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مملكة البحرين

قمة أخوية بحرينية أردنية بالمنامة
جاللة الملك المفدى :أهمية وحدة الصف
العربي في مواجهة التدخالت الخارجية

عاهل البالد المفدى أثناء جلسة مباحثات مع العاهل األردني

المنامـــة 14 ،نوفمبـــر :أشـــاد حضـــرة صاحـــب
الجالل ــة المل ــك حم ــد ب ــن عيســـى آل خليف ــة عاه ــل
الب ــاد المف ــدى حفظ ــه ّ
الل ــه ورع ــاه بعم ــق العالق ــات
مـــع المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة التـــي
طويـــا مـــن التفاهـــم والتنســـيق
تاريخـــا
ً
تجســـد
ً
علـــى المســـتويين الرســـمي والشـــعبي ،ومـــا
تشـــهده مـــن تقـــدم علـــى األصعـــدة كافـــة.
جــاء ذلــك لــدى اســتقبال جاللــة الملــك المفــدى ألخيــه
ّ
عبداللـــه الثانـــي،
جاللـــة العاهـــل األردنـــي الملـــك
وبحضـــور صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ،حيــث أكــدا على
أهميــة وحــدة الصــف بيــن الــدول العربيــة ،والوقــوف
بح ــزم أم ــام كاف ــة مح ــاوالت التدخ ــل الخارج ــي ف ــي
شـــؤونها .وشـــدد العاهـــل األردنـــي علـــى وقـــوف
ب ــاده إل ــى جان ــب المملك ــة ف ــي مواجه ــة أي تهدي ــد
مؤكـــدا أن أمـــن دول الخليـــج
ألمنهـــا واســـتقرارها،
ً
العرب ــي ركي ــزة أساس ــية ألم ــن واس ــتقرار المنطق ــة.

يوم المرأة البحرينية
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية
مثلــت المبــادرة الكريمــة مــن لــدن قرينــة عاهــل البــاد المفــدى حفظهــا ّ
اللــه ورعاهــا ،رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة ،بتخصيــص األول مــن ديســمبر مــن كل عــام لالحتفــال بالمــرأة البحرينيــة خطــوة نوعيــة مهمــة فــي مســار
النهــوض بالمــرأة البحرينيــة ،وباتــت ً
حدثــا بــارزً ا علــى أجنــدة المناســبات الوطنيــة التــي تحظــى باهتمــام واســع مــن قبــل المؤسســات الرســمية
والخاصــة والمجتمــع المدنــي ،فــي داللــة واضحــة علــى التقديــر المجتمعــي للمــرأة كركيــزة مهمــة فــي مســيرة النهضــة والتطــور التــي تشــهدها
واعترافا بالدور اإليجابي المؤثر الذي تقوم به.
ً
مملكة البحرين
وهــذه المناســبة العزيــزة تعكــس الرعايــة الكبيــرة التــي توليهــا القيــادة الحكيمــة لســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة
اللــه ورعــاه ،وصاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه ّ
عاهــل البــاد المفــدى حفظــه ّ
اللــه،
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه ّ
اللــه ،للمــرأة وهــي الرعايــة
التــي تؤتــي بثمارهــا العديــدة وتترجــم إلــى واقــع ملمــوس فــي جميــع مناحــي الحيــاة ،وجعلــت مملكــة البحريــن فــي مصــاف الــدول المتطــورة
والمتقدمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها.
واالهتمــام بالمــرأة يعــود إلــى عقــود طويلــة خلــت أسســت دعائــم قويــة دفعــت المــرأة لإلســهام بفعاليــة فــي كل جوانــب العمــل الوطنــي
وســاعدها فــي أن تكــون لهــا بصمــات واضحــة ،ومــن بيــن أهــم هــذه الدعائــم :التعليــم المتقــدم والدســتور الــذي يضمــن مســاواة المــرأة مــع
الرجــل فــي الحقــوق والواجبــات ،ويكفــل للمــرأة الحقــوق السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،والتشــريعات الوطنيــة المنصفــة للمــرأة والمعززة
لحقوقها وكان آخرها القانون الموحد لألسرة.
وكانــت انطالقــة المجلــس األعلــى للمــرأة فــي العــام 2001م خطــوة فارقــة فــي مســيرة تمكيــن المــرأة ،حيــث احتضــن المجلــس مطالــب المــرأة
ودعــم قضاياهــا وســاعدها بقــوة فــي تحقيــق طموحاتهــا وتعزيــز مكانتهــا وتفعيــل دورهــا ،وسـ َّـخر كل إمكانياتــه وبرامجــه ومبادراتــه مــن أجــل هــذه
األهداف ،وهو األمر الذي أدى لتفوق المرأة في مختلف المجاالت.
غريبــا أن تتخطــى مكاســب وإنجــازات المــرأة الصعيــد الوطنــي إلــى الصعيــد الدولــي والتــي توجــت باإلعــان الرســمي عــن انطــاق
ولهــذا لــم يكــن
ً
أعمــال جائــزة األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة العالميــة لتمكيــن المــرأة ،وانتخــاب مملكــة البحريــن فــي لجنــة وضــع المــرأة ،وحصولهــا علــى
دوليــا كأســرع معــدل نمــو لمشــاركة المــرأة فــي النشــاط
عضويــة المجلــس التنفيــذي التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،وعلــى المركــز األول
ً
وفقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية في عام 2016م.
ً
االقتصادي
لقــد أرســت مملكــة البحريــن تجربــة رائــدة فــي تمكيــن المــرأة والنهــوض بهــا تنطلــق مــن إيمــان قيادتهــا وشــعبها بــأن مواصلــة التقــدم واســتمرار
التطــور يســتدعي مشــاركة المــرأة وتفعيــل طاقاتهــا وقدراتهــا ،وأن تحقيــق التنميــة المســتدامة تســتوجب تفعيــل دور المــرأة كشــريك أساســي
بجانب الرجل ،ألنها ال تقل عنه قدرة وال كفاءة ،وكلما كانت أبواب المشاركة والمساهمة متاحة أمامها تصاعدت معدالت التنمية.
فتحيــة وتهنئــة واجبــة منــا للمــرأة البحرينيــة فــي يومهــا الوطنــي ،مــع خالــص األمنيــات الطيبــة لهــا بمزيــد مــن العطــاءات ومواصلــة اإلنجــازات
على مختلف المستويات.

تحركات دبلوماسية

قيادة المملكة
لدى حضوره حفل افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي

جاللــة الملــك المفــدى يشــيد بعمــق العالقــات األخويــة مــع اإلمــارات ونهجهــا الثقافــي
والحضاري

عاهل البالد المفدى خالل افتتاح متحف اللوفر أبوظبي

أبوظبــي 8 ،نوفمبــر :أشــاد حضــرة صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة
عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه بعمــق
العالقــات األخويــة التــي تربــط بيــن مملكــة
البحريــن واإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة،
وتقدمهــا علــى كافــة األصعــدة وخاصــة
فــي مجــاالت الثقافــة والفنــون والمتاحــف.
وأكد جاللة الملك المفدى ،لدى حضوره حفل افتتاح
متحــف اللوفــر أبوظبــي ،أن هــذا المتحــف الــذي
اســتوحى تصميمــه مــن الثقافــة المعماريــة
العربيــة أصبــح وجهــة جديــدة يمتــزج فيهــا
اإلرث التاريخــي العالمــي بإبداعــات معاصــرة
عاهل البالد المفدى أثناء تجوله في متحف اللوفر أبوظبي
تعكــس نهــج اإلمــارات فــي تواصلهــا
الثقافــي مــع مختلــف الحضــارات ،وســعيها المســتمر لمــد جســور العلــم والمعرفــة مــع كافــة شــعوب العالــم.
وأعــرب جاللــة الملــك المفــدى عــن شــكره وتقديــره إلــى أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي علــى دعوتــه إلــى هــذا الحفــل ،بحضــور صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة وســمو
الشــيخ هــزاع بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي وكبــار المســؤولين ،حيــث هنأهــم
جاللتــه بافتتــاح هــذا الصــرح الحضــاري والثقافــي كأول متحــف عالمــي فــي المنطقــة ،واطلــع علــى مــا يضمــه
المتحــف مــن أعمــال فنيــة وتحــف أثريــة ومخطوطــات تعكــس التاريــخ اإلنســاني العالمــي القديــم والمعاصــر.

صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى مع فخامة الرئيس الفرنسي وجاللة الملك المغربي وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي بمتحف اللوفر
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لدى مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري العربي بالقاهرة
معالي وزير الخارجية يدعو إلى التصدي إليران وأذرعها اإلرهابية

معالي وزير الخارجية أثناء مشاركته في االجتماع الوزاري العربي بالقاهرة

القاهــرة 19 ،نوفمبــر :دعــا معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد
بــن محمــد آل خليفــة ،وزيــر الخارجيــة ،الــدول العربيــة إلــى
تحمــل مســؤوليتها فــي تفعيــل العمــل المشــترك من أجل
صــون األمــن القومــي العربــي ،والتصــدي لتدخــات إيــران
الخطيــرة فــي شــؤون المنطقــة وأذرعهــا اإلرهابيــة وأكبرهــا
«حــزب ّ
اللــه» الموجــود فــي لبنــان والعــراق وســوريا.
وأكــد معالــي وزيــر الخارجيــة ،لــدى مشــاركته فــي اجتمــاع
الــدورة غيــر العاديــة لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة
علــى المســتوى الــوزاري بالقاهــرة لمناقشــة كيفيــة
التصــدي للتدخــات اإليرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة
العربيــة ،أن تفجيــر أنبــوب النفــط البحرينــي واســتهداف
الريــاض بصــاروخ ،يأتيــان ضمــن سلســلة اعتــداءات
مــن قبــل أطــراف تعمــل لصالــح إيــران فــي المنطقــة.
وأشــار معالــي وزيــر الخارجيــة إلــى أن الجمهوريــة اللبنانيــة
بلــد عربــي شــقيق ومحــل محبــة وتقديــر ،إال أنهــا تتعــرض
للســيطرة التامــة مــن حــزب ّ
مطالبــا بــأن
اللــه اإلرهابــي،
ً
يكــون العمــل العربــي المشــترك أكثــر فعاليــة فــي تثبيــت
معربــا عــن شــكره للمملكــة
األمــن واالســتقرار بالمنطقــة،
ً

العربيــة الســعودية علــى دعوتهــا لهــذا االجتمــاع الهــام.
هذا وقد أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى
الــوزاري سياســة الحكومــة اإليرانيــة وتدخالتهــا المســتمرة
فــي الشــؤون العربيــة ،وجميــع األعمــال اإلرهابيــة التــي
تقــوم بهــا إيــران فــي مملكــة البحريــن وآخرهــا تفجيــر خــط
أنابيــب النفــط ،وتدريــب اإلرهابييــن وتهريــب األســلحة
مؤكدا على ما يلي:
والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية،
ً
 دعــم مملكــة البحريــن فــي جميــع مــا تتخــذه مــنإجــراءات وخطــوات لمكافحــة اإلرهــاب والجماعــات
اإلرهابية ،للحفاظ على أمنها واستقرارها.
 تحميــل حــزب اللــه اللبنانــي اإلرهابــي مســؤولية دعــماإلرهــاب والجماعــات اإلرهابيــة فــي الــدول العربيــة.
 حظــر القنــوات الفضائيــة الممولــة مــن إيــرانوالتــي تبــث علــى األقمــار الصناعيــة العربيــة.
 تكليــف المجموعــة العربيــة فــي نيويــورك بمخاطبــةرئيــس مجلــس األمــن لتوضيــح االنتهــاكات اإليرانيــة لقراري
مجلــس األمــن ،بشــأن تطويــر برنامــج الصواريــخ الباليســتية
وتزويــد الميلشــيات اإلرهابيــة فــي اليمــن باألســلحة.

جانب من االجتماع الوزاري العربي بالقاهرة
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تحركات دبلوماسية

تحركات دبلوماسية
مساعد وزير الخارجية يشيد
بعالقات الصداقة والتعاون مع اليابان

مساعد وزير الخارجية مع وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية

ّ
عبداللـــه
المنامـــة 3 ،نوفمبـــر :أشـــاد ســـعادة الســـيد
بـــن فيصـــل بـــن جبـــر الدوســـري مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة،
لـــدى اســـتقباله ســـعادة الســـيد ماساهيســـا ســـاتو وزيـــر
الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة فـــي اليابـــان والوفـــد المرافـــق
لـــه ،بتطـــور عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون بيـــن البلديـــن
الصديقي ــن ف ــي المج ــاالت كاف ــة .فيم ــا أك ــد وزي ــر الدول ــة
اليابان ــي تطل ــع ب ــاده إل ــى مزي ــد م ــن التع ــاون بم ــا يحق ــق
المصالـــح المشـــتركة للبلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية :آفاق واعدة للعالقات مع بولندا
وارســـو 11-9 ،نوفمبـــر :قـــام ســـعادة الدكتـــور الشـــيخ
ّ
عبداللـــه بـــن أحمـــد آل خليفـــة وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون
الدوليـــة بزيـــارة عمـــل إلـــى جمهوريـــة بولنـــدا الصديقـــة،
التق ــى خالله ــا س ــعادة الس ــيدة يوان ــا فرونيتس ــكا وكي ــل وزارة

وكيل الوزارة للشؤون الدولية أثناء أحد اجتماعاته في بولندا

الخارجيـــة لشـــؤون التعـــاون اإلنمائـــي والدبلوماســـية
االقتصاديـــة وحقـــوق اإلنســـان ،وســـعادة الســـيد
ريـــزارد تيرليســـكي نائـــب رئيـــس البرلمـــان البولنـــدي.
واس ــتعرض س ــعادة الوكي ــل س ــبل تعزي ــز العالق ــات الثنائي ــة،
وتطـــورات األوضـــاع علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة،
وإرســاء التفاهــم بيــن وزارتــي خارجيــة البلديــن ،باعتبارهــا ركيــزة
مهمـــة فـــي بنـــاء شـــراكة متناميـــة فـــي إطـــار توافـــق الـــرؤى
مشـــيرا إلـــى فـــرص واعـــدة
والمصالـــح والمنافـــع المشـــتركة،
ً
لبلـــوغ آفـــاق أرحـــب علـــى الصعيديـــن الثنائـــي والجماعـــي.
وم ــن جانبه ــا ،ثمن ــت وكي ــل وزارة الخارجي ــة البولندي ــة الخط ــوات
اإلصالحيـــة والجهـــود التنمويـــة لمملكـــة البحريـــن ،كدولـــة
مهمـــة وصديقـــة لبالدهـــا فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط،
فيمـــا أشـــار نائـــب رئيـــس البرلمـــان البولنـــدي إلـــى تقـــارب
السياس ــة الخارجي ــة ل ــكال البلدي ــن ف ــي تعزي ــز التع ــاون الدول ــي
والتنميـــة ،واحتـــرام القانـــون الدولـــي ،ودعـــم جهـــود نشـــر
الســـام واالســـتقرار ،ورفـــض أي تدخـــات فـــي الشـــؤون
الداخليـــة لـــدول المنطقـــة ومـــن بينهـــا مملكـــة البحريـــن.

