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�سموه ينوه بكفاءة قوة دفاع البحرين قائداً ومنت�سبني ...رئي�س الوزراء يوجه:

طرح م�رشوع “�سعادة” التطويري يف مناق�صة عامة متهي ًدا لتنفيذه

ت�����س��ه��ي��ل م��ن��ظ��وم��ة الإج����������راءات ال���ت���ج���اري���ة وت��ق��ل��ي�����ص ال���ت���داخ���ل واالزدواج�����ي�����ة

املنام���ة  -بن���ا :تر�أ����س رئي�س ال���وزراء �صاحب
ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة
اجلل�سة االعتيادي���ة الأ�سبوعية ملجل�س الوزراء بق�رص
الق�ضيبية �صباح �أم����س .و�أدىل الأمني العام ملجل�س
الوزراء يا�رس النا�رص عقب اجلل�سة بالت�رصيح التايل:
رف���ع �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء
خال����ص الته���اين والتربي���كات �إىل عاه���ل الب�ل�اد
�صاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة،
و�إىل �صاح���ب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد
الأعل���ى مبنا�سب���ة يوم قوة دف���اع البحري���ن ،م�شيدا
�سم���وه بال���دور الكبري ال���ذي ت�ضطلع به ق���وة دفاع
البحرين التي رعاه���ا جاللة امللك ت�أ�سي�سا وجهوزية
وتطوي���را ك���درع واق حلماية الوط���ن وحفظ م�سرية
النه�ض���ة والبناء فيه وال���ذود عن حيا�ض���ه وال�سهر
على �أمنه وا�ستقراره و�صون���ا ملنجزاته ومكت�سباته،
منوها �صاحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء بكفاءة
ق���وة دفاع البحرين قائ���دا ومنت�سبني ومبا تتمتع به
من جهوزية وا�ستعداد مواكبا للع�رص ت�سليحا وت�أهيال
يبعث على الفخر واالعتزاز.
بعده���ا ،رح���ب �صاح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س
ال���وزراء بالإع�ل�ان عن جائ���زة امللك حم���د بن عي�سى
�آل خليف���ة لتمك�ي�ن ال�شباب العاملي م���ن مقر الأمم
املتحدة؛ باعتبارها مبادرة نبيلة تخدم غايات �أممية
�سامي���ة �أ�سا�سه���ا دعم �أه���داف التنمي���ة امل�ستدامة
و�أولوي���ات التنمي���ة الدولي���ة الت���ي اتفق���ت عليها
جمي���ع ال���دول الأع�ض���اء يف الع���ام  ،2015والت���ي
تهدف لالرتقاء بال�شب���اب العاملي وتهيئة الأر�ضية
املنا�سب���ة لهم عرب خلق فر�ص لتمكينهم يف خمتلف
الدول والثقافات ب�سبل مبتكرة وفعّالة وحث الدول
على االهتم���ام واحتواء ال�شباب ،منوه���ا �سموه بدور
جائزة امللك حمد لتمكني ال�شباب العاملي يف تعزيز
التعاون بني مملكة البحرين ومنظمة الأمم املتحدة؛
باعتباره���ا الأوىل من نوعها املوجه���ة لل�شباب .ويف
ه���ذا ال�صدد عر�ض وزير �ش����ؤون ال�شباب والريا�ضة
تقريرا بهذا ال�ش�أن.
بع���د ذلك ،رح���ب جمل�س ال���وزراء بالزيارة التي
�سيقوم به���ا �إىل الب�ل�اد بدعوة ر�سمي���ة من �صاحب
اجلاللة امللك ،رئي�س جمهورية تركيا ال�شقيقة رجب
طيب �أردوغان ،التي ت�أت���ي يف �إطار الروابط الأخوية
املتينة التي تربط بني البلدين ال�صديقني ومعززة
للتعاون البناء بينهم���ا ،متمنيا ل�ضيف البالد الكبري
والوفد املرافق طيب الإقامة يف البالد.
�إىل ذل���ك ،تاب���ع �صاحب ال�سم���و امللكي رئي�س
الوزراء املوقف التنفيذي لبع�ض امل�شاريع التنموية
وم�رشوع���ات البنية التحتية مبحافظ���ة املحرق ومنها
م��ش�روع “�سع���ادة” التطوي���ري ال���ذي يرب���ط �س���وق

