشــاد معالــي وزيــر الخارجيــة بالجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ألجــل ترســيخ االســتقرار فــي جميــع أنحــاء العالــم
وســعيها الدائــم لوضــع الســبل الكفيلــة لحــل األزمــات التــي تواجــه المجتمــع
ً
مؤكــدا معاليــه حــرص
الدولــي وفــي صدارتهــا اإلرهــاب بمختلــف أشــكاله،
مملكــة البحريــن علــى فتــح آفــاق أرحــب للتعــاون بيــن البلديــن الصديقيــن.

واشــنطن ٢٢ ،مــارس  -شــارك
معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن
محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة ،فــي
اجتمــاع التحالــف الدولــي لمحاربــة
تنظيــم (داعــش) اإلرهابــي ،والــذي
عقــد بمقــر وزارة خارجيــة الواليــات
المتحــدة األمريكيــة ،موضحـ ًـا معاليــه
أن االجتمــاع يعكــس مــدى اإلدراك
للتحــدي الكبيــر الــذي يمثلــه انتشــار
اإلرهــاب علــى فــرص التنميــة والرخاء
فــي جميــع دول العالــم ،ويعد فرصة
إلعــادة تقييــم الجهــود المبذولــة
علــى صعيــد محاربــة هــذا التنظيــم
اإلرهابــي .وشــدد معالــي الشــيخ
خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة
علــى التــزام مملكــة البحريــن بدعــم
التحالــف الدولــي لمحاربــة تنظيــم
داعــش والتعــاون مــع كافــة الجهــود
اإلقليميــة والدوليــة الموجهــة إلــى
محاربــة اإلرهــاب.
وقــد اجتمــع معالــي وزيــر الخارجيــة
بــكل مــن معالــي الســيد أيمــن
الصفــدي وزيــر الخارجيــة وشــؤون
األردنيــة
بالمملكــة
المغتربيــن
الهاشــمية الشــقيقة ،ومعالــي
الســيدة فيديريــكا موغيريني الممثلة
العليــا لالتحــاد األوروبــي للشــؤون
األمنيــة،
والسياســة
الخارجيــة
ومعالــي الســيدة جولــي بيشــوب
وزيــرة خارجيــة اســتراليا ،وذلــك علــى
هامــش مشــاركة معاليــه فــي اجتمــاع
التحالــف الدولــي لمحاربــة تنظيــم
(داعــش اإلرهابــي).

معالي وزير الخارحية خالل مشاركته في اجتماع التحالف الدولي
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تحركات دبلوماسية
شارك في الدورة الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان بجنيف

مساعد وزير الخارجية :البحرين حريصة على نشر قيم الوسطية والتسامح

جنيــف ٢٨ ،فبرايــر  -أكــد ســعادة الســيد عبداللــه بــن
فيصــل الدوســري مســاعد وزيــر الخارجيــة ،لــدى إلقائــه
كلمــة مملكــة البحريــن فــي االجتمــاع رفيــع المســتوى
مــن الــدورة الرابعــة والثالثيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان
فــي جنيــف ،التــزام المملكــة الراســخ بتعزيــز وحمايــة
حقــوق اإلنســان وفقـ ًـا للدســتور وبرنامــج عمــل الحكومــة
للســنوات  2018-2015فــي إطــار النهــج اإلصالحــي
ً
مشــيرا إلــى اآلتــي:
لصاحــب الجاللــة الملــك المفــدى،

جامعــة الــدول العربية تســتنكر التدخالت
اإليرانيــة فــي الشــأن البحريني

وكيل الوزارة للشؤون اإلقليمية ومجلس التعاون خالل االجتماع

القاهــرة ٧ ،مــارس :اســتنكر مجلــس جامعــة الــدول
العربيــة فــي دورتــه العاديــة الـــ 147علــى مســتوى
وزراء الخارجيــة التدخــات اإليرانيــة فــي الشــؤون
الداخليــة لمملكــة البحريــن مــن خــال مســاندتها
لإلرهــاب وتدريــب اإلرهابييــن وتهريــب األســلحة
والمتفجــرات وإثــارة النعــرات الطائفيــة وتأسيســها
لجماعــات إرهابيــة بالمملكــة ممولــة ومدربــة مــن
الحــرس الثــوري اإليرانــي وحــزب اللــه اإلرهابــي.
وكان ســعادة الســفير وحيــد مبــارك ســيار وكيــل وزارة
الخارجيــة للشــؤون اإلقليميــة ومجلــس التعــاون قــد
ألقــى كلمــة مملكــة البحريــن أمــام مجلــس الجامعــة
العربيــة بمقــر األمانــة العامــة بالقاهــرة ،تطــرق
خاللهــا إلــى التدخــات اإليرانيــة فــي الشــؤون
الداخليــة للــدول العربيــة ،كمــا تــم بحــث األوضــاع
فــي كل مــن ســوريا وليبيــا واليمــن.