وكيل وزارة الخارجية تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع اليابان
طوكيـــو 15 ،نوفمبـــر :أشـــادت ســـعادة الدكتـــورة الشـــيخة رنـــا
بن ــت عيس ــى آل خليف ــة وكي ــل وزارة الخارجي ــة ,بعالق ــات الصداق ــة
والتعـــاون المتميـــزة القائمـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن واليابـــان،
كبيـــرا فـــي ظـــل تبـــادل الزيـــارات رفيعـــة
تطـــورا
والتـــي تشـــهد
ً
ً
المســـتوى الســـيما بيـــن قيادتـــي البلديـــن الصديقيـــن ،معربـــة
عـــن تطلعهـــا لزيـــارة معالـــي وزيـــر خارجيـــة اليابـــان إلـــى المنامـــة
فـــي شـــهر ديســـمبر  2017للمشـــاركة فـــي حـــوار المنامـــة.
جــاء ذلــك لــدى زيــارة وكيــل وزارة الخارجيــة إلــى طوكيــو واســتعراضها
ســـبل تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي وتبـــادل الخبـــرات مـــع عـــدد مـــن
أصح ــاب الس ــعادة كب ــار المس ــؤولين ف ــي الحكوم ــة الياباني ــة ،وف ــي
مقدمتهـــم الســـيد  Manabu Horiiنائـــب وزيـــر الخارجيـــة للشـــؤون
البرلمانيـــة ،والســـيد  Tokunori Kodaعضـــو مجلـــس الـــوزراء،
والســـيد  Hirosh Okaالمديـــر العـــام لشـــؤون الشـــرق األوســـط
وأفريقيـــا بـــوزارة الخارجيـــة ،والســـيد  Yutaka Arimaمديـــر إدارة
المــوارد البشــرية بالــوزارة ،والســيدة  Naoko Saikiمديــرة المعهــد
الدبلوماس ــي ،باإلضاف ــة إل ــى الس ــيد  Yasuhisa Shiozakiرئي ــس
جمعي ــة الصداق ــة البرلماني ــة الياباني ــة  -البحريني ــة ،والس ــيد Koichi
 Kawanرئيـــس جمعيـــة التعـــاون االقتصـــادي البحرينـــي اليابانـــي.

٤
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بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني..
السفير الفلسطيني لـ«النشرة الدبلوماسية»:
جاللة الملك الداعم الدائم لفلسطين
ونحترم جهود «الخارجية البحرينية» في إبراز
عدالة القضية الفلسطينية
أشـــاد ســـعادة الســـيد طـــه محمـــد عبدالقـــادر ســـفير دولـــة
فلس ــطين الش ــقيقة ل ــدى مملك ــة البحري ــن بالجه ــود الت ــي
تبذلهـــا مملكـــة البحريـــن ووقوفهـــا الدائـــم مـــع الشـــعب
الفلس ــطيني ف ــي نضال ــه الع ــادل ،موجه ـ ًـا التحي ــة والتقدي ــر
لحض ــرة صاح ــب الجالل ــة المل ــك حم ــد ب ــن عيس ــى آل خليف ــة
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه ّ
اللـــه ورعاه ،الداعـــم الدائـــم
مقـــدرا
الدوليـــة،
و
العربيـــة
لفلســـطين فـــي كل المحافـــل
ً
فـــي الوقـــت ذاتـــه كل الجهـــود المحترمـــة والحـــرص الكبيـــر
التـــي تبذلهـــا وزارة الخارجيـــة البحرينيـــة وعلـــى رأســـها
معالـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة
وزيـــر الخارجيـــة فـــي إبـــراز عدالـــة القضيـــة الفلســـطينية
وضـــرورة إيجـــاد حـــل عـــادل لهـــا فـــي كافـــة المحافـــل   .
وأضـــاف ســـعادته :وفـــي هـــذا اليـــوم يـــدرك المجتمـــع
الدولــي حقيقــة أن الشــعب الفلســطيني لــم يحصــل علــى
حقوق ــه كم ــا حددته ــا الجمعي ــة العام ــة لألم ــم المتح ــدة ف ــي
الحريـــة واالســـتقالل الوطنـــي الناجـــز والســـيادة وعـــودة
غصبــا  .
الالجئيــن لديارهــم و ممتلكاتهــم التــي أبعــدوا عنهــا
ً
                   
وقـــال :فـــي يـــوم التضامـــن نبـــارك جهـــود القيـــادة
الفلس ــطينية وعل ــى رأس ــها س ــيادة الرئي ــس الفلس ــطيني
محمـــود عبـــاس «أبـــو مـــازن» والتـــي ارتكـــزت علـــى
المقاومـــة الشـــعبية والحـــراك السياســـي والدبلوماســـي
والقانون ــي ،حي ــث كان ــت وم ــا زال ــت مح ــل احت ــرام وتقدي ــر
جميـــع دول العالـــم لمـــا حققتـــه مـــن انتصـــارات ومكاســـب

تصريح لســعادة الســفير األمريكــي ويليام
روبــوك «للنشــرة الدبلوماســية» بمناســبة
انتهاء فترة عمله في مملكة البحرين
«أتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل لجميـــع أصدقائـــي وزمالئـــي
فـــي وزارة الخارجيـــة البحرينيـــة وجميـــع وزارات و
مؤسســـات حكومـــة مملكـــة البحريـــن علـــى كل
مـــا قدمتمـــوه لـــي مـــن مســـاعدة ودعـــم خـــال
فتـــرة تولـــي منصبـــي كســـفير الواليـــات المتحـــدة
األمريكيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن و التـــي اســـتمرت
ثـــاث ســـنوات .ســـوف أفتقـــد مهنيتكـــم العاليـــة،
وزمالتك ــم ل ــي و لطفك ــم مع ــي عندم ــا أغ ــادر البحري ــن.

وكيل وزارة الخارجية مع نائب وزير خارجية اليابان للشؤون البرلمانية

إن مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة تتمتعـــان
بصداقـــة قويـــة يعـــود تاريخهـــا إلـــى أكثـــر مـــن مائـــة
ع ــام .لق ــد أصبح ــت تل ــك الصداق ــة ش ــراكة اس ــتراتيجية
ترتكـــز علـــى عالقتنـــا األمنيـــة الوطيـــدة وعالقاتنـــا
االقتصادي ــة الحيوي ــة والرواب ــط الثقافي ــة الت ــي توحدن ــا

سياس ــية ودبلوماس ــية لش ــعبنا و قضيت ــه العادل ــة والت ــي
تؤكـــد علـــى تمســـكنا بأرضنـــا وحقنـــا فـــي دولـــة مســـتقلة
علـــى ترابنـــا الوطنـــي أســـوة بـــكل شـــعوب العالـــم.
وتابـــع ســـعادته تصريحـــه الصحفـــي بالقـــول:
نقـــدر جهـــود األمـــم المتحـــدة و هـــي الشـــاهد
الحـــي علـــى جرائـــم االحتـــال الصهيونـــي والتـــي
خففـــت بعضـــا مـــن معانـــاة شـــعبنا منـــذ النكبـــة.

سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين

قائـــا :تبـــدي القيـــادة الفلســـطينية
واختتـــم ســـعادته
ً
اس ــتعدادها من ــذ س ــنوات للوص ــول إل ــى ح ــل للص ــراع بم ــا
ينســـجم مـــع القـــرارات الدوليـــة التـــي تنـــص علـــى قيـــام
دول ــة فلس ــطينية مس ــتقلة عل ــى األراض ــي الت ــي احتل ــت
عـــام 1967م وعاصمتهـــا القـــدس الشـــرقية ،وإيجـــاد حـــل
ع ــادل لقضي ــة الالجئي ــن الفلس ــطينيين حس ــب ق ــرار األم ــم
المتح ــدة ( ،)194ولكنه ــا تواج ــه بصل ــف وغطرس ــة إس ــرائيلية
تقــف حجــر عثــرة أمــام الســام ومتطلباتــه ،وشــعبنا بانتظــار
الضغـــط الدولـــي علـــى اإلحتـــال اإلســـرائيلي لإلنســـحاب
م ــن األراض ــي الفلس ــطينية لينع ــم الش ــعب الفلس ــطيني
بالسالم والحرية أسوة بكافة شعوب العالم.

منذ تأســيس مستشــفى
األمريكيـــة
اإلرســـالية
ف ــي البحري ــن ف ــي نهاي ــة
القرن التاسع عشر.
هـــذه الشـــراكة الدائمـــة
بكثيـــر
أكبـــر
هـــي
مـــن أي فـــرد أو
مؤسســـة واحـــدة .و
جـــدا بأننـــي
أنـــا فخـــور
ً
دورا
اس ــتطعت أن ألع ــب ً
صغيـــرا فـــي تعزيـــز هـــذا
ً
اإلرث المهـــم ،ولكنـــي
أعل ــم أيض ـ ًـا أنن ــي ب ــدون سفير الواليات المتحدة األمريكية السابق
دعـــم األفـــراد المتفانيـــن
والموهوبيـــن هنـــا فـــي وزارة الخارجيـــة لمـــا نجحـــت
مع ــا عل ــى بن ــاء ش ــراكة
ف ــي تحقي ــق ذل ــك .لق ــد عملن ــا ً
متين ــة تض ــع بلدين ــا ف ــي موق ــع ق ــوي لق ــرن ق ــادم آخ ــر.
والنجـــاح
بالســـعادة
جميعـــا
لكـــم
تمنياتـــي
ً
		
في السنوات القادمة».
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 .3يشـــهد لســـعادتكم انجـــازات طيبـــة فـــي وزارة
الخارجيــة ،ولعــل مــن أهمهــا انشــائكم إلدارة اإلعــام
حاليــا» ..فهــل
والدراســات والبحــوث« ،إدارة االتصــال
ً
لكـــم أن تحدثونـــا عـــن تجربـــة تأســـيس هـــذه اإلدارة؟

سعادة وكيل وزارة الخارجية في لقاء مع صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى وصاحبة السمو قرينة عاهل البالد المفدى

سعادة وكيل وزارة الخارجية لـ«النشرة الدبلوماسية»:
تعيينــي فــي منصــب وكيــل وزارة الخارجيــة ثقــة ملكيــة غاليــة وحلقــة ضمــن
ركيــزة تمكيــن المــرأة
أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية أن تعيينها في هذا المنصب هو
تكليــف وثقــة غاليــة مــن حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفــدى حفظه الله ورعاه،
مشــيرة إلى أن هذه الثقة الملكية الســامية تعتبر حلقة ضمن ركيزة تمكين المرأة وتوســيع حضورها بدوائر صنع القرار.
وقالـــت ســـعادتها فـــي لقـــاء مـــع «النشـــرة الدبلوماســـية» أنهـــا تعكـــف علـــى تقديـــم الخطـــط والبرامـــج
والمشـــروعات التـــي تجعـــل مـــن وزارة الخارجيـــة مســـتمرة فـــي تقديـــم دورهـــا الوطنـــي وفـــق مـــا تعهـــدت
بـــه ببرنامـــج عمـــل الحكومـــة ،الـــذي أقـــره مجلـــس النـــواب فـــي بدايـــة الفصـــل التشـــريعي الرابـــع ،مـــع األخـــذ
بمقـــررات الملتقـــى الحكومـــي  ،2017الـــذي يمثـــل خارطـــة طريـــق للعمـــل الحكومـــي لجميـــع الجهـــات.
وتطرقـــت ســـعادتها إلـــى تجاربهـــا فـــي وزارة الخارجيـــة مـــن ظـــروف تأسيســـها إلدارة االتصـــال «االعـــام
ً
ســـابقا ،وتولـــي ســـعادتها لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بـــوزارة الخارجيـــة ،ومســـتقبل
والدراســـات والبحـــوث
العالقـــات الدوليـــة لمملكـــة البحريـــن  ،وغيرهـــا مـــن االمـــور األخـــرى التـــي جـــاءت فـــي ســـياق الحـــوار التالـــي:

 .1جـــاء تعيينكـــم فـــي منصبكـــم الجديـــد كأول امـــرأة
تتولـــى منصـــب وكيـــل لـــوزارة الخارجيـــة البحرينيـــة
علـــى مســـتوى البـــاد ودول الخليـــج العربـــي
أيضـــا ..مـــا هـــو تعليقكـــم الكريـــم بهـــذا الخصـــوص؟
ً

ق ــرار مث ــل :وزي ــرة وس ــفيرة ورئي ــس الجمعي ــة العام ــة لألم ــم
المتح ــدة ورئيس ــة جامع ــة ورئيس ــة تنفيذي ــة لش ــركة أو هيئ ــة
وعضــو بالمجلــس البلــدي وعضــو بمجلــس النــواب فضــا عــن
ارتفاع نسبة مشاركتها بالسلطة القضائية وبلغت قرابة .%4.7

ـام مــن جاللــة الملــك المفــدى وثقــة غاليــة
التعييــن تكليــف سـ ٍ
مــن أجــل االضطــاع بواجبــات وظيفية ووطنية بمرفق ســيادي
يمث ــل واجه ــة البحري ــن الحضاري ــة .إنن ــي أق ــرأ الثق ــة الملكي ــة
الســامية باعتبارهــا حلقــة ضمــن ركيــزة تمكيــن المــرأة وتوســيع
حضوره ــا بدوائ ــر صن ــع الق ــرار ،وه ــذه الركي ــزة إح ــدى األعم ــدة
األساســـية للمشـــروع االصالحـــي الكبيـــر لجاللـــة الملـــك.

 .2تولـــي منصـــب كبيـــر مثـــل وكيـــل وزارة يضعكـــم
أمـــام مســـؤولية كبيـــرة  ..فمـــا هـــي أبـــرز مالمـــح
مزيـــد مـــن االرتقـــاء
ٍ
خطتكـــم التـــي تهـــدف إلـــى
فـــي الـــوزارة بمـــا يواكـــب هـــذا المنصـــب الهـــام؟

