
 2018نجازات وزارة الخارجية لعام تقرير إمسودة 

 المقدمة:

تتميز السياسة الخارجية الحكيمة التي ينتهجها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  آل 

خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم من لدن صاحب السمو الملكي 

مجلس الوزراء الموقر وبمساندة من صاحب السمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 

الملكي األمير سلمان بن حمد  آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء الموقر، بالحكمة والنظرة الثاقبة لمجريات األحداث على الساحتين اإلقليمية 

 والدولية.

بعضوية مجلس حقوق زات هذا العام أبرزها فوز المملكة وسجلت وزارة الخارجية عدد من االنجا

، باإلضافة إلى التوقيع علي بيانات مشتركة 2021-2019اإلنسان التابع لألمم المتحدة للفترة 

إلقامة عالقات دبلوماسية مع جمهورية كيريباتي، جمهورية باالو وجامايكا، والبدء بإنشاء 

 وزارة فوزمبور وروما والخرطوم وبرازيليا مع سفارات لمملكة البحرين في كل من كواالل

 برنامج وذلك عن الحكومية، الممارسات أفضل بجائزة  2018 الحكومي الملتقى في الخارجية

 البعثات األجنبية مع والمؤتمرات المراسم إدارة أعدته الذي اإللكترونية المراسم خدمات

 .الصلة ذات الحكومية الجهات وبعض بالمملكة المعتمدة

تحركات نشطة وفعالة للدبلوماسية البحرينية في مختلف دوائرها أيضا  2018شهد عام و

الخليجية والعربية والدولية، وذلك من خالل أخذها بزمام المبادرة وانتهاج سياسة خارجية فعالة 

ونشطة تتعامل مع األحداث بشكل مسبق، ومساهمتها في تعزيز أواصر عالقات التعاون مع 

العالم من خالل مشاركتها في مختلف االجتماعات والمؤتمرات واللقاءات كافة دول 

 .والمنتديات على المستويات الخليجية والعربية والدولية

والتقرير يتناول أبرز المنجزات التي حققتها الدبلوماسية البحرينية أو ساهمت في تحقيقها 

 ، وذلك على النحو التالي:2018خالل العام 



  د دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةأواًل: على صعي

 اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين وسلطنة  تم عقد

بمدينة صاللة برئاسة معالي وزير الخارجية  2018سبتمبر  4-3عمان خالل الفترة 

 ن.ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عما

 لعقد الدورة التاسعة والثالثين للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج  اإلعداد

 ,م2018ديسمبر  9العربية والمقرر عقدها بالرياض بتاريخ 

 م عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة ت

بالمنامة برئاسة معالي وزير  2018أكتوبر  30-29اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة 

 .الخارجية وسمو وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 ثانيًا: على الصعيد العربي

  أجرى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى

رئيس جمهورية مصر مباحثات رسمية مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 

م، وتناولت 2018أغسطس  31و 30العربية، أثناء زيارة فخامته لمملكة البحرين يومي 

المباحثات سبل تعزيز العالقات األخوية المتميزة على كافة األصعدة واالرتقاء بها إلى 

آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات 

 الشقيقين.الشعبين 

  جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى وفد حضرة صاحب الترأس

مملكة البحرين المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 

 .لعربية السعوديةفي الظهران بالمملكة ا

  شارك معالي وزير الخارجية في االجتماع السابع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية

بمتابعة تطورات االزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخالتها في الشؤون الداخلية للدول 

 القاهرة.  –العربية 



 ة المعنية شارك معالي وزير الخارجية في االجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية الرباعي

بمتابعة تطورات االزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخالتها في الشؤون الداخلية للدول 

 . الرياض –لعربية ا

  شارك معالي وزير الخارجية االجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على

المستوى الوزاري لبحث تطورات نقل الواليات المتحدة االمريكية سفارتها لمدينة 

 .القاهرة –اف بها عاصمة إلسرائيل س المحتلة واالعترالقد

  شارك معالي وزير الخارجية في االجتماع التاسع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية

بمتابعة تطورات االزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخالتها في الشؤون الداخلية للدول 

 .لقاهرةا –بية العر

  وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا ترأس معالي وزير الخارجية

البحرينية المغربية المشتركة، وتم خاللها التوقيع على ثماني مذكرات تفاهم في عدد 

 من المجاالت.

