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نشرة شهرية

مملكة البحرين

خالل لقائه بجاللة الملك المفدى
الرئيس األمريكي :عالقتنا مع البحرين رائعة
 ٢١مايو ،الرياض  -التقى صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى
حفظه الله ورعاه ،على هامش مشاركته في
القمة الخليجية والعربية اإلسالمية األمريكية
بالرياض ،بفخامة الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،حيث أشاد جاللته بعمق ومتانة عالقات
التحالف والشراكة االستراتيجية بين البلدين
الصديقين.
ومن جانبه ،أكد الرئيس األمريكي أن العالقات
بين البلدين رائعة ،ولن يكون هناك توتر بعد اآلن،
ً
معربا عن تطلعه إلى تحسين هذه العالقات على
المدى الطويل ً
جدا في ظل الكثير من القواسم
المشتركة ،وتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق
باألمن واالستقرار وجهود مكافحة اإلرهاب.

جاللة الملك يتسلم
أوراق اعتماد ُسفراء ُجدد
بالمملكة
 25أبريــل ،قصــر الصخيــر -
تســلم حضــرة صاحــب الجاللــة
أوراق
الملــك المفــدى،
اعتمــاد أربعــة ُســفراء ُجــدد لــدى
المملكــة ،وهــم - :ســعادة
الســيد أجــوس ســليم بــن
حاجــي يوســف ســفير ماليزيــا
 ســعادة الســيد كــو هيــون مــوســفير جمهوريــة كوريــا
 ســعادة الســيد نورتيــن دياندريــدي ميلــو رابســتا ســفير
جمهوريــة البرازيــل
 ســعادة الســيد ميكيلــيتشــيرفوني ســفير ورئيــس
مندوبيــة االتحــاد األوروبــي
وأشــاد جاللــة الملــك بتطــور
عالقــات الصداقــة والتعــاون
التــي تجمــع مملكــة البحريــن
الشــقيقة
الــدول
مــع
والصديقــة ،متمنيــا لهــم
كل التوفيــق والنجــاح فــي
مهامهــم الدبلوماســية .فيمــا
الســفراء إلــى جاللــة
نقــل
ُ
الملــك تحيــات رؤســاء دولهــم
وتمنياتهــم لمملكــة البحريــن
التقــدم
دوام
وشــعبها
واالزدهــار.

مملكة البحرين  ..تحالفات إقليمية ودولية فاعلة
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية
حقق لقاء القمة بين حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه الله
ورعاه وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات المتحدة األمريكية الصديقة والذي عقد بمدينة الرياض
ً
ً
ً
نتاجا لسياسة حكيمة وجهود متواصلة
باهرا كان
نجاحا
بالمملكة العربية السعودية في  ٢١مايو  ٢٠١٧م
ً
وتتويجا للدبلوماسية البحرينية ،حيث أكد هذا اللقاء مدى
لجاللة الملك المفدى من أجل خير مملكة البحرين
الخصوصية والتميز الذي تتسم به العالقة التاريخية والتقدير واالحترام المتبادلين بين البلدين الصديقين،
ً
ً
ً
وازدهارا على المستويات كافة ،والتوافق
تنوعا
قدما بهذه العالقات لمسارات أكثر
وحرصهما على المضي
بين قادتهما إزاء مختلف القضايا.
وجاءت قمة أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله مع فخامة الرئيس دونالد
ترامب رئيس الواليات المتحدة األمريكية الصديقة ،وما شهدته من التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين
لمكافحة تمويل اإلرهاب كخطوة جادة لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة ،في
إطار حرص دول مجلس التعاون على تعميق الشراكة والتعاون بين الجانبين وااللتزام المتبادل تجاه الشراكة
ً
ودفعا للعالقات نحو مستويات أكثر رحابة.
خدمة للمصالح المشتركة
ً
االستراتيجية التي تجمع بينهما
إن هذه القمة تعكس الدور الرئيسي الذي تقوم به دول مجلس التعاون ليس فقط في حفظ أمن واستقرار
المنطقة ،بل وفي مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه المجتمع الدولي ،وتأسيس شراكة قوية في
مواجهة التطرف واإلرهاب ،ووقف كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية.
ومثل إعالن الرياض الصادر عن قمة قادة الدول العربية واإلسالمية والواليات المتحدة األمريكية إيذانً ا
ببناء شراكة وثيقة وتحالف بعيد المدى لمواجهة التطرف واإلرهاب وتحقيق السالم واالستقرار والتنمية،
وبما يضمن مواصلة التنسيق المشترك بين الدول العربية واإلسالمية مع الواليات المتحدة األمريكية
حول القضايا ذات االهتمام المشترك واتخاذ التدابير التي تسهم في توطيد العالقات فيما بينهما.
وسيكون المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف بمدينة الرياض (اعتدال) دعامة حيوية في جهود التصدي
لكل صور التطرف ولألفكار الهدامة ،وترسيخ االعتدال ونشر التعايش والسالم بين الجميع .
وفي إطار دبلوماسية مملكة البحرين النشطة وتحركاتها الفاعلة ،فقد أكدت زيارة حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه إلى كل من مملكة ماليزيا وبروناي
دار السالم وما شهدته من لقاءات لجاللته والتوقيع على اتفاقيات مهمة حول مختلف جوانب العالقات،
ً
ً
واقتصاديا على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،ومساعيها الدؤوبة
سياسيا
الحضور القوي للمملكة
لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم وتعزيز مكانتها كمركز تجاري ومالي ومصرفي رائد في المنطقة .وتعكس
إدراك مملكة البحرين للدور اآلسيوي كعمق جغرافي استراتيجي ،وشريك اقتصادي فاعل ،وقوة سياسية
مؤثرة في تأييد ومساندة القضايا الخليجية والعربية واإلسالمية في المحافل الدولية.

قيادة المملكة
شارك في القمم الخليجية والعربية اإلسالمية األمريكية بالرياض

جاللة الملك المفدى :تعميق الشراكة مع الواليات المتحدة في محاربة التطرف
واإلرهاب وإرساء األمن والسالم

جاللة الملك المفدى خالل مشاركته في القمة العربية اإلسالمية األمريكية

 ٢١مايــو ،الريــاض  -أكــد حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمد
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه
ورعــاه أهميــة توطيــد أواصــر التعــاون والصداقــة والشــراكة
االســتراتيجية التاريخيــة مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة
فــي إرســاء ركائــز راســخة لألمــن والســام ،وتكويــن جبهــة
موحــدة لمحاربــة اإلرهــاب والتطــرف ،ومنــع كافــة أشــكال
التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة ،مــن أجــل عالــم أكثــر أمنـ ًـا
ـتقرارا وازدهـ ً
ً
ـارا.
واسـ
جــاء ذلــك لــدى تــرؤس جاللــة الملــك المفــدى لوفــد مملكــة
البحريــن فــي اللقــاء التشــاوري الســابع عشــر ألصحــاب
الجاللــة والســمو قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي،
ولقــاء جاللتــه فــي قمــة ثنائيــة مــع فخامــة الرئيــس
األمريكــي دونالــد ترامــب ،ومشــاركته فــي أعمــال القمــة
الخليجيــة األمريكيــة ،والقمــة العربية اإلســامية األمريكية،
وذلــك فــي العاصمــة الســعودية الريــاض ،بدعــوة من أخيه
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل
ســعود عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة.
حيــث أشــاد جاللــة الملــك المفــدى لــدى وصولــه الريــاض
بالعالقــات األخويــة التاريخيــة البحرينيــة الســعودية
الوثيقــة والمتناميــة ،وثمــن الجهــود المباركــة والمبــادرات
المتواصلــة لخــادم الحرميــن الشــريفين فــي تعزيــز الروابــط
ونشــر ثقافــة التســامح لتعيــش جميــع دول العالــم فــي
ً
معربــا جاللتــه عــن تقديــره للنهــج الســديد
أمــن وســام،
لــإدارة األمريكيــة وحرصهــا علــى التشــاور والعمــل مــع
دول مجلــس التعــاون والــدول العربيــة واإلســامية إليجــاد
حلــول جذريــة ألهــم التحديــات اإلقليميــة والدوليــة وفــي
التطــرف واإلرهــاب.
مقدمتهــا
ّ
وكان جاللــة الملــك المفــدى قــد أشــاد خــال لقائــه مــع
الرئيــس األمريكــي بعمــق ومتانــة عالقــات التحالــف
والشــراكة االســتراتيجية بيــن البلديــن الصديقيــن التــي
ً
عامــا ،فيمــا قــال الرئيــس األمريكــي إن
تعــود إلــى 120
٢

النشرة الدبلوماسية | مايو ٢٠١٧

«العالقــات بيــن بلدينــا رائعــة ،وإن كان قــد شــابها بعــض
التوتــر ..لكــن لــن يكــون هنــاك توتــر مــع هــذه اإلدارة ..
ً
جــدا .وأتطلــع بشــدة إلــى
ســنقيم عالقــة طويلــة المــدى
هــذا  ..فهنــاك الكثيــر مــن القواســم المشــتركة».
وأكــد جاللــة الملــك المفــدى فــي كلمتــه أمــام القمــة
الخليجيــة األمريكيــة أن صداقتنــا مــع الواليــات المتحــدة
األمريكيــة هــي أمــر حيــوي لألمــن العالمــي ،لمــا لهــا
مــن تأثيــر إيجابــي عميــق علــى الســام واالســتقرار فــي
العالــم ،بفضــل نفوذهــا الدولــي وقوتهــا وحكمتهــا ،داعيـ ًـا
إلــى تكويــن جبهــة موحــدة لمحاربــة اإلرهــاب والتطــرف،
وتعميــق التحالــف والتعــاون فــي مواجهــة المنظمــات
اإلرهابيــة والمليشــيات والقضــاء علــى كل مــن يدعمهــا
ويحــاول زعزعــة اســتقرار مجتمعاتنــا ،وإرســاء األمــن
والســلم واالعتــدال وثقافــة التعايــش والتســامح.