أم ــا الري ــادة فإنه ــا الزم ــة بحريني ــة من ــذ عق ــود طويل ــة ،جعل ــت
طليعي ــا ف ــي نهضت ــه ومؤسس ــاته
م ــن مملكتن ــا الغالي ــة بل ـ ًـدا
ً
الدســتورية ورعايتــه لحقــوق المــرأة .وإن التعييــن الملكي يأتي
فــي ســياق حلقــة متصلــة غيــر منقطعة مــن االهتمــام بالكوادر
الوطنيــة النســائية الجديــرة بحمــل واجــب المســؤولية الوطنيــة.
البحريـــن شـــهدت دخـــول التعليـــم النســـائي فـــي
العـــام 1928م ،وتأســـيس أول جمعيـــة نســـائية خليجيـــة
منـــذ عقـــد الخمســـينات ،وشـــاركت البحرينيـــة باقتـــراع
المجلـــس البلـــدي بعقـــد العشـــرينات ،وغيرهـــا الكثيـــر.
كمــا شــغلت المــرأة البحرينية مواقــع متقدمة وأصبحت صانعة
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لقــد جــاء اســتحداث إدارة اإلعــام والدراســات والبحــوث بوزارة
الخارجيــة ،وحملــي شــرف مســؤولية إدارتهــا بالفتــرة الماضية،
باالســتفادة مــن خبرتــي األكاديميــة والمهنيــة الســابقة بهــذا
المج ــال ،ف ــإدارة السياس ــات الخارجي ــة تتطل ــب وض ــع خط ــط
إعالميـــة موجهـــة ومرســـلة بإتقـــان ،مســـتندة فـــي ذلـــك
عل ــى دراس ــات تق ــرأ الماض ــي بعناي ــة ،وت ــدرس مس ــتجدات
الحاضـــر ،وتستشـــرف المســـتقبل بفطنـــة .أمـــا البحـــوث
ـا ف ــي مس ــيرة
فإنه ــا األداة العلمي ــة المعتب ــرة ،لتك ــون دلي ـ ً
ومؤثـــرا.
ي شـــخصية إداريـــة ،تريـــد لعملهـــا أن يكـــون وازنً ـــا
ً
أ ّ
وعندم ــا عرض ــت تص ــور اس ــتحداث إدارة اإلع ــام والدراس ــات
والبحــوث بالــوزارة علــى معالــي الوزير ،لم يتــردد في الترحيب
بشــدة ،وذلــك نابــع مــن اطالعــه الواســع علــى تطــور العمــل
الدبلوماســـي وأفقـــه الثقافـــي الكبيـــر ،باالســـتفادة مـــن
الخبــرات والتجــارب العربيــة واألجنبيــة الناجحة في هذا المجال.
وإننـــي فخـــورة اليـــوم بـــإدارة االتصـــال بالـــوزارة ،والتـــي
ً
وريثـــا يحمـــل تركـــة ثقافيـــة ومهنيـــة هامـــة ،وبقيـــادة
تمثـــل
شــخصيات جديــرة بتولــي هــذا الموقــع الهــام بهيــكل الــوزارة.
 .4كان مـــن ضمـــن مهـــام ســـعادتكم توليكـــم لجنـــة
«تكافـــؤ الفـــرص» فـــي الـــوزارة والمعنيـــة بتمكيـــن
المـــرأة .فمـــا أبـــرز مـــا تحقـــق فـــي هـــذا األمـــر؟
قـــرار تشـــكيل لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بـــوزارة الخارجيـــة نابـــع
م ــن قناع ــة قي ــادة ال ــوزارة بأهمي ــة اي ــاء العنص ــر النس ــائي
اهتمامـــا أكبـــر وفـــق معاييـــر الكفـــاءة واألهليـــة .وقـــد ارتكـــز
ً
تشـــكيل اللجنـــة علـــى االســـتراتيجية الوطنيـــة للنهـــوض
بالمــرأة التــي أقرهــا جاللــة الملــك فــي عــام 2005م ،وأعلنتهــا
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت ابراهيـــم آل
خليفــة قرينــة جاللــة الملــك رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة.

ومـــن اإلضـــاءات المنيـــرة فـــي ســـجل الـــوزارة أنهـــا
مثلـــت الجانـــب الحكومـــي بالمناقشـــات مـــع المؤسســـة
التشـــريعية ،إلقـــرار اتفاقيـــة (ســـيداو) ،شـــريطة عـــدم
تعرضهـــا للمبـــادئ اإلســـامية ،وقـــد جـــرى إدمـــاج هـــذه
االتفاقيـــة األمميـــة الهامـــة ضمـــن التشـــريعات الوطنيـــة.
إن تشـــكيل هـــذه اللجنـــة يأتـــي فـــي ســـياق توجـــه حكومـــي
ـا لتعمي ــم وزارة المالي ــة بش ــأن االعتم ــادات
مش ــترك ،وتفعي ـ ً
واللوائـــح والتعليمـــات الخاصـــة بتنفيـــذ الميزانيـــة العامـــة،
خاصــا حــول تطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص
والــذي تضمــن بنـ ًـدا
ً
والميزانيـــة المســـتجيبة الحتياجـــات المـــرأة ،وكذلـــك قـــرار
مجل ــس الخدم ــة المدني ــة رق ــم  4لس ــنة  2014بإنش ــاء لج ــان
دائم ــة لتكاف ــؤ الف ــرص ف ــي جمي ــع ال ــوزارات والمؤسس ــات
الرس ــمية به ــدف وض ــع اآللي ــة الممكن ــة لتفعي ــل المب ــادرات
المتعلقــة بإدمــاج احتياجــات المــرأة فــي إطــار تكافــؤ الفــرص.
 .5بحكـــم مســـؤوليتكم الســـابقة فـــي الشـــؤون
اآلفروآســـيوية والمنظمـــات ..كيـــف تنظـــرون
لمســـتقبل العالقـــات البحرينيـــة مـــع تلـــك الـــدول؟
وهـــل هنـــاك تطـــورات فـــي هـــذا الجانـــب؟
أود أن أشــير الــى أن تجربــة البحريــن المتقدمــة بتمكيــن المــرأة
تحظـــى باهتمـــام أممـــي ،وهـــذا البعـــد أشـــمل مـــن القـــارة
األفريقيـــة والقـــارة اآلســـيوية ،وذلـــك يتجلـــى مـــن خـــال
إطــاق النســخة العالميــة لجائــزة األميــرة ســبيكة بنــت ابراهيــم
آل خليفــة لتمكيــن المــرأة ،وذلــك بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم
بيــن المجلــس األعلــى للمــرأة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة.

منســـجما مـــع رؤيـــة البحريـــن
وقـــد جـــاء تشـــكيل اللجنـــة
ً
االقتصادي ــة  ،2030وم ــا ذهب ــت إلي ــه االس ــتراتيجية الوطني ــة
م ــن مح ــاور هام ــة ،تص ــب ف ــي مجمله ــا نح ــو اس ــراع الخط ــى

وكي ــل وزارة الخارجي ــة يمث ــل أح ــد الس ــواعد اليمن ــى لمعال ــي
وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة
فـــي حمـــل عـــبء حقيبـــة الـــوزارة ومســـؤولياته الدســـتورية
والقانونيـــة .وبـــا شـــك فإننـــي ســـأكون بعالقـــة تنظيميـــة
متصل ــة ضم ــن األه ــداف االس ــتراتيجية الت ــي أقرته ــا قي ــادة
الــوزارة ،وشــاركت بفاعليــة فيهــا مــن خــال موقعــي الســابق.
كم ــا س ــأعكف عل ــى تقدي ــم الخط ــط والبرام ــج والمش ــروعات
الت ــي تجع ــل ال ــوزارة مس ــتمرة ف ــي تقدي ــم دوره ــا الوطن ــي
وفـــق مـــا تعهـــدت بـــه ببرنامـــج عمـــل الحكومـــة ،الـــذي أقـــره
مجلـــس النـــواب فـــي بدايـــة الفصـــل التشـــريعي الرابـــع،
مـــع األخـــذ بمقـــررات الملتقـــى الحكومـــي  ،2017الـــذي
يمثـــل خارطـــة طريـــق للعمـــل الحكومـــي لجميـــع الجهـــات.