  ترأس سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلقليمية ومجلس التعاون وفد مملكة

ورة الثانية للجنة المشتركة البحرينية الجزائرية البحرين في االجتماع الفني التحضيري للد

 وتم االتفاق على توقيع سبعة مذكرات تفاهم.

  فوز مملكة البحرين بمقعد في المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني في

االنتخابات التي أجريت أثناء اجتماع الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة للهيئة الذي 

 لعاصمة المغربية الرباط. عقد با

 :ثالثًا: على الصعيد الدولي

 مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة للفترة  فازت

2019-2021. 

  جمهورية كيريباتي، إلقامة عالقات دبلوماسية مع بيانات مشتركةالتوقيع علي 

 جمهورية باالو وجامايكا.

 البحرين في كل من كوااللمبور وروما والخرطوم وبرازيليا. البدء بإنشاء سفارات لمملكة 



  وقعت مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية اتفاًقا لإلعفاء المتبادل من التأشيرة

لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة، ودخل هذا االتفاق حيز التنفيذ من تاريخ 

 م.2018أكتوبر  25

  وجمهورية الهند اتفاًقا لإلعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة وقعت مملكة البحرين

 .ات الدبلوماسية والخدمة والخاصةالجواز

  حسب األوليات الوطنية، 2019-2018اعداد خطة بترشيحات مملكة البحرين لألعوام ،

والتنسيق مع كافة اإلدارات وسفارات المملكة في الخارج من أجل حشد التأييد 

 يد هذه الخطة أواًل بأول.المطلوب، مع تجد

  دعم منظمات المجتمع المدني الساعية للحصول على الصفة االستشارية بالمجلس

االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة والسعي الستكمال كافة متطلبات الحصول 

على هذه الصفة. وقد حصلت كاًل من جمعية نهضة فتاة البحرين وجمعية اإلرادة 

 لصفة نتيجة لجهود اإلدارة. والتغيير على هذه ا

  إنشاء قاعدة بيانات لحصر مختلف االشتراكات المالية اإللزامية والطوعية في

 .المنظمات الدولية واإلقليمية

 .انشاء آلية وجداول لمتابعة مساهمات مملكة البحرين في عمليات حفظ السالم 

  إعادة تقييم االشتراكات الطوعية، وإعادة تقييم لبعض العضويات بالمنظمات الدولية

 واللجان المتفرعة عنها. 

  متابعة إنشاء مقر إقليمي لـ لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )األونسيترال

- Uncitral.في مملكة البحرين ) 

 المتحدة للمرأة  متابعة التجهيزات النهائية لمكتب منظمة األمم(UN WOMEN)  في

 البحرين.

  متابعة إتمام اإلجراءات القانونية لتفعيل مكتب منظمة الهجرة الدولية لدى مملكة

 البحرين.

  متابعة طلب انضمام مملكة البحرين للجنة الخاصة المكلفة بتصفية االستعمار التابعة

 (.C-24لألمم المتحدة )



 ف الدول الجزرية الصغيرة  متابعة إجراءات االنضمام إلى تحالAOSIS (Alliance of 

Small Island States.) 

 ( متابعة تسجيل مملكة البحرين ضمن مجموعة الدول النامية الجزرية الصغيرةSIDS )

في قوائم كل من الدول األعضاء لكل من إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية 

 .AOSISلصغيرة وتحالف الدول الجزرية ا UNDESAواالجتماعية 

  المساهمة في إعداد التقرير الوطني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

خالل المنتدى السياسي رفيع المستوى في  2018والذي قدمته المملكة في يوليو 

 نيويورك.

  إعداد آلية سنوية الجتماعات إطار الشراكة االستراتيجية بين مملكة البحرين ووكاالت

( وعددها ثالث اجتماعات سنوية تنعقد في فبراير ويونيو SPFالمتحدة )منظمة األمم 

 وأكتوبر من كل عام.

  الترتيب النعقاد االجتماعات من حيث التنسيق مع الوكاالت األممية الموقعة على

اإلطار ونظرائهم من الجهات الحكومية، وإعداد المحتوى لالجتماعات، ومتابعة نتائج 

 االجتماعات.

  لمراجعة وثيقة برنامج العمل القطري قبل انتهاء فترة صالحيتها في عام االستعداد

إلى  2020، بهدف إثراء النسخة القادمة من الوثيقة والتي ستغطي الفترة من 2020

2023. 

  العمل على تفعيل دور لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكاالت منظمة

بإنشاء الالئحة الداخلية،  2018ي يوليو األمم المتحدة بمقتضى قرار انشائها ف

وتشكيل لجان فرعية على إعداد هوية للجنة وتصميم شعار وتلخيص رؤية ورسالة 

 واختصاصات اللجنة.