املح���رق التاريخي بواجهة ع�رصي���ة معززة باخلدمات
واملرافق الرتفيهية وال�سياحي���ة والتجارية� ،إذ وجه
�سم���وه بالإ�رساع يف تنفي���ذ امل�رشوع �أع�ل�اه بطرحه يف
مناق�صة عامة؛ متهيدا لل�رشوع فيه ،فيما وجه �صاحب
ال�سم���و امللك���ي رئي�س الوزراء كذل���ك ب�رسعة تطوير
�ش���ارع ريّا الذي يربط قرى ق�ل�ايل و�سماهيج والدير
و�إمتام اخلدمات وا�ستكمالها يف هذه القرى الثالث.
و�أحاط نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء رئي����س اللجنة
الوزارية للإعمار والبني���ة التحتية املجل�س باملوقف
التنفي���ذي مل�رشوع “�سعادة” م���ن حيث الت�صميمات
الفني���ة والهند�سية واال�ستم�ل�اكات ال�رضورية لربط
اجل���زء الغربي باجلزء ال�رشقي من امل�رشوع ،و�أنه ي�سري
بح�س���ب الربنام���ج املعد لذل���ك ،فيما عر����ض وزير
الأ�شغ���ال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين �آخر
املراحل الفنية والهند�سية مب���ا فيها اال�ستمالكات
الالزمة مل��ش�روع تطوير �شارع ريّا الذي �سيتم ال�رشوع
في���ه ح�ي�ن �إقرار امليزاني���ة املقبلة .بع���د ذلك نظر
املجل����س يف املذك���رات املدرجة على ج���دول �أعماله
واتخذ بخ�صو�صها من القرارات ما يلي:
�أوال :قرر جمل�س الوزراء تو�سعة منطقة البحرين
العاملية لال�ستثمار لت�شمل �أي�ضا منطقة �رشق مدينة
�سلم���ان ال�صناعية باحلد ،و�أن تطب���ق على ال�رشكات
املقام���ة فيها ذات احلوافز املمنوح���ة للم�ستثمرين
وجلمي���ع امل�شاري���ع القائم���ة يف منطق���ة البحري���ن
العاملية لال�ستثمار املتعلق���ة بال�ضمانات ال�رضيبية
والبحرن���ة والإيج���ارات وت�سهي���ل احل�ص���ول عل���ى
اخلدمات ،وي�أتي ذلك يف �إط���ار حر�ص احلكومة على
تنويع الإيرادات غ�ي�ر النفطية عرب جذب املزيد من
اال�ستثم���ارات ال�صناعية وتنمي���ة القطاع ال�صناعي،
�إذ ج���اء ذلك يف �ض���وء املذكرة الت���ي عر�ضها نائب
رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية لل�ش�ؤون
املالية و�ضبط الإنفاق.
ثانيا :تعزيزا لتناف�سية مطار البحرين الدويل يف
املنطقة وت�أ�صيال لدوره كمطار حموري رئي�س فيها،
وت�شجيعا ل�رشكات الط�ي�ران العاملية التي تتخذ من
ه���ذا املطار منطلقا لعملياته���ا وجذب املزيد منها،
فق���د قرر جمل����س ال���وزراء متديد احلواف���ز واملزايا
التي يقدمها لهذه ال�رشكات ملدة �سنتني قادمتني،
وكلف املجل�س وزير املو�صالت واالت�صاالت باتخاذ
ما يلزم.
ثالث���ا :وج���ه �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س
ال���وزراء �إىل تبني املزيد من املب���ادرات التي تدعم
تطوي���ر القط���اع التج���اري ع�ب�ر ت�سهي���ل وتب�سي���ط
منظومة الإج���راءات وتقلي�ص التداخ���ل واالزدواجية
يف الإج���راءات الالزمة لإ�ص���دار الرتاخي�ص التجارية،
وعر����ض وزير ال�صناع���ة والتج���ارة وال�سياحة �ضمن

تطوير �شارع ريّا
وا�ستكمال خدمات
قاليل و�سماهيج
والدير
جائزة امللك
لل�شباب مبادرة
نبيلة تخدم غايات
�أممية �سامية

•�سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا ً جل�سة جمل�س الوزراء �أم�س

• يا�رس النا�رص

ه���ذا ال�سياق تقري���را ت�ضمن م�ؤ��ش�رات �أداء اجلهات
احلكومية يف نظ���ام الرتاخي�ص التجارية ومنها نظام
“�سجالت” ،الذي �أ�سه���م يف حت�سني ت�صنيف مملكة
البحري���ن �ضم���ن تقييم البنك ال���دويل للدول الأكرث
مرونة يف بدء الأعمال التجارية� ،إذ تقدمت من املركز
� 63إىل  60عاملي���ا وكان���ت �ضم���ن �أف�ضل  10دول
تقدم���ت يف هذا املج���ال على م�ستوى الع���امل للعام
.2016
رابع���ا :ا�ستعر�ض جمل�س ال���وزراء �أهم م�ؤ�رشات
التوظي���ف والت�أمني �ضد التعط���ل والتدريب للعام