واجتماعيـــا.
واقتصاديـــا
سياســـيا
لزيـــادة تمكيـــن المـــرأة
ً
ً
ً

وكيل وزارة الخارجية أثناء تسليم نسخة من رسالة الدكتوراه إلى معالي وزير الخارجية

كم ــا وصل ــت البحري ــن لعضوي ــة لجن ــة وض ــع الم ــرأة باألم ــم
المتحـــدة للفتـــرة مـــن  ،2021 – 2017ولعضويـــة المجلـــس
التنفيــذي التابــع لهيئــة األمم المتحدة للفترة من .2019 -2017

سعادة وكيل وزارة الخارجية في الجمعية العامة لألمم المتحدة

إقليميــا ،فــإن المنامة اعتمــدت أول عاصمة للمرأة العربية
أمــا
ً
بالع ــام  ،2017ألق ــت البحري ــن بيانً ــا موح ـ ًـدا باس ــم المجموع ــة
العربي ــة وبتكلي ــف منه ــا لتمثي ــل المجموع ــة م ــع أعض ــاء لجن ــة
وضــع المــرأة فــي األمــم المتحــدة ،وهــذا األمــر يعكــس ثقــة
المجتمـــع الدولـــي بالتجربـــة البحرينيـــة الرائـــدة والمســـتمرة.
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صفحة خاصة

تــم إطــاق أكثــر مــن  ١٤٠مبــادرة
لدعــم األفــراد

ســاهمت تمكيــن فــي تدريــب
وتأهيــل حوالــي  ١٣،٠٠٠بحرينــي

دعمــت تمكيــن أكثر مــن 100,000
بحرينــي مــن خــال برنامــج تنميــة
الثروة البشــرية

دعم األفراد

وفــرت تمكيــن  ٣70شــهادة فــي
 ٤٠فئــة مختلفــة

وفــرت تمكيــن أكثــر مــن ٨،٠٠٠
فرصــة عمــل مــن خــال برنامــج
دعــم التوظيــف

قدمــت تمكيــن الدعــم لحوالــي
 35,000شــاب بحرينــي مــن خــال
مبادراتهــا المختلفــة لتطويــر
مهاراتهــم
٨
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صفحة خاصة

صندوق العمل
«تمكين» إحدى ركائـز
النهج اإلصالحي
لجاللة الملك
خــال عقــد مــن الزمــن ،شــهدت
ملحوظــا فــي
ً
ـورا
مملكــة البحريــن تطـ ً
القطــاع االقتصــادي الوطنــي،
ـارا واضــح المعالــم فــي مختلف
وازدهـ ً
للنهــج
نتيجــة
القطاعات،وذلــك
اإلصالحــي لســوق العمــل والــذي جــاء
ثمــرة لحكمــة القيــادة فــي صياغــة
رؤية البحرين االقتصادية .2030
ويعتبــر صنــدوق العمــل «تمكيــن»
إحــدى ركائــز هــذا المشــروع اإلصالحي
الحكيــم ،حيــث اتخــذت تمكيــن ومنــذ
تأسيســها فــي عــام  2006رؤيــة
واضحــة تهــدف إلــى تطويــر القــوى
العاملــة البحرينيــة وتمكيــن األفــراد
البحرينييــن مــن االزدهــار والمســاهمة
فــي االقتصــاد الوطنــي ،إذ تعمــل
تمكيــن مــع األفــراد فــي كل مرحلــة
مــن مراحــل تطورهــم الوظيفــي،
ســواء كانــوا طــاب باحثيــن عــن عمــل،
أو مــن الموظفيــن الذيــن يســعون
لتعزيــز مهاراتهــم واتخــاذ المزيــد مــن
األدوار القيادية.
كمــا تدعــم تمكيــن المؤسســات
العاملــة فــي مملكــة البحريــن خــال
جميــع مراحلهــا التنمويــة ،ســواء كانــت
مؤسســات ناشــئة ،فــي مرحلــة
النمــو ،أو مؤسســة كبيــرة تهــدف
دوليا.
إلى التوسع
ً
وخــال العقــد الماضــي ضخــت تمكين
فــي ســوق العمــل مــا يزيــد عــن 800
مليــون دينــار بحرينــي لخدمــة مختلــف
ـرادا أو مؤسســات
فئــات المجتمــع ،أفـ ً
عبــر جميــع مراحلهــم التنمويــة وذلــك
مــن خــال تقديــم أكثــر مــن  200مبادرة
موجهة لألفراد والمؤسسات
فقــد أطلقــت تمكيــن أكثــر مــن 140
مبــادرة لألفــراد ،ونجحــت فــي تقديــم
الدعــم ألكثــر مــن  100ألــف مواطــن
بحرينــي فــي مجــاالت مختلفــة
كالتدريب والتوجيه وغيره.

وفــرت تمكيــن  370شــهادة
ّ
كمــا
احترافيــة فــي  40مجــال وفئــة
مختلفــة ،وســاهمت فــي تدريــب أكثــر
مــن  13,000مواطــن وتزويدهــم
بشــهادات احترافيــة معتمــدة علــى
مــدى العقــد الماضــي ،وســاهمت
تمكيــن فــي خلــق أكثــر مــن 8000
فرصــة عمــل مــن خــال برنامــج تمكيــن
لدعــم التوظيــف ،فــي حيــن ســاهم
برنامــج التدريــب ودعــم األجــور فــي
زيادة بنسبة  ٪9في أجور العمالء.
أمــا فيمــا يتعلــق بدعــم المؤسســات،
فقــد أطلقــت تمكيــن أكثــر مــن 60
مبــادرة لتقديــم مختلــف أوجــه الدعــم
أول وأكبر برنامج
للمؤسســات ،ولعـ ّ
ـل ّ
أطلقتــه تمكيــن لخدمــات المؤسســات
يتمثــل فــي برنامــج تطويــر األعمــال
الــذي يأتــي ضمــن باقــة تمكيــن لدعــم
المؤسســات ،والــذي يقــدم منــح
مختلفــة لشــراء اآلالت والمعــدات
والتســويق ،باإلضافــة إلــى دعــم
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت،
وقــد ســاهم هــذا البرنامــج فــي
تقديــم الدعــم ألكثرمــن  38ألــف
مؤسسة حتى اآلن.
ويعتبــر برنامــج «التدريــب ودعــم
األجــور» مــن البرامــج الرائــدة فــي
المؤسســات
مــن
كل
دعــم
والموظفيــن البحرينييــن ،لذلــك عملت
تمكيــن علــى تطويــره ليش ـكّل فرصــة
ثمينــة أمــام المؤسســات ومعاهــد
التدريــب الراغبــة فــي دعــم التدريــب
الخــاص بموظفيهــا أو تعييــن
موظفيــن جــدد أو حتــى زيــادة أجــور
الموظفين الحاليين.
وأمــا مــن ناحيــة الحلــول التمويليــة،
فقــد قدمــت تمكيــن مجموعــة مــن
البرامــج التمويليــة التــي تتماشــى مــع
احتياجــات كل مؤسســة ،إذ تجــاوزت
محفظــة برنامــج «تمويــل»  500مليون

دينــار بحرينــي ،وتــم تقديــم الدعــم
خاللــه إلــى مــا يزيــد عــن 7700
مؤسســة حتــى اليــوم ،األمــر الــذي
أدى إلــى تــرك تأثيــر إيجابــي علــى
االقتصاد المحلي.
وفــي مطلــع العــام  2017أطلقــت
تمكيــن برنامــج «تمويــل »+بمحفظــة
وصلــت إلــى  120مليــون دينــار
بحرينــي حتــى اليــوم بالشــراكة مــع
عــدد مــن البنــوك المحليــة ،وهــو
برنامــج يقــدم التمويــل للمؤسســات
المتوســطة والكبيــرة بقــروض
تتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية،
تتــراوح بيــن مليــون و  2.5مليــون
دينار بحريني.
كمــا أطلقــت تمكيــن محفظــة تنميــة
المــرأة البحرينيــة للنشــاط التجــاري
«ريــادات» فــي الثامــن مــن مــارس
 2016بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي
للمــرأة ،بالشــراكة مــع المجلــس
األعلــى للمــرأة وبنــك البحريــن
للتنميــة وذلــك بقيمــة  100مليــون
دوالر أي مــا يعــادل « 37.7مليــون
دينــار بحرينــي» ،بهــدف تقديــم
الدعــم لرائــدات العمــل البحرينيــات،
وهــي محفظــة صالحــة لمــدة خمــس
سنوات.
متصــل ،وضمــن
وفــي إطــار
ّ
مســاعي تمكيــن لتقديــم الدعــم