  حضور المنتدى المشترك بين البحرين والواليات المتحدة بشأن التعاون البيئي في

 .التجارة الحرةاتفاقية 



  عريفي المنظم من قبل مكتب المفوض السامي البرنامج التدريبي التالمشاركة في

 م، في جنيف. 2018لحقوق االنسان في مارس 

  تنظيم دورة حول اللجوء بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

 ، في مملكة البحرين، للتعريف باللجوء وحقوق الالجئين.2018الالجئين، في ابريل 

  عمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال الترتيب واالعداد لورشة

 .لموظفي وزارة الخارجيةم،بمملكة البحرين، 2018افريقيا )مينافاتف( في أغسطس 

  اعداد وتصميم خريطة بكافة المنظمات الدولية والمقر الرئيسي لكل منها باإلضافة

اسالت اليومية إلى السفارة أو البعثة التي تغطي كل منظمة لتسهيل عملية المر

للمنظمات التي تتابعها اإلدارة، واعداد خريطة بمكاتب األمم المتحدة المقيمة 

 واإلقليمية.

  السعي إلى تحسين تصنيف مملكة البحرين بموجب توصيات مجموعة العمل المالي

 )فاتف( على اثر عملية التقييم األخيرة لمملكة البحرين. 

  حزب المحافظين واإلصالحيين األوروبيين وفد من المساهمة في االعداد لزيارة

مارس  6الى  3بالبرلمان األوروبي لمجلس النواب بمملكة البحرين خالل الفترة من 

2018. 

  التحضير الجتماع اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة الذي عقد في المملكة المتحدة

 .م2018في يوليو 

  مدير إدارة شمال  -رئيس الوفد الفرنسياالعداد لزيارة سعادة السيد جيروم بونافون

أفريقيا والشرق األوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية للمشاركة في 

 الفرنسية المشتركة في المنامة.  -االجتماع الثالث للجنة العليا البحرينية 

  مشتركة في الفرنسية ال -التنسيق والترتيب لعقد االجتماع الثالث للجنة العليا البحرينية

 . م2018مارس  20المنامة بتاريخ 

  التنسيق والترتيب واالعداد لزيارة وفد من البرلمان اإلستوني والخارجية اإلستونية

ولقاء كل من سعادة وكيل الوزارة للشؤون الدولية، وسعادة رئيس لجنة الشؤون 

 م. 2018مارس  15-14الخارجية بمجلس الشورى خالل الفترة 



  المشاركة واالعداد لزيارة سعادة وكيل الوزارة للشؤون الدولية إلى جمهورية جورجيا

 م.2018أبريل  13-11خالل الفترة لعقد الجلسة األولى للمشاورات السياسية 

  وضع جمهورية جورجيا على قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة

 الداخلية، وذلك لتشجيع السياحة بين البلدين.عند الوصول وذلك بالتواصل مع وزارة 

  شاركت وزارة خارجية مملكة البحرين في ورشة العمل الثانية للفريق العمل المعني

بالتنمية المستدامة والشاملة والتي نظمتها وزارة خارجية دولة الكويت بالتعاون مع 

 األمانة العامة المؤقتة لمنتدى حوار التعاون اآلسيوي. 

  الي وزير الخارجية، مع معالي وزير خارجية مملكة تايلند الصديقة، االجتماع معترأس

 2018فبراير بشهر ة تايلند الثالث للجنة المشتركة بين مملكة البحرين ومملك

  عقد وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، االجتماع

 البحرين وجمهورية أذربيجان. ملكةاألول للمشاورات السياسية بين م

  حصل سعادة د. خليل إبراهيم حسن سفير مملكة البحرين السابق لدى اليابان، على

وسام الشمس المشرقة والنجوم الذهبية والفضية من أوسمة الربيع االمبراطوري 

 ، تقديًرا لمساهماته في تعزيز عالقات الصداقة بين مملكة البحرين واليابان.٢٠١٨

  معالي وزير الخارجية في الدورة الثامنة لالجتماع الوزاري لمنتدى التعاون مشاركة

العربي الصيني، والتي افتتح أعمالها في مدينة بكين فخامة الرئيس شي جين بينغ 

 بحضور صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

 لهندية المشتركة في المنامة برئاسة معالي عقد االجتماع الثاني للجنة البحرينية ا

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، عن الجانب البحريني ومعالي 

حيث تمت مناقشة السيدة سوشما سواراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، 

