
النشرة الدبلوماسية

ــه ورعاهــا، رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي  مثلــت المبــادرة الكريمــة مــن لــدن قرينــة عاهــل البــاد المفــدى حفظهــا الّل
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة، بتخصيــص األول مــن ديســمبر مــن كل عــام لاحتفــال بالمــرأة البحرينيــة خطــوة نوعيــة مهمــة فــي مســار 
النهــوض بالمــرأة البحرينيــة، وباتــت حدًثــا بــارًزا 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 

مملكة البحرين واعتراًفا بالدور اإليجابي المؤثر الذي تقوم به.
وهــذه المناســبة العزيــزة تعكــس الرعايــة الكبيــرة التــي توليهــا القيــادة الحكيمــة لســيدي حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
ــه،  ــوزراء الموقــر حفظــه الّل ــن ســلمان آل خليفــة رئيــس ال ــر خليفــة ب ــه ورعــاه، وصاحــب الســمو الملكــي األمي عاهــل البــاد المفــدى حفظــه الّل
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه الّلــه، 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.
ــة فــي كل جوانــب العمــل الوطنــي  ــة دفعــت المــرأة لإلســهام بفعالي ــم قوي ــة خلــت أسســت دعائ واالهتمــام بالمــرأة يعــود إلــى عقــود طويل
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 انطاقــة المجلــس األعلــى للمــرأة فــي العــام 2001م خطــوة فارقــة فــي مســيرة تمكيــن المــرأة، حيــث احتضــن المجلــس مطالــب المــرأة 
ر كل إمكانياتــه وبرامجــه ومبادراتــه مــن أجــل هــذه  ودعــم قضاياهــا وســاعدها بقــوة فــي تحقيــق طموحاتهــا وتعزيــز مكانتهــا وتفعيــل دورهــا، وســخَّ

األهداف، وهو األمر الذي أدى لتفوق المرأة في مختلف المجاالت.
ولهــذا لــم يكــن غريًبــا أن تتخطــى مكاســب وإنجــازات المــرأة الصعيــد الوطنــي إلــى الصعيــد الدولــي والتــي توجــت باإلعــان الرســمي عــن انطــاق 
أعمــال جائــزة األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة العالميــة لتمكيــن المــرأة، وانتخــاب مملكــة البحريــن فــي لجنــة وضــع المــرأة، وحصولهــا علــى 
ــا كأســرع معــدل نمــو لمشــاركة المــرأة فــي النشــاط  عضويــة المجلــس التنفيــذي التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، وعلــى المركــز األول دولًي

االقتصادي وفًقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية في عام 2016م.
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.

يوم المرأة البحرينية

معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية

مملكة البحريننشرة شهريةنوفمبر ٢٠١٧ العدد العاشر

قمة أخوية بحرينية أردنية بالمنامة
جاللة الملك المفدى: أهمية وحدة الصف 

العربي في مواجهة التدخالت الخارجية
صاحـــب  حضـــرة  أشـــاد  نوفمبـــر:   ١4 المنامـــة، 
ــل  ــة عاهـ ــن عيســـى آل خليفـ ــد بـ ــة الملـــك حمـ الجالـ
ـــه ورعـــاه بعمـــق العاقـــات  البـــاد المفـــدى حفظـــه الّل
مـــع المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة التـــي 
والتنســـيق  التفاهـــم  مـــن  طويـــًا  تاريًخـــا  تجســـد 
ومـــا  والشـــعبي،  الرســـمي  المســـتويين  علـــى 
كافـــة. األصعـــدة  علـــى  تقـــدم  مـــن  تشـــهده 
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال جالـــة الملـــك المفـــدى ألخيـــه 
جالـــة العاهـــل األردنـــي الملـــك عبدالّلـــه الثانـــي، 
ــلمان  ــر سـ ــي األميـ ــمو الملكـ ــب السـ ــور صاحـ وبحضـ
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، حيـــث أكـــدا على 
أهميـــة وحـــدة الصـــف بيـــن الـــدول العربيـــة، والوقـــوف 
ــام كافـــة محـــاوالت التدخـــل الخارجـــي فـــي  بحـــزم أمـ
شـــؤونها. وشـــدد العاهـــل األردنـــي علـــى وقـــوف 
ـــد  ـــة فـــي مواجهـــة أي تهدي ـــب المملك ـــى جان ـــاده إل ب
ألمنهـــا واســـتقرارها، مؤكـــًدا أن أمـــن دول الخليـــج 
العربـــي ركيـــزة أساســـية ألمـــن واســـتقرار المنطقـــة.

عاهل الباد المفدى أثناء جلسة مباحثات مع العاهل األردني
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لدى حضوره حفل افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي
جاللــة الملــك المفــدى يشــيد بعمــق العالقــات األخويــة مــع اإلمــارات ونهجهــا الثقافــي 

والحضاري  

لدى مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري العربي بالقاهرة
معالي وزير الخارجية يدعو إلى التصدي إليران وأذرعها اإلرهابية

القاهــرة، ١9 نوفمبــر: دعــا معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد 
ــة إلــى  ــر الخارجيــة، الــدول العربي بــن محمــد آل خليفــة، وزي
تحمــل مســؤوليتها فــي تفعيــل العمــل المشــترك من أجل 
صــون األمــن القومــي العربــي، والتصــدي لتدخــات إيــران 
الخطيــرة فــي شــؤون المنطقــة وأذرعهــا اإلرهابيــة وأكبرهــا 
وســوريا. والعــراق  لبنــان  فــي  الموجــود  الّلــه«  »حــزب 
ــدى مشــاركته فــي اجتمــاع  ــة، ل ــر الخارجي ــي وزي ــد معال وأك
العربيــة  الــدول  جامعــة  لمجلــس  العاديــة  غيــر  الــدورة 
كيفيــة  لمناقشــة  بالقاهــرة  الــوزاري  المســتوى  علــى 
الداخليــة  الشــؤون  فــي  اإليرانيــة  للتدخــات  التصــدي 
العربيــة، أن تفجيــر أنبــوب النفــط البحرينــي واســتهداف 
اعتــداءات  سلســلة  ضمــن  يأتيــان  بصــاروخ،  الريــاض 
المنطقــة. فــي  إيــران  تعمــل لصالــح  أطــراف  قبــل  مــن 
وأشــار معالــي وزيــر الخارجيــة إلــى أن الجمهوريــة اللبنانيــة 
بلــد عربــي شــقيق ومحــل محبــة وتقديــر، إال أنهــا تتعــرض 
للســيطرة التامــة مــن حــزب الّلــه اإلرهابــي، مطالًبــا بــأن 
يكــون العمــل العربــي المشــترك أكثــر فعاليــة فــي تثبيــت 
ــا عــن شــكره للمملكــة  األمــن واالســتقرار بالمنطقــة، معرًب

العربيــة الســعودية علــى دعوتهــا لهــذا االجتمــاع الهــام.
هذا وقد أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى 
الــوزاري سياســة الحكومــة اإليرانيــة وتدخاتهــا المســتمرة 
فــي الشــؤون العربيــة، وجميــع األعمــال اإلرهابيــة التــي 
تقــوم بهــا إيــران فــي مملكــة البحريــن وآخرهــا تفجيــر خــط 
األســلحة  وتهريــب  اإلرهابييــن  وتدريــب  النفــط،  أنابيــب 
والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، مؤكًدا على ما يلي:
مــن  تتخــذه  مــا  جميــع  فــي  البحريــن  مملكــة  دعــم   -
والجماعــات  اإلرهــاب  لمكافحــة  وخطــوات  إجــراءات 

