
العدد السادس والعشرون
نوفمبر ٢٠١٩

النشرة 
الدبلوماسيــة

نتقدم بأخلص التهاني والتبريكات لسلطنة 
عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى العيد الوطني، 
متمنين لها مزيًدا من التقدم والرفعة واالزدهار

١٨ نوفمبر

سلطنة عمان

ا�رهابي  الهجوم  تدين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
على موقع عسكري في جمهورية مالي.

3 نوفمبر 2019

دون  السيد  معالي  الخارجية،  وزير  خليفة  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ  معالي  التقى 
برامودويناي وزير خارجية مملكة تايلند، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة 

دول جنوب شرق آسيا (ا�سيان)، التحضيري �عمال القمة الـ 35 للرابطة.

 ٢ نوفمبر ٢٠١٩

القائد  نائب  أبو ظبي  زايد آل نهيان ولي عهد  صاحب السمو الشيخ محمد بن  التقى 
ا�على للقوات المسلحة بدولة االمارات العربية المتحدة، معالي الشيخ خالد بن احمد آل 
الدورة  في  الخارجية  وزير  معالي  مشاركة  هامش  على  وذلك  الخارجية،  وزير  خليفة 
العاشرة لمنتدى "صير بنى ياس" السنوي، والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

بدولة ا©مارات العربية المتحدة.

الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، حيث قام  لمعاهدة  تنضم  البحرين  مملكة 
االنضمام  وثيقة  على  بالتوقيع  الخارجية،  وزير  خليفة  آل  احمد  بن  خالد  الشيخ  معالي 

لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا TAC, وذلك في مدينة بانكوك.

 ٢ نوفمبر ٢٠١٩

ا�ول  النائب  الخارجية، معالي  آل خليفة وزير  بن احمد  الشيخ خالد  اجتمع معالي 
تعكس  والتي  البحرين  لمملكة  وزيارته  صربيا  جمهورية  خارجية  ووزير  الوزراء  لرئيس 
المستوى المتميز الذي وصلت إليه عالقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين 

وجمهورية صربيا.

ميغيل  السيد  سعادة  الخارجية،  وزير  خليفة  آل  احمد  بن  خالد  الشيخ  معالي  استقبل 
بالمبادرات  مشيًدا  الحضارات،  لتحالف  المتحدة  ل½مم  السامي  الممثل  موراتينوس  أنخيل 
بين  والحوار  التقارب  تشجيع  في  للحضارات  المتحدة  ا�مم  تحالف  يتبناها  التي  الهامة 

الثقافات وا�ديان.

 ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

معالي  مع  الخارجية،  وزير  خليفة  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ  معالي  اجتمع 
على  وذلك  سنغافورة،  جمهورية  خارجية  وزير  باالكريشنان  فيفيان  الدكتور 
هامش أعمال القمة ال35 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في 

بانكوك.

 ٣ نوفمبر ٢٠١٩

افتتاح  الخارجية، في  آل خليفة وزير  الشيخ خالد بن أحمد بن محمد  شارك معالي 
مدينة  في  الصلة  ذات  والقمم  (آسيان)  آسيا  شرق  جنوب  دول  لرابطة   35 الـ  القمة 

بانكوك بمملكة تايلند.

 ٣ نوفمبر ٢٠١٩

 ١٦ نوفمبر ٢٠١٩

 ١ نوفمبر ٢٠١٩

الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس  استقبل 
بن  خالد  الشيخ  معالي  تايلند،  مملكة  وزراء 
احمد آل خليفة وزير الخارجية، واكد معالي 
على  البحرين  مملكة  حرص  الخارجية  وزير 
المضي قدًما بالعالقات الثنائية مع مملكة 
تايلند وفتح مجاالت أرحب للتعاون المشترك 

واستمرار التشاور تجاه القضايا المختلفة واالرتقاء بأطر التنسيق في المحافل الدولية.

الشيخ  معالي  بين  محادثات  جلسة  عقد  تم 
خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، مع معالي 
روسيا  خارجية  وزير  الفروف  سيرغي  السيد 
االتحادية الصديقة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية 
مدينة  إلى  الخارجية  وزير  معالي  بها  يقوم  التي 

موسكو.

 ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩

 ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة: مؤتمر حوار المنامة بات منصة مهمة 
لتبادل الرؤى وا�فكار بين كبار المسؤولين والخبراء حول أهم المستجدات والتطورات في 

المنطقة.

 ٢١ نوفمبر ٢٠١٩

قائد  الوطني  ا�من  مستشار  خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  الركن  اللواء  سمو  قام 
الحرس الملكي اليوم بزيارة لوزارة الخارجية حيث اجتمع سموه مع معالي الشيخ خالد بن 

أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وكبار المسؤولين بالوزارة.

 ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

مــواقــف

في  الطعن  حادث  تدين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
مدينة جرش بالمملكة ا�ردنية الهاشمية.

6 نوفمبر 2019

والسطو  االختطاف  تدين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
من   "  3 "رابغ  البحرية  القاطرة  له  تعرضت  الذي  المسلح 

قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

٢٠ نوفمبر 2019

الثابت  البحرين  مملكة  موقف  تجدد  الخارجية  وزارة 
دولة  في  ا�سرائيلية  للمستوطنات  بشدة  والرافض 

فلسطين المحتلة.

٢٠ نوفمبر 2019

وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجير ا�رهابي الذي 
استهدف حافلة تابعة ل¥مم المتحدة في مدينة كابول 

بجمهورية أفغانستان ا�سالمية.

٢٥ نوفمبر 2019

الذي  الطعن  حادث  تدين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
وقع في مدينة لندن بالمملكة المتحدة.

٣٠ نوفمبر 2019



هي  العربية:  الدول  جامعة  عن