ما تم توقيعه  مواضيع ثنائية وإقليمية ودولية عديدة ذات االهتمام المشترك. ومن أبرز

مذكرة تفاهم في مجال الطاقة  من اتفاقات كذلك خالل اجتماعات اللجنة المشتركة:

 مذكرة تفاهم في مجال التعاون في الرعاية الصحية.و المتجددة

 وزير الخارجية، أقيم حفل تدشين كتاب تحت عنوان: "غاندي... وقضايا  تحت رعاية معالي

 العرب والمسلمين" لمؤلفه سعادة السيد عبدالنبي الشعلة.



 عقد االجتماع األول للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين وتركمانستان، وذلك  تم

ية للشؤون الدولية وكيل وزارة الخارجرة الخارجية، برئاسة سعادة بالديوان العام لوزا

 نائب وزير خارجية تركمانستان بديوان عام وزارة الخارجية, وبحضور سعادة 

  االجتماع األول للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا، تم عقد

، برئاسة وكيل 2018أغسطس  2والذي استضافته العاصمة اإلندونيسية جاكرتا، بتاريخ 

ترأس الوفد اإلندونيسي بينما للشؤون الدولية، عن الجانب البحريني  وزارة الخارجية

ية، بوزارة الخارجية سعادة المدير العام لشئون آسيا والمحيط الهادئ والشؤون اإلفريق

سلط االجتماع الضوء على التطور المهم في العالقات السياسية بين ، واالندونيسية

 .1976 الدبلوماسية عامالبلدين منذ بداية العالقات 

  

 

 

 

 

 رابعًا: على صعيد حقوق اإلنسان:

  تشكيلها بناًء  التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان بعد إعادة االجتماع األول للجنةتم عقد

الوزراء  الملكي رئيس صاحب السمو عن الصادر 2017( لسنة 31رقم ) على القرار

 م.2018يناير  23بتاريخ  الموقر وذلك

  أربعة اجتماعات للجنة االتصاالت والمتابعة المنبثقة عن اللجنة التنسيقية  الوزارةنظمت

 .م2018العليا لحقوق االنسان خالل شهر فبراير ومارس ومايو وأغسطس من عام 

 االجتماع التشاوري الثالث لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مطلع هذا  تم عقد

 جمعية أهلية. 16ساعد وزير الخارجية، ومشاركة العام في شهر يناير برئاسة سعادة م

 االجتماع السادس والسابع لفريق العمل البحريني البريطاني المعني بحقوق  عقد

جاء حيث  م،2018في فبراير ويوليو  Joint Human Rights Working Groupاإلنسان 



البريطاني فريق العمل البحريني تكوين هذا الفريق كأحد التوصيات المنبثقة عن 

 .المشترك على المستوى الوزاري

  ع وفد اللجنة األمريكية للحريات الدينية في العالمماالجتماع )USCIRF(  خالل زيارتهم

، حيث تم استعراض جهود مملكة البحرين في مجال التسامح م2018في شهر مارس 

 . في هذا المجال الديني والتعايش السلمي، باإلضافة إلى بحث سبل التعاون

 االجتماع الثالث لفريق العمل المشترك بين مملكة البحرين وهيئة العمل  تم عقد

 م.2018مايو  15الخارجي األوروبي في المنامة بتاريخ 

  المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة العادية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بمقر

 .2018يناير  31-28ي األمانة العامة بجامعة الدول العربية في القاهرة ف

 2018( في يونيو 38، والدورة )2018( في مارس 37في حضور الدورة ) المشاركة ،

 .حقوق اإلنسانألعمال مجلس  2018( في سبتمبر 39والدورة )

 لمجلس حقوق اإلنسان ضمن الوفد  37في الجزء رفيع المستوى للدورة  المشاركة

والذي ألقى كلمة مملكة البحرين أمام  ،رئاسة سعادة مساعد وزير الخارجيةالمشارك ب

 مجلس حقوق اإلنسان في جنيف.

 ( استعراض تقرير مملكة البحرين للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةICCPR )

قامت به مملكة البحرين م، حيث تم تسليط الضوء على ما 2018يوليو  4-3خالل الفترة 

تأتي إعماال لتنفيذ ما ورد في  من جهود وإنجازات وتشريعات وسياسات ومبادرات

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإبراز التجربة الديمقراطية 

 المتقدمة في المملكة أمام اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بجنيف.

  المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات  اإلعالن العربيالمساهمة في صياغة

زيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في يناير وهيئات المجتمع في تع

2018 . 

 الرد على التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية خطوات استباقية عن طريق اذ اتخ

م على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش 2018، حيث تم الرد في شهر فبراير الدولية



(Human Rights Watch)،  المذكورة في التقرير وتصحيح وذلك ردًا على المزاعم

المعلومات المغلوطة الواردة فيه بتقرير أكاديمي بعنوان "تطور حقوق اإلنسان في 

 مملكة البحرين".

  للعهد  قائمة المسائل المتصلة بالتقرير األولي لمملكة البحرينإعداد وتقديم الرد على

  .2018في فبراير  )ICCPR( الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  تقرير مملكة البحرين الرابع المقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع متابعة تقديم

الذي قدمته مملكة البحرين كدولة طرف في مارس  أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(

2018. 

  عن متابعة تنفيذ مملكة البحرين  2018إعداد وتقديم تقرير معلوماتي مفصل في مايو

التي صدرت عند مناقشة تقريري المملكة  (CATمناهضة التعذيب ) لتوصيات لجنة

الثاني والثالث التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

 (.CATالقاسية أو الالإنسانية أو المهينة )

  الذي قدمته  التقرير الطوعي األول ألهداف التنمية المستدامةالمساهمة في إعداد

مملكة البحرين خالل مشاركتها بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية 

ك خالل المستدامة التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بنيويور

 .2018يوليو  18-16الفترة 

  ل تقرير مملكة البحرين التكميلي الدوري األو، تم إعداد وتقديم 2018في سبتمبر

، وتضمن التقرير أحدث التشريعات المقدم للجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق(

 وأبرز المبادرات الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

  بالتقرير الجامع للتقارير الدورية المشاركة في إعداد الرد على قائمة القضايا المتصلة

، والمزمع مناقشتها ن التفاقية حقوق الطفلمن الرابع إلى السادس لمملكة البحري

 .2019للجنة حقوق الطفل في يناير  80خالل الدورة 



   الرد على استفسارات الواليات المتحدة إعداد  المشاركة في 2018في أكتوبر

لالستفادة منها في إعداد التقرير السنوي للحريات  األمريكية حول الحريات الدينية

 .2018الدينية الدولية للعام 

  بإصدار كتيب بعنوان "مملكة البحرين لؤلؤة الحرية وحقوق 2018في سبتمبر ،

اإلنسان" الذي يتضمن أبرز إحصائيات وانجازات مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز 

 حقوق اإلنسان. 

 

 

 

 سادسًا: حوار المنامة 

أقامت وزارة الخارجية وبالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات االستراتيجة منتدى "حوار 

، والذي يعد أحد 2018أكتوبر  28-26المنامة" للسنة الثالثة عشر على التوالي خالل الفترة من 

ية واألمنية واالستقرار اإلقليمي، حيث أهم المنتديات لمناقشة السياسات الخارجية والدفاع

 مشارك. 3000هذا العام أكبر عدد من المشاركين في المؤتمر والذي وصل إلى سجل 

 سابعًا: المجال القانوني:

 السجل المركزي اإللكتروني لكافة االتفاقيات الُمبرمة بين مملكة البحرين  تم تدشين

 .ل والمنظمات الدولية واإلقليميةوالدو

  بشأن الموافقة على تسجيل اتحاد  2457-03قرار مجلس الوزراء الموقر رقم تم تنفيذ

بشأن الموافقة  2464-04الكيميائيين الخليجي في مملكة البحرين، وكذلك القرار رقم 

بشأن  2466-06على تسجيل االتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين، والقرار رقم 

 .( في مملكة البحرينGENالموافقة على تأسيس فرع لشبكة ريادة األعمال العالمية )

 

 ثامنًا: الجانب االعالمي والتقني والفني:



  )انتقال الموقع االلكتروني إلى عالم الحوسبة السحابية )أمازونAmazon Web 

Service. 

 ( في نسختها الثانية، وتم التنفيذ قبل  2018 اطالق حملة ارشادات السفر )امناكم الله

)التلفزيون، وسائل ونشرت على نطاق واسع  بدء موسم السفر في الصيف،

 التواصل االجتماعي، النشرة الدبلوماسية(.

  اطالق حملة للحج وذلك قبل بدء موسم الحج، تتضمن االرشادات الواجب اتباعها قبل

 واثناء فترة الحج.

