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بعضوية  البحرين  مملكة  فوز  الخارجية:  وزير 
مجلس حقوق اإلنسان يأتي تتويًجا للسياسات

 الحكيمة لعاهل البالد المفدى

المنامة..  حوار  مؤتمر  أمام  كلمته  في 
وزير الخارجية يؤكد على أهمية التحالفات 
التوصل  في  الدوليين  الشركاء  ودور 

لشرق أوسط مستقر ومزدهر

بمشاركة أكثر من ٥٠ وزير ومسؤول يمثلون ٢٥ 
دولة من العالم حوار المنامة يعقد جلساته خالل 

٢٦ أكتوبر - ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨

في البحرين، نحن نؤمن بأهمية الشراكة بين الحلفاء وبتحالفاتنا التاريخية في المنطقة. وسنبقى على استعداد 
للعمل بالتنسيق مع أصدقائنا وحلفائنا ونفعل ما يجب عمله لضمان استقرار وازدهار المنطقة.

رفع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
البحرين بعضوية مجلس حقوق  الله بمناسبة فوز مملكة  الوزراء حفظه  النائب األول لرئيس مجلس  القائد األعلى 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة للفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١ وذلك بعد الحصول على ١٦٥ صوًتا في التصويت الذي 

جرى بالجمعية العامة لألمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأكد معالي وزير الخارجية أن هذا الفوز إنما يأتي تتويًجا للسياسات الحكيمة لعاهل البالد المفدى في ترسيخ الحقوق 
والحريات، ويعكس إدراك مملكة البحرين ألهمية حقوق اإلنسان في تحقيق التنمية المستدامة، وجهودها الحثيثة 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي ونهجها الثابت في التعاون مع األمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة 

كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتوصل لمستقبل أكثر ازدهاًرا لجميع دول وشعوب العالم.

ونوه معالي وزير الخارجية بالثقة المقدرة التي منحها المجتمع الدولي لمملكة البحرين لتكون عضًوا بمجلس حقوق 
اإلنسان وللمرة الثالثة في تاريخها لتقوم بدورها بالتعاون مع الدول األعضاء في تعزيز وتطوير حقوق اإلنسان على 

المستويات كافة.

ترسيخ  في  سيساهم  العالم  حول  البشري  المال  رأس  تنمية  مشروع  إن  الدولي  البنك  ويرى 
االستقرار ونشر السالم كونه يركز على العوامل المهمة والحيوية لإلنسان كالتعليم والصحة.

مملكة البحرين األولى 
عربًيا في مؤشر رأس 
المال البشري للبنك 

الدولي

نحتاج  إلى فهم الوضع الراهن للحصول على رؤية أفضل للنظام اإلقليمي الناشئ. إن التحديات التي نواجهها 
إجراءات  باتخاذ  دولي  كمجتمع  نقم  لم  وإذا  قادمة،  لعقود  المنطقة  تغيير  القدرة على  ولديها  اليوم معقدة، 
احتمالية وجود حالة  أمام  القادمة بطريقة تضمن االستقرار اإلقليمي، فإننا سنجد أنفسنا  التغييرات  لتوجيه 

طويلة من عدم االستقرار والتوتر.

في سوريا وعلى الرغم من أن الوجود الفعلي لداعش قد انتهى تقريًبا، إال أننا ال نستطيع أن نستبعد إمكانية 
ظهوره مجدًدا في شكل مختلف أو تحت اسم آخر داخل سوريا أو في أي مكان، طالما بقي الوضع على حاله.

سوريا

أصبح اليمن آخر ضحايا سعي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للوصول إلى الهيمنة اإلقليمية. فلقد أدى تدخل إيران 
في شؤون اليمن ودعمها لمنظمة الحوثي اإلرهابية إلى إطالة الصراع، كما ويساهم في عدم رغبة الحوثي في 
العودة والمشاركة في العملية السياسية التي وافقت عليها جميع األطراف اليمنية في عام ٢٠١٢، والتخلي عن 
تمردهم المسلح. وقد نتج عن ذلك وضع رهيب في اليمن، فالقتال مستمر، وتستمر معه معاناة الماليين من 
المدنيين األبرياء. وأؤكد لكم، أن التحالف العربي الستعادة الشرعية في اليمن ملتزم بتخفيف آثار هذا النزاع على 
إخواننا وأخواتنا في اليمن، وهو ملتزم بإعادة االستقرار وضمان أن يكون لجميع اليمنيين رأي في مستقبل بلدهم.

اليمن

قطر

األعضاء  الدول  سياسات  للتدخل في  قطر  جانب  من  محاوالت  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  لقد شهدنا في 
األخرى، لتناقض االتفاقات الموقعة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي وأعراف منطقتنا. ومع ذلك، فإننا ال نزال 
ملتزمين بجعل دول مجلس التعاون الخليجي دعامة لالستقرار اإلقليمي، ونعتبرها كأهم عنصر إقليمي، إلى جانب 
مصر واألردن، في مساعدة المنطقة على العودة إلى االستقرار بالنظر إلى األزمات التي واجهناها في السنوات 
الماضية. وبالنظر هنا إلى الصورة العامة، هناك موضوع أساسي يربط بين جميع األزمات التي ناقشتها حتى اآلن، 
وهو محاولة بعض دول المنطقة فرض الهيمنة والتدخل في شؤون الدول األخرى. إن ما نحتاجه في المنطقة هو 
بعضها  الدول ضد  ليضع  خطوًطا  يرسم  ال  توازن  المنطقة،  الكبرى في  القوى  بين  تنافسي  غير  توازن  التوازن، 

البعض، توازن المصالح، توازن يضع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي في المنطقة أوًال.