جاللة الملك المفدى خالل لقائه فخامة الرئيس األمريكي

قيادة المملكة
وأشـار جاللتـه فيمـا يتعلـق بأمـن واسـتقرار منطقـة الخليـج
العربـي إلـى أن األمـر يعـود إليـران التـي يجـب عليها الكف
عـن تصديـر ثورتهـا وعـن إثـارة التطـرف الطائفـي فـي
المنطقـة ولتعلـم جيـدا أننـا هنـا شـعب واحد .وتبـادل جاللة
الملـك مـع القـادة فـي ختـام أعمـال هـذه القمـة مذكـرة
تفاهـم خليجيـة أمريكيـة لتأسـيس مركـز السـتهداف تمويل
اإلرهـاب.
وقـال جاللـة الملـك المفـدى فـي كلمتـه أمـام القمـة
العربيـة اإلسلامية األمريكيـة ،برئاسـة خـادم الحرميـن
الشـريفين وبمشـاركة الرئيـس األمريكـي وقـادة  55دولـة
عربيـة وإسلامية ،أن العالقـات العربيـة واإلسلامية
مـع الواليـات المتحـدة هـي عالقـات تاريخيـة ممتـدة
ً
داعيـا جاللتـه إلـى
وتسـتند علـى مصالـح وقيـم مشـتركة،
تعزيـز التحالـف والتعـاون المشـترك بمـا يخـدم المصالـح
التصـدي الحاسـم لجميـع التنظيمـات
المتبادلـة ،ويضمـن
ِّ
والميليشـيات اإلرهابيـة ومـن يدعمهـا وصد كل من يحاول
زعزعـة اسـتقرار مجتمعاتنـا ،ووقـف جميـع أشـكال التدخـل
ً
مؤكـدا
فـي شـؤوننا الداخليـة ،وتحقيـق األمـن والسلام،
أن اإلسلام برسـالته إلى البشـرية كلها ،هو دين التسـامح
والتعايـش المشـترك بيـن الشـعوب ،فـي إطـار مـن العدل
والمسـاواة.
ومـن جانبـه ،أكـد خـادم الحرميـن الشـريفين فـي افتتـاح
أعمـال هـذه القمـة إن "النظـام اإليرانـي يشـكل رأس حربـة
اإلرهـاب العالمـي منـذ ثـورة الخمينـي وحتـى اليـوم"،
وخـــرج «إعالن الريـــاض» في ختام أعمـــال القمة العربية
ً
مؤكـــدا التـــزام القـــادة بتعزيـــز
واإلســـامية األمريكيـــة،
الشـــراكة الوثيقـــة فـــي مواجهـــة التطـــرف واإلرهـــاب
بكافـــة أشـــكاله والتصـــدي لجـــذوره الفكريـــة وتجفيـــف
مصـــادر تمويله ،وتحقيق الســـام واالســـتقرار والتنمية
ً
ً
ً
ومرحبا بالعديد من التطـــورات والنتائج
ودوليـــا،
إقليميـــا
اإليجابيـــة ،ومـــن أبرزها:
إعـــان نوايـــا بتأســـيس «تحالـــف الشـــرق األوســـط
االســـتراتيجي في مدينة الرياض» عام  ،2018بمشاركة
العديد من الدول لإلســـهام في تحقيق الســـلم واألمن
في المنطقـــة والعالم.
اســـتعداد الدول المشـــاركة في التحالف اإلسالمي
العســـكري لمحاربـــة اإلرهاب لتوفير قـــوة احتياط قوامها
 34ألـــف جندي لدعم العمليـــات ضد المنظمات اإلرهابية

وقـال" :إننـا فـي هـذه الدولـة منـذ  300عـام لـم نعـرف
ً
ً
تطرفـا حتـى أطلـت ثـورة الخمينـي برأسـها عـام
إرهابـا أو
ً
مضيفـا أن "الـدول المشـاركة فـي القمـة شـريك
،"1979
ً
ومشـددا علـى أن
هـام فـي محاربـة التطـرف واإلرهـاب"،
"الديـن اإلسلامي كان وسـيبقى ديـن الرحمـة والتعايـش
والسالم" .فيما دعا الرئيس األمريكي إلى العمل بشكل
مشـترك علـى عـزل إيـران ووضـع "حـزب اللـه" فـي قائمـة
محملا السـلطات اإليرانيـة المسـؤولية عن عدم
اإلرهـاب،
ً
االسـتقرار فـي منطقـة الشـرق األوسـط برمتهـا.
في العراق وســـوريا عند الحاجة.
تأسيس مركز الستهداف تمويل اإلرهاب بالرياض.
تعزيـــز التعايـــش والتســـامح البنـــاء بيـــن مختلـــف
الـــدول واألديـــان والثقافـــات ،ورفـــض أي محاولـــة لربط
اإلرهـــاب بأي دين أو ثقافة أو عرق ،مع توضيح ســـماحة
الدين اإلســـامي ووســـطيته ونبذه لكل أشـــكال العنف
والتطرف.
التصـــدي لألجنـــدات المذهبيـــة والطائفيـــة والتدخل
في شـــؤون الدول ،والرفض الكامل لممارسات النظام
اإليرانـــي المزعزعـــة لألمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقة
والعالم ،والســـتمرار دعمـــه لإلرهاب والتطـــرف ،وإدانة
مواقفـــه العدائيـــة ،واســـتمرار تدخالتـــه فـــي الشـــؤون
الداخليـــة للـــدول ،في مخالفـــة صريحة لمبـــادئ القانون
الدولي وحســـن الجوار.

هذا ،وشارك جاللة الملك المفدى قادة الدول في حفل
تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"
ً
مثمنا جاللته
بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين،
هذه الخطوة اإليجابية وأهميتها في ترسيخ قيم ومفاهيم
االعتدال والتآلف واإلخاء ومحاربة التطرف ،ونشر التسامح
والسالم .كما أشاد جاللته ،لدى مغادرته الرياض في برقية
شكر وتقدير إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ،بالنتائج
البناءة التي توصلت إليها هذه القمم المهمة وأثرها الطيب
في تعميق الشراكة وتعزيز العالقات بين دول مجلس
التعاون والواليات المتحدة األمريكية على المستويات كافة،
وتأسيس شراكة جديدة لمواجهة العنف والتطرف واإلرهاب،
والتصدي لألخطار والتحديات اإلقليمية والدولية.
النشرة الدبلوماسية | مايو ٢٠١٧
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قيادة المملكة
قمة بحرينية مصرية في المنامة
تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة اإلرهاب والتصدي للتدخالت الخارجية

 8مايو ،المنامة – عقد حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه
مباحثات رسمية مع أخيه فخامة الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي والوفد
المرافق له بمناسبة زيارته إلى المملكة،
تم خاللها تأكيد الحرص المشترك على
تدعيم العالقات األخوية التاريخية
المميزة بين البلدين الشقيقين ،وتعزيز
الجهود المشتركة لمكافحة اإلرهاب.
وأشاد جاللة الملك بعودة مصر إلى
موقعها الطبيعي في العالم العربي
ودورها المحوري في المنطقة كركيزة
أساسية لألمن واالستقرار ،وحصن
منيع وسند للدول والشعوب العربية
ً
ً
جهدا
مؤكدا أنها لم تأل
واإلسالمية،
إزاء دعم ومساندة دول الخليج والعالم
ً
مثمنا جاللته مساهمات مصر
العربي،
وأبنائها منذ القدم وإلى الوقت الحاضر
في مسيرة البناء والنهضة واالستقرار
بالمملكة.
ومن جهته ،أعرب الرئيس السيسي
عن تطلع مصر لتعزيز عالقات التعاون
الثنائي مع مملكة البحرين في جميع
المجاالت من أجل تحقيق المصالح
ً
مشددا على أهمية
المشتركة،
التصدي لمحاوالت التدخل في شؤون
ً
مؤكدا عدم سماح مصر
الدول العربية،
بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في
ً
جزءا ال
دول الخليج ،وأن أمن الخليج ُيعد

٤

النشرة الدبلوماسية | مايو ٢٠١٧

يتجزأ من أمن مصر.
واتفق الجانبان على أهمية تضافر
جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل
إلى تسويات سياسية لألزمات التي
تشهدها بعض دول المنطقة ،وضرورة
مواصلة العمل على توحيد الصف
العربي وتضامنه لتعزيز القدرة على
مواجهة كل التحديات .وقام جاللة الملك
المفدى بمنح الرئيس السيسي وسام
الشيخ عيسى آل خليفة ،أرفع وسام
ً
تقديرا للعالقات التاريخية
بحريني،
التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وعلى صعيد متصل ،رحب صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
رئيس مجلس التنمية االقتصادية بزيارة
الرئيس المصري إلى مقر المجلس،
واطالعه على ما تحظى به المملكة من
مزايا تنافسية وبيئة استثمارية مميزة،
وسط اهتمام مشترك بتعزيز العالقات
االقتصادية الثنائية.
وأعرب الرئيس المصري ،خالل استقباله
بمقر إقامته في المنامة رئيس مجلس
النواب معالي السيد أحمد إبراهيم
المال ،عن تقديره لمواقف البحرين
المشرفة إزاء مصر وشعبها ،وما تتميز
به العالقات بين البلدين الشقيقين
من خصوصية.