 نشر التهاني للدول الشقيقة  استحداث صفحات في الوسائل االجتماعية بشأن

، كما يتم نشر صور بشكل اسبوعي الدولسبة االعياد الوطنية لتلك والصديقة بمنا

عن أهم الفعاليات في البحرين وذلك للترويج عن مملكة البحرين كوجهه سياحية 

واقتصادية مميزة، هذا وقد وصل عدد المتابعين في مواقع التواصل االجتماعي حتى 

 كتابة هذا التقرير لـ :

 .توثيق حساب االنستغرام الخاص بوزارة الخارجية 

 سم حقوق اإلنسان في الموقع االلكتروني الخاص بوزارة الخارجية مع اضافة ق

 التحديث الدوي للصفحة.

 والذي يتضمن االعالمين العرب من كافة الصحف  –الدليل اإلعالمي  استحداث

 والقنوات اإلخبارية.

 مشروع "دبلوماسيين نفخر بهم"، والبحث عن السير الذاتية الخاصة بهم،  استحداث

 م.وتوفير صوره

 التفاهم ومذكرات داتهوالمعا اقياتفاالت ظفلح اإللكتروني المركزي السجل تدشين 

األخرى،  والدول البحرين مملكة بين المبرمة يذيةفالتن والبرامج التعاون ومذكرات

 وتاريخ الجغرافي، الدولة موقع بحسب هافوتصني والدولية اإلقليمية والمنظمات

 ة.األجنبي اللغات من اهوغير العربية باللغة وذلك سريانها، وفترة،توقيعها

  ًالسحابية للحوسبة التحول تم ، 2030 االقتصادية البحرين مملكة رؤية على استنادا 

 المعلومات يئةه مشروع ضمن ) AWS ( اإلنترنت لخدمات أمازون على منصة

 .اإللكترونية والحكومة

 ظل في وقامت المعلومات ألمن ثقة برنامج في المعلومات نظم إدارة شاركت 

 .إلكترونية منشورات وإرسال توعوية ورش البرنامج بعمل



 الخارجية وزارة عام ديوان شبكة بين والصوتي االلكتروني الربط مشروع استكمال 

 بالتصديقات الخاصة االلكترونية االنظمة عيلفوت بالخارج البحرين ارات مملكةفوس

 لديوان الرئيسية البدالة تطوير تم وقد اإللكترونية، والتأشيرة المالية واإلدارية والنظم

 عيلفت مع أولى، كمرحلة بالخارج البحرين لمملكة بعثات 8 وربطها ببداالت الوزارة عام

 العمليات بمكتب االتصاالت وتطوير  Video Conferencing )المرئية المؤتمرات خدمة

 .الحديثة بأحدث التقنيات اتصال مركز ليصبح

  المقر الجديد للمعهد الدبلوماسي تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل افتتاح

 خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.

  فوز اثنين من موظفي في برنامج فكرة التابع لمكتب النائب األول لرئيس مجلس

 الوزراء ضمن فكرتي ضيافة والعمل من المنزل.

 برنامج تنمية القيادات التابع لمكتب  اختيار عدد اثنين من موظفي الوزارة للمشاركة في

 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

 

 تاسعا: الجوائز التي تحصلت عليها الوزارة:

 بحصول وزارة الخارجية على عدد من الجوائز: 2018توجت الجهود المبذولة في عام 

 

 الحكومية، الممارسات أفضل بجائزة 2018 الحكومي الملتقى في الخارجية وزارة فوز 

 والمؤتمرات المراسم إدارة أعدته الذي اإللكترونية المراسم خدمات برنامج وذلك عن

 .الصلة ذات الحكومية الجهات وبعض بالمملكة المعتمدة البعثات األجنبية مع

 الشبكات مجال في لإلبداع األوسط الشرق بجائزة الخارجية وزارة فوز Middle East 

Network Innovation 2018 تطبيق أفضل فئة ضمن عشرة الرابعة دورتها في 

 البنية قواعد على طرأ الذي الرقمي التحول مشروع عن الموحدة لألعمال لالتصاالت

 قبل من بالخارج، الدبلوماسية وبعثاتها بالوزارة الموحدة الخاصة لالتصاالت التحتية

 .المتحدة العربية بدولة اإلمارات دبي، في بي تي آي مجموعة

 بجائزة الخارجية وزارة فوز ICT Personality of the year-public sector عليها حاز التي 

 BITX  واالتصاالت التكنولوجيا مؤتمر خالل 2018 العام كشخصية الخارجية معالي وزير
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