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الجولة الخامسة من مشاورات وزارة الخارجية بين جمهورية الهند ومملكة البحرين
ترأس الدكتور أوصاف سعيد  ،سكرتير ( )OIA & CPVبوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند
ومعالي الدكتور الشيخ عبد هللا ب أحمد آل خليفة وكيل وزارة خارجية مملكة البحري للشؤون السياسية،
الجولة الخامسة م مشاورات وزارة الخارجية بي الهند ومملكة البحري في نيودلهي علي  82مارس
 .8288كما التقى الدكتور الشيخ عبد هللا بوزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند السيد ف.
موراليدهاران ونائب مستشار األم الوطني لجمهورية الهند  ،السيد فيكرانم ميسري.
استذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند السيد ف .موراليدهاران باعتزاز زيارته للبحرين
في أغسطس  0202وأعرب عن سعادته بالمشاورات رفيعة المستوى المتزايدة بين البلدين والتي أدت
إلى تعزيز العالقات الثنائية .كما استلم وثائق التصديق بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى
التحالف الدولي للطاقة الشمسية ( )ISAمن الدكتور الشيخ عبد هللا ،حيث انضمت مملكة البحرين إلى
التحالف الدولي للطاقة الشمسية وأصبحت الدولة رقم  68التي توقع وتصدق على اتفاقية إطار  ISAو
و ّجه وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند شكره لقيادة وحكومة البحرين للرعاية الكريمة التي
يحظى بها رعايا جمهورية الهند في مملكة البحرين ،بما في ذلك خالل جائحة .Covid-19
خالل اجتماع المشاورات السياسية ،ناقش الوفدان جميع مجاالت التعاون الثنائي واستعرضا التقدم
المحرز منذ االجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الهند
و وزيرالخارجية البحريني في أبريل  0202في نيودلهي .و أعرب الجانبان خالل اجتماع الجولة
الخامسة من المشاورات السياسية عن ارتياحهما للتطور المستمر في العالقات الثنائية على الرغم من
القيود التي فرضتها جائحة كوفيد  .21-وقد احتفلت الهند والبحرين باليوبيل الذهبي لتأسيس العالقات
الدبلوماسية في أكتوبر  .0202ويتطلع الجانبان إلى زيارة قريبة من صاحب السمو الملكي ولي العهد
ورئيس وزراء مملكة البحرين إلى الهند.
اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجاالت التجارة واالستثمار والطاقة المتجددة والصحة
والدواء وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية واألمن الغذائي والطيران المدني وعلوم الفضاء
والدفاع واألمن السيبراني والتعاون البرلماني والثقافة والتعليم مع التركيز على تنمية التواصل بين فئة

مسارا تصاعديًا ومن المرجح
الشباب وتنمية المهارات والشركات الناشئة .وقد أظهرت التجارة الثنائية
ً
أن تكون األعلى على اإلطالق خالل السنوات 0202إلى  0200بأكثر من  2.1مليار دوالر أمريكي.
كما ناقش الجانبان القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك .وهنأ الدكتور أوصاف سعيد مملكة
البحرين على العام الناجح لرئاسة مجلس التعاون الخليجي في عام  0202وتوليها رئاسة حوار التعاون
اآلسيوي في نوفمبر .0202
ضا رئيس مجلس األمناء في مركز البحرين للدراسات
معالي الدكتور الشيخ عبد هللا ،وهو أي ً
االستراتيجية والدولية والطاقة ( ،)DERASATاجتمع وتناقش مع العلماء وأعضاء معهد مانوهار
باريكار للدراسات والتحليالت الدفاعية ( )MP-IDSAو مؤسسة أوبزرفر لألبحاث ( )ORFومؤسسة
الهند (.)IF
وقد وصل وفد وزارة خارجية مملكة البحرين إلى نيودلهي في  02مارس  0200ومن المقرر أن يغادر
في  01مارس .0200
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