قيادة المملكة

التقى الملكة اليزابيث وسمو الشيخ محمد بن راشد
جاللة الملك المفدى :عالقات تاريخية وطيدة ومتميزة مع المملكة المتحدة واإلمارات

جاللة الملك المفدى وجاللة الملكة إليزابيث الثانية في سباق القدرة الدولي

 12مايـو ،لنـدن  -التقـى حضـرة صاحـب
الجاللـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفة
عاهـل البلاد المفـدى بصاحبـة الجاللـة
الملكـة اليزابيـث الثانيـة ملكـة المملكـة
المتحـدة وشـمال أيرلنـدا وصاحب السـمو
الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب
رئيـس دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة

الشـقيقة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم
دبـي ،وذلـك بمناسـبة حضـور جاللتـه
مهرجـان ويندسـور الملكـي الدولـي
للفروسية بقرية القدرة في حديقة قلعة
ويندسـور الكبـرى بالمملكـة المتحـدة.
واسـتعرض جاللـة الملـك ،خلال اللقـاء،
األحاديـث الوديـة حـول مـا يربـط مملكـة

البحريـن والمملكـة المتحـدة ودولـة
االمـارات مـن عالقـات تاريخيـة وطيـدة
ومتميـزة قائمـة علـى االحتـرام المتبـادل
والتنسـيق المشـترك فـي مختلـف
المجـاالت ،كمـا تطـرق إلـى أهميـة
المهرجانـات ودورهـا فـي نشـر هـذه
الرياضـة األصيلـة فـي األوسـاط المحليـة
و ا لعا لميـة .
وأشـاد جاللـة الملـك المفـدى بالعالقـات
الوديـة والتاريخيـة مـع المملكـة المتحـدة
الصديقـة ومـا تشـهده مـن تقـدم وتطـور
علـى األصعـدة كافـة ،وذلك خلال التقائه
كال مـن صاحـب السـمو الملكـي األميـر
ً
أنـدرو دوق يـورك ومعالـي السـيد ديفيـد
كاميـرون رئيـس وزراء المملكـة المتحـدة
السـابق واللورد اسـتور والسـير الن دنكان
وزيـر الدولـة لشـؤون أوروبـا واألمريكيتيـن
بـوزارة الخارجيـة البريطانيـة والجنـرال بـول
نانسـون آمـر أكاديميـة ساندهيرسـت
ً
كتابـا
العسـكرية الملكيـة ،وتلقـى جاللتـه
مـن السـيد روبـرت غـود مـان بمناسـبة
مـرور مائتـي عـام مـن العالقـات البحرينيـة
البريطانيـة.
هـذا وقـد شـهد جاللـة الملـك وجاللـة
ً
جانبـا مـن سـباق
الملكـة اليزابيـث الثانيـة
القـدرة الدولـي لمسـافة  120كيلومتـر
بمشـاركة عدد من فرسـان مملكة البحرين
بقيـادة سـمو الشـيخ ناصـر بـن حمـد آل
خليفـة ممثـل جاللـة الملـك لألعمـال
الخيرية وشـؤون الشـباب رئيس المجلس
األعلـى للشـباب والرياضـة رئيـس اللجنـة
األولمبيـة البحرينيـة قائـد الفريق الملكي،
إلـى جانـب عـدد مـن الفرسـان مـن دولـة
اإلمـارات العربيـة المتحـدة الشـقيقة
والـدول الخليجيـة واألوروبيـة.
النشرة الدبلوماسية | مايو ٢٠١٧
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قيادة المملكة
زيارات ناجحة لجاللة الملك إلى دول شرق آسيا
خمس اتفاقيات ومذكرات للتعاون االقتصادي والدفاعي مع ماليزيا
تعزيز عالقات الصداقة والتعاون مع بروناي وتايالند
قــام صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى خــال الفتــرة مــن  30أبريــل إلــى  6مايــو
بزيــارات رســمية ناجحــة إلــى دول شــرق آســيا علــى رأس وفــد رفيــع المســتوى ضــم عـ ً
ـددا مــن الــوزراءِ والمســؤولين
كال مــن ماليزيــا وبرونــاي دار الســام ومملكــة تايالنــد.
ـال األعمــال ،شــملت ً
ورجـ ِ
وتــم خــال هــذه الزيــارات إجــراء مباحثــات رســمية تناولــت ســبل تعزيــز وتنميــة العالقــات البحرينيــة التاريخيــة الوثيقــة
مــع هــذه الــدول الشــقيقة والصديقــة ،وتطويــر التعــاون فــي كافــة المجــاالت االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية
والســياحية والتعليميــة والثقافيــة والدفاعيــة ،بمــا يحقــق المصالــح المشــتركة.

زيارة جاللة الملك إلى ماليزيا
اســتهل جاللــة الملــك المفــدى جولتــه اآلســيوية بزيــارة
إلــى ماليزيــا الشــقيقة خــال الفتــرة مــن  30أبريــل إلــى 3
مايــو تلبيــة لدعــوة تلقاهــا مــن صاحــب الجاللــة ملــك ماليزيــا
الخامــس عشــر الســلطان محمــد الخامــس ،عقــد خاللهــا
جاللتــه مباحثــات مــع ملــك ماليزيــا ،ودولــة الســيد محمــد
نجيــب عبــد الــرزاق رئيــس الــوزراء ،تركــزت حــول ســبل تطويــر
العالقــات الثنائيــة الوطيــدة ،وبحــث المســتجدات والتطورات
اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك.
وقــام جاللــة الملــك والوفــد المرافــق لــه بزيــارة إلــى مقــر
البرلمــان الماليــزي ،ومقــر قيــادة القــوات المســلحة الماليزية،
كال مــن الســلطان
كمــا اســتقبل جاللتــه فــي مقــر إقامتــه ً
حاجــي أحمــد شــاه ســلطان بهانــج ،ووزيــر الدفــاع الماليــزي،
وعـ ً
ـددا مــن الســفراء العــرب فــي ماليزيــا.
وعقــد جاللــة الملــك المفــدى جلســة مباحثــات رســمية
موســعة مــع رئيــس وزراء ماليزيــا الشــقيقة ،بحضــور
مســؤولي البلديــن ،أكــدت حرصهمــا علــى تعزيــز عالقــات
التعــاون التاريخيــة الوثيقــة فــي المجــاالت كافــة ،وتفعيــل
الشــراكة االقتصاديــة واالســتثمارية ،واالســتفادة مــن
الخبــرات الماليزيــة المتقدمــة فــي المجــاالت العلميــة
والتقنيــة ،وإمكانــات مملكــة البحرين وموقعها االســتراتيجي
ً
خصوصــا فــي مجــال
فــي المنطقــة وتاريخهــا العريــق،
التجــارة والخدمــات وجــذب االســتثمارات ،وتأييدهمــا للجهــود
الهادفــة لمكافحــة اإلرهــاب والتطــرف والعمــل علــى حفــظ
األمــن والســلم الدولييــن.
وأعــرب جاللــة الملــك المفــدى عــن تقديــره لمواقــف ماليزيــا
تجــاه مملكــة البحريــن ودورهــا فــي الدفــاع عــن مصالــح األمــة
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اإلســامية وإســهاماتها مــع المجتمــع الدولــي فــي تعزيــز
األمــن واالســتقرار اإلقليمــي والعالمي ،فيما أشــاد الجانب
الماليــزي بمــا حققتــه مملكــة البحريــن مــن خطــوات متســارعة
ونجاحــات متميــزة فــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة
والتعليميــة واالجتماعيــة بفضــل نهــج جاللــة الملــك المفــدى.
وأثمــرت زيــارة جاللــة الملــك المفــدى إلــى ماليزيــا عــن توقيــع
خمــس اتفاقيــات ومذكــرات تفاهم ،شــملت اتفاقية للتعاون
فــي مجــال الخدمــات الجويــة ،ومذكــرات تفاهــم للتعــاون
الدفاعــي فــي المجــال العســكري وتبــادل المعلومــات
واالســتخبارات بشــأن مكافحــة اإلرهــاب ،والتعــاون فــي
مجــال الغــاز الطبيعــي المســال ،والمشــاريع المتناهيــة
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة والتعــاون الصناعــي،
والتعــاون بيــن غرفتــي تجــارة وصناعــة البلديــن.
ورحــب الجانبــان فــي بيــان ختامــي مشــترك بتكويــن اللجنــة
العليــا المشــتركة برئاســة وزيــري خارجيــة البلديــن ،واتفقــا
علــى توثيــق الروابــط االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية،
وتعزيــز التعــاون فــي مجــال البيئــة والطاقــة المتجــددة
والنفــط والغــاز ،واتخــاذ التدابيــر الالزمــة إلعفــاء رعايــا كل
بلــد مــن متطلبــات تأشــيرة الدخــول فــي البلــد اآلخــر ،وتعزيــز
العالقــات بيــن مجلــس التعــاون الخليجــي واآلســيان،
واالســتفادة مــن مكانــة البحريــن كبوابــة للخليــج ومركــز
للصيرفــة اإلســامية ،وموقــع ماليزيــا فــي قلــب المجموعــة
االقتصاديــة لآلســيان ،واتفقــا علــى إدانــة اإلرهــاب بجميــع
أشــكاله ومظاهــره ،وضــرورة عــدم ربــط اإلرهــاب بــأي عــرق أو
ديــن ،وتأكيــد أهميــة االعتــدال كنهــج لتعزيــز الحــوار واالحتــرام
المتبــادل والتفاهــم والتســامح .ورحــب الجانــب الماليــزي
بقــرار مملكــة البحريــن فتــح ســفارة لهــا فــي ماليزيــا.

قيادة المملكة
زيارة جاللة الملك إلى مملكة تايالند
فـي إطـار حـرص جاللتـه علـى تعميـق أواصـر الشـراكة
البحرينيـة اآلسـيوية ،قـام جاللـة الملـك فـي محطتـه
الثالثـة بزيـارة إلـى مملكـة تايالند الصديقـة خالل الفترة
مـن  6-4مايـو ،التقـى خاللهـا معالـي الجنـرال برايـوت
تشـان أوتشـا رئيـس الـوزراء ،وأكـد الجانبـان حرصهمـا
علـى توثيـق العالقـات الثنائيـة وتطويرهـا فـي كافـة
المجـاالت االقتصاديـة والتجاريـة واالسـتثمارية
وصـوال بهـا إلـى أعلـى
والثقافيـة والسـياحية
ً
المسـتويات مـن التعـاون المثمـر والبنـاء.
وقـدم جاللـة الملـك المفـدى ،خلال التقائـه رئيـس
الـوزراء التايالنـدي ،تحياتـه وتمنياتـه إلـى جاللـة ملـك
تايالنـد والشـعب الصديق باسـتمرار التطـور واالزدهار،
ً
مشيدا جاللته بزيارة رئيس الوزراء األخيرة إلى المنامة،
ومـا حققتـه مـن نتائـج طيبة على صعيد توطيد مسـيرة
التعـاون الثنائـي فـي كافـة القطاعـات الحيويـة.
كمـا قـام جاللـة الملـك المفـدى بزيـارة إلـى القصـر
الملكـي بالعاصمـة بانكـوك تقدم فيهـا بخالص التعازي
وصـادق المواسـاة لجاللـة الملك ماهـا فاجيرالونغكورن
والعائلـة المالكـة ،والحكومـة والشـعب الصديـق فـي
ً
مسـتذكرا
وفـاة الملـك الراحـل بوميبـول أدولياديـج،
مبادراتـه فـي تعزيـز التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة،
ودعـم االسـتقرار والسلام فـي العالـم.