للمــرأة البحرينيــة فــإن حوالــي %47
مــن إجمالــي الدعــم الموجــه لعمــاء
تمكيــن كان مــن نصيــب المــرأة
البحرينيــة وذلــك مــن خــال البرامــج
المختلفــة التــي تتضمــن التدريــب
ودعم األعمال التجارية.
هــذا إلــى جانــب برنامــج اكتســاب
الخبــرة الدوليــة وذلــك مــن أجــل
تقديــم الدعــم المــادي للمؤسســات
التــي ترغــب فــي إرســال موظفيهــا
للعمــل فــي الخــارج لزيــادة الخبــرة
واكتســاب المعرفــة القيمــة .ومــن
خــال البرنامــج يمكــن للموظفيــن
المعرفــة والخبــرة المكتســبة فــي
عملهــم مــن خــال بعثــات التدريــب
التــي تتــراوح مدتهــا بيــن  2إلــى 12
ً
شهرا.
وقــد أخــذت تمكيــن علــى عاتقهــا
مسؤولية دعم األفراد والمؤسسات
فــي المملكــة لضمــان اســتمرارية
النمــو واالزدهــار فــي االقتصــاد
الوطنــي ،وذلــك مــن خــال دراســات
وأبحاث الســوق الدقيقة والمســتمرة
التــي حرصــت تمكيــن علــى إجرائهــا
علــى مــدى عشــر ســنوات مــن العمــل
بشكل وثيق مع االقتصاد المحلي.

تــم إطــاق أكثــر مــن  ٦٠مبــادرة
مــن أجــل تقديــم الدعــم إلــى
ا لمؤ سســا ت

دعمت تمكين حتى اليوم
 ٦مؤسســات ممــا أدى إلــى خلــق
أكثــر مــن  ٢٠٠فرصــة عمــل

أنفقــت تمكيــن أكثــر مــن ٤٤٠
مليــون دينــار بحرينــي لدعــم
القطــاع الخــاص

دعم المؤسسات

دعمــت تمكيــن أكثــر مــن ٣٨،٠٠٠
مؤسســة

شــهد  ٪٤٢مــن عمــاء تمكيــن
ضمــن برنامــج التمويــل ودعــم
المؤسســات زيــادة فــي صافــي
الدخــل

تجــاوز إجمالــي محفظــة برنامــج
تمويــل المؤسســات  ٤٠٠مليــون
دينــار بحرينــي
٢٠١٧
الدبلوماسية || أكتوبر
النشرة الدبلوماسية
النشرة
٢٠١٧
نوفمبر
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آراء

آراء

تمكين
ٔتاسســت تمكيــن كهيئــة عامــة مســتقلة فــي  2006كإ حــدى
ركائــز مشــروع إ صــاح ســوق العمــل فــي المملكــة .وقــد
رويــة تهــدف إ لــى تحقيــق ازدهــار فــي
وضعــت تمكيــن ٔ
االقتصــاد الوطنــي ،مــن خــال جعــل المواطــن البحرينــي
الخيــار األفضــل للتوظيــف ،وتعزيــز دور القطــاع الخــاص
ليكــون المحــرك لالقتصــاد فــي المملكــة.
وقــد واجهــت تمكيــن هــذا التحــدي بــروح مــن التغييــر الــذي
يدعــم التنميــة مــن خــال الحلــول المبتكــرة التــي جــاءت
عــن برامــج تنميــة الثــروة البشــرية ،وكذلــك برامــج التمويــل
للموسســات.
والمنــح المقدمــة
ٔ
وخــال العقــد الماضــي ،قدمــت تمكيــن ٔاكثــر مــن 200
مبــادرة للقطــاع الخــاص ودعمــت ٔاكثــر مــن 100,000
موسســة حتــى اليــوم.
مواطــن ،ؤ 38,000
وتتنــوع الحلــول التــي تقدمهــا تمكيــن لتشــمل منــح
ً
وصــول إ لــى الخدمــات
ماليــة ،تســهيالت تمويليــة،
االستشــارية والتــي تهــدف جميعهــا لتطويــر إ نتاجيــة
والموسســات ممــا يكســبها ميــزة فريــدة مــن
األفــراد
ٔ
نوعهــا لتكــون قــادرة علــى المنافســة ليــس محليـ ًـا فحســب،
ٔ
مبــدا
بــل فــي األســواق اإلقليميــة والعالميــة .إ ذ يكمــن
تحقيــق النمــو واالزدهــار فــي المملكــة فــي صميــم جميــع
برامــج تمكيــن.

د .إبراهيم جناحي
وبهــدف ٔ
التاكــد مــن وصــول خدمــات تمكيــن إ لــى جميــع
ٔ
نشــات تمكيــن  9مراكــز لخدمــة
المواطنيــن البحرينييــنٔ ،ا
العمــاء ومركــز اتصــال ومنصــة الكترونيــة تفاعليــة ،وبرامــج
مبتكــرة لدعــم العمــاء وتحقيــق الشــراكة المجتمعيــة،
لضمــان وصــول خدمــات تمكيــن إ لــى جميــع األفــراد
والموسســات فــي مختلــف مناطــق المملكــة.
ٔ
وعملــت تمكيــن علــى دعــم المـ ٔ
ـراة البحرينيــة ،فقــد حظيــت
المـ ٔ
ـراة البحرينيــة بحوالــي  %50مــن الدعــم الموجــه لعمــاء
تمكيــن وذلــك مــن خــال تقديــم مختلــف ٔاشــكال الدعــم
المناســب لهــن ســواء مــن التدريــب ٔاو برامــج دعــم األعمــال
ٔ
بالمــراة البحرينيــة
التجاريــة ممــا يعكــس اهتمــام تمكيــن
باعتبارهــا نصــف المجتمــع.
ونحــن فــي تمكيــن ،نعــرب عــن امتناننــا العميــق للقطــاع
والموسســات الحكوميــة والجمعيــات األهليــة
الخــاص،
ٔ
لمســاهمتهم وتعاونهــم فــي هــذه الرحلــة التــي امتــدت
لعشــر ســنوات مــن النجــاح ،ونســعى إ لــى تعزيــز هــذه
العالقــات لتصــل إ لــى ٔابعــد مــن ذلــك فــي رحلتنــا القادمــة
لتحقيــق المزيــد مــن االزدهــار والتقــدم.

قراءة حول االجتماع العربي الطارئ
للمجلس الوزاري
تمــر المنطقــة العربيــة بمرحلــة حرجــة ،وهنــاك حالــة مــن القلــق
تعتــري المواطــن العربــي الشــريف الــذي يخــاف علــى أمتــه،
ـكاال عديــدة فــي تدخالتهــا فــي الشــؤون
حيــث تمــارس إيــران أشـ ً
الداخليــة لمملكــة البحريــن والــدول العربيــة ســواء بطــرق
مباشــرة أو عــن طريــق أذرعهــا اإلرهابيــة فــي المنطقــة كحــزب
اللــه اإلرهابــي وجماعــة الحوثــي ،ال ســيما التدخــل العســكري
واالســتخباراتي واســتخدام الصواريــخ الباليســتية ،باإلضافــة
الــى دعمهــا لإلرهــاب ،بتهريــب االســلحة والمتفجــرات وتدريــب
االرهابييــن مــن قبــل الحــرس الثــوري اإليرانــي وحــزب اللــه
اإلرهابــي وتصريحاتهــا علــى كل المســتويات لزعزعــة األمــن
وبــث الفتنــة الطائفيــة.
وقــد اعتمــد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة فــي اآلونــة األخيــرة،
بنــد التدخــات اإليرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة
كبنــد دائــم علــى جــدول اعمالــه ،وهــذا مــا يؤكــد تمــادي النظــام
اإليرانــي الــذي لــم يــراع حقــوق الجيــرة ،وينتهــك ســيادة الــدول،
ويضــرب أنظمــة األمــم المتحــدة والقانــون الدولــي بعــرض
الحائــط.
وجــاء اجتمــاع مجلــس جامعــة الــدول العربيــة فــي دورتــه غيــر
العاديــة الــذي عقــد يــوم األحــد  ١٩نوفمبــر  ،2017ليضــع النقــاط
علــى الحــروف ،فقــد أكــد مــن خــال القــرار الصــادر عــن تضامنــه

جــاءت الموافقــة الســامية مــن لــدن صاحــب الجاللــة ملــك البــاد
المفــدى علــى المرســوم رقــم ( )19لســنة  ،2017تأكيـ ًـدا لكرامــة
المــرأة وتعزيــزا لدورهــا األساســي فــي البناء والتنميــة ،وترجمة
ومؤشــر آخــر علــى مــا
حقيقيــة لتطلعــات كل نســاء البحريــن،
ٌ
تحظــى بــه المــرأة واألســرة والمجتمــع ككل مــن اهتمــام ورعايــة
خاصــة مــن لــدن جاللتــه ،وقــد شــكل اإلجمــاع الــذي حظــي بــه
القانــون الموحــد لألســرة خــال مناقشــته فــي المؤسســة
التشــريعية بغرفتيهــا ،تأكيـ ًـدا علــى حــرص هــذه المؤسســة علــى
إنجــاز قانــون وطنــي جامــع لــكل أبنــاء البحريــن.

الرئيس التنفيذي لتمكين يلتقي نائبة رئيس القطاع العام العالمي في أمازون لخدمات اإلنترنت

١٠

مــع مملكــة البحريــن وإدانتــه لجميــع األعمــال اإلرهابيــة التــي
تقــوم بهــا إيــران فــي المملكــة ،كمــا تضامــن المجلــس مــع
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة وأدان العــدوان الغاشــم
مــن إيــران وعمالئهــا بعــد إطــاق صــاروخ باليســتي إيرانــي
الصنــع مــن األراضــي اليمنيــة باتجــاه الريــاض.
كمــا أن اإلدانــات األخــرى التــي ســجلها المجلــس ضــد إيــران
وأعوانهــا ومواليهــا لــم تكــن ســوى غيــض مــن فيــض ،وهــي
ترجمــة حقيقيــة لواقــع عشــناه ورأينــاه ســواء فــي مملكــة
البحريــن أو فــي كل دولــة عربيــة تدخلــت إيــران وأتباعهــا فــي
شــؤونها الداخليــة ،وإن مــن يوالــي هــذه الجمهوريــة عليهــم
جيــدا ،والعــودة للطريــق الســوي والصــراط
بمراجعــة أنفســهم
ً
المســتقيم.
والبــد مــن اإلشــارة إلــى الجهــود الكبيــرة التــي بـــذلها معـالـــي
الشــــيخ خـــالد بـــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة،
مــع عــدد مــن إخوانــه أصحــاب المعالــي وزراء الخارجيــة ،الذيــن
أكــدوا علــى أهميــة التنســيق المشــترك لــردع ايــران ،وتدخالتهــا
المتواصلــة فــي الشــؤون الداخليــة لــدول المنطقــة .وفــي
الختــام أدعــوا اللــه جلــت قدرتــه أن يحفــظ دولنــا وشــعوبنا مــن أي
مكــروه ،ويديــم علينــا األمــن واالســتقرار.

*مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية

* الرئيس التنفيذي لتمكين

«القانون الموحد لألسرة»
جهود من أجل استقرار األسرة البحرينية

النشرة الدبلوماسية | نوفمبر ٢٠١٧

عبدالعزيز محمد العيد

يتكــون القانــون الموحــد لألســرة مــن  141مــادة تناولــت أحــكام
الخطبــة ،والــزواج ،والواليــة ،والنســب ،والنفقــة ،والطــاق،
والخلــع ،والعــدة ،والحضانــة ،وذلــك بحســب الفقهيــن الســني
والجعفــري ،باســتثناء بعــض األحــكام الخاصــة بــكل منهمــا.
ّ
المتعلقــة باألحــوال الشــخصية
لقــد كان البـ ّـد مــن توحيــد األحــكام
ُ
ـواء
ـ
س
ـة
ـ
البحريني
ـر
ـ
س
األ
ـة
ـ
كاف
ـى
موحــد ينطبــق علـ
ضمــن قانــون
ً
ّ
أكانــت ســنية أو جعفريــة .وقــد أصــدر عاهــل البــاد المفــدى

حسين محمد آل محمود
حفظــه اللــه ورعــاه األمــر الملكــي رقــم  24لســنة  2017بتشــكيل
األســرة،مكونة مــن
لجنــة شــرعية لمراجعــة مشــروع قانــون
ّ
قانونييــن ورجــال ديــن ومستشــارين بهــدف تحقيــق تقـ ّـدم بشــأن
مشــروع القانــون.
وقانونيــا فــي المملكــة،
ـريعيا
مرجعــا تشـ
يش ـكّل هــذا القانــون
ً
ً
ً
بــل إنــه فــي الواقــع انتصــار حقيقــي لألســرة والمــرأة البحرينيــة
تحقــق بفضــل دعــم ورؤيــة القيــادة الرشــيدة والمجلــس األعلــى
للمــرأة برعايــة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت
ابراهيــم آل خليفــة قرينــة عاهــل البــاد المفدى رئيســة المجلس،
مــن أجــل االرتقــاء بوضــع األســرة البحرينيــة التــي تعــد المــرأة
مرتكزهــا األساســي.
*مستشار بسفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية
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بيت القرآن

مزيــن بالكتابــة العربيــة المحفــورة مجموعــة هامــة مــن المخطوطــات القرآنيــة التــي يعــود تاريخهــا
يعــرض هــذا المتحــف
المميــز الــذي يقــع فــي مبنــى رائــع ّ
ّ
ـاال فنّ ّيــة فــي حـ ّـد ذاتهــا .بعــض النســخ الصغيــرة يمكــن أن تضاهــي حجــم كــف اليــد
إلــى القــرن الســابع .الكثيــر مــن النســخ القرآنيــة الموجــودة تُ عـ ّـد أعمـ ً
ً
دائمــا مــا يســتضيف بيــت القــرآن
حبــات األرز .وباإلضافــة إلــى مجموعتــه التّ اريخيــة الهامــة،
وكذلــك هنــاك بعــض اآليــات
القرآنيــة التــي حفــرت علــى ّ
ّ
ـامي.
الديــن اإلسـ
ّ
ـي لتدريــس ّ
معــارض فنيــة متنوعــة ،ويقــع داخلــه جامــع صغيــر ومكتبــة ومــكان تعليمـ ّ
* المصدر :هيئة البحرين للثقافة واآلثار

فـعـالـيـات
«الخارجية» و«مفوضية األمم المتحدة لالجئين» تنظمان دورة تدريبية

المشاركين في الورشة

نظمــت وزارة الخارجيــة والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لــدى دول مجلــس التعــاون دورة تدريبيــة
فــي مقــر الــوزارة فــي الفتــرة مــن  26 – 25أكتوبــر  ،2017حول«القانــون الدولــي للجــوء وحمايــة الالجئيــن» ،بحضــور
خبــراء ومختصيــن مــن المفوضيــة ،وبمشــاركة عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والمنظمــات المعنيــة فــي مملكــة البحريــن.
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