
اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمدينة 

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  بوريطة  ناصر  السيد  معالي  أخيه  مع  الرباط، 

ا�فريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة.

يناير٢٢

العدد الثامن والعشرون
يناير ٢٠٢٠

النشرة 
الدبلوماسيــة

 هناك جندي يحمل السالح وهو ا�ساس وهناك جندي
نقطة أي  في  القوة  مكامن  ويكشف  ويدافع   يتكلم 

ممكن أن يخدم فيها بلده

معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية  

عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  استقبل 
البالد المفدى حفظه ا¥ ورعاه، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 

خليفة وزير الخارجية �شرافه على تطوير قدرات الكوادر الدبلوماسية.

يناير٨

نائب جاللة الملك صاحب السمو الملكي ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة نائب 

جاللة الملك ولي العهد يشكر معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة 

وزير الخارجية على ما بذله من جهود طوال مسيرة عمله بالوزارة.

يناير٩

قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية مع سعادة 
والتخطيط  واالستثمار  والتجارة  المالية  وزير  الالن،  لوستو  موريس  السيد 
ومذكرات  ا�تفاقات  من  عدد  على  بالتوقيع  سيشل،  بجمهورية  االقتصادي 

التفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية سيشل.

يناير١٥

 – خليفة  آل  عيسى  بنت  رنا  الشيخة  الدكتورة  (سعادة  التطوير  مسيرة 
وكيل وزارة الخارجية)

الكلمة االفتتاحية لمعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية

الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  الجبير  أحمد  بن  عادل  ا�ستاذ  معالي  الحفل  ضيف  كلمة 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

الدبلوماسية البحرينية في خدمة ا�هداف الوطنية (سعادة الشيخ عبد 
ا¥ بن أحمد آل خليفة – وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية)

جاللة الملك المفدى يستقبل وزير الخارجية ورجال السلك الدبلوماسي

الوطني وحديث حول  ا�من  آل خليفة مستشار  بن حمد  ناصر  الشيخ  لقاء سمو 
"الخطة االستراتيجية ل½من الوطني" 

فيصل  بن  عبدا¥  السيد  (سعادة  الدبلوماسي  الملتقى  أعمال  افتتاح 
الدوسري مساعد وزير الخارجية )

السيد  (سعادة  االنسان  حقوق  منظومة  البحرين  لمملكة  الخارجية  السياسة 
عبدا¥ بن فيصل الدوسري - مساعد الوزير)

١٢ - ١٦
يناير

مقتطفات من حفل الملتقى الدبلوماسي

معالي الشيخ فوار بن محمد آل خليفة يقدم هدية تذكارية إلى 
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة نيابة عن سفراء 

مملكة البحرين المعتمدين في الخارج

آل خليفة يقدم  بن محمد  أحمد  بن  الشيخ خالد  معالي 
هدية تذكارية لمعالي ا�ستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير 

الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية

جائزة أفضل الممارسات في التمثيل الدبلوماسي:
البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى ا�مم المتحدة في نيويورك

جائزة أفضل الممارسات في العمل الدبلوماسي:

إدارة االتصال عن حملة أمناكم ا¥

جائزة الريادة ا�دارية:

سفارة مملكة البحرين لدى مملكة تايلند

جائزة الدبلوماسي المتميز - فئة الديوان العام:

السيدة مريم نبيل آل شريف 

جائزة الدبلوماسي المتميز - فئة بعثات مملكة البحرين بالخارج

السيد محمود سعيد عبدالعال 

من سفارة مملكة البحرين لدى اليابان



يستقبل الخارجية  وزير  مساعد   سعادة 
رئيس مندوبية االتحاد األوروبي

٥ يناير

مملكة التزام  لمتابعة  الوطنية   اللجنة 
الدولي األمن  مجلس  بقرارات   البحرين 

تعقد اجتماعها الخامس

٩ يناير

مواقف

سفارة اقتحام  محاولة  بشدة  تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
الواليات المتحدة األمريكية في بغداد

٢ يناير

 مملكة البحرين تتابع تطورات األحداث في جمهورية العراق الشقيقة
وتؤكد على ضرورة عدم التصعيد

٤ يناير

 وزارة خارجية مملكة البحرين تدين قرار الجمهورية التركية إرسال قوات
عسكرية إلى دولة ليبيا

٥ يناير

استهدف الذي  اإلرهابي  الهجوم  تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
قاعدة عسكرية في جمهورية كينيا

٦ يناير

استهدف الذي  اإلرهابي  الهجوم  تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
موقعًا عسكرًيا في جمهورية النيجر

١٦ يناير

 مملكة البحرين ترحب باإلعالن الختامي للمؤتمر الذي عقد في مدينة
برلين بجمهورية ألمانيا االتحادية بشأن ليبيا

٢٠ يناير

 وزارة خارجية مملكة البحرين تدين بشدة الهجوم اإلرهابي على مسجد
في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة

٢٠ يناير

مقاطعة في  اإلرهابي  الهجوم  تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
سانماتينجا ببوركينا فاسو

٢٢ يناير

 وزارة الخارجية تؤكد على استمرارية عمل بعثة المملكة الدبلوماسية
 في بكين على توفير كامل الدعم لجميع المواطنين المتواجدين في

جمهورية الصين الشعبية

٢٨ يناير

إلى حل للتوصل  الهادفة  الجهود  لكافة  دعمها  تؤكد  البحرين   مملكة 
عادل وشامل للقضية الفلسطينية

٢٩ يناير

شيماء البحراني

بعد   .1924 عام  الهند  جمهورية  في  موثاما)  بي  (سي  ولدت 
دراستها ل�دب ا�نجليزي في تشيناي، قررت أن تخوض امتحانات 
الخدمة المدنية في جمهورية الهند. وقد حصلت سي بي على 
تجتاز  هندية  امرأة  أول  لتكون  امتحانها  في  متميزة  درجات 
أن  بعدها  بي  سي  قررت  الهندية.  المدنية  الخدمة  امتحانات 
التي  التوظيف  لجنة  ولكن  الهندية،  الخارجية  وزارة  إلى  تنضم 
مجددا  الوظيفة  هذه  على  التقديم  بعدم  نصحتها  قابلتها 

بصفتها “غير مناسبة للنساء”.

لم يثِن ذلك سي بي عن مواصلة المحاولة لتحقيق حلمها، بل 
المسؤولين  وإقناع  جدارتها  إثبات  بمحاولة  استمرت 
باستحقاقها لهذه الوظيفة، حتى انضمت لوزارة الخارجية في 
للهند  كسفير  تعيينها  تم  هندية.  دبلوماسية  كأول   1949 عام 
في هنغاريا في عام 1970. أصبحت أول امرأة من داخل الخدمة 
يتم تعيينها سفيرة أيضا عملت سفيرة في أكرا في غانا ، وبعد 

ذلك أصبحت سفيرة هندية في الهاي في هولندا.

سي بي موثاما
 أول دبلوماسية في جمهورية الهند

مقال

قصة دبلوماسية

 هناك في مشرق الشمس

أخبار الوزارة

مع تجتمع  الخارجية  وزارة  وكيل   سعادة 
مساعد الرئاسية  المراسم  رئيس   سعادة 
رئيس جمهورية الفلبين للشؤون الخارجية

٣٠ يناير

ال دعم  المفدى:  الملك  جاللة   قرينة 
أوصل المفدى  الملك  جاللة  من   محدود 
القيادية المناصب  لمختلف   المرأة 

والدبلوماسية

٢٩ يناير

كيف لهذا البلد البعيد الحافل 
هنا  يسحرك..  أن  بالمفاجآت 
فصول  من  هام  فصل  أسرد 
حياتي في اليابان، أضع أصداءه 
الرائعة التي سوف تظل معي 

طالما حييت.

المهنية  مسيرتي  توجت  لقد 
الخارجية  بوزارة  التحقت  منذ 

أثناء  الموقرة في 2009 بشرف العمل عن قرب كزوجة دبلوماسي 
فمن  طوكيو،  في  البحرين  مملكة  سفارة  في  عمله  مهام 
نلتها على  التي  الدبلوماسي  العالم  أبجديات  ا¾ولى في  الدروس 
يد خيرة المسؤولين والرواد في الوزارة، انتقلت لتجربة عملية ثرية 

في تمثيل وطني في الخارج.

 عندما ينطلق ا�نسان من حضارة عريقة وثقافة المعة وضاءة فإن 
المتعة  من  وله  يسير  أمر  أخرى  جديدة  ثقافة  أي  مع  التعايش 
البحرينيين  حال  وذلك   ، الكثير 
جسر  كان  لذا  ترحالهم.  في 
البحرين  بين  الثقافي  التواصل 
بما  ومتواصال  ممتدا  واليابان 
انعكس على سهولة االنخراط 
الياباني  المجتمع  في 

المضياف.

الياباني  المجتمع  كان   كما 
التي  ل�نشطة  االهتمام  كثير 
لزوجات  فكان  بالمرأة  تتعلق 
الثقافية وكان لي الشرف أن  الدبلوماسين العديد من التجمعات 
التي  النسائية  المتحدة  ا¾مم  جامعة  جمعية  في  عضوا  أكون 
والثقافية  الفكرية  والمحاضرات  بالنشاطات  عامرا  محفال  كانت 
في  فعالة  دبلوماسية  أداة  الجمعية  تلك  وكانت   ، واالجتماعية 
تقريب ثقافات المجتمعات المختلفة مع بعضها وإدماجها في 

المجتمع الياباني من خالل ا¾نشطة المختلفة.