 ،2016والتي �أظهرت جناح احلكومة يف احلفاظ على
ا�ستقرار ن�سبة البطالة ال�سنوية يف احلدود الآمنة عند
م�ست���وى  % 4رغم حتديات الظ���روف االقت�صادية،
وتوف�ي�ر � 5885شاغرا وظيفي���ا ،وتوظيف �أكرث من
� 22أل���ف مواطن يف العام  ،2016وارتفاع املتو�سط
العام للأجر ال�شه���ري للموظفني يف القطاع اخلا�ص
بن�سبة .% 3.3
و�أع���رب جمل����س ال���وزراء ع���ن االرتي���اح لقدرة
االقت�صاد البحريني على خلق فر�ص العمل املنا�سبة
للمواطنني واحلفاظ عل���ى ن�سب البطالة يف حدودها
الطبيعي���ة والآمنة ،وذلك يف �ضوء املذكرة املرفوعة
لهذا الغر�ض من وزير العمل والتنمية االجتماعية.
خام�س���ا :اطلع جمل�س ال���وزراء على تقرير حول
امل�ؤ��ش�رات االقت�صادي���ة الت���ي �سجل���ت يف الف�صل
الثال���ث م���ن الع���ام  ،2016والت���ي كان م���ن �أبرزها
حتقي���ق الناجت املحلي الإجمايل من���وا بن�سبة % 3.9
مقارن���ة بالربع الثال���ث من العام املا�ض���ي ،وزيادة
حجم اال�ستثمارات املحلي���ة والأجنبية بن�سبة % 2.7
عن الع���ام  2015والرتخي�ص لـ  39م�رشوعا �صناعيا،
وذل���ك عرب املذكرة املرفوعة لهذا الغر�ض من وزير
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.

ترحيب بزيارة
�أردوغان تلبية
لدعوة ر�سمية من
العاهل
تو�سعة “العاملية
لال�ستثمار” لت�شمل
�رشق “�سلمان
ال�صناعية”
متديد حوافز ومزايا
املطار لل�رشكات
ملدة عامني مقبلني
ارتياح لقدرة
االقت�صاد على خلق
فر�ص عمل منا�سبة
للمواطنني

التقرير الرابع للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ير�صد الإجنازات

البحرين ر�سخت دولة القانون وعززت احلريات العامة
املنام���ة  -بنا :ر�صد التقري���ر ال�سنوي الرابع
للم�ؤ�س�س���ة الوطنية حلقوق الإن�س���ان ،الذي �صدر
�أخريا ،العديد من املنجزات التي حتققت للبحرين
عل���ى �صعي���د االهتم���ام بحق���وق الإن�س���ان ورعاية
مبادئه���ا وتر�سي���خ �أركانه���ا ومقوماته���ا ،وذل���ك
بالأعوام القليلة املا�ضية.
وق���ال التقرير ،ال���ذي جاء يف �أربع���ة ف�صول،
�إن اململك���ة �شهدت بالع���ام  2016حتوالت مهمة
نحو تعزيز م�سار حق���وق الإن�سان واحلريات العامة
و�ضم���ان متتع الأفراد بها ،م�ش�ي�را �إىل �أن من بني
�أه���م نتائج هذه امل�سرية دعم �أط���ر الدميقراطية،
وتر�سي���خ �أركان دول���ة القان���ون ،وبن���اء منظوم���ة
ت�رشيعي���ة متكامل���ة ،ف�ضال عن تعزي���ز املمار�سات
الفعلي���ة والعملي���ة الت���ي تر�س���خ م���ن املنظومة
احلقوقية.

و�أك���د التقري���ر �أن م���ن ب�ي�ن �أب���رز الإجنازات
احلقوقي���ة التي �شهدتها اململك���ة بالعام ،2016
التعدي�ل�ات الت���ي �أُدخل���ت عل���ى قان���ون �إن�ش���اء
امل�ؤ�س�س���ة الوطنية حلقوق الإن�س���ان ،حيث ق�ضى
املر�س���وم بقان���ون رق���م  20ال�ص���ادر يف �أكتوب���ر
 2016بتعدي���ل بع����ض �أح���كام قان���ون �إن�ش���اء
امل�ؤ�س�س���ة؛ وذلك بهدف تقويته���ا ،ومنحها مزيدا
من ال�صالحي���ات ،ورفع ت�صنيفها دوليا مبا يج�سد
التزام اململكة ب�صون حقوق الإن�سان ،خ�صو�صا �أن
امل�ؤ�س�س���ة ح�صلت يف �أغ�سط�س بالعام  2016على
ال�صفة االعتمادية الفئة (ب) من التحالف العاملي
للم�ؤ�س�س���ات الوطني���ة؛ لتعزي���ز حق���وق الإن�س���ان
وحمايتها املعروفة اخت�صارا بـ “.”GANHRI
و�أبرز التقرير كيف ا�ستطاع���ت امل�ؤ�س�سة �أن
ت�ش���ارك م�ؤ�س�س���ات املجتمع البحرين���ي يف تعزيز

م�س�ي�رة حقوق الإن�س���ان ،والقي���ام بوظائفها على
�أكمل وج���ه ،وذلك يف �إ�ش���ارة �إىل املرئيات والآراء
اال�ست�شاري���ة الت���ي تقدم���ت به���ا �إىل جمل�س���ي
ال�ش���ورى والن���واب ،ومبادرتها الت���ي �أحالت فيها
ر�أيه���ا اال�ست�ش���اري ملجل����س الوزراء ،ع�ل�اوة على
الآراء اال�ست�شاري���ة املرفوع���ة �إىل املجل�س الأعلى
للق�ض���اء ،وتتعل���ق يف جممله���ا بتو�سي���ع �أط���ر
امل�شارك���ة ،وتعديل وا�ستح���داث بع�ض ت�رشيعات
املنظوم���ة القانوني���ة لتن�سج���م �أك�ث�ر واملعاي�ي�ر
الدولية حلقوق الإن�سان.
و�أو�ض���ح التقري���ر �أن امل�ؤ�س�س���ة لعب���ت دورا
ن�شيط���ا يف جمال تعزيز حقوق الإن�س���ان عرب �إقامة
عدد م���ن الن���دوات واملحا��ض�رات ،و�إب���رام مذكرة
تفاه���م م���ع �إحدى املنظم���ات العامل���ة يف املجال،
وامل�ساهم���ة يف املراجع���ة الت�رشيعي���ة بالتعاون مع

النواب وال�ش���ورى� ،إ�ضاف���ة �إىل �إ�صدارها عدد من
البيان���ات تزامنا مع الأي���ام �أو املنا�سبات الدولية،
�إىل جانب م�شاركاتها الإقليمية والدولية.
ولف���ت التقري���ر �إىل �أن امل�ؤ�س�س���ة تفاعل���ت
�إيجاب���ا مع بع�ض الأح���داث يف ال�ساح���ة ،و�أ�صدرت
بيان���ات ع���دة يف منا�سب���ات منف�صل���ة؛ انطالق���ا
من دوره���ا اال�ست�ش���اري الذي يحدده له���ا قانون
�إن�شائه���ا ،ف�ض�ل�ا ع���ن ح�ض���ور بع����ض جل�س���ات
املحاك���م ،وتفعي���ل زياراته���ا امليداني���ة ك�إحدى
و�سائ���ل الر�ص���د املمنوحة لها ،ع�ل�اوة على تلقي
ال�ش���كاوى واملالحظ���ات وطلب���ات امل�ساع���دة
القانوني���ة ودرا�ستها و�إحالة ما ترى �إحالته جلهات
االخت�صا�ص ومتابعتها بهدف معاجلتها وت�سويتها
مع اجلهات املعنية.
و�أ�ش���ادت امل�ؤ�س�س���ة يف تقريره���ا باحلق���وق

املكفول���ة للعمالة الواف���دة ،وا�ستح���داث جمل�س
الوزراء لنظ���ام ت�رصيح العمل امل���رن ،كما �أ�شادت
باحلق���وق املكفول���ة ل���ذوي الإعاق���ة م���ن الفئات
اخلا�ص���ة ،داعي���ة �إىل الإ�رساع يف �س���ن ت�رشيع خا�ص
لتنظي���م ومعاجل���ة �ش����ؤون العمال���ة املنزلي���ة من
ناحي���ة ،و�إ�ص���دار قان���ون خا�ص ينظ���م العقوبات
البديل���ة؛ باعتبارها ج���زءا من النظ���ام العقابي يف
الت�رشيع اجلنائي الوطني من ناحية �أخرى.
وخل����ص التقري���ر �إىل �أن الت�رشيع���ات الت���ي
�صدرت بالفرتة الأخرية تتواءم مع �أحكام الد�ستور
واملعاي�ي�ر الدولي���ة ومب���ا يع���زز حق���وق الإن�سان
ب�أبعادها املختلفة يف منظومة الدولة ،م�ؤكدا توافر
�ضمانات املحاكمة العادلة يف �إ�شارة �إىل ما ج�سدته
حمكمة التمييز حتديدا من �ضمانات لإر�ساء مبادئ
الإن�صاف والعدالة.