اإلرهابية، للحفاظ على أمنها واستقرارها.  
- تحميــل حــزب اللــه اللبنانــي اإلرهابــي مســؤولية دعــم 
العربيــة. الــدول  فــي  اإلرهابيــة  والجماعــات  اإلرهــاب 
إيــران  مــن  الممولــة  الفضائيــة  القنــوات  حظــر   -
العربيــة. الصناعيــة  األقمــار  علــى  تبــث  والتــي 
بمخاطبــة  نيويــورك  فــي  العربيــة  المجموعــة  تكليــف   -
رئيــس مجلــس األمــن لتوضيــح االنتهــاكات اإليرانيــة لقراري 
مجلــس األمــن، بشــأن تطويــر برنامــج الصواريــخ الباليســتية 
باألســلحة. اليمــن  فــي  اإلرهابيــة  الميلشــيات  وتزويــد 

معالي وزير الخارجية أثناء مشاركته في االجتماع الوزاري العربي بالقاهرة

جانب من االجتماع الوزاري العربي بالقاهرة

عاهل الباد المفدى أثناء تجوله في متحف اللوفر أبوظبي

صاحــب  حضــرة  أشــاد  نوفمبــر:   8 أبوظبــي، 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
ــه ورعــاه بعمــق  عاهــل البــاد المفــدى حفظــه الل
مملكــة  بيــن  تربــط  التــي  األخويــة  العاقــات 
البحريــن واإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة، 
وخاصــة  األصعــدة  كافــة  علــى  وتقدمهــا 
والمتاحــف. والفنــون  الثقافــة  مجــاالت  فــي 
 وأكد جالة الملك المفدى، لدى حضوره حفل افتتاح 
متحــف اللوفــر أبوظبــي، أن هــذا المتحــف الــذي 
المعماريــة  الثقافــة  مــن  تصميمــه  اســتوحى 
فيهــا  يمتــزج  جديــدة  وجهــة  أصبــح  العربيــة 
معاصــرة  بإبداعــات  العالمــي  التاريخــي  اإلرث 
تواصلهــا  فــي  اإلمــارات  نهــج  تعكــس 

الثقافــي مــع مختلــف الحضــارات، وســعيها المســتمر لمــد جســور العلــم والمعرفــة مــع كافــة شــعوب العالــم. 
ــره إلــى أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم  ــة الملــك المفــدى عــن شــكره وتقدي وأعــرب جال
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 
جالتــه 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 الجالة عاهل الباد المفدى مع فخامة الرئيس الفرنسي وجالة الملك المغربي وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي بمتحف اللوفر

عاهل الباد المفدى خال افتتاح متحف اللوفر أبوظبي



٥ ٤

ــة  ــفير دولـ ــادر سـ ــد عبدالقـ ــه محمـ ــيد طـ ــعادة السـ ــاد سـ أشـ
فلســـطين الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحريـــن بالجهـــود التـــي 
تبذلهـــا مملكـــة البحريـــن ووقوفهـــا الدائـــم مـــع الشـــعب 
الفلســـطيني فـــي نضالـــه العـــادل، موجهـــًا التحيـــة والتقديـــر 
لحضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه الّلـــه ورعاه، الداعـــم الدائـــم 
لفلســـطين فـــي كل المحافـــل العربيـــة و الدوليـــة، مقـــدًرا 
ــر  ــرص الكبيـ ــة والحـ ــود المحترمـ ــه كل الجهـ ــت ذاتـ ــي الوقـ فـ
رأســـها  وعلـــى  البحرينيـــة  الخارجيـــة  وزارة  تبذلهـــا  التـــي 
خليفـــة  آل  بـــن محمـــد  أحمـــد   بـــن  خالـــد  الشـــيخ  معالـــي 
الفلســـطينية  القضيـــة  عدالـــة  إبـــراز  فـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
وضـــرورة إيجـــاد حـــل عـــادل لهـــا فـــي كافـــة المحافـــل.   
يـــدرك المجتمـــع  اليـــوم  وأضـــاف ســـعادته: وفـــي هـــذا 
الدولـــي حقيقـــة أن الشـــعب الفلســـطيني لـــم يحصـــل علـــى 
حقوقـــه كمـــا حددتهـــا الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي 
وعـــودة  والســـيادة  الناجـــز  الوطنـــي  واالســـتقال  الحريـــة 
الاجئيـــن لديارهـــم و ممتلكاتهـــم التـــي أبعـــدوا عنهـــا غصًبـــا.  

                   
القيـــادة  جهـــود  نبـــارك  التضامـــن  يـــوم  فـــي  وقـــال: 
الفلســـطينية وعلـــى رأســـها ســـيادة الرئيـــس الفلســـطيني 
علـــى  ارتكـــزت  والتـــي  مـــازن«  »أبـــو  عبـــاس  محمـــود 
المقاومـــة الشـــعبية والحـــراك السياســـي والدبلوماســـي 
ــر  ــرام وتقديـ ــا زالـــت محـــل احتـ والقانونـــي، حيـــث كانـــت ومـ
ــب  ــارات ومكاسـ ــن انتصـ ــه مـ ــا حققتـ ــم لمـ ــع دول العالـ جميـ

سياســـية ودبلوماســـية لشـــعبنا و قضيتـــه العادلـــة والتـــي 
ــتقلة  ــة مسـ ــي دولـ ــا فـ ــا وحقنـ ــكنا بأرضنـ ــى تمسـ ــد علـ تؤكـ
العالـــم. شـــعوب  بـــكل  أســـوة  الوطنـــي  ترابنـــا  علـــى 
بالقـــول:  الصحفـــي  تصريحـــه  ســـعادته  وتابـــع 
الشـــاهد  هـــي  و  المتحـــدة  األمـــم  جهـــود  نقـــدر 
والتـــي  الصهيونـــي   االحتـــال  جرائـــم  علـــى  الحـــي 
النكبـــة. منـــذ  شـــعبنا  معانـــاة  مـــن  بعضـــا   خففـــت 

الفلســـطينية  القيـــادة  تبـــدي  قائـــًا:  ســـعادته  واختتـــم 
اســـتعدادها منـــذ ســـنوات للوصـــول إلـــى حـــل للصـــراع بمـــا 
ينســـجم مـــع القـــرارات الدوليـــة التـــي تنـــص علـــى قيـــام 
دولـــة فلســـطينية مســـتقلة علـــى األراضـــي التـــي احتلـــت 
عـــام 1967م وعاصمتهـــا القـــدس  الشـــرقية، وإيجـــاد حـــل 
عـــادل لقضيـــة الاجئيـــن الفلســـطينيين حســـب قـــرار األمـــم 
المتحـــدة )194(، ولكنهـــا تواجـــه بصلـــف وغطرســـة إســـرائيلية 
تقـــف حجـــر عثـــرة أمـــام الســـام ومتطلباتـــه، وشـــعبنا بانتظـــار 
ــحاب  ــرائيلي لإلنسـ ــط الدولـــي علـــى اإلحتـــال اإلسـ الضغـ
مـــن األراضـــي الفلســـطينية لينعـــم الشـــعب الفلســـطيني 

بالسام والحرية أسوة بكافة شعوب العالم. 
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تحركات دبلوماسية تحركات دبلوماسية

 النشرة الدبلوماسية | نوفمبر ٢٠١٧ 

معالي وزير الخارجية خال ترؤسه اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المشترك

تصريح لســـعادة الســـفير األمريكـــي ويليام 
روبـــوك »للنشـــرة الدبلوماســـية« بمناســـبة 

انتهاء فترة عمله في مملكة البحرين 
 

»أتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل لجميـــع أصدقائـــي وزمائـــي 
و  وزارات  وجميـــع  البحرينيـــة  الخارجيـــة  وزارة  فـــي 
كل  علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  مؤسســـات 
خـــال  ودعـــم  مســـاعدة  مـــن  لـــي  قدمتمـــوه  مـــا 
المتحـــدة  الواليـــات  كســـفير  منصبـــي  تولـــي  فتـــرة 
اســـتمرت  التـــي  و  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  األمريكيـــة 
العاليـــة،  مهنيتكـــم  أفتقـــد  ســـوف  ســـنوات.  ثـــاث 
وزمالتكـــم لـــي و لطفكـــم معـــي عندمـــا أغـــادر البحريـــن.