زيارة جاللة الملك إلى سلطنة بروناي دار السالم
فــي جولتــه اآلســيوية الثانيــة ،قــام جاللــة الملــك بزيــارة
رســمية إلــى ســلطنة برونــاي دار الســام يومــي  3و4
ماي ــو ،تلبي ــة لدع ــوة تلقاه ــا م ــن جالل ــة الس ــلطان ح ــاج
حســـن البلقيـــة ،وتـــم خاللهـــا عقـــد مباحثـــات رســـمية
اس ــتعرضت س ــبل تطوي ــر وتوس ــيع مج ــاالت التع ــاون
المشـــترك بيـــن البلديـــن الشـــقيقين علـــى األصعـــدة
االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية والثقافيــة ودعــم
المش ــاريع والبرام ــج المش ــتركة.
وأكـــد جاللـــة الملـــك حـــرص المملكـــة علـــى تنميـــة
ً
مشـــيدا
عالقـــات التعـــاون بيـــن البلديـــن الشـــقيقين،
بـــدور برونـــاي دار الســـام بقيـــادة جاللـــة الســـلطان
فـــي محيطهـــا اآلســـيوي وإســـهاماتها فـــي خدمـــة
القضايــا اإلســامية .فيمــا أكــد ســلطان برونــاي حــرص
ب ــاده عل ــى توس ــيع آف ــاق التع ــاون م ــع المملك ــة عل ــى
المســتويات كافــة ،مشـ ً
ـيدا بمــا حققتــه البحريــن بقيــادة
جاللـــة الملـــك مـــن نهضـــة اقتصاديـــة وتنمويـــة ومـــا
تشــهده مــن تطويــر مســتمر فــي مختلــف القطاعــات.
وتلقـــى جاللـــة الملـــك مـــن أخيـــه جاللـــة الســـلطان
ً
تقديـــرا
"وســـام العائلـــة المالكـــة لعـــرش برونـــاي"،
لــدور جاللتــه فــي تعزيــز عالقــات التعــاون بيــن البلديــن
الشـــقيقين وتطويرهـــا.
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قيادة المملكة
جاللة الملك يستقبل رئيس وزراء تايالند

ويؤكد جاللته حرص البحرين على تعزيز عالقاتها المتنامية مع مملكة تايالند
 25أبريــل ،قصــر الصخيــر  -اســتقبل حضــرة صاحــب الجاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى
حفظــه اللــه ورعــاه معالــي الجنــرال برايــوت تشــان أوتشــا
رئيــس وزراء مملكــة تايالنــد الصديقــة ،ضمــن الزيــارة
الرســمية التــي قــام بهــا لمملكــة البحريــن.
ورحــب جاللــة الملــك المفدى بضيف البــاد الكريم ،وبزيارته
للمملكــة والتــي تشــكل انطالقــة جديــدة علــى صعيــد
تطويــر العالقــات الثنائيــة الوطيــدة فــي كافــة المياديــن،
ً
معربــا عــن تقديــره لجهــود رئيــس الــوزراء التايالنــدي فــي
توثيــق التعــاون البحرينــي التايالنــدي وتنميتــه.
وأكــد العاهــل المفــدى حــرص مملكــة البحريــن علــى تعزيــز
عالقاتهــا المتناميــة مــع مملكــة تايالنــد وتطلعهــا إلــى
المزيــد مــن التعــاون وتوســيع الشــراكات القائمــة وفتــح
المجــال أمــام المزيــد مــن الشــراكات فــي القطاعيــن
الحكومــي والخــاص.

جاللة الملك المفدى خالل استقباله معالي رئيس وزراء تايالند

سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء مملكة تايالند...

رئيس الوزراء التايالندي :صاحب السمو الملكي قائد رمز ويحظى بتقدير الجميع

 25أبريل ،المنامة  -أشاد صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،لدى
استقباله معالي الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء
مملكة تايالند الصديقة ،بالعالقات البحرينية التايالندية،
ً
نموذجا يحتذى به في العالقات بين الدول القائمة
باعتبارها
على االحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
ومن جانبه ،أعرب رئيس وزراء تايالند عن سعادته بزيارة
ً
مشيدا بصاحب السمو الملكي رئيس
مملكة البحرين،
ً
ً
رمزا في الحكمة والحنكة ويحظى
«قائدا
الوزراء ،بوصفه
بالتقدير واالحترام والتكريم من الجميع».
واتفق الجانبان خالل مباحثاتهما الرسمية على تعزيز التعاون
االقتصادي والتجاري االستثماري بين البلدين ،السيما في
مجاالت :الزراعة واألمن الغذائي ،الصحة العامة ،التعليم،
السياحة ،النقل والمواصالت ،وتفعيل االتفاقيات الثنائية
الموقعة ،وزيادة آفاق التنسيق في المحافل الدولية
حيال مختلف القضايا اإلقليمية والعالمية ،وتم تكليف
وزيري خارجية البلدين بالمتابعة من خالل أعمال اللجنة
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العليا المشتركة .وتم على هامش االجتماعات ،التوقيع
على بروتوكول تعديل بعض مواد اتفاقية تجنب االزدواج
الضريبي بين حكومتي البلدين ،ومذكرة تفاهم للتعاون في
المجال الزراعي ،وأخرى للتعاون بين جامعة البحرين وجامعة
األمير  Songklaبمملكة تايالند.

قيادة المملكة
شارك في افتتاح مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية
بحضور األمير تشارلز

سمو ولي العهد :شراكة استراتيجية وتاريخية
مع المملكة المتحدة

 ١٦مايــو ،لنــدن  -أشــاد صاحــب الســمو الملكــي األميــر
س ــلمان ب ــن حم ــد آل خليف ــة ول ــي العه ــد نائ ــب القائ ــد
األعل ــى النائ ــب األول لرئي ــس مجل ــس ال ــوزراء بالش ــراكة
االســتراتيجية والتاريخيــة بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة
المتحـــدة الصديقـــة ،ومـــا تشـــهده مـــن تطـــور مســـتمر
ف ــي ظ ــل االهتم ــام المش ــترك بتعزي ــز ف ــرص التنمي ــة
والس ــام.
وأكـــد ســـموه ،لـــدى التقائـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي
األميـــر تشـــارلز ولـــي عهـــد المملكـــة المتحـــدة فـــي
كليرنـــس هـــاوس ومشـــاركتهما فـــي حفـــل افتتـــاح
المبن ــى الجدي ــد لمرك ــز أكس ــفورد للدراس ــات اإلس ــامية
بجامعـــة أكســـفورد فـــي لنـــدن ،أن الزيـــارة األخيـــرة
لصاح ــب الجالل ــة المل ــك المف ــدى إل ــى بريطاني ــا أك ــدت
مـــدى رســـوخ العالقـــات بيـــن البلديـــن الصديقيـــن
وتطلعاتهمـــا.

سمو ولي العهد خالل لقائه سمو ولي عهد المملكة المتحدة

سمو ولي العهد خالل مشاركته في افتتاح مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية بالمملكة المتحدة

وأشـــار ســـموه إلـــى حـــرص مملكـــة البحريـــن بفضـــل
الرؤيـــة الســـامية لجاللـــة الملـــك علـــى إعـــاء قيـــم
التواصــل الحضــاري والثقافــي بيــن األمــم والشــعوب،
ومواصل ــة دوره ــا الحض ــاري وتأكي ــد هويته ــا الوطني ــة
الجامعـــة المنفتحـــة علـــى مختلـــف الثقافـــات،
وإس ــهاماتها ف ــي إث ــراء مب ــادرات التق ــارب والتفاه ــم
بي ــن األدي ــان والثقاف ــات ،واالحتف ــاء بمب ــادئ التعددي ــة
والوســطية واالعتــدال وقبــول اآلخــر ،باعتبارهــا ترجمــة
حقيقيـــة لـــروح اإلســـام ونبـــل قيمـــه.
وأعـــرب صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد عـــن
تقديـــره للمملكـــة المتحـــدة باحتضانهـــا لمثـــل هـــذه
المؤسســـات التـــي تعنـــى بالدراســـات اإلســـامية
وإبــراز الــدور المهــم للحضــارة اإلســامية وتأثيرهــا فــي
ً
مشـــيدا بجهـــود األميـــر تشـــارلز
الحضـــارة اإلنســـانية،
فـــي دعـــم هـــذه التوجهـــات وتشـــجيعها ،واهتمـــام
ســـموه بتطويـــر عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون بيـــن
البلديــن ،الســيما فــي المجــاالت التنمويــة والثقافيــة.

مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية بالمملكة المتحدة
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تحركات دبلوماسية
معالي وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية مملكة تايالند الصديقة
 ٢٤إبريــل ،المنامــة  -اجتمــع معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة ،مــع معالــي الســيد دون
برامودوينــاي وزيــر خارجيــة مملكــة تايالنــد الصديقــة ،وذلــك فــي إطــار الزيــارة الرســمية التــي يقــوم بهــا معالــي الجنــرال
برايــوت تشــان أوتشــا ،رئيــس وزراء مملكــة تايالنــد لمملكــة البحريــن.
وخــال االجتمــاع ،تــم بحــث الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول اعمــال زيــارة معالــي الجنــرال برايــوت تشــان أوتشــا رئيــس
وزراء مملكــة تايالنــد لمملكــة البحريــن ،إضافــة إلــى مســار تطــور العالقــات بيــن البلديــن وســبل الدفــع بهــا لمســتويات
تقدمــا علــى األصعــدة كافــة.
أكثــر
ً

وقــد رحــب معالــي وزيــر الخارجيــة بمعالــي وزيــر خارجيــة مملكــة تايالنــد الصديقــة ،مؤكـ ً
ـدا معاليــه اعتــزاز مملكــة البحريــن بمــا
تشــهده العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن مــن تقــدم ونمــاء فــي مختلــف المجــاالت فــي ظــل الرغبــة المشــتركة لتعزيزهــا
وتنميتهــا وفــي ضــوء تبــادل الزيــارات بيــن مســؤولي البلديــن الصديقيــن بمــا يســهم فــي فتــح افــاق اوســع للتعــاون
والتنســيق المشــترك فــي مختلــف المحافــل بمــا يخــدم مصلحــة البلديــن والشــعبين الصديقيــن.
مــن جانبــه ،أكــد معالــي وزيــر خارجيــة مملكــة تايالنــد علــى متانــة العالقــات البحرينيــة التايالنديــة فــي مختلــف المجــاالت،
مشـ ً
ـيدا بالــدور المهــم لمملكــة البحريــن فــي المنطقــة ،متمنيـ ًـا لهــا دوام التقــدم واالزدهــار.

على هامش زيارة جاللة الملك إلى ماليزيا وبروناي
وزير الخارجية :سفارة بحرينية في ماليزيا وتوسيع
مجاالت التعاون مع بروناي
علــى هامــش الزيــارة الرســمية لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن
عيســى آل خليفــة حفظــه اللــه ورعــاه إلــى ماليزيا وبروناي دار الســام،
أكــد معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة
حــرص مملكــة البحريــن علــى تعزيــز العالقــات الوديــة التاريخيــة مــع
البلديــن الشــقيقين ،بمــا يعــزز المصالــح المشــتركة ويعــود بالنفــع
علــى البلديــن والشــعبين.
وأشــاد وزيــر الخارجيــة ،خــال مؤتمــر صحفــي مــع وزيــر الدفــاع
الماليــزي هشــام الديــن حســين فــي كوااللمبــور يــوم  3مايــو ،بنتائــج
المباحثــات الرســمية لجاللــة الملــك مــع ســلطان ماليزيــا ورئيــس معالي وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي مع وزير الدفاع الماليزي
الــوزراء ،واالتفاقيــات الثنائيــة الموقعــة ،مؤكـ ً
ـدا أهميــة عقــد االجتمــاع
األول للجنــة العليــا المشــتركة خــال الشــهرين القادميــن ،وتنفيــذ
التوجيهــات الملكيــة الســامية بشــأن فتــح ســفارة للبحريــن فــي ماليزيــا
لتعزيــز العالقــات بيــن البلديــن .فيمــا أكــد وزيــر الدفــاع الماليــزي
أهميــة عقــد اللجنــة العليــا المشــتركة لتعزيــز العالقــات بيــن البلديــن
الشــقيقين علــى كافــة األصعــدة التجاريــة واالســتثمارية واالقتصادية
والعســكرية.
وخــال التقائــه معالــي حجــي محمــد ياســمين بــن حجــي عمــر وزيــر
الطاقــة والصناعــة بمكتــب رئيــس الــوزراء ببرونــاي دار الســام يــوم 4
مايــو ،أكــد وزيــر الخارجيــة حــرص مملكــة البحريــن علــى توطيــد أواصــر
العالقــات األخويــة المتميــزة مــع برونــاي ،وتوســيع مجــاالت التعــاون
بمــا يحقــق المصالــح المشــتركة لــكال البلديــن والشــعبين الشــقيقين،
مشـ ً
ـيدا بمــا تشــهده برونــاي مــن تقــدم ونهضــة شــامل وبمواقفهــا
الداعمــة لقضايــا األمــة اإلســامية وللســام واالســتقرار العالمــي،
فيمــا عبــر وزيــر الطاقــة والصناعــة عــن اعتــزازه بالتواصــل الدائــم بيــن
مســؤولي البلديــن ،متمنيـ ًـا لمملكــة البحريــن دوام التقــدم واالزدهار .معالي وزير الخارجية خالل لقائه وزير الطاقة والصناعة في بروناي
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تحركات دبلوماسية
إشادة دولية واسعة بالتقارير الحقوقية الوطنية في جنيف

مساعد وزير الخارجية :احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في ظل النهج اإلصالحي لجاللة الملك

ـيا كبي ـ ً
حقق ــت مملك ــة البحري ــن نجاح ـ ًـا دبلوماس ـ ً
ـرا ل ــدى تقدي ــم
واســـتعراض تقاريرهـــا الحقوقيـــة الوطنيـــة أمـــام مجلـــس
حق ــوق اإلنس ــان ولجن ــة مناهض ــة التعذي ــب باألم ــم المتح ــدة
فــي جنيــف خــال شــهري أبريــل ومايــو  ،2017وســط إشــادات
إقليميــة ودوليــة واســعة بإنجازاتهــا الرائــدة علــى صعيــد تعزيــز
وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان وترســـيخ مجتمـــع العـــدل والرفـــاه،
بالتوافـــق مـــع المعاييـــر الحقوقيـــة العالميـــة.
وأع ــرب س ــعادة الس ــيد عبدالل ــه ب ــن فيص ــل ب ــن جب ــر الدوس ــري
مس ــاعد وزي ــر الخارجي ــة رئي ــس الوف ــد الحقوق ــي الرس ــمي ع ــن
اعتــزازه بتقديــر المجتمــع الدولــي لإلنجــازات الوطنيــة المحققــة
ف ــي مج ــال احت ــرام حق ــوق اإلنس ــان وحريات ــه األساس ــية وفق ـ ًـا
للدســـتور والتشـــريعات وبرنامـــج عمـــل الحكومـــة والرؤيـــة
االقتصاديـــة  ،2030فـــي ظـــل النهـــج اإلصالحـــي لصاحـــب
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد
المفـــدى ،والنابـــع مـــن القيـــم اإلنســـانية الســـامية ومبـــادئ
دينن ــا الحني ــف والت ــي تتس ــم به ــا المملك ــة من ــذ نش ــأة الدول ــة
الحديثـــة.
وأش ــار إل ــى اعتم ــاد التقري ــر الحقوق ــي الوطن ــي الثال ــث خ ــال
ال ــدورة الس ــابعة والعش ــرين م ــن الجول ــة الثالث ــة ضم ــن آلي ــة
االس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل خ ــال الفت ــرة م ــن  12-1ماي ــو،
حيـــث كانـــت المملكـــة أول دولـــة يتـــم مناقشـــة تقريرهـــا كمـــا
ح ــدث ف ــي النس ــختين األول ــى ع ــام  2008والثاني ــة ع ــام ،2012
وذلـــك إشـــادة مـــن  75دولـــة مـــن أصـــل  83دولـــة أي بنســـبة
تتجـــاوز  ،%90بالتـــزام الوفـــد البحرينـــي بالشـــفافية الكاملـــة
والموضوعي ــة والح ــوار التفاعل ــي البن ــاء م ــع اآللي ــات األممي ــة،
وم ــا حققت ــه المملك ــة م ــن إنج ــازات مؤسس ــية وتش ــريعية.
وركـــزت اإلشـــادات الدوليـــة علـــى إنجـــازات المملكـــة فـــي
مجـــال تمكيـــن المـــرأة ،وإنشـــاء اآلليـــات الحمائيـــة كاألمانـــة
العام ــة للتظلم ــات ،ووح ــدة التحقي ــق الخاص ــة بالنياب ــة العام ــة،
ومفوضيـــة حقـــوق الســـجناء والمحتجزيـــن ،والمؤسســـة
ـا عن تطوير البرامــج التعليمية
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،فضـ ً
واإلعالمي ــة والتدريبي ــة لنش ــر روح التس ــامح والوس ــطية ف ــي
المجتم ــع ،رغ ــم التحدي ــات المتعلق ــة بالتدخ ــات الخارجي ــة ف ــي
ش ــؤوننا الداخلي ــة ،وتنام ــي التط ــرف الفك ــري وأعم ــال العن ــف
واإلرهـــاب التـــي تهـــدد الحـــق فـــي الحيـــاة وتعـــوق برامـــج
الحكوم ــة ف ــي تحقي ــق التنمي ــة المس ــتدامة واألم ــن والرخ ــاء.
ونـــوه مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة إلـــى حصـــول مملكـــة البحريـــن
علــى  175توصيــة ،وهــو ثانــي أقــل عــدد مــن التوصيــات بعــد