MESA

أود أن أشير إلى أهمية االقتراح المقدم من الواليات المتحدة األمريكية إلنشاء تحالف للشرق األوسط االستراتيجي 
كجزء من حل المشاكل التي نواجهها في المنطقة. وليس التحالف ضد أي شخص، بل هو تحالف من أجل األمن 

واالزدهار في المنطقة.

لبنان والعراق

في العراق ولبنان، يواصل حزب الله والجماعات المرتبطة به زعزعة األمن واالستقرار ففي الوقت الذي يحاول فيه 
كال البلدين تحت قيادتهما توجيه شعوبهما نحو طريق االزدهار، يواجهان جماعات مدعومة من إيران أو أفراد يقدمون 

الوالء للجمهورية اإلسالمية اإليرانية على المصلحة الوطنية لبلدانهم.

البحرين

أبرز المتحدثين في حوار المنامة ٢٠١٨

معالي األستاذ عادل بن أحمد الجبیر
 وزير خارجية المملكة العربية السعودية

معالي يوسف بن علوي 
وزير خارجية سلطنة عمان

معالي السيد أيمن الصفدي
 وزير خارجية المملكة األردنية الهاشمية

السيد جيمس ماتيس 
وزير الدفاع األمريكي

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، أقيم حفل تدشين كتاب 
تحت عنوان: "غاندي... وقضايا العرب والمسلمين" لمؤلفه سعادة السيد عبد النبي الشعلة.

وبهذه المناسبة، ألقى معالي وزير الخارجية كلمة نوه فيها عن عمق العالقات طويلة األمد بين 
مملكة البحرين وجمهورية الهند وشعبيهما الصديقين.

مؤكًدا أن االحتفال يعكس تقدير الدور المهم للمهاتما غاندي في تعزيز عالقات جمهورية الهند 
بالدول العربية واإلسالمية، ودعوة للتأمل في حياته وإنجازاته الملهمة ليس في جمهورية الهند 

فحسب، بل أيًضا في المنطقة والعالم.

مشيًرا معاليه إلى أهمية االستفادة من القيم والمبادئ التي جسدها المهاتما غاندي في دعم 
الجهود الجماعية الرامية لتحقيق السالم والتقدم واالزدهار. 

معالي وزير الخارجية يرعى حفل تدشين كتاب تحت 
عنوان: "غاندي... وقضايا العرب والمسلمين"

انطالًقا من النهج اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى الذي جاء مكمًال لمسيرة النهضة الحضارية اإلنسانية في مملكة البحرين.

أحرزت المملكة 
المركز األول عربًيا 
في مؤشر رأس 

المال البشري

والمركز ٤٧ من 
أصل ١٥٧ دولة

 في التقرير الذي 
أصدره البنك 

الدولي في سياق 
اإلجتماعات 

السنوية لمجلس 
محافظي البنك 
وصندوق النقد 

الدولي بجمهورية 
اندونيسيا، يوم ١١ 

أكتوبر ٢٠١٨م.

حيث يأتي هذا التقييم من خالل قياس 
مدى إسهام رأس المال البشري في 
إنتاجية الجيل القــادم على المؤشرات 

الرئيسية التالية:

معـدل األعمار

جــودة التعليم

النمو الصحـي

عدد سنوات الدراسة 5YR+

IG & Twitter: @bahdiplomatic | Email: contactus@mofa.gov.bh | www.mofa.gov.bh

فعاليات:

بعثاتنا الدبلوماسية

صورة تجمع معالي وزير الخارجية مع كافة موظفي الوزارة

منتزة األمير خليفة بن سلمان، مملكة البحرين

سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان مع عدد من الطلبة البحرينيين المبتعثين

مقال:

بها  تفضل  التي  الكريمة  للدعوة  استجابة  الحكومي  لالبتكار  فكرة  مسابقة  في  مشاركتي  تأتي 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  األمير سلمان  الملكي  السمو  سيدي صاحب 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تشكل مبادرة هامة وبارزة من سلسلة المبادرات التي 
مملكة  في  التنمية  جهود  في  للمشاركة  الحكومية  والطاقات  الكفاءات  لتحفيز  سموه  يطلقها 

البحرين.

ال شك بأن هذه المشاركة تشكل محطة هامة في مسيرتي المهنية، توجت بتأهل فكرتي المقترحة 
الوزارات والهيئات  التقدم بها من مختلف  النهائية من المسابقة من أصل ٥٦٥ فكرة تم  للمرحلة 
الحكومية في المملكة، متطلًعا إلى أن تسهم الفكرة في تعزيز وتطوير أدوات السياسة الخارجية 
تعزيز مصالح  اتجاه  الثقافية في  والدبلوماسية  الناعمة  القوة  تسخير  خالل  من  الحبيبة،  لمملكتنا 
المملكة في الخارج، وتحقيق الريادة في الدبلوماسية السياسية واإلقتصادية بقدرات متميزة كما 

جاءت بذلك رؤية واستراتيجية وزارة الخارجية.

المساهمة في  الحكومي وتعزيز فعاليته هي عملية تشاركية تتطلب منا جميًعا  إن تطوير األداء 
الوطن  ونتائج ملموسة، فهذا  فاعل،  وأداء  نحو عمل حكومي متقن،  واآلراء  المقترحات واألفكار 
العزيز يستحق منا كل خير وعطاء، بروح المسؤولية والجد واالجتهاد، نحو مستقبل باهر مشرق لهذه 

األرض الحبيبة، ونحو راية تعلو في جميع المحافل الدولية.

مسابقة فكرة لالبتكار الحكومي

لمحات وطن:

أحمد الطريفي 
سكرتير ثاني – إدارة الشؤون األفروآسيوية