٦
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حــرص المملكــة علــى نشــر قيــم الوســطية
والتســامح واالعتــدال مــن خــال برامــج تربويــة وتعليميــة
ودينية وإعالمية ،وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات
المجتمــع المدنــي علــى أســس مــن الشــفافية واالنفتــاح
والموضوعيــة فــي إطــار تشــريعي ومؤسســاتي واضح،
وبيئتيــن اقتصاديــة واجتماعيــة مناســبتين.
وقــوف المملكــة مــع الشــعب الســوري فــي
الوصــول لحــل سياســي ألزمتــه وفقـ ًـا لقــرارات الشــرعية
الدوليــة ،والقضــاء علــى جميــع التنظيمــات اإلرهابيــة
المنتشــرة فــي ســوريا وإبعــاد التدخــات اإلقليميــة التــي
تعرقــل جهــود تســوية األزمــة.
التأكيــد علــى حــل الدولتيــن فيمــا يتعلــق بالقضيــة
الفلســطينية بمــا يتوافــق مــع القوانيــن والمواثيــق
الدوليــة وقــرارات الشــرعية الدوليــة ومبــادرة الســام
العربيــة.
تأكيــد التــزام مملكــة البحريــن بالمشــاركة فــي
التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن والتوصــل
إلــى حــل ســلمي ينهــي معانــاة شــعبه بمــا يحفــظ لهــم
األمــن واالســتقرار والوحــدة.

وسط تضامن خليجي وعربي مع المملكة
البحرين ترد على تقرير المفوض السامي لحقوق اإلنسان
المجافي للحقيقة
جنيــف ٩ ،مــارس  -قـ ّـدم وفــد مملكــة البحريــن برئاســة ســعادة الســفير الدكتــور
يوســف عبــد الكريــم بوجيــري ،المنــدوب الدائــم للمملكــة لــدى مكتــب األمــم
مداخلــة فــي إطــار الحــوار
ً
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة األخــرى بجنيــف،
التفاعلــي تحــت البنــد ( )2مــن جــدول أعمــال الــدورة الـــ  34لمجلــس حقــوق
ً
تفنيــدا لمــا ورد فــي تقريــر المفــوض الســامي لحقــوق
اإلنســان وذلــك
اإلنســان بشــأن البحريــن ،باعتبــاره «يجافــي الواقــع والحقيقة» ،مؤكـ ً
ـدا اآلتي:
 إن االدعــاءات الخاصــة بوجــود تضييــق متزايــد علــى المجتمــع المدنــيوالعمــل السياســي وأوامــر المنــع مــن الســفر وحــل إحــدى الجمعيــات غيــر
صحيحــة ،بدليــل الممارســة الكاملــة للحقــوق السياســية والمدنيــة .وجــاء
ـاء علــى حكــم قضائــي ،لمــا ارتكبتــه مــن
حــل إحــدى الجمعيــات السياســية بنـ ً
مخالفــات جســيمة بانتهاكهــا للقانــون ودعمهــا لإلرهــاب وتغطيــة العنــف.
 الحــق فــي التعبيــر الســلمي والتجمــع وتكويــن الجمعيــات والتظاهــر أمــورتضمنهــا تشــريعات المملكــة ،وينبغــي أن تكــون منضبطــة ببوصلــة ســيادة
ً
ســتارا الســتخدام العنــف
القانــون واحتــرام حقــوق اإلنســان ،وأال تكــون
واالعتــداء علــى األفــراد والممتلــكات.
 نظامنــا الدســتوري الديمقراطــي ومؤسســاتنا التشــريعية والقضائيــةوأجهــزة الدولــة المعنيــة وممارســاتنا علــى أرض الواقــع تشــهد بالضمانــات
الخاصــة بكفالــة حقــوق اإلنســان جميعهــا.
 تطلــع المملكــة إلــى اســتمرار التعــاون مــع المفوضيــة الســامية لحقــوقاإلنســان.
هــذا وقــد أعربــت دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والمجموعــة
العربيــة عــن خيبــة أملهــا لمــا ورد فــي بيــان المفــوض الســامي ،مؤكــدة دعمهــا
الكامــل لمملكــة البحريــن فــي جهودهــا لتعزيــز حقــوق اإلنســان.
كمــا أصــدرت عــدد مــن الــدول الخليجيــة والعربيــة (اإلمــارات ،الكويــت ،عمــان،
األردن ،المغــرب ،الســودان) بيانــات منفصلــة تدعــم موقــف مملكــة البحريــن
ومبادراتهــا فــي تعزيــز حقــوق اإلنســان ،وضمــان حقهــا الســيادي بالدفــاع عــن
امنهــا واســتقرارها ضــد أي تدخــات خارجيــة أو أعمــال إرهابيــة.

مواقف
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 ٧مارس

وزارة الخارجيــة تديــن االعتــداء اإلرهابــي الــذي اســتهدف قاعــدة «بوليســكي» العســكرية
فــي جمهوريــة مالــي ،والــذي أودى بحيــاة عــدد مــن الجنــود ،وإصابــة آخريــن.

 ٧مارس

وزارة الخارجيــة تنــدد بإطــاق جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية عـ ً
ـددا مــن الصواريــخ
الباليســتية بالقــرب مــن اليابــان.

 ٨مارس

وزارة الخارجيــة تديــن الهجــوم اإلرهابــي علــى مستشــفى عســكري فــي مدينــة كابــول
األفغانيــة.

 16مارس

وزارة الخارجيــة تعــرب عــن رفضهــا الشــديد لمــا تضمنــه بيــان المنــدوب السويســري أمــام
مجلــس حقــوق اإلنســان مــن مغالطــات واضحــة إزاء أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي البحريــن
وســجلها المشــرف فــي هــذا المجــال.