مملك ــة فنلن ــدا م ــن بي ــن  14دول ــة منه ــا بريطاني ــا ،وهولن ــدا،
وبولنـــدا ،وجـــاء أغلـــب هـــذه التوصيـــات فـــي ســـياق حـــث
المملكـــة علـــى اســـتمرار نهجهـــا اإلصالحـــي وجهودهـــا فـــي
تعزي ــز وحماي ــة حق ــوق اإلنس ــان ،مؤك ـ ً
ـدا أن البحري ــن س ــتدرس
هـــذه التوصيـــات بعنايـــة وســـيتم موافـــاة مجلـــس حقـــوق
اإلنســـان بمـــا ســـيتم بشـــأنها قبـــل دورتـــه الـــ « »36فـــي
ســـبتمبر .2017
وأوض ــح أن ه ــذا التقدي ــر الدول ــي ج ــاء بع ــد أي ــام م ــن مناقش ــة
التقريريــن الدورييــن الثانــي والثالــث لمملكــة البحريــن بموجــب
اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة
والعقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو المهينـــة أمـــام لجنـــة
مناهضـــة التعذيـــب فـــي جنيـــف خـــال الفتـــرة مـــن 24-21
أبري ــل ،حي ــث تلق ــى الوف ــد الرس ــمي العدي ــد م ــن اإلش ــادات
المتعلق ــة بتط ــور حق ــوق اإلنس ــان وآلي ــات الحماي ــة الوطني ــة،
والتـــزام المملكـــة بالتعـــاون البنـــاء ومبـــادئ الشـــفافية فـــي
ردودهـــا علـــى األســـئلة.
حي ــث رحب ــت اللجن ــة ف ــي مالحظاته ــا الختامي ــة ي ــوم  12ماي ــو
بالحـــوار التفاعلـــي والمعلومـــات واإليضاحـــات المقدمـــة،
والجوانـــب التشـــريعية واإلجرائيـــة اإليجابيـــة التـــي اتخذتهـــا
المملك ــة عل ــى صعي ــد تعزي ــز وحماي ــة حق ــوق اإلنس ــان ،م ــن
إصـــدار قوانيـــن وسياســـات ،وانضمامهـــا إلـــى االتفاقيـــات
الدوليـــة ذات الصلـــة ،ومراجعـــة بعـــض التشـــريعات بمـــا
يتواف ــق م ــع اتفاقي ــة مناهض ــة التعذي ــب ،خاص ــة م ــا يتعل ــق
بتعدي ــل المادتي ــن ( 208و )232م ــن قان ــون العقوب ــات بش ــأن
تعريـــف جريمـــة التعذيـــب وتأكيـــد أنهـــا ال تســـقط بالتقـــادم،
وإصــدار قانــون مؤسســة اإلصــاح والتأهيــل رقــم ( )18لســنة
 ،2014إلـــى جانـــب إنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة االتجـــار
باألشـــخاص ،والصنـــدوق الوطنـــي لتعويـــض المتضرريـــن،
وإصـــدار مدونـــة ســـلوك رجـــال الشـــرطة ،وغيرهـــا مـــن
السياســـات والبرامـــج.
وأك ــد س ــعادة الس ــيد عبدالل ــه ب ــن فيص ــل ب ــن جب ــر الدوس ــري
مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة اســـتعراض الوفـــد الرســـمي أمـــام
لجنـــة مناهضـــة التعذيـــب لكافـــة التطـــورات التشـــريعية
والمؤسســـاتية واإلجـــراءات التنفيذيـــة واآلليـــات الرقابيـــة
ووســائل االنتصــاف القضائيــة ،داعيـ ًـا اللجنــة إلــى بــذل الجهــد
الكبي ــر للتحق ــق م ــن المعلوم ــات الزائف ــة والتقاري ــر المغلوط ــة
المقدم ــة له ــا م ــن المنظم ــات المش ــبوهة ،والت ــي ال تحظ ــى
بـــأي قبـــول أو مصداقيـــة فـــي الشـــارع البحرينـــي.
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مملكة البحرين ..
تاريخ عريق وربيع ثقافي متجدد

بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

تتميـــز مملكـــة البحريـــن بتاريخهـــا
العريـــق وحضارتهـــا الغنيـــة التـــي
تمت ــد ألكث ــر م ــن خمس ــة آالف ع ــام،
وهويتهـــا العربيـــة واإلســـامية
األصيلـــة ،وحضورهـــا المشـــرف
وس ــط الحض ــارات اإلنس ــانية كمرك ــز
لإلشــعاع الثقافــي والفكــري ،وواحــة
للتســـامح والتعايـــش بيـــن جميـــع
الثقافـــات واألديـــان ،وإســـهاماتها
المعاصـــرة فـــي إرســـاء الســـام
اإلقليمــي والدولــي ،وحمايــة التــراث
الثقافـــي والحضـــاري العالمـــي
بفضـــل المبـــادرات الرائـــدة لصاحـــب

الجالل ــة المل ــك حم ــد ب ــن عيس ــى آل
خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى.
ً
الثقافيـــة
إلنجازاتهـــا
وتعزيـــزا
والحضاريـــة ،حرصـــت المملكـــة
علـــى توفيـــر اإلطـــار التشـــريعي
والمؤسســي بإنشــاء «هيئة البحرين
للثقافـــة واآلثـــار» برئاســـة معالـــي
الش ــيخة م ــي بن ــت محم ــد آل خليف ــة
بمقتضـــى المرســـوم رقـــم ()10
لســـنة  2015كهيئـــة تابعـــة لمجلـــس
ال ــوزراء ،تعن ــي بكاف ــة االختصاص ــات
التــي كانــت تقــوم بهــا وزارة الثقافــة
وغيرهـــا مـــن األجهـــزة الرســـمية

معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية:
انطل ــق ع ــام ١٩٧٢م ،ويق ــام برعاي ــة س ــامية م ــن قب ــل صاح ــب
الس ــمو الملك ــي األمي ــر خليف ــة ب ــن س ــلمان آل خليف ــة ،رئي ــس
مجل ــس ال ــوزراء الموق ــر حفظ ــه الل ــه ،وذل ــك ف ــي ش ــهر يناي ــر
م ــن كل ع ــام.
مهرجان صيف البحرين:
تفت ــح كل ع ــام مدين ــة «نخ ــول» الت ــي تحتف ــي م ــع كل العائ ــات
فـــي مســـاحاتها بمضاميـــن ثقافيـــة متعـــددة يتفاعـــل معهـــا
الصغ ــار وعائالته ــم عل ــى ح ــد س ــواء.
تاء الشباب:
مبــادرة شــبابية تعنــى بجوانــب الفــن والفكــر والثقافــة ،القــراءة،
العم ــارة ،اإلنت ــاج األدب ــي ،الف ــن التش ــكيلي والفن ــون البصري ــة
واألدائية،الموســيقى ،الســينما وغيرهــا.
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فيم ــا يتعل ــق بحماي ــة وتطوي ــر قط ــاع
ّ
الثقافـــة والتّ ـــراث الوطنـــي واآلثـــار
والمتاح ــف ،وتش ــجيع الحرك ــة الفني ــة
والمســـرحية.
وتعمـــل الهيئـــة علـــى الترويـــج
للمملكـــة وتاريخهـــا العريـــق كبلـــد
حضـــاري متميـــز يتّ ســـم بالحيويـــة
الحضـــارات
علـــى
واالنفتـــاح
اإلنســـانية والثقافـــات المتنوعـــة،
مـــن خـــال تنظيمهـــا للعديـــد مـــن
المهرجانـــات والفعاليـــات الثقافيـــة
والفكريـــة والفنيـــة الســـنوية ،ومـــن
أبرزهـــا:

مهرجان البحرين الدولي للموسيقى:
احتفالي ــة س ــنوية تق ــام بمناس ــبة الي ــوم العالم ــي للموس ــيقى
فـــي األســـبوع األول مـــن أكتوبـــر منـــذ عـــام ١٩٩٢م ،وتهـــدف
ه ــذه االحتفالي ــة إل ــى تحقي ــق فك ــرة منظم ــة (اليونس ــكو) ف ــي
أن تس ــهم الموس ــيقى ف ــي إذكاء ال ــذوق ،وإش ــاعة قي ــم الخي ــر
والمحب ــة بي ــن الش ــعوب.
مهرجان ربيع الثقافة:
الشـــيقة مـــع كوكبـــة مـــن
حافـــا بالعـــروض
جـــدوال
يتضمـــن
ً
ً
ّ
المتميزيـــن مـــن البحريـــن والوطـــن العربـــي وســـائر
الفنانيـــن
ّ
أنحـــاء العالـــم ،ويشـــمل فنـــون :الرقـــص ،المســـرح ،الفـــن،
الموســيقى ،الغنــاء ،وغيرهــا مــن األنشــطة الثقافيــة والفنيــة،
الغنـــي
مـــع تســـليط الضـــوء علـــى تـــراث مملكـــة البحريـــن
ّ
ومعالمـــه الفريـــدة.

إنجازات

مسرح البحرين الوطني

مسجد الخميس

ـي بمنجزاتهــا وإيجــاد نفســها مــن خــال ّ
الثقافــة والتّ ــراث علــى خارطــة العالم،
تمكّنــت البحريــن مــن حصــد االعتــراف العالمـ ّ
ـدا ،باعتبارهــا رائــدة فــي الحــراك ّ
عربيـ ًـا فريـ ً
ي
ولذلــك فقــد اختيــرت فــي العديــد مــن المحافــل نموذجـ ًـا
ـي والفكــر ّ
الثقافـ ّ
ّ
نوعيــة للمشــاهد ّ
قافيــة .لــذا فعلــى امتــداد اشــتغاالتها،
الث
إضافــة
ً
فــي المنطقــة ،كمــا اعتُ ِب َــرت أعمالهــا ومنجزاتهــا
ّ
ّ
ـي ،فــي إشــارة إلــى
ـ
حقيق
ـي
ـ
وثقاف
ـاني
ـ
إنس
ـر
ـ
كمختب
ـا
ـ
اته
وإمكاني
ـة
ـ
المنام
البحرينيــة
كان العالــم يشــير إلــى العاصمــة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتراثيــة .مــن ضمنهــا مــا اتّ خــذ
وســياحية
ثقافيــة
الدائمــة علــى اســتحداث جــواذب
مؤهالتهــا
ّ
ّ
ّ
وإمكانياتهــا ،وقدرتهــا ّ
ّ
ّ
األوروبيــة
صحفيــة) انعقــدت فــي العديــد مــن العواصــم والمــدن
العالميــة علــى شــكل (مؤتمــرات
ســياق االســتضافات
ّ
ّ
ّ
خــاص للمنجــز ّ
العالميــة) ،أو (جوائــز نظيــر مشــاريع
البحرينــي فــي أضخــم المناســبات
قافــي
الث
والعربيــة ،أو (تكريــم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العالميــة) .وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر نذكــر بعــض
قافيــة
المملكــة أو مشــاركات مملكــة البحريــن فــي المناســبات الث
ّ
ّ
المحليــة والعالميــة:
اإلنجــازات
ّ
هبـــي حصدتهـــا وزارة ّ
الثقافـــة عـــن
الذ
جائـــزة األســـد ّ
ّ
مشــاركتها بمعــرض (ريكليــم) فــي معــرض العمــارة الدولــي
كأول
الثان ــي عش ــر بفينيس ــيا (بينال ــي فينيس ــيا للعم ــارة)ّ ،
القيم ــة الت ــي ش ــاركت م ــن
ـي ين ــال ه ــذه الجائ ــزة
ّ
وط ــن عرب ـ ّ
خالله ــا البحري ــن م ــع العدي ــد م ــن دول العال ــم.
تس ــجيل موق ــع (طري ــق ّ
ـاهد عل ــى اقتص ــاد
اللؤل ــؤ :ش ـ ٌ
العالمـــي
اإلنســـاني
الجزيـــرة) علـــى قائمـــة التّ ـــراث
ّ
ّ
ـي ،وذل ــك بع ــد
ـ
بحرين
ـع
ـ
موق
لليونيس ــكو ع ــام  2012كثان ــي
ّ
أن ت ـ ّـم تس ــجيل موق ــع قلع ــة البحري ــن ع ــام 2005م .وه ــي
اآلن تســـعى لتســـجيل موقـــع تـــال عالـــي علـــى نفـــس
القائمـــة.
مســرح البحريــن الوطنــي الــذي فتــح أبوابــه عــام 2012م،
شـــيد بدعـــم مـــن صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن
حيـــث
ّ
عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفـ ّـدى حفظــه اللــه ورعــاه.
وقـــد اســـتطاع أن يســـتقطب أبـــرز العـــروض الموســـيقية
العالمي ــة.
واالس ــتعراضية
ّ
المحـــرق التـــي افتتحـــت خـــال عـــام 2016م حيـــث
دار
ّ
ً
امتـــدادا لمبنـــى دار جنـــاع الحالـــي ،وهـــي تســـهم
تّ شـــكل
فــي تعزيــز مكانــة الموســيقى الشــعبية التقليديــة إضافــة

إلــى عملهــا علــى إثــراء التــراث غيــر المــادي لمدينــة المحــرق،
ً
متحفـــا
باعتبارهـــا تقـــع علـــى طريـــق اللؤلـــؤ الـــذي يعتبـــر
مفتوح ـ ًـا عل ــى مس ــافة أكث ــر م ــن ثالث ــة كيلومت ــرات ،وال ــذي
ُيســتكمل عــام 2018م حيــن تكــون المحـ ّـرق عاصمــة للثقافــة
ـامية .ه ــذا وتس ــتكمل الهيئ ــة حالي ـ ًـا إنش ــاء دار مثي ــل
اإلس ـ
ّ
باس ــم دار الرف ــاع الع ــودة.
مركـــز زوار مســـجد الخميـــس والـــذي افتتـــح عـــام ٢٠١٧
بدعـــم مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن
حم ــد آل خليف ــة ول ــي العه ــد نائ ــب القائ ــد األعل ــى النائ ــب
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء.
دشــنت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار مشــروع "المكتبــة
الخليفي ــة" الت ــي يص ــل عمره ــا إل ــى  60عام ـ ًـا ،ف ــي ربي ــع
الثقافـــة لعـــام  ،2017ويلعـــب مشـــروع المكتبـــة الخليفيـــة
دورا هامـــا فـــي إثـــراء البنيـــة التحتيـــة الثقافيـــة لمملكـــة
البحريـــن.
تعم ــل هيئ ــة البحري ــن للثقاف ــة واآلث ــار خ ــال ع ــام 2017
عل ــى إع ــادة جن ــاح مملك ــة البحري ــن" ،آث ــار خض ــراء" ،وال ــذي
شـــارك فـــي إكســـبو ميالنـــو عـــام 2015م (وحـــاز علـــى
المرتبــة الفضيــة فــي قســم العمــارة) إلــى مدينــة المحـ ّـرق.
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عاصمة للثقافة اإلسالمية 2018
ً
المحرق..
ّ
بألقاب عدة على
كان للبحرين شرف التتويج
ٍ
مدار السنوات الماضية (عاصمة الثقافة
العربية)( ،عاصمة السياحة العربية)،
(عاصمة السياحة اآلسيوية)...كلها ألقاب
حظيت بها المنامة وتألقت في كل مرة،
وقد حان الوقت لعاصمة البحرين القديمة
أن تحظى باالهتمام ذاته ،لتعرض تاريخها
على جمهو ٍر أوسع في العالم.
يكفي أن تتجول في طرقاتها الضيقة
ً
رحلة للزمن الجميل،
ٍ
طوعا في
لتأخذك
تصاميم البيوت التقليدية ،نوافذها
المميزة ،أبوابها الخشبية العتيقة ،وأنغام
الموسيقى الشعبية ،هي بالفعل دعوة
للتأمل ،واستعارة الذاكرة من المكان
والزمان الستيعاب كل ذلك السحر!
تلك المدينة التي كانت والتزال مركز
إشعاع ثقافي ،طال تأثيره مختلف
ٍ
أجيال من
المجاالت وساهم في إخراج
ٍ
الرواد والمفكرين.
ّ

معالي الشيخة
مي بنت محمد آل خليفة

المحرق بتاريخها االقتصادي المهم
الذي شكّل الوجه الحضاري للبحرين
بشكل فعال في رفد االقتصاد
وساهم
ٍ
الوطني عبر صناعة اللؤلؤ وتجارته .التزال
شواهدها باقية في قلب المدينة تحاكي
حقبة تاريخية استثنائية مرت على تاريخ
ً
الجزيرة.
وعلى قدر أهمية حدث إعالن المحرق
عاصمة للثقافة اإلسالمية  2018كان
ً
استراتيجية
ٍ
االستعداد ،من خالل رسم
متكاملة ترتقي باسم المدينة وتعرف
بتراثها الغني ،وقد تم اإلعالن عن حزمة
رؤية شاملة
ً
من المشاريع التي تحقق
لالرتقاء بالبنية التحتية الثقافية للمحرق
والبحرين.
تأتي احتفالية المحرق عاصمة الثقافة
فرصة لنسلط الضوء
ً
اإلسالمية 2018
ي،
إنسان
إرث
ٍ
من
المدينة
على ما يميز
ٍ
بشكل مختلف عبر مشروع
يتم استعراضه
ٍ

شاهد على اقتصاد جزيرة..
طريق اللؤلؤ:
ٌ
لمسافة تتجاوز  ٣كيلومترات
ٍ
والذي يمتد
ً
مرورا
انطالقا من مركز زوار قلعة بوماهر
ً
بالبيوت العريقة التي احتضنت شخصيات
بحرينية بارزة في مجال الثقافة واالقتصاد
ً
محطة وهي مسجد
ٍ
ووصول آلخر
والفن،
وبيت سيادي ،والمشروع يعد ثاني موقع
بحريني أدرج على قائمة التراث اإلنساني
العالمي عام .٢٠١٢
زمن علت فيه أصوات االختالف
في
ٍ
والتطرف ،وبدت تظهر صورة الدين
نحو يتنافى مع الحقيقة،
اإلسالمي على ٍ
تمثل احتفالية المحرق عاصمة الثقافة
منصة نصحح من خاللها
ً
اإلسالمية 2018
األفكار والصور النمطية غير الدقيقة،
ونبين أن الحضارة اإلسالمية تملك من
ّ
مفضلة
ً
وجهة
ً
المقومات ما يكفي لجعلها
للباحثين عن الرقي والمعرفة والجمال.

مواقف مملكة البحرين خالل شهري إبريل ومايو من عام ٢٠١٧

١٤

 30إبريل

وزارة الخارجيــة تديــن التفجيــر اإلرهابــي الــذي وقــع فــي حــي الكــرادة بمدينــة بغــداد
بجمهوريــة العــراق.

 ٥مايو

وزارة الخارجيــة تديــن التصريحــات التــي صــدرت عــن ســفير ســوريا لــدى الجمهوريــة اللبنانيــة
ـا مرفوضـ ًـا فــي الشــؤون الداخليــة لمملكــة البحريــن.
والتــي تمثــل تدخـ ً

 ١٢مايو

وزارة الخارجيــة تديــن التفجيــر اإلرهابــي الــذي وقــع فــي واليــة بلوشســتان بجمهوريــة
باكســتان اإلســامية.

 ١٢مايو

وزارة الخارجيــة تديــن حــادث إطــاق النــار الــذي وقــع فــي حــي المســورة فــي محافظــة
القطيــف بالمملكــة العربيــة الســعودية.

 ١٨مايو

مملكــة البحريــن ترحــب بالنتائــج اإليجابيــة المهمــة لزيــارة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي ،نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ،بدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة للواليــات المتحــدة األمريكيــة ولقائــه فخامــة الرئيــس األمريكــي،
دونالــد ترامــب.

 23مايو

وزارة الخارجيــة تديــن التفجيــر االإهابــي الــذي وقــع فــي مدينــة مانشســتر بالمملكــة المتحدة
وأســفر عــن ســقوط عشــرات القتلــى والجرحى.

 26مايو

وزارة الخارجيــة تديــن االعتــداء اإلرهابــي الــذي وقــع بمحافظــة المنيــا فــي جمهوريــة مصــر
العربيــة.

 26مايو

وزارة الخارجيــة تنــدد بالتفجيــر االنتحــاري المــزدوج الــذي اســتهدف محطــة للحافــات فــي
مدينــة جاكرتــا بجمهوريــة اندونيســيا.
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الدبلوماسية البحرينية..
ماض عريق وحاضر فاعل ورؤية للمستقبل
ٍ
إن السياسة الخارجية لمملكة البحرين
والتي يقودها حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى حفظه الله ورعاه بدعم
من صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر
ومؤازرة صاحب
حفظه الله ورعاه
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه
الله ورعاه قد اكتسبت ثقة واحترام العالم،
لما تتمتع به من توازن وعقالنية في ظل
النهج اإلصالحي واالنفتاح السياسي
واالقتصادي في ظل القيادة الحكيمة
وذلك في إطار أولوياتها الوطنية وعمقها
الخليجي والعربي واإلسالمي ،ودورها
المحوري في خدمة اإلنسانية ،وسعيها
الدائم إلى إقامة وتنمية العالقات
الودية مع الدول والمنظمات اإلقليمية
والدولية على أساس االحترام المتبادل
والمصلحة المشتركة ،وخدمة السالم
العالمي واإلقليمي ودعم أهداف التنمية
المستدامة.
لقد أرسى سمو الشيخ محمد بن مبارك
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء
دعائم الدبلوماسية البحرينية منذ عقود
ويواصل مسيرته اليوم معالي الشيخ
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير
الخارجية بهدي من توجيهات القيادة
الرشيدة حيث وضعت مملكة البحرين في
مقدمة أولوياتها تحقيق المصلحة العليا
للوطن والمواطنين ،وعززت من ريادتها
وحضورها المشرف كعنصر محوري فاعل
ومؤثر في محيطها اإلقليمي والدولي.
ً
عاما من العمل
وعلى مدى أكثر من 46
الدؤوب،
المؤسسي
الدبلوماسي
ً
عاليا في
تمكنت المملكة من رفع اسمها
المحافل الدولية ،بفضل تمسكها بقيم
ومبادئ راسخة تنشد تحقيق السالم
واألمن واالستقرار والرخاء في المنطقة
والعالم ،على أسس من االحترام
المتبادل والحوار والتفاهم المشترك بين
الدول والشعوب والحضارات  ،والتزاماتها
بالمواثيق والمعاهدات الخليجية والعربية
واإلسالمية والدولية.
وسعت مملكة البحرين في جميع
تحركاتها الدبلوماسية وعالقاتها الدولية
إلى تحقيق المصلحة الوطنية من خالل
الحفاظ على أمن الوطن واستقراره
وسيادته وسالمة أراضيه ،وصون وحدته
الوطنية ومصالحه السياسة واالقتصادية

السفير
عبدالله عبداللطيف عبدالله

الحيوية ،من خالل بناء شراكات إقليمية
ودولية فاعلة ومتوازنة ،وفتح آفاق جديدة
لالستثمار وترسيخ مكانتها كمركز مالي
وتجاري واستثماري إقليمي ودولي رائد
فضال
وفقا للرؤية االقتصادية ،2030
ً
ً
عن رعاية مصالح المواطنين  ،وتعزيز
حضورها المشرف في مجال تمكين
المرأة والنهوض بها وهو األمر الذي
رعته صاحبة السمو الملكي األميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل
البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى
للمرأة حتى وصلت المرأة البحرينية إلى
العالمية ،وكذلك حرصت المملكة على
احترام حقوق اإلنسان وحرياته السياسية
والمدنية والثقافية وإبرازها في المحافل
اإلقليمية والدولية.
وفي ضوء اهتمامات السياسات الخارجية
البحرينية ،حظيت الدائرة الخليجية بأولوية
ً
انطالقا من الروابط األخوية
متقدمة،
والتاريخية والجغرافية ووحدة اللغة والدين
والهدف والمصير التي تجمع بين دول
الخليج العربية ،وتعززت بإنشاء مجلس
التعاون الخليجي في عام  ،1981كأحد
التكتالت اإلقليمية الناجحة والفاعلة على
صعيد التكامل السياسي واالقتصادي
واألمني والعسكري ،ودوره في تعميق
المواطنة االقتصادية الخليجية ،ومتابعة
المسيرة المباركة نحو إقامة االتحاد
الخليجي المنشود.
كما أكدت مملكة البحرين اعتزازها الدائم
بانتمائها العربي ،وبكون شعبها األبي
جزءا ال يتجزأ من األمة العربية ،وأن
ً
إقليمها جزء من الوطن العربي الكبير،
حريصة من خالل عضويتها الفاعلة في
جامعة الدول العربية على نصرة القضايا
العربية العادلة ،وفي مقدمتها القضية
الفلسطينية ومساندة الحقوق المشروعة
للشعب الفلسطيني في إقامة دولته
المستقلة ،وعاصمتها القدس الشرقية،
ودعمها ألمن واستقرار جميع البلدان
العربية ووحدتها الوطنية وسالمة
أراضيها ،السيما في اليمن والعراق
وسوريا وليبيا.
ً
وحرصا على حماية األمن القومي
العربي ،شاركت المملكة بفعالية ضمن
قوات التحالف العربي بقيادة المملكة
العربية السعودية لدعم الشرعية و«إعادة
األمل» في اليمن.
وسعت مملكة البحرين إلى تعزيز روح
األخوة والتضامن تحت مظلة منظمة
التعاون اإلسالمي من أجل وحدة

واستقالل وسيادة الدول اإلسالمية،
وحماية سالمتها اإلقليمية ،وضمان أمن
ورخاء شعوبها ،وتضافر الجهود في
تعريف العالم بحقيقة العالم اإلسالمي،
والتصدي لدعوات التحريض على كراهية
اإلسالم والمسلمين ،واألديان بشكل
عام.
وفي ضوء إيمانها الراسخ بقيم السالم
والعدل ،دعت المملكة إلى احترام
سيادة الدول ومنع التدخل في شؤونها
الداخلية وحظر استخدام القوة أو
التهديد بها ،وطالبت بتسوية المنازعات
اإلقليمية والدولية كافة بالطرق السلمية
والدبلوماسية ،وإخالء منطقة الشرق
األوسط بما فيها الخليج العربي من
أسلحة الدمار الشامل ،ملتزمة في
ذلك بتوثيق الشراكة مع األمم المتحدة
ووكاالتها المختصة ،وتدعيم أهدافها
وأنشطتها المتعلقة بحفظ السلم واألمن
الدوليين ،ومحاربة التطرف واإلرهاب
واإلتجار بالبشر والجرائم الدولية المنظمة،
وتعزيز التنمية المستدامة واحتـرام حقوق
اإلنسان ،والقانون الدولي ،كما يقوم
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس
مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية
بمواصلة جهود المملكة اإلنسانية في
تقديم المساعدات والمعونات الغذائية
والدوائية إلغاثة المتضررين والمنكوبين
في كثير من بلدان العالم ،بما في ذلك
بناء مدارس ومجامع علمية ومجمعات
سكنية لالجئين.
وأكدت مملكة البحرين ريادتها اإلقليمية
والدولية في نشر رسالة السالم
واالعتدال والتسامح بين جميع الدول
والشعوب ،وترسيخ القيم اإلنسانية
والحضارية ،من خالل مشاركتها الفاعلة
في التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب
والجهود الدبلوماسية ذات الصلة،
واستضافتها السنوية لقمة األمن
اإلقليمي «حوار المنامة» منذ عام 2004
بالشراكة بين وزارة الخارجية والمعهد
الدولي للدراسات االستراتيجية (،)IISS
إلى جانب احتضان مؤتمرات عالمية للحوار
بين األديان والمذاهب والحضارات،
وترسيخ مكانتها كواحة للتعايش السلمي
والتسامح الديني والمذهبي ،وإبراز
المعاني الحضارية السمحة التي يجسدها
الدين اإلسالمي الحنيف ،والحرص على
توطيد أواصر الشراكة والتعاون مع الدول
الصديقة والحليفة.
* وكيل وزارة الخارجية
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المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي

يعـد المركـز اإلقليمـي العربـي للتـراث العالمـي المركـز األول مـن نوعـه فـي منطقـة الشـرق األوسـط ،وقـد افتتـح المركـز عـام
2012م في وقت تزامن مع احتفال مملكة البحرين بــاختيار المنامة عاصمة الثقافة العربية للعام 2012م .وذلك بعد موافقة
المجلـس التنفيـذي لليونيسـكو وقبولـه االعتـراف بالمركـز كمركـز فئـة ثانيـة تحت رعايتهـا في 2009م.
فعالة لتطبيق وترويج اتفاقية التراث العالمي في المنطقة العربية عبر توفير المعلومات
تتلخص أهمية المركز في كونه أداة ّ
الخاصـة باالتفاقيـة باللغـة العربيـة مـن خلال ترجمـة الوثائـق الصـادرة فـي هـذا الشـأن ،إلـى جانـب تقديـم الدعـم والمسـاندة
المصدر :هيئة البحرين للثقافة واآلثار
للـدول العربيـة ومركـز التـراث العالمـي باليونسـكو مـن أجـل حماية مواقـع التراث العالمي فـي المنطقة.

اقتــصاديـات
اﻹﻧﺸﺎءات

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ّ
ﻗﻠﺐ ﺳﻮق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
ً
ً
ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻮﻗﻌﺎ
دوﻻر ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ.
ﺗﻘﺪم ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ّ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺬي ﻳﺨﻔﺾ
ﻣﻦ أﺟﻮر اﻟﺸﺤﻦ.
ﺧﻄﻮط ﻧﻘﻞ ﺑﺮﻳﺔ وﺑﺤﺮﻳﺔ وﺟﻮﻳﺔ
ﻣﻤﺘﺎزة.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة،
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ) (CBBاﻟﻤﺴﺆول
ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻳﻨﺴﻖ
اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ،
وﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
١
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
٣

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

١٦

٢
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
٤

اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
وإﻋﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
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٥

ﻗﻴﺎدة
اﻷﺻﻮل

ﻋﻀﻮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.

اﻟﺴﻮق

اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ً
ﺑﻠﺪا،
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦٠
واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻣﻊ
واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ
واﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﻴﻦ وﺷﺒﻪ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﻴﻦ.
دﻋﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.
ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
واﻷراﺿﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎءات ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ٪٥ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ،
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻤﻮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻫﺬه ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ.
٪٥-٣
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻷﺧﺮى ،وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ:

ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﻜﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺗﻮﺳﻌﺔ
ﻣﻄﺎر
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪن ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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