تتمتعـــان  المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  إن 
بصداقـــة قويـــة يعـــود تاريخهـــا إلـــى أكثـــر مـــن مائـــة 
عـــام. لقـــد أصبحـــت تلـــك الصداقـــة شـــراكة اســـتراتيجية 
وعاقاتنـــا  الوطيـــدة  األمنيـــة  عاقتنـــا  علـــى  ترتكـــز 
االقتصاديـــة الحيويـــة والروابـــط الثقافيـــة التـــي توحدنـــا 

منذ تأســـيس مستشـــفى 
األمريكيـــة  اإلرســـالية 
ـــة  ـــن فـــي نهاي فـــي البحري

القرن التاسع عشر. 
الدائمـــة  الشـــراكة  هـــذه 
بكثيـــر  أكبـــر  هـــي 
أو  فـــرد  أي  مـــن 
و  واحـــدة.  مؤسســـة 
بأننـــي  جـــًدا  فخـــور  أنـــا 
اســـتطعت أن ألعـــب دوًرا 
ــذا  ــز هـ ــًرا فـــي تعزيـ صغيـ
ولكنـــي  المهـــم،  اإلرث 
ــًا أننـــي بـــدون  أعلـــم أيضـ
دعـــم األفـــراد المتفانيـــن 

نجحـــت  لمـــا  الخارجيـــة  وزارة  فـــي  هنـــا  والموهوبيـــن 
فـــي تحقيـــق ذلـــك. لقـــد عملنـــا مًعـــا علـــى بنـــاء شـــراكة 
ـــا فـــي موقـــع قـــوي لقـــرن قـــادم آخـــر. ـــة تضـــع بلدين متين
والنجـــاح  بالســـعادة  جميًعـــا  لكـــم  تمنياتـــي 

في السنوات القادمة.«  

مساعد وزير الخارجية يشيد
بعالقات الصداقة والتعاون مع اليابان

عبدالّلـــه  الســـيد  ســـعادة  أشـــاد  نوفمبـــر:   3 المنامـــة، 
بـــن فيصـــل بـــن جبـــر الدوســـري مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة، 
لـــدى اســـتقباله ســـعادة الســـيد ماساهيســـا ســـاتو وزيـــر 
ــق  ــد المرافـ ــان والوفـ ــي اليابـ ــة فـ ــؤون الخارجيـ ــة للشـ الدولـ
البلديـــن  بيـــن  والتعـــاون  الصداقـــة  بتطـــور عاقـــات  لـــه، 
ــة  ــر الدولـ ــا أكـــد وزيـ الصديقيـــن فـــي المجـــاالت كافـــة. فيمـ
اليابانـــي تطلـــع بـــاده إلـــى مزيـــد مـــن التعـــاون بمـــا يحقـــق 
الصديقيـــن. والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح 

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية: آفاق واعدة للعالقات مع بولندا

الشـــيخ  الدكتـــور  ســـعادة  قـــام  نوفمبـــر:   ١١-9 وارســـو، 
عبدالّلـــه بـــن أحمـــد آل خليفـــة وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
الصديقـــة،  بولنـــدا  جمهوريـــة  إلـــى  عمـــل  بزيـــارة  الدوليـــة 
التقـــى خالهـــا ســـعادة الســـيدة يوانـــا فرونيتســـكا وكيـــل وزارة 

والدبلوماســـية  اإلنمائـــي  التعـــاون  لشـــؤون  الخارجيـــة 
الســـيد  وســـعادة  اإلنســـان،  وحقـــوق  االقتصاديـــة 
البولنـــدي. البرلمـــان  رئيـــس  نائـــب  تيرليســـكي  ريـــزارد 

واســـتعرض ســـعادة الوكيـــل ســـبل تعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة، 
وتطـــورات األوضـــاع علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة، 
وإرســـاء التفاهـــم بيـــن وزارتـــي خارجيـــة البلديـــن، باعتبارهـــا ركيـــزة 
مهمـــة فـــي بنـــاء شـــراكة متناميـــة فـــي إطـــار توافـــق الـــرؤى 
ــدة  ــيًرا إلـــى فـــرص واعـ ــتركة، مشـ ــع المشـ ــح والمنافـ والمصالـ
والجماعـــي. الثنائـــي  الصعيديـــن  علـــى  أرحـــب  آفـــاق  لبلـــوغ 

ومـــن جانبهـــا، ثمنـــت وكيـــل وزارة الخارجيـــة البولنديـــة الخطـــوات 
كدولـــة  البحريـــن،  لمملكـــة  التنمويـــة  والجهـــود  اإلصاحيـــة 
مهمـــة وصديقـــة لبادهـــا فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، 
تقـــارب  إلـــى  البولنـــدي  البرلمـــان  رئيـــس  نائـــب  أشـــار  فيمـــا 
ـــز التعـــاون الدولـــي  ـــكا البلديـــن فـــي تعزي ـــة ل السياســـة الخارجي
نشـــر  جهـــود  ودعـــم  الدولـــي،  القانـــون  واحتـــرام  والتنميـــة، 
الشـــؤون  فـــي  تدخـــات  أي  الســـام واالســـتقرار، ورفـــض 
البحريـــن. مملكـــة  بينهـــا  ومـــن  المنطقـــة  لـــدول  الداخليـــة 

رنـــا  الشـــيخة  الدكتـــورة  ســـعادة  أشـــادت  نوفمبـــر:   ١5 طوكيـــو، 
بنـــت عيســـى آل خليفـــة وكيـــل وزارة الخارجيـــة, بعاقـــات الصداقـــة 
واليابـــان،  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة  المتميـــزة  والتعـــاون 
الزيـــارات رفيعـــة  تبـــادل  كبيـــًرا فـــي ظـــل  والتـــي تشـــهد تطـــوًرا 
الصديقيـــن، معربـــة  البلديـــن  قيادتـــي  بيـــن  المســـتوى الســـيما 
عـــن تطلعهـــا لزيـــارة معالـــي وزيـــر خارجيـــة اليابـــان إلـــى المنامـــة 
المنامـــة. حـــوار  فـــي  للمشـــاركة   2017 ديســـمبر  شـــهر  فـــي 
جـــاء ذلـــك لـــدى زيـــارة وكيـــل وزارة الخارجيـــة إلـــى طوكيـــو واســـتعراضها 
مـــن  عـــدد  مـــع  الخبـــرات  وتبـــادل  الثنائـــي  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل 
أصحـــاب الســـعادة كبـــار المســـؤولين فـــي الحكومـــة اليابانيـــة، وفـــي 
ــة للشـــؤون  ــب وزيـــر الخارجيـ ــم الســـيد Manabu Horii نائـ مقدمتهـ
الـــوزراء،  مجلـــس  عضـــو   Tokunori Koda والســـيد  البرلمانيـــة، 
الشـــرق األوســـط  العـــام لشـــؤون  المديـــر   Hirosh Oka والســـيد 
إدارة  مديـــر   Yutaka Arima والســـيد  الخارجيـــة،  بـــوزارة  وأفريقيـــا 
المـــوارد البشـــرية بالـــوزارة، والســـيدة  Naoko Saiki  مديـــرة المعهـــد 
ــيد Yasuhisa Shiozaki رئيـــس  ــة إلـــى السـ الدبلوماســـي، باإلضافـ
 Koichi جمعيـــة الصداقـــة البرلمانيـــة اليابانيـــة - البحرينيـــة، والســـيد
Kawan رئيـــس جمعيـــة التعـــاون االقتصـــادي البحرينـــي اليابانـــي.

وكيل وزارة الخارجية تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع اليابان

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني..

السفير الفلسطيني لـ»النشرة الدبلوماسية«:
جالة الملك الداعم الدائم لفلسطين  

ونحترم جهود »الخارجية البحرينية« في إبراز 
عدالة القضية الفلسطينية

سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين

مساعد وزير الخارجية مع وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية

وكيل الوزارة للشؤون الدولية أثناء أحد اجتماعاته في بولندا

وكيل وزارة الخارجية مع نائب وزير خارجية اليابان للشؤون البرلمانية

سفير الواليات المتحدة األمريكية السابق
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3.  يشـــهد لســـعادتكم انجـــازات طيبـــة فـــي وزارة 
الخارجيـــة، ولعـــل مـــن أهمهـــا انشـــائكم إلدارة اإلعـــالم 
والدراســـات والبحـــوث، »إدارة االتصـــال حالًيـــا«.. فهـــل 
ــذه اإلدارة؟ ــيس هـ ــة تأسـ ــن تجربـ ــا عـ ــم أن تحدثونـ لكـ

لقـــد جـــاء اســـتحداث إدارة اإلعـــام والدراســـات والبحـــوث بوزارة 
الخارجيـــة، وحملـــي شـــرف مســـؤولية إدارتهـــا بالفتـــرة الماضية، 
باالســـتفادة مـــن خبرتـــي األكاديميـــة والمهنيـــة الســـابقة بهـــذا 
ــة تتطلـــب وضـــع خطـــط  ــات الخارجيـ ــإدارة السياسـ ــال، فـ المجـ
ذلـــك  فـــي  بإتقـــان، مســـتندة  إعاميـــة موجهـــة ومرســـلة 
علـــى دراســـات تقـــرأ الماضـــي بعنايـــة، وتـــدرس مســـتجدات 
البحـــوث  أمـــا  بفطنـــة.  المســـتقبل  وتستشـــرف  الحاضـــر، 
ــا األداة العلميـــة المعتبـــرة، لتكـــون دليـــًا فـــي مســـيرة  فإنهـ
ــًرا. ــا ومؤثـ ــون وازًنـ ــا أن يكـ ــد لعملهـ ــة، تريـ ــخصية إداريـ أّي شـ

وعندمـــا عرضـــت تصـــور اســـتحداث إدارة اإلعـــام والدراســـات 
والبحـــوث بالـــوزارة علـــى معالـــي الوزير، لم يتـــردد في الترحيب 
بشـــدة، وذلـــك نابـــع مـــن اطاعـــه الواســـع علـــى تطـــور العمـــل 
مـــن  باالســـتفادة  الكبيـــر،  الثقافـــي  وأفقـــه  الدبلوماســـي 
الخبـــرات والتجـــارب العربيـــة واألجنبيـــة الناجحة في هذا المجال. 

والتـــي  بالـــوزارة،  االتصـــال  بـــإدارة  اليـــوم  فخـــورة  وإننـــي 
تمثـــل وريًثـــا يحمـــل تركـــة ثقافيـــة ومهنيـــة هامـــة، وبقيـــادة 
شـــخصيات جديـــرة بتولـــي هـــذا الموقـــع الهـــام بهيـــكل الـــوزارة.

ــة  ــم لجنـ ــعادتكم توليكـ ــام سـ ــن مهـ ــن ضمـ 4.  كان مـ
ــن  ــة بتمكيـ ــوزارة والمعنيـ ــي الـ ــرص« فـ ــؤ الفـ »تكافـ
األمـــر؟ هـــذا  فـــي  تحقـــق  مـــا  أبـــرز  فمـــا  المـــرأة. 

قـــرار تشـــكيل لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بـــوزارة الخارجيـــة نابـــع 
ــر النســـائي  ــادة الـــوزارة بأهميـــة ايـــاء العنصـ مـــن قناعـــة قيـ
ــز  ــد ارتكـ ــة. وقـ ــاءة واألهليـ ــر الكفـ ــق معاييـ ــر وفـ ــا أكبـ اهتماًمـ
للنهـــوض  الوطنيـــة  االســـتراتيجية  علـــى  اللجنـــة  تشـــكيل 
بالمـــرأة التـــي أقرهـــا جالـــة الملـــك فـــي عـــام 2005م، وأعلنتهـــا 
ــم آل  ــت ابراهيـ ــبيكة بنـ ــرة سـ ــي األميـ ــمو الملكـ ــة السـ صاحبـ
خليفـــة قرينـــة جالـــة الملـــك رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة.

البحريـــن  رؤيـــة  مـــع  منســـجًما  اللجنـــة  تشـــكيل  جـــاء  وقـــد 
االقتصاديـــة 2030، ومـــا ذهبـــت إليـــه االســـتراتيجية الوطنيـــة 
مـــن محـــاور هامـــة، تصـــب فـــي مجملهـــا نحـــو اســـراع الخطـــى 

واجتماعًيـــا. واقتصادًيـــا  سياســـًيا  المـــرأة  تمكيـــن  لزيـــادة 

أنهـــا  الـــوزارة  ســـجل  فـــي  المنيـــرة  اإلضـــاءات  ومـــن 
المؤسســـة  مـــع  بالمناقشـــات  الحكومـــي  الجانـــب  مثلـــت 
عـــدم  شـــريطة  )ســـيداو(،  اتفاقيـــة  إلقـــرار  التشـــريعية، 
هـــذه  إدمـــاج  جـــرى  وقـــد  اإلســـامية،  للمبـــادئ  تعرضهـــا 
االتفاقيـــة األمميـــة الهامـــة ضمـــن التشـــريعات الوطنيـــة.

ــي  ــه حكومـ ــياق توجـ ــي فـــي سـ ــة يأتـ ــذه اللجنـ ــكيل هـ إن تشـ
مشـــترك، وتفعيـــًا لتعميـــم وزارة الماليـــة بشـــأن االعتمـــادات 
العامـــة،  الميزانيـــة  بتنفيـــذ  الخاصـــة  واللوائـــح والتعليمـــات 
والـــذي تضمـــن بنـــًدا خاًصـــا حـــول تطبيـــق مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص 
قـــرار  وكذلـــك  المـــرأة،  الحتياجـــات  المســـتجيبة  والميزانيـــة 
ــان  ــاء لجـ ــنة 2014 بإنشـ ــة رقـــم 4 لسـ ــة المدنيـ مجلـــس الخدمـ
دائمـــة لتكافـــؤ الفـــرص فـــي جميـــع الـــوزارات والمؤسســـات 
الرســـمية بهـــدف وضـــع اآلليـــة الممكنـــة لتفعيـــل المبـــادرات 
المتعلقـــة بإدمـــاج احتياجـــات المـــرأة فـــي إطـــار تكافـــؤ الفـــرص.

الشـــؤون  فـــي  الســـابقة  مســـؤوليتكم  بحكـــم    .5
تنظـــرون  كيـــف  والمنظمـــات..  اآلفروآســـيوية 
لمســـتقبل العالقـــات البحرينيـــة مـــع تلـــك الـــدول؟ 
الجانـــب؟ هـــذا  فـــي  تطـــورات  هنـــاك  وهـــل 

أود أن أشـــير الـــى أن تجربـــة البحريـــن المتقدمـــة بتمكيـــن المـــرأة 
ــارة  ــن القـ ــمل مـ ــد أشـ ــذا البعـ ــي، وهـ ــام أممـ ــى باهتمـ تحظـ
األفريقيـــة والقـــارة اآلســـيوية، وذلـــك يتجلـــى مـــن خـــال 
إطـــاق النســـخة العالميـــة لجائـــزة األميـــرة ســـبيكة بنـــت ابراهيـــم 
آل خليفـــة لتمكيـــن المـــرأة، وذلـــك بعـــد توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم 
بيـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة وهيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة. 

ــم  ــرأة باألمـ ــع المـ ــة وضـ ــة لجنـ ــا وصلـــت البحريـــن لعضويـ كمـ
المتحـــدة للفتـــرة مـــن 2017 – 2021، ولعضويـــة المجلـــس 
التنفيـــذي التابـــع لهيئـــة األمم المتحدة للفترة من 2017- 2019.

أمـــا إقليمًيـــا، فـــإن المنامة اعتمـــدت أول عاصمة للمرأة العربية 
ـــة  ـــًدا باســـم المجموع ـــا موح ـــن بياًن بالعـــام 2017، ألقـــت البحري
ـــة  ـــل المجموعـــة مـــع أعضـــاء لجن ـــة وبتكليـــف منهـــا لتمثي العربي
وضـــع المـــرأة فـــي األمـــم المتحـــدة، وهـــذا األمـــر يعكـــس ثقـــة 
المجتمـــع الدولـــي بالتجربـــة البحرينيـــة الرائـــدة والمســـتمرة.

1. جـــاء تعيينكـــم فـــي منصبكـــم الجديـــد كأول  امـــرأة  
تتولـــى منصـــب وكيـــل لـــوزارة الخارجيـــة البحرينيـــة 
العربـــي  الخليـــج  ودول  البـــالد  مســـتوى  علـــى 
ــا هـــو تعليقكـــم الكريـــم بهـــذا الخصـــوص؟ ــا.. مـ أيًضـ

التعييـــن تكليـــف ســـاٍم مـــن جالـــة الملـــك المفـــدى وثقـــة غاليـــة 
مـــن أجـــل االضطـــاع بواجبـــات وظيفية ووطنية بمرفق ســـيادي 
يمثـــل واجهـــة البحريـــن الحضاريـــة. إننـــي أقـــرأ الثقـــة الملكيـــة 
الســـامية باعتبارهـــا حلقـــة ضمـــن ركيـــزة تمكيـــن المـــرأة وتوســـيع 
حضورهـــا بدوائـــر صنـــع القـــرار، وهـــذه الركيـــزة إحـــدى األعمـــدة 
الملـــك.  لجالـــة  الكبيـــر  االصاحـــي  للمشـــروع  األساســـية 

ـــت  ـــة، جعل ـــذ عقـــود طويل ـــة من ـــادة فإنهـــا الزمـــة بحريني أمـــا الري
ـــه ومؤسســـاته  ـــا فـــي نهضت ـــًدا طليعًي ـــة بل ـــا الغالي مـــن مملكتن
الدســـتورية ورعايتـــه لحقـــوق المـــرأة. وإن التعييـــن الملكي يأتي 
فـــي ســـياق حلقـــة متصلـــة غيـــر منقطعة مـــن االهتمـــام بالكوادر 
الوطنيـــة النســـائية الجديـــرة بحمـــل واجـــب المســـؤولية الوطنيـــة.

فـــي  النســـائي  التعليـــم  دخـــول  شـــهدت  البحريـــن 
خليجيـــة  نســـائية  جمعيـــة  أول  وتأســـيس  1928م،  العـــام 
باقتـــراع  البحرينيـــة  وشـــاركت  الخمســـينات،  عقـــد  منـــذ 
الكثيـــر. وغيرهـــا  العشـــرينات،  بعقـــد  البلـــدي  المجلـــس 

كمـــا شـــغلت المـــرأة البحرينية مواقـــع متقدمة وأصبحت صانعة 

قـــرار مثـــل: وزيـــرة وســـفيرة ورئيـــس الجمعيـــة العامـــة لألمـــم 
المتحـــدة ورئيســـة جامعـــة ورئيســـة تنفيذيـــة لشـــركة أو هيئـــة 
وعضـــو بالمجلـــس البلـــدي وعضـــو بمجلـــس النـــواب فضـــا عـــن 
ارتفاع نسبة مشاركتها بالسلطة القضائية وبلغت قرابة %4.7.

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

وكيـــل وزارة الخارجيـــة يمثـــل أحـــد الســـواعد اليمنـــى لمعالـــي 
ــة  ــد آل خليفـ ــن محمـ ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــيخ خالـ ــة الشـ ــر الخارجيـ وزيـ
فـــي حمـــل عـــبء حقيبـــة الـــوزارة ومســـؤولياته الدســـتورية 
والقانونيـــة. وبـــا شـــك فإننـــي ســـأكون بعاقـــة تنظيميـــة 
متصلـــة ضمـــن األهـــداف االســـتراتيجية التـــي أقرتهـــا قيـــادة 
الـــوزارة، وشـــاركت بفاعليـــة فيهـــا مـــن خـــال موقعـــي الســـابق.

كمـــا ســـأعكف علـــى تقديـــم الخطـــط والبرامـــج والمشـــروعات 
التـــي تجعـــل الـــوزارة مســـتمرة فـــي تقديـــم دورهـــا الوطنـــي 
وفـــق مـــا تعهـــدت بـــه ببرنامـــج عمـــل الحكومـــة، الـــذي أقـــره 
الرابـــع،  التشـــريعي  الفصـــل  بدايـــة  فـــي  النـــواب  مجلـــس 
الـــذي   ،2017 الحكومـــي  الملتقـــى  بمقـــررات  األخـــذ  مـــع 
الجهـــات. لجميـــع  الحكومـــي  للعمـــل  طريـــق  خارطـــة  يمثـــل 
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سعادة وكيل وزارة الخارجية لـ»النشرة الدبلوماسية«:
ــة وحلقــة ضمــن  ــة غالي ــة ثقــة ملكي تعيينــي فــي منصــب وكيــل وزارة الخارجي

ركيــزة تمكيــن المــرأة

أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية أن تعيينها في هذا المنصب هو 
تكليـــف وثقـــة غاليـــة مـــن حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل الباد المفـــدى حفظه الله ورعاه، 
مشـــيرة إلى أن هذه الثقة الملكية الســـامية تعتبر حلقة ضمن ركيزة تمكين المرأة وتوســـيع حضورها بدوائر صنع القرار.

والبرامـــج  الخطـــط  تقديـــم  علـــى  تعكـــف  أنهـــا  الدبلوماســـية«   »النشـــرة  مـــع  لقـــاء  فـــي  ســـعادتها  وقالـــت 
تعهـــدت  مـــا  وفـــق  الوطنـــي  دورهـــا  تقديـــم  فـــي  الخارجيـــة مســـتمرة  وزارة  مـــن  تجعـــل  التـــي  والمشـــروعات 
بـــه ببرنامـــج عمـــل الحكومـــة، الـــذي أقـــره مجلـــس النـــواب فـــي بدايـــة الفصـــل التشـــريعي الرابـــع، مـــع األخـــذ 
الجهـــات. لجميـــع  الحكومـــي  للعمـــل  طريـــق  خارطـــة  يمثـــل  الـــذي   ،٢٠١٧ الحكومـــي  الملتقـــى  بمقـــررات 

»االعـــام  االتصـــال  إلدارة  تأسيســـها  ظـــروف  مـــن  الخارجيـــة  وزارة  فـــي  تجاربهـــا  إلـــى  ســـعادتها  وتطرقـــت 
ومســـتقبل  الخارجيـــة،  بـــوزارة  الفـــرص  تكافـــؤ  لجنـــة  ســـعادتها  وتولـــي  ســـابقًا،  والبحـــوث  والدراســـات 
العاقـــات الدوليـــة لمملكـــة البحريـــن ، وغيرهـــا مـــن االمـــور األخـــرى التـــي جـــاءت فـــي ســـياق الحـــوار التالـــي:

سعادة وكيل وزارة الخارجية في الجمعية العامة لألمم المتحدة

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

سعادة وكيل وزارة الخارجية في لقاء مع صاحب الجالة عاهل الباد المفدى وصاحبة السمو قرينة عاهل الباد المفدى
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دعم المؤسساتدعم األفراد

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

الثروة البشــرية

وفــرت تمكيــن أكثــر مــن 8،000 
فرصــة عمــل مــن خــال برنامــج 

دعــم التوظيــف

تــم إطــاق أكثــر مــن 140 مبــادرة 
لدعــم األفــراد

 440 مــن  أكثــر  تمكيــن  أنفقــت 
لدعــم  بحرينــي  دينــار  مليــون 

الخــاص القطــاع 

دعمــت تمكيــن أكثــر مــن 38،000 
مؤسســة

تمكيــن  عمــاء  مــن   %42 شــهد 
ودعــم  التمويــل  برنامــج  ضمــن 
المؤسســات زيــادة فــي صافــي 

الدخــل

برنامــج  محفظــة  إجمالــي  تجــاوز 
تمويــل المؤسســات 400 مليــون 

دينــار بحرينــي

صندوق العمل  
»تمكين« إحدى ركائـز 

النهج اإلصاحي 
لجالة الملك

لحوالــي  الدعــم  تمكيــن  قدمــت 
35,000 شــاب بحرينــي مــن خــال 
لتطويــر  المختلفــة  مبادراتهــا 

مهاراتهــم

تدريــب  فــي  تمكيــن  ســاهمت 
وتأهيــل حوالــي 13،000 بحرينــي

وفــرت تمكيــن 370 شــهادة فــي 
ــة مختلفــة 40 فئ

تــم إطــاق أكثــر مــن 60 مبــادرة 
إلــى  الدعــم  تقديــم  أجــل  مــن 

لمؤسســات ا

دعمت تمكين حتى اليوم 
6 مؤسســات ممــا أدى إلــى خلــق 

أكثــر مــن 200 فرصــة عمــل شــهدت  الزمــن،   مــن  عقــد  خــال 
ــا فــي  مملكــة البحريــن تطــوًرا ملحوًظ
الوطنــي،  االقتصــادي  القطــاع 
وازدهــاًرا واضــح المعالــم فــي مختلف 
للنهــج  نتيجــة  القطاعات،وذلــك 
اإلصاحــي لســوق العمــل والــذي جــاء 
صياغــة  فــي  القيــادة  لحكمــة  ثمــرة 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
»تمكيــن«  العمــل  صنــدوق  ويعتبــر 
إحــدى ركائــز هــذا المشــروع اإلصاحي 
الحكيــم، حيــث اتخــذت تمكيــن ومنــذ 
رؤيــة   2006 عــام  فــي  تأسيســها 
واضحــة تهــدف إلــى تطويــر القــوى 
األفــراد  وتمكيــن  البحرينيــة  العاملــة 
البحرينييــن مــن االزدهــار والمســاهمة 
تعمــل  إذ  الوطنــي،  فــي االقتصــاد 
تمكيــن مــع األفــراد فــي كل مرحلــة 
الوظيفــي،  تطورهــم  مراحــل  مــن 
ســواء كانــوا طــاب باحثيــن عــن عمــل، 
يســعون  الذيــن  الموظفيــن  مــن  أو 
لتعزيــز مهاراتهــم واتخــاذ المزيــد مــن 

األدوار القيادية. 
المؤسســات  تمكيــن  تدعــم  كمــا 
العاملــة فــي مملكــة البحريــن خــال 
جميــع مراحلهــا التنمويــة، ســواء كانــت 
مرحلــة  فــي  ناشــئة،  مؤسســات 
تهــدف  كبيــرة  مؤسســة  أو  النمــو، 

إلى التوسع دولًيا.
وخــال العقــد الماضــي ضخــت تمكين  
فــي ســوق العمــل مــا يزيــد عــن 800 
مليــون دينــار بحرينــي لخدمــة مختلــف 
فئــات المجتمــع، أفــراًدا أو مؤسســات 
عبــر جميــع مراحلهــم التنمويــة وذلــك 
مــن خــال تقديــم أكثــر مــن 200 مبادرة 

موجهة لألفراد والمؤسسات
أكثــر مــن 140  فقــد أطلقــت تمكيــن 
مبــادرة لألفــراد،  ونجحــت فــي تقديــم 
الدعــم ألكثــر مــن  100 ألــف مواطــن 
مختلفــة  مجــاالت  فــي  بحرينــي 

كالتدريب والتوجيه وغيره.

شــهادة   370 تمكيــن  وّفــرت  كمــا 
وفئــة  مجــال   40 فــي  احترافيــة 
مختلفــة، وســاهمت فــي تدريــب أكثــر 
وتزويدهــم  مواطــن   13,000 مــن 
علــى  معتمــدة  احترافيــة  بشــهادات 
وســاهمت  الماضــي،  العقــد  مــدى 
 8000 مــن  أكثــر  خلــق  فــي  تمكيــن 
فرصــة عمــل مــن خــال برنامــج تمكيــن 
لدعــم التوظيــف، فــي حيــن ســاهم 
التدريــب ودعــم األجــور فــي  برنامــج 

زيادة بنسبة 9% في أجور العماء.
أمــا فيمــا يتعلــق بدعــم المؤسســات، 
 60 مــن  أكثــر  تمكيــن  أطلقــت  فقــد 
ــم مختلــف أوجــه الدعــم  ــادرة لتقدي مب
للمؤسســات، ولعــّل أّول وأكبر برنامج 
أطلقتــه تمكيــن لخدمــات المؤسســات 
يتمثــل فــي برنامــج تطويــر األعمــال 
الــذي يأتــي ضمــن باقــة تمكيــن لدعــم 
منــح  يقــدم  والــذي  المؤسســات، 
والمعــدات  اآلالت  لشــراء  مختلفــة 
دعــم  إلــى  باإلضافــة  والتســويق، 
واالتصــاالت،  المعلومــات  تقنيــة 
فــي  البرنامــج  هــذا  ســاهم  وقــد 
ألــف   38 ألكثرمــن  الدعــم  تقديــم 

مؤسسة حتى اآلن.
ودعــم  »التدريــب  برنامــج  ويعتبــر   
فــي  الرائــدة  البرامــج  مــن  األجــور« 
المؤسســات  مــن  كل  دعــم 
والموظفيــن البحرينييــن، لذلــك عملت 
تمكيــن علــى تطويــره ليشــّكل فرصــة 
ومعاهــد  المؤسســات  أمــام  ثمينــة 
التدريــب الراغبــة فــي دعــم التدريــب 
تعييــن  أو  بموظفيهــا  الخــاص 
موظفيــن جــدد أو حتــى زيــادة أجــور 

الموظفين الحاليين. 
التمويليــة،  الحلــول  ناحيــة  وأمــا مــن 
مــن  مجموعــة  تمكيــن  قدمــت  فقــد 
البرامــج التمويليــة التــي تتماشــى مــع 
تجــاوزت  إذ  احتياجــات كل مؤسســة، 
محفظــة برنامــج »تمويــل« 500 مليون 

دينــار بحرينــي، وتــم تقديــم الدعــم 
 7700 عــن  يزيــد  مــا  إلــى  خالــه 
مؤسســة حتــى اليــوم، األمــر الــذي 
علــى  إيجابــي  تأثيــر  تــرك  إلــى  أدى 

االقتصاد المحلي.
 وفــي مطلــع العــام 2017 أطلقــت 
تمكيــن برنامــج »تمويــل+« بمحفظــة 
دينــار  مليــون   120 إلــى  وصلــت 
بحرينــي حتــى اليــوم بالشــراكة مــع 
وهــو  المحليــة،  البنــوك  مــن  عــدد 
برنامــج يقــدم التمويــل للمؤسســات 
بقــروض  والكبيــرة  المتوســطة 
اإلســامية،  الشــريعة  مــع  تتوافــق 
مليــون   2.5 و  مليــون  بيــن  تتــراوح 

دينار بحريني.
كمــا أطلقــت تمكيــن محفظــة تنميــة 
التجــاري  للنشــاط  البحرينيــة  المــرأة 
»ريــادات« فــي الثامــن مــن مــارس 
2016 بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي 
المجلــس  مــع  بالشــراكة  للمــرأة، 
البحريــن  وبنــك  للمــرأة  األعلــى 
مليــون   100 بقيمــة  وذلــك  للتنميــة 
مليــون   37.7« يعــادل  مــا  أي  دوالر 
تقديــم  بهــدف  بحرينــي«،  دينــار 
الدعــم لرائــدات العمــل البحرينيــات، 
وهــي محفظــة صالحــة لمــدة خمــس 

سنوات.
وضمــن  متّصــل،  إطــار  وفــي 
الدعــم  لتقديــم  تمكيــن  مســاعي 

للمــرأة البحرينيــة  فــإن حوالــي %47 
مــن إجمالــي الدعــم الموجــه لعمــاء 
المــرأة  نصيــب  مــن  كان  تمكيــن 
البحرينيــة وذلــك مــن خــال البرامــج 
التدريــب  تتضمــن  التــي  المختلفــة 

ودعم األعمال التجارية.
اكتســاب  برنامــج  جانــب  إلــى  هــذا 
أجــل  مــن  وذلــك  الدوليــة  الخبــرة 
تقديــم الدعــم المــادي للمؤسســات 
التــي ترغــب فــي إرســال موظفيهــا 
الخبــرة  لزيــادة  الخــارج  فــي  للعمــل 
ومــن  القيمــة.  المعرفــة  واكتســاب 
للموظفيــن  يمكــن  البرنامــج  خــال 
فــي  المكتســبة  والخبــرة  المعرفــة 
عملهــم مــن خــال بعثــات التدريــب 
التــي تتــراوح مدتهــا بيــن 2 إلــى 12 

شهرًا.
عاتقهــا  علــى  تمكيــن  أخــذت  وقــد 
مسؤولية دعم األفراد والمؤسسات 
اســتمرارية  لضمــان  المملكــة  فــي 
االقتصــاد  فــي  واالزدهــار  النمــو 
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.
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آراء آراء

جــاءت الموافقــة الســامية مــن لــدن صاحــب الجالــة ملــك البــاد 
المفــدى علــى المرســوم رقــم )19( لســنة 2017، تأكيــًدا لكرامــة 
المــرأة  وتعزيــزا لدورهــا األساســي فــي البناء والتنميــة، وترجمة 
حقيقيــة لتطلعــات كل نســاء البحريــن، ومؤشــٌر آخــر علــى مــا 
تحظــى بــه المــرأة واألســرة والمجتمــع ككل مــن اهتمــام ورعايــة 
ــه  ــذي حظــي ب ــه،  وقــد شــكل اإلجمــاع ال ــدن جالت خاصــة مــن ل
المؤسســة  فــي  مناقشــته  خــال  لألســرة  الموحــد  القانــون 
التشــريعية بغرفتيهــا،  تأكيــًدا علــى حــرص هــذه المؤسســة علــى 

إنجــاز قانــون وطنــي جامــع لــكل أبنــاء البحريــن.

يتكــون القانــون الموحــد لألســرة مــن 141 مــادة تناولــت أحــكام 
والــزواج، والواليــة، والنســب، والنفقــة، والطــاق،  الخطبــة، 
والخلــع، والعــدة، والحضانــة، وذلــك بحســب الفقهيــن الســني 

والجعفــري، باســتثناء بعــض األحــكام الخاصــة بــكل منهمــا.
لقــد كان البــّد مــن توحيــد األحــكام المتعّلقــة باألحــوال الشــخصية 
ضمــن قانــون موّحــد ينطبــق علــى كافــة اأُلســر البحرينيــة ســواًء 
أكانــت ســنية أو جعفريــة. وقــد أصــدر عاهــل البــاد المفــدى 

حفظــه اللــه ورعــاه األمــر الملكــي رقــم 24 لســنة 2017 بتشــكيل 
مــن  األســرة،مكّونة  قانــون  مشــروع  لمراجعــة  شــرعية  لجنــة 
قانونييــن ورجــال ديــن ومستشــارين بهــدف تحقيــق تقــّدم بشــأن 

مشــروع القانــون.

ــا فــي المملكــة،  ــا تشــريعًيا وقانونًي يشــّكل هــذا القانــون مرجًع
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.

ــة مــن القلــق  ــاك حال ــة حرجــة، وهن ــة بمرحل تمــر المنطقــة العربي
تعتــري المواطــن العربــي الشــريف الــذي يخــاف علــى أمتــه، 
حيــث تمــارس إيــران أشــكااًل عديــدة فــي تدخاتهــا فــي الشــؤون 
بطــرق  ســواء  العربيــة  والــدول  البحريــن  لمملكــة  الداخليــة 
مباشــرة أو عــن طريــق أذرعهــا اإلرهابيــة فــي المنطقــة كحــزب 
اللــه  اإلرهابــي وجماعــة الحوثــي، ال ســيما التدخــل العســكري 
باإلضافــة  الباليســتية،  الصواريــخ  واســتخدام  واالســتخباراتي 
الــى دعمهــا لإلرهــاب، بتهريــب االســلحة والمتفجــرات وتدريــب 
اللــه  وحــزب  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  قبــل  مــن  االرهابييــن 
األمــن  لزعزعــة  المســتويات  كل  علــى  اإلرهابــي وتصريحاتهــا 

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، 
بعــرض  الدولــي  والقانــون  المتحــدة  األمــم  أنظمــة  ويضــرب 

الحائــط.
وجــاء اجتمــاع مجلــس جامعــة الــدول العربيــة فــي دورتــه غيــر 
العاديــة الــذي عقــد يــوم األحــد 19 نوفمبــر 2017، ليضــع النقــاط 
علــى الحــروف، فقــد أكــد مــن خــال القــرار الصــادر عــن تضامنــه 

مــع مملكــة البحريــن وإدانتــه لجميــع األعمــال اإلرهابيــة التــي 
المجلــس مــع  المملكــة، كمــا تضامــن  إيــران فــي  بهــا  تقــوم 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة وأدان العــدوان الغاشــم 
إيرانــي  باليســتي  إطــاق صــاروخ  بعــد  إيــران وعمائهــا  مــن 

الصنــع مــن األراضــي اليمنيــة باتجــاه الريــاض.

إيــران  المجلــس ضــد  التــي ســجلها  كمــا أن اإلدانــات األخــرى 
وأعوانهــا ومواليهــا لــم تكــن ســوى غيــض مــن فيــض، وهــي 
مملكــة  فــي  ســواء  ورأينــاه  عشــناه  لواقــع  حقيقيــة  ترجمــة 
البحريــن أو فــي كل دولــة عربيــة تدخلــت إيــران وأتباعهــا فــي 
شــؤونها الداخليــة، وإن مــن يوالــي هــذه الجمهوريــة عليهــم 
ــق الســوي والصــراط  ــًدا، والعــودة للطري بمراجعــة أنفســهم جي

المســتقيم.
ــي  ــذلها معـالـ ــرة التــي بـ ــد مــن اإلشــارة إلــى الجهــود الكبي والب
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، وتدخاتهــا 
وفــي  المنطقــة.  لــدول  الداخليــة  الشــؤون  فــي  المتواصلــة 
الختــام أدعــوا اللــه جلــت قدرتــه أن يحفــظ دولنــا وشــعوبنا مــن أي 

مكــروه، ويديــم علينــا األمــن واالســتقرار.

تٔاسســت تمكيــن كهيئــة عامــة مســتقلة فــي 2006 كٕاحــدى 
ــز مشــروع ٕاصــاح ســوق العمــل فــي المملكــة. وقــد  ركائ
ٕالــى تحقيــق ازدهــار فــي  وضعــت تمكيــن رٔويــة تهــدف 
االقتصــاد الوطنــي، مــن خــال جعــل المواطــن البحرينــي 
الخيــار األفضــل للتوظيــف، وتعزيــز دور القطــاع الخــاص 

ليكــون المحــرك لاقتصــاد 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 

والمنــح المقدمــة للمٔوسســات. 
مــن 200  ٔاكثــر  تمكيــن  الماضــي، قدمــت  العقــد  وخــال 
 100,000 مــن  ٔاكثــر  ودعمــت  الخــاص  للقطــاع  مبــادرة 

اليــوم.  حتــى  مٔوسســة  و38,000  مواطــن، 
منــح  لتشــمل  تمكيــن  تقدمهــا  التــي  الحلــول  وتتنــوع 
الخدمــات  ٕالــى  وصــواًل  تمويليــة،  تســهيات  ماليــة، 
ٕانتاجيــة  لتطويــر  جميعهــا  تهــدف  والتــي  االستشــارية 
مــن  فريــدة  ميــزة  يكســبها  ممــا  والمٔوسســات  األفــراد 
نوعهــا لتكــون قــادرة علــى المنافســة ليــس محليــًا فحســب، 
بــل فــي األســواق اإلقليميــة والعالميــة. ٕاذ يكمــن مبــدٔا 
تحقيــق النمــو واالزدهــار فــي المملكــة فــي صميــم جميــع 

تمكيــن.  برامــج 

وبهــدف التٔاكــد مــن وصــول خدمــات تمكيــن ٕالــى جميــع 
ٔانشــٔات تمكيــن 9 مراكــز لخدمــة  البحرينييــن،  المواطنيــن 
العمــاء ومركــز اتصــال ومنصــة الكترونيــة تفاعليــة، وبرامــج 
المجتمعيــة،  الشــراكة  وتحقيــق  العمــاء  لدعــم  مبتكــرة 
األفــراد  جميــع  ٕالــى  تمكيــن  خدمــات  وصــول  لضمــان 

المملكــة.  مناطــق  مختلــف  فــي  والمٔوسســات 
وعملــت تمكيــن علــى دعــم المــرٔاة البحرينيــة، فقــد حظيــت 
المــرٔاة البحرينيــة بحوالــي 50% مــن الدعــم الموجــه لعمــاء 
تمكيــن وذلــك مــن خــال تقديــم مختلــف ٔاشــكال الدعــم 
المناســب لهــن ســواء مــن التدريــب ٔاو برامــج دعــم األعمــال 
البحرينيــة  بالمــرٔاة  تمكيــن  اهتمــام  التجاريــة ممــا يعكــس 

باعتبارهــا نصــف المجتمــع. 

ونحــن فــي تمكيــن، نعــرب عــن امتناننــا العميــق للقطــاع 
األهليــة  والجمعيــات  الحكوميــة  والمٔوسســات  الخــاص، 
لمســاهمتهم وتعاونهــم فــي هــذه الرحلــة التــي امتــدت 
ٕالــى تعزيــز هــذه  لعشــر ســنوات مــن النجــاح، ونســعى 
العاقــات لتصــل ٕالــى ٔابعــد مــن ذلــك فــي رحلتنــا القادمــة 

لتحقيــق المزيــد مــن االزدهــار والتقــدم. 

حسين محمد آل محمود

عبدالعزيز محمد العيد د. إبراهيم جناحي

»القانون الموحد لألسرة«
جهود من أجل استقرار األسرة البحرينية

قراءة حول االجتماع العربي الطارئ 
للمجلس الوزاري تمكين

* الرئيس التنفيذي لتمكين

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

 النشرة الدبلوماسية | نوفمبر ٢٠١٧ 

*مستشار بسفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية

*مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية



١٢

لمحات وطن

IG & Twitter: @bahdiplomatic | Email: contactus@mofa.gov.bh | www.mofa.gov.bh  النشرة الدبلوماسية | نوفمبر ٢٠١٧ 

ISBN:155N2535-9479

يعــرض هــذا المتحــف الممّيــز الــذي يقــع فــي مبنــى رائــع مزّيــن بالكتابــة العربيــة المحفــورة مجموعــة هامــة مــن المخطوطــات القرآنيــة التــي يعــود تاريخهــا 
ــة فــي حــّد ذاتهــا. بعــض النســخ الصغيــرة يمكــن أن تضاهــي حجــم كــف اليــد  إلــى القــرن الســابع. الكثيــر مــن النســخ القرآنيــة الموجــودة ُتعــّد أعمــااًل فّنّي
وكذلــك هنــاك بعــض اآليــات القرآنّيــة التــي حفــرت علــى حّبــات األرز. وباإلضافــة إلــى مجموعتــه الّتاريخيــة الهامــة، دائمــًا مــا يســتضيف بيــت القــرآن 

معــارض فنيــة متنوعــة، ويقــع داخلــه جامــع صغيــر ومكتبــة ومــكان تعليمــّي لتدريــس الّديــن اإلســامّي.

فـعـالـيـات

* المصدر: هيئة البحرين للثقافة واآلثار

»الخارجية« و»مفوضية األمم المتحدة لاجئين« تنظمان دورة تدريبية

نظمــت وزارة الخارجيــة والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن لــدى دول مجلــس التعــاون دورة تدريبيــة 
ــن«، بحضــور  ــة الاجئي ــي للجــوء وحماي ــون الدول ــر 2017، حول»القان ــرة مــن 25 – 26 أكتوب ــوزارة فــي الفت فــي مقــر ال
خبــراء ومختصيــن مــن المفوضيــة، وبمشــاركة عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والمنظمــات المعنيــة فــي مملكــة البحريــن.

بيت القرآن

المشاركين في الورشة