 17مارس

وزارة الخارجيــة ترحــب بــإدراج الخارجيــة األمريكيــة بعــض األشــخاص المنتميــن لســرايا األشــتر
اإلرهابيــة علــى قائمــة اإلرهابييــن العالمييــن ،مؤكــدة أن هــذا الموقــف اإليجابــي والمهــم
يعكــس إصــرار الواليــات المتحــدة األمريكيــة الصديقــة علــى التصــدي لــكل أشــكال اإلرهاب،
ويدعــم جهــود المملكــة فــي تعزيــز األمــن والســلم.

 ٢٢مارس

وزارة الخارجيــة تنــدد بالهجــوم اإلرهابــي الــذي وقــع قــرب مقــر البرلمــان البريطانــي وأســفر
عــن مقتــل وإصابــة عــدد مــن االشــخاص.

 23مارس

وزارة الخارجيــة تديــن التفجيــر اإلرهابــي الــذي وقــع فــي وســط شــبه جزيــرة ســيناء بجمهورية
مصــر العربيــة وأدى إلــى عــن مقتــل عــدد من العســكريين.
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اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل
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ﻣﺆﺷﺮات وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
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اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ

١٨،٩٣٥

اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ

ﺟﺎءت ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻛﺜﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ دوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮزﻳﺮات ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ أﻋﺪﺗﻬﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
).( OECD

٪٥٠.٤

٪٥٩

ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

٨،٤٨٩

ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻐﺪﻳﺔ واﻟﺼﺤﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )(٢٠١٤-٢٠١٣

٥٧٤

٣،٥٠٥
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إنجازات
جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين
المرأة  ..إنجاز بحريني في فضاءات دولية
ً
انطالقــا مــن دور مملكــة البحريــن الريــادي فــي
نيويــورك 13 ،مــارس -
ً
المحافــل الدوليــة وتجســيدا لجهودهــا فــي طــرح المبــادرات التــي تحمــل
رســالتها اإلنســانية ،أعلــن معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد
آل خليفــة وزيــر الخارجيــة وســط دعــم عربــي وحضــور عالمــي ،انطــاق
أعمــال جائــزة األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة العالميــة لتمكيــن
المــرأة بمقــر األمــم المتحــدة ،والتــي ســيتم فتــح بــاب االشــتراك فــي
دورتهــا األولــى خــال هــذا العــام ،تقديـ ً
ـرا إلنجــازات المؤسســات العاملــة
ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص أو األفــراد فــي دعــم ومســاندة دور
المــرأة التنمــوي.
ألقــى معالــي وزيــر الخارجيــة
كلمــة مملكــة البحريــن فــي
الــدورة الـــ 61للجنــة وضــع المــرأة
بمقــر األمــم المتحــدة بنيويــورك،
ً
مؤكــدا أن هــذه الجائــزة الدوليــة
تأتــي فــي إطــار حــرص المملكــة
شعار جائزة األميرة
بقيــادة صاحــب الجاللــة الملــك
سبيكة بنت إبراهيم
حمــد بــن عيســى آل خليفــة
العالمية لتمكين
عاهــل البــاد المفــدى ،ودعــم
المرأة
صاحــب الســمو الملكــي األميــر
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة
رئيــس الــوزراء الموقــر ،وصاحــب
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس
الــوزراء علــى تدعيــم جهــود األمــم المتحــدة فــي المجــاالت
اإلنســانية والتنمويــة كافــة.
وأضــاف معاليــه إن البحريــن حريصــة علــى مســاندة جهــود
ـن والســلم الدولييــن ،ودفــع
األمــم المتحــدة فــي حفــظ األمـ ِ
الجهــود الوطنيــة لتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة،
بمــا يم ّكــن الجميــع مــن اإليفــاء بااللتزامــات الدوليــة ،وتنفيــذ
ً
اســتقرارا
أجنــدات العمــل اإلنمائيــة ،مــن أجــل عالــم أكثــر
وأمنـ ًـا ورفــاه.