لقد أتاحت لي هذه التجربة التعرف على حضارة عريقة وثقافتها 
الممتدة جذورها في أعماق التاريخ، في ذلك ا¾رخبيل من الجزر في 
في  وعالمية  محلية  مؤتمرات  وشهدت  اËسيوي،  الشرق  أقصى 

السياسي  منها  مختلفة  مواضيع 
كما  وغيرها،  واالجتماعي  واالقتصادي 
تنظيم  في  واعتزاز  فخر  بكل  ساهمت 
ظلت  التي  ا¾ولى  التاريخية  الزيارات 
بين  الثنائية  العالقات  عمق  على  شاهدة 
التي  الصديقة،  واليابان  الحبيبة  مملكتنا 
حضرة  سيدي  زيارة  رأسها  على  كان 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
 Ìا حفظه  المفدى  البالد  عاهل  خليفة 
زيارة  أول  وهي   ،2012 العام  في  ورعاه 
الزيارة  ثم  آسيا،  إلى  لجاللته  رسمية 
الملكي  السمو  صاحب  لسيدي  الرسمية 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  ا¾مير 
ا¾ول  النائب  ا¾على  القائد  نائب  العهد 

من  سلسلة  إلى  إضافة   ،2013 العام  في  الوزراء  مجلس  لرئيس 
والتي  البحرين،  مملكة  في  المسؤولين  لكبار  المتنوعة  الزيارات 

كنت شاهدة عليها ومساهمة فيها في إطار فريق عمل متميز.

ومن خالل العمل المتناغم بين سفارة المملكة والمكتب التمثيلي 
لمجلس التنمية االقتصادية في طوكيو، كانت لي الفرصة ¾كون 
مجلس  بها  يقوم  كان  التي  االستثنائية  الجهود  على  شاهدة 
التنمية االقتصادية في سبيل تحقيق رؤية البحرين 2030 من خالل 
الترويج للمملكة كوجهة استثمارية وجذب رؤوس ا¾موال اليابانية 

إليها.

وتشكل الثقافة في اليابان مرتكًزا أساسًيا في تعامالت اليابانيين 
مع غيرهم، لذا كان الجهد في الميدان الثقافي هو ا¾برز وا¾كثر 
وا¾نشطة  الثقافي  التبادل  خالل  من  هناك  تواجدي  أثناء  تشويًقا 
فالثقافة  المختلفة،  اليابانية  المؤسسات  مع  المشتركة  الثقافية 
الفعاليات  الدولية، لذا كانت  العالقات  ثباًتا في  الجسر ا¾كثر  هي 
المدارس  لطالب  وزيارات  معارض  من  السنة  مدار  على  متواصلة 
التلفزيونية  والبرامج  الصحفية  اللقاءات  إلى  اليابانية  والجامعات 

التي تعكس الثقافة البحرينية الثرية بمكوناتها وأدواتها.

تعزيز  في  ا¾ثر  عميق  لها  كان  تجربة  الذاكرة،  من  هنا  وأستدعي   
قامت  حيث  الصديقين،  والشعبين  البلدين  بين  الثقافي  التواصل 
حلقات  سلسلة  بتصوير   NHK اليابانية  والتلفزيون  ا�ذاعة  هيئة 
تتناول  الحلقات  كانت  الياباني،  الرسمي  التلفزيون  على  عرضت 
جرى  حيث  البحرينية،  الثقافة  على  إضاءات  مع  البحريني  المطبخ 
والقت  سكني،  ومقر  المملكة  سفارة  مبنى  بين  الحلقات  تصوير 
التعرف  في  أخذ  الذي  الياباني  المجتمع  استحسان  الحلقات  تلك 

عن قرب على جانب مهم من ثقافتنا الوطنية.

رأيت الكثير هناك، رأيت يوكوهاما وأول ميناء استضاف أول شحنة 
هيروشيما  رأيت   ،1934 العام  في  للخارج  مصدرة  بحرينية  نفط 
والسالم  ا¾من  وإن  نزهة،  ليست  الحروب  إن  وتعلمت  وناجازاكي 
رأيت  العريق،  والتاريخ  كيوتو  رأيت  فقدها،  من  إال  يعرفها  ال  نعمة 
اليابان ومنتخبنا الوطني لكرة القدم يجول على مالعبها  مالعب 
أوديبا  العالم تبحر من  رأيت سفن شباب  الياباني،  الجمهور  مبهًرا 
حاملة خيرة شبابنا وهم يمثلون البحرين ويرفعون علمها، ورأيت 

غيره الكثير الكثير...

تجربة ثرية تمازجت وتناغمت فيها الحضارتين البحرينية واليابانية، 
تسهم  سوف  واجتماعية  عملية  تجربة  الساموراي،  وبالد  دلمون 
وزارة  تتواصل مجدًدا مع  التي  المهنية  المزيد خالل مسيرتي  في 
الخارجية الموقرة، واضعة أمام عيني كلما سبق وأكثر في خدمة 

هذا الوطن العزيز الذي يستحق كل العطاء.