معالي وزير الخارجية ووفد مملكة البحرين أثناء اإلعالن عن الجائزة

٨
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وأكــد معالــي وزيــر الخارجيــة أن مملكــة البحريــن مــن خــال
عضويتهــا فــي لجنــة وضــع المــرأة للســنوات األربــع القادمة،
والمكتــب التنفيــذي لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة للســنتين
القادمتيــن حريصــة علــى مســاندة الجهــود الدوليــة فيمــا
يتعلــق بتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء
والفتيــات.
وأشــار إلــى أن وجــود إرادة سياســية ُمؤمنــة بإمكانيــات
المــرأة عامــل نجــاح جوهــري فــي مســيرة التقــدم النســائي،
ً
ودعــم المزيــد
ِ
احتضــان
دورا فــي
وأن لــإرادة المجتمعيــة
ِ
مــن المبــادرات المكملــة لــدور القــرار السياســي ،معربـ ًـا عــن
اعتــزازه بتمثيــل المــرأة البحرينيــة نســبة  %55فــي المواقــع
اإلشــرافية ،و %53مــن العامليــن فــي القطــاع الحكومــي،
و %33فــي القطــاع الخــاص ،ووصــول نســبة ســيدات
األعمــال إلــى  %40مــن إجمالــي الســجالت التجاريــة ،مشـ ً
ـيدا
فــي هــذا الصــدد بجهــود المجلــس األعلــى للمــرأة ،ودوره
كآليــة وطنيــة مختصــة فــي شــؤون المــرأة.
وعبــر معالــي وزيــر الخارجيــة عــن شــكر وتقديــر مملكــة البحرين
لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة إلقــرار موضــوع تمكيــن المــرأة
االقتصــادي ،وتبنــي جائــزة األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل
خليفــة العالميــة لتمكيــن المــرأة ،موضحـ ًـا أن هــذه الجائــزة عبــر
فروعهــا الثالثــة ســتوزع بمبلــغ  100ألــف دوالر للجهــة الفائــزة
عــن كل فئــة.
وتهــدف جائــزة األميــرة ســبيكة العالميــة إلــى بيــان أهميــة
وتأثيــر التــزام الــدول والهيئــات والمنظمــات مــن خــال
أجهزتهــا التشــريعية والتنفيذيــة العامــة والخاصــة والمجتمــع
المدنــي بسياســة عــدم التمييــز ضــد المــرأة ،وتحقيــق تكافــؤ
الفــرص بيــن الجنســين علــى مختلــف األصعــدة ،وإبــراز
الجهــود والمبــادرات المؤسســية والفرديــة الموجهــة إلدمــاج
احتياجــات المــرأة بمــا يســهم فــي إحــداث التغييــر اإليجابــي
ً
اســتقرارا وإنتاجيــة ،والتشــجيع علــى تبنــي
نحــو حيــاة أكثــر
منهجيــة تحقيــق األثــر المســتدام فــي تطويــر واقــع المــرأة
لتكــون قيمــة مضافــة ضمــن إطارهــا األســري والمجتمعــي،
وتحفيــز المجتمعــات علــى التفكيــر والعمــل اإلبداعــي فــي
مجــال تمكيــن المــرأة بمــا يحقــق لهــا وألســرتها ومجتمعهــا
ً
مزيــدا مــن األمــن األســري واالجتماعــي واالقتصــادي
والسياســي.

إنجازات
المجلس األعلى للمرأة ودوره في تعزيز حقوق المرأة البحرينية

يعمــل المجلــس األعلــى للمــرأة على ترجمة الرؤيــة اإلصالحية
والحضاريــة لصاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة
عاهــل البــاد المفــدى فــي تعزيــز حضــور المــرأة البحرينية ورفع

 تدشــين االســتراتيجية الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة البحرينيــةفــي  8مــارس  ،2005واعتمادهــا مــن جاللــة الملــك ،لتمثــل أول
اســتراتيجية نوعيــة معنيــة بشــؤون المــرأة تعتمــد مــن رأس
الدولــة علــى مســتوى الوطــن العربــي ،وتــم إعدادهــا بالشــراكة
والتعــاون الفاعــل مــع جميع المؤسســات الرســمية ومؤسســات
المجتمــع المدنــي المعنيــة بشــؤون المــرأة ،وتهــدف إلــى تمكين
المــرأة وتعزيــز دورهــا كشــريك جديــر فــي بنــاء الدولــة ونموهــا.
 إطــاق الخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة (-2013 )2022بمباركــة ســامية مــن جاللــة الملــك ،وهــي بمثابــة تحويــل
االســتراتيجية الوطنيــة إلــى خطــة تنفيذيــة تشــمل ســبعة محــاور
رئيســية ،هــي( :اتخــاذ القــرار ،التمكيــن االقتصــادي ،االســتقرار
األســري ،المجتمــع المدنــي ،التعليــم ،الصحــة ،البيئــة).
وتســعى إلــى ضمــان تحقيــق االســتقرار األســري فــي إطــار
الترابــط العائلــي ،وتمكيــن المــرأة مــن متطلبــات القــدرة علــى
المســاهمة التنافســية فــي مســار التنميــة ،القائــم علــى مبــدأ
تكافــؤ الفــرص ،وإدمــاج احتياجاتهــا فــي التنميــة ،بمــا يحقــق لهــا
فــرص التميــز فــي األداء واالرتقــاء بخياراتهــا نحــو جــودة حياتهــا،
والتعلــم مــدى الحيــاة.
 إطــاق النمــوذج الوطنــي إلدمــاج احتياجــات المــرأة البحرينيــةفــي مســار التنميــة فــي عــام  ،2010ويســعى مــن خاللــه
المجلــس إلــى إدمــاج احتياجــات المــرأة فــي برامج التنمية ،ونشــر
ثقافــة تكافــؤ الفــرص بعقــد المؤتمــرات والملتقيــات الوطنيــة،
باعتبــاره أحــد اآلليــات الرائــدة علــى مســتوى الوطــن العربــي.
 محاكــم األســرة :عمــل المجلــس علــى صــدور أمــر ملكــيســامي بتخصيــص مبنــى خــاص للمحاكــم األســرية ،يراعــي
خصوصيــة القضايــا الشــرعية األســرية ويســرع فــي إجراءاتهــا.
 تشــكيل ( )45لجنــة لتكافــؤ الفرص بالقطــاع الحكومي ،وتعملعلــى وضــع الضوابــط والمعاييــر والخطــط ذات العالقــة بتطبيــق
مبــادئ تكافــؤ الفــرص وتحقيــق االدمــاج الكامــل الحتياجــات
المــرأة فــي العمــل.
 تنفيــذ برنامــج التمكيــن السياســي للمــرأة البحرينيــة ،ويهــدفإلــى تعزيــز ممارســة المــرأة البحرينيــة لدورهــا فــي الحيــاة
السياســية مــن خــال المؤسســات الدســتورية المتمثلــة فــي
مجلــس النــواب والمجالــس البلديــة ،وتــم تأهيلهــا للمشــاركة
فــي االنتخابــات البلديــة والنيابيــة للســنوات 2002م ،و2006م،
و2010م ،و2014م ،وأطلــق المجلــس فــي فبرايــر 2016م
النســخة الخامســة لإلطــار العــام لبرنامــج التمكيــن السياســي
للمــرأة «التمكيــن االنتخابــي» للســنوات ( ،)2018-2016بالتعــاون
مــع الشــركاء المعنييــن والمختصيــن.
 -التمكيــن االقتصــادي للمــرأة :عمــل المجلــس األعلــى للمــرأة

مســاهمتها فــي نهضــة وطنهــا علــى األصعــدة السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة كافــة ،وبشــراكة متكافئــة مــع أخيهــا
الرجــل فــي إطــار مجتمــع تنافســي مســتدام.
ويختــص المجلــس ،منــذ تأسيســه فــي عــام  2001برئاســة
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل
خليفــة قرينــة عاهــل البــاد المفــدى ،بالتعــاون مــع شــركائه مــن
المؤسســات الوطنيــة بمســؤولية النهــوض بمكانــة المــرأة
ً
ً
ً
محققــا
وخارجيــا،
داخليــا
وتعزيــز حقوقهــا وتبنــي قضاياهــا،
فــي ســبيل ذلــك العديــد مــن اإلنجــازات الوطنيــة والعالميــة،
ومــن أبرزهــا:

علــى تعزيــز حضــور المــرأة فــي الحيــاة االقتصاديــة ،ســواء
أكانــت موظفــة أو رائــدة أو ســيدة أعمــال ،ومــن المشــاريع
البــارزة التــي أطلقهــا المجلــس فــي هــذا اإلطــار محفظــة تنميــة
المــرأة البحرينيــة للنشــاط التجــاري «ريــادات» ،واســتفاد منهــا
ً
طلبــا تلقتهــا
 51رائــدة أعمــال بنهايــة عــام  2016مــن أصــل 82
المحفظــة ،وحصلــن علــى قــروض تمويليــة قيمتهــا 1,302,779
دينــار بحرينــي.
 يــوم المــرأة البحرينيــة :تخصيــص األول مــن ديســمبر مــن كلعــام لالحتفــاء بيــوم المــرأة البحرينيــة وإنجازاتهــا فــي مختلــف
ً
اعتبــارا مــن عــام  2008حيــث االحتفــاء بالمــرأة فــي
المجــاالت،
المجــال التعليمــي ،تالهــا االحتفــال بالمــرأة فــي مجــال الصحــة
عــام  ،2009والعمــل التطوعــي  ،2010واالقتصــاد ،2011
والرياضــة  ،2012واإلعــام  ،2013والعمــل العســكري ،2014
والقطــاع المالــي والمصرفــي  ،2015والمجــال القانونــي
والعدلــي  ،2016وفــي المجــال الهندســي .2017
 إطــاق العديــد مــن الجوائــز والمبــادرات التشــجيعية لتعزيــزموقــع المــرأة فــي مختلــف المجــاالت ،ومــن أبرزهــا :جائــزة
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة
لتمكيــن المــرأة البحرينيــة ،وجائــزة ســموها لتمكيــن المــرأة فــي
الجمعيــات المهنيــة والسياســية ،وجائــزة صاحبة الســمو الشــيخة
حصــة بنــت ســلمان آل خليفــة للعمــل الشــبابي التطوعــي،
ومبــادرة امتيــاز الشــرف لرائــدة األعمــال البحرينيــة الشــابة.
 تعزيــز مكانــة المــرأة البحرينيــة علــى الســاحتين اإلقليميــةوالدوليــة ،ومــن أبــرز مظاهرهــا :اختيــار المنامــة عاصمــة للمــرأة
العربيــة لعــام  2017بتوصيــة مــن الــدورة الــــسادسة والثالثيــن
للجنــة المــرأة العربيــة بجامعــة الــدول العربيــة ،واالجتمــاع
التحضيــري للــدورة الـــ 61للجنــة وضــع المــرأة باألمــم المتحــدة،
إلــى جانــب تمثيــل المــرأة فــي مختلــف المحافــل والمنظمــات
العربيــة والدوليــة المعنيــة بشــؤون المــرأة ،ومنهــا اعتمــاد
ترشــح مملكــة البحريــن لعضويــة لجنــة المــرأة باألمــم المتحــدة
( )CSWألربــع ســنوات للفتــرة مــن 2017م – 2021م ،وكذلــك
عضويــة المجلــس التنفيــذي التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة
( )UN WOMENللفتــرة مــن 2017م – 2019م ،وإطــاق «جائــزة
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة العالمية لتمكيــن المرأة»
بالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي نيويــورك .كمــا
يختــص المجلــس األعلــى للمــرأة بمتابعــة االتفاقيــات ذات
العالقــة بالمــرأة والتــي وقعــت عليهــا مملكــة البحريــن ،ومــن
بينهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة
«ســيداو» وغيرهــا مــن االتفاقيــات الدوليــة.

النشرة الدبلوماسية | مارس ٢٠١٧

٩

آراء

األستاذة هالة محمد
جابر األنصاري
شــكَّل منــح صاحبــة الســمو الملكــي
األميــرة ســبيكة بنــت ابراهيــم آل
خليفــة قرينــة العاهــل المفــدى
رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة
قــادة المــرأة العربيــة مــن قبــل
جامعــة الــدول العربيــة مطلــع فبرايــر
ً
ً
ً
واســعا
إقليميــا
اعترافــا
الماضــي،
بأهميــة مســاهمات ســموها الجليلــة
وجهودهــا الحثيثــة والمؤثــرة فــي دعــم
الحــراك المؤسســي لنهــوض المــرأة
العربيــة واســتمرار تقدمهــا ،وعلــى
وجــه الخصــوص مــا تبذلــه مــن جهــود
الســتدامة تقــدم المــرأة البحرينيــة
وتعظيــم إســهاماتها التنمويــة،
ولتبنيهــا ورعايتهــا للمشــاريع والبرامــج
النوعيــة الموجهــة إلدمــاج احتياجــات
المــرأة فــي عمليــة التنميــة الشــاملة
والمســتدامة ،وبمــا يحقــق أوجــه
تكافــؤ الفــرص مــن أجل ضمان شــراكة
متكافئــة وعادلــة بيــن المــرأة والرجــل.
ونجــح المجلــس األعلــى للمــرأة
فــي اســتضافة اجتماعــات الــدورة
الــــسادسة والثالثيــن للجنــة المــرأة
العربيــة بجامعــة الــدول العربيــة،
واالجتمــاع التحضيــري للــدورة الـــ61

حضور إقليمي ودولي للمرأة البحرينية

للجنــة وضــع المــرأة باألمــم المتحــدة،
والتــي عقــدت أعمالهــا علــى مــدى
يومــي  6و 7فبرايــر الماضــي برئاســة
مملكــة البحريــن وتحــت الرعايــة الكريمــة
لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة
ســبيكة بنــت ابراهيــم آل خليفــة
قرينــة عاهــل البــاد المفــدى رئيســة
المجلــس األعلــى للمــرأة ،حيــث جــرى
اإلعــان فــي ختــام هــذه االجتماعــات
عــن اختيــار المنامــة لتكــون أول عاصمــة
عربيــة للمــرأة.
وتكللــت جهــود المجلــس األعلــى
للمــرأة فــي تلــك االجتماعــات
بالحصــول علــى إجمــاع عربــي حــول
الطلــب مــن وزيــرات ووزراء المــرأة
بالــدول العربيــة وممثلــي اآلليــات
موافــاة نظرائهــم فــي الشــؤون
الخارجيــة بتبنــي إعالن المنامــة باعتباره
موقفـ ًـا عربيـ ًـا موحـ ً
ـدا فــي لجنــة وضــع
المــرأة باألمــم المتحــدة ليتــم موافــاة
البعثــات الدائمــة للــدول العربيــة فــي
نيويــورك بهــا.
وفــي يونيــو مــن العــام الماضــي،
تفضلــت صاحبــة الســمو الملكــي
برعايــة حفــل توقيــع مذكــرة التفاهــم

بيــن المجلــس األعلــى للمــرأة وهيئــة
األمــم المتحــدة للمــرأة لإلعــان
عــن بــدء األعمــال التحضيريــة
إلطــاق الجائــزة التــي تنطلــق مــن
رؤيــة «الريــادة والتميــز فــي األداء
المؤسســي والفــردي لتحقيــق األثــر
المســتدام فــي تمكيــن المــرأة مــن
أداء أدوارهــا اإلنســانية والتنمويــة»،
حاملــة رســالة «تحفيــز المؤسســات
والمجتمــع
والخاصــة
الرســمية
المدنــي ،وكذلــك األفــراد لتحقيــق
مقومــات التميــز والريــادة فــي
الجهــود المؤثــرة والمســتدامة بمــا
يحقــق للمــرأة التمكيــن االقتصــادي
واالجتماعــي والسياســي والمشــاركة
فــي صنــع القــرار ضمــن اإلطــار
الثقافــي لمجتمعهــا».
وقــد تــم اإلعــان رســميا عــن هــذه
الجائــزة فــي احتفاليــة بــارزة خــال
مشــاركة وفــد مملكــة البحريــن فــي
أعمــال الــدورة  61للجنــة وضــع المــرأة
باألمــم المتحــدة بنيويــورك فــي
مــارس الجــاري ،وفتــح بــاب المشــاركة
فــي دورتهــا األولــى.
* األمين العام للمجلس األعلى للمرأة

استضافة مملكة البحرين الجتماعات الدورة الــسادسة والثالثين للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية في فبراير ٢٠١٧م
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المرأة البحرينية إلى العالمية

الدكتورة الشيخة
رنا بنت عيسى آل خليفة

تشــكل نســبة ســيدات االعمــال فــي
مملكــة البحريــن  ، %40عــدا عــن مراعــاة
ً
أيضــا وضمــان
وضــع المــرأة العاملــة
الحفــاظ علــى كينونتهــا.

تعيــش مملكــة البحريــن هــذه األيــام
أجــواء احتفاليــة مميــزة ،الســيما بعــد
ً
إطــاق جائــزة صاحبــة الســمو الملكــي
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفة
العالميــة لتمكيــن المــرأة ،ومــا حققــه
ً
إطــاق الجائــزة رســميا مــن أصــداء اإلعالن عن الجائزة ..محطة بارزة
إيجابيــة علــى المســتوى الدولــي.
لقــد جــاء اإلعــان عــن إطــاق الجائــزة
جائزة صاحبة السمو ..تتويج للجهود مــن مقــر األمــم المتحــدة فــي
مدينــة نيويــورك بالواليــات المتحــدة
احتفــاء
تأتــي هــذه الجائــزة كخطــوة إضافيــة األمريكيــة ،وشــهدت الجائــزة
ً
ً
ً
واســعا مــن قبــل ممثلــي
وتقديــرا
نحــو تمكيــن المــرأة ،كمــا تأتــي تتويجـ ًـا
لجهــود  10أعــوام مــن نجاحهــا علــى الــدول حــول العالــم ،كمــا حصــدت
المســتوى الوطنــي والمتواصــل لمــا الجائــزة إشــادة مــن قبــل المهتميــن
حققتــه المــرأة البحرينيــة فــي شــتى بالجانــب الحقوقــي والناشــطين فــي
ً
ونظــرا لمــا
المجــاالت بفضــل المنــاخ الصحــي مجــال تمكيــن المــرأة،
المحفــز الــذي هيأتــه رؤيــة جاللــة تهــدف لــه الجائــزة مــن إبــراز قضيــة
ّ
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بالغــة األهميــة تمــس أحــد مكونَ ــي
المكــون اآلخــر،
ملــك مملكــة البحريــن حفظــه اللــه ،إذ المجتمــع وتؤثــر علــى
ّ
آمــن جاللتــه منــذ توليــه مقاليــد الحكــم فقــد شــهد ملــف تمكيــن المــرأة علــى
الفعــال فــي مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة
بأهميــة المــرأة ،ودورهــا
ّ
تحســين مخرجــات العمــل فــي كافــة اهتمامـ ًـا متزايـ ً
ـدا مــن قبــل الحكومــات
القطاعــات ،وبالتــوازي ،جــاء االهتمــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي
حــد ســواء ،ذلــك بــأن
مــن الجانــب التشــريعي بملــف المــرأة واألفــراد علــى ٍ
ـا
والوقــوف عنــد احتياجاتهــا وضمــان وضــع المــرأة فــي دولـ ٍـة مــا بــات دليـ ً
حقوقهــا وتفعيــل شــراكتها فــي دامغـ ًـا علــى نهضتها ،ومؤشـ ً
ـرا وداللة
المجتمــع ،باإلضافــة إلــى مراعــاة واضحــة علــى مســتوى التنميــة فيهــا،
الخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا المــرأة ،باإلضافــة إلــى اإلدراك الفعلــي
ألحقيــة المــرأة فــي المشــاركة فــي
ومــن ثــم َســن القوانيــن واألنظمــة
ّ
ـاء علــى مــا أثبتتــه
والتشــريعات التــي تكفــل لهــا تلــك مختلــف المياديــن بنـ ً
الحقــوق وتحاكــي خصوصيتهــا ،مــن قــدرةٍ اســتثنائية علــى المنافســة،
منهــا إقــرار زيــادة العــاوة االجتماعيــة تحقيــق اإلنجــازات ،وتبــوأ مناصــب
للمتزوجــة بمــا يضمــن المســاواة بيــن صنــع القــرار.
الرجــل والمــرأة ،باإلضافــة لمتابعــة
تنفيــذ توجيهــات المجلــس األعلــى المرأة البحرينية ..و تاريخ مشرف
للمــرأة الــذي نــادى بتحقيــق العدالــة
بيــن الجنســين مــن خــال لجــان حيــن أســتذكر دور المــرأة البحرينيــة،
حكوميــة لتكافــؤ الفــرص ممــا تمخــض علــى مــدار التاريــخ وحتــى اليــوم،
عنهــا زيــادة شــغل المــرأة للمناصــب أشــعر بالفخــر  ،فتلــك المــرأة التــي
اإلشــرافية لتصــل النســبة إلــى انخرطــت فــي معتــرك الحيــاة ،وعملــت
 ،%55كمــا بلغــت المــرأة فــي القطــاع علــى تأميــن المــورد االقتصــادي
الحكومــي والخــاص إلــى  ،%53كمــا للعائلــة فــي فتــرة الغــوص قبــل

اكتشــاف النفــط ،تلــك الفتــرة
ً
أشــهرا قــد تطــول،
التــي تســتغرق
سـ ّـطرت المــرأة خاللهــا تاريخـ ًـا مشــرقاً
ً
جنبــا إلــى جنــب مــع شــريكها
يضعهــا
الرجــل ،المــرأة البحرينيــة الرائــدة علــى
مســتوى المنطقــة فــي مجــاالت
الصحــة ،التعليــم ،القانــون ،الصرافــة،
السياســة ،والعمــل األهلــي ،وغيرهــا
مــن مجــاالت كانــت المــرأة بالتأكيــد
ً
وتطورهــا.
ســببا فــي ازدهارهــا
ّ
لشــرف لــي ،أن يتــم اســتعراض
إنــه
ٌ
تجربــة مملكــة البحريــن فــي مجــال
تمكيــن المــرأة -علــى ســبيل المثــال-
وأن أقــدم نفســي بعدهــا للجميــع
بأننــي أنتمــي لهــذا الوطــن ،كل هــذه
االســتحقاقات المتتاليــة للمــرأة،
ونمــاذج متعــددة لقصــص نجــاح
بتوقيــع شــخصيات البحريــن النســائية،
فــي الواقــع إن مــا وصلنــا لــه اليــوم
يــأت مصادفــة .مــن
ِ
مــن تقــدم لــم
الصعــب أن نســتعرض ثمــار الجــو
الديموقراطــي اإليجابــي الــذي
توفــره مملكــة البحريــن لجميــع فئــات
المجتمــع وللمــرأة بوجـ ٍـه خــاص ،ولكــن
باإلمــكان االستشــهاد بإحــدى تلــك
الثمــار وهــي تمكيــن المــرأة ،والــذي
تحقــق بدعــم صاحبــة الســمو الملكــي
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل
خليفــة المتواصــل ،وســعيها الــدؤوب
لالرتقــاء بالمــرأة وتمكينهــا ليــس فقــط
علــى مســتوى مملكــة البحريــن ،بــل
تخطــت بفكرهــا النطــاق المحلــي
ووصلــت للعالميــة ،وهــذا مــا لمســه
الجميــع مــن خــال إطالق جائــزة صاحبة
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت
إبراهيــم آل خليفــة العالميــة لتمكيــن
المــرأة ،والتــي تتنــاول المــرأة ككيــان
مســتقل يجــب أن يحظــى بفــرص
متكافئــة فــي الحيــاة بغــض النظــر
عــن الحــدود الجغرافيــة والســمات
الديموغرافيــة.
* الوكيل المساعد للشؤون العربية واألفروآسيوية والمنظمات
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قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح

*المصدر :هيئة البحرين للثقافة واآلثار

ّ
مثلــت قلعــة ّ
ّ
ً
تاريخيـ ًـا علــى
ـاهدا
الرفــاع – بحســب موقــع وجودهــا – شـ
الشــيخ ســلمان بــن أحمــد الفاتــح
ّ
والشــهيرة باســم قلعــة ّ
ً
ً
ـا حمــل ذاكــرة العائلــة الحاكمــة فــي مملكــة البحريــن.
االنتقاليــة فــي تاريــخ البحريــن ،وتركيبــا
واحــدةٍ مــن أهـ ّـم المراحــل
عمرانيــا جميـ ً
ّ
ّ
وتحتــوي القلعــة علــى مســتندات ووثائــق ومخطوطــات فــي فــن الخــط العربــي ،ونقــوش قرآنيــة مضيئــة رائعــة ووثائــق دينيــة
فضــا عــن الحــرف والصناعــات التقليديــة المعروضــة .ومــع مشــروع هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار إلقامــة عــروض
أخــرى،
ً
وثيقيــة التــي تقـ ّـدم سـ ً
ـردا
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متحفي
ّ
ّ
ّ
تاريخيـ ًـا لتاريــخ العائلــة الحاكمــة (آل خليفــة) وحكايــة المــكان.
ّ

اقتــصاديـات

*المصدر :مجلس التنمية االقتصادية

كوجهة استثمارية
ٍ
أسباب اختيار مملكة البحرين
موقــع جغرافــي اســتراتيجي مميــز فــي قلــب منطقــة الخليــج العربــي غربــي آســيا ،وارتباطهــا بشــبكة متطــورة
ومتكاملــة مــن الطــرق البريــة والمواصــات والموانــئ البحريــة والجويــة ،وتحولهــا إلــى مركــ ٍز تجــاري إقليمــي
رئيســي إلعــادة الشــحن بعــد افتتــاح مينــاء خليفــة بــن ســلمان فــي أبريــل عــام  ،2009بالقــرب مــن منطقــة البحريــن
اللوجســتية ،ومطــار البحريــن الدولــي.
األولــى عربيـ ًـا فــي الحريــة االقتصاديــة ،فــي ظــل مــا تقدمــه مــن تســهيالت إداريــة وتشــريعية وحوافــز تمويليــة،
وتحريــر التجــارة الخارجيــة ،واســتقرار السياســة الماليــة والنقديــة ،وحمايــة حقــوق الملكية الفكرية ،وحرية الشــركات
ّ
التملــك الكامــل ألصــول وعقــارات
األجنبيــة فــي تأســيس فــروع محليــة دون وجــود كفيــل محلــي وإمكانيــة
شــركات األعمــال ضمــن أغلــب القطاعــات ،وعــدم فــرض ضرائــب علــى الدخــل أو أربــاح الشــركات.
االقتصــاد البحرينــي األكثــر تنوعـ ًـا فــي منطقــة الخليــج العربــي ،فــي وجــود  404مؤسســة ماليــة ومصرفيــة،
وتوافــر حوافــز لالســتثمار فــي المــدن والمناطــق الصناعيــة مثــل :منــح اإلعفــاءات الجمركيــة علــى اآلالت
والمعــدات والمــواد الخــام ،وتوافــر مصــادر الطاقــة بأســعار تنافســية ،وتأجيــر القســائم الصناعيــة بأســعار
مناســبة هــي األقــل فــي المنطقــة مســنودة بخدمــات بنيــة تحتيــة متطــورة ،وتشــريعات عصريــة.
البحرينيــة بكونهــا األعلــى مــن حيــث مســتوى التحصيــل العلمــي والمهــارات والكفــاءة
تميــز القــوى العاملــة
ّ
اإلنتاجيــة بيــن دول منطقــة الخليــج ،حيــث يشــكل المواطنون  %65من العامليــن في القطاع المالي والمصرفي،
كمــا تمثــل المملكــة واحــدة مــن أفضــل الوجهــات العالميــة فــي إقامــة العمالــة الوافــدة ،فــي ظــل تميــز المجتمــع
بالتنــوع الثقافــي والعرقــي والدينــي ،مــع اســتخدام اللغــة االنجليزيــة علــى نطــاق واســع فــي المعامــات
التجاريــة والماليــة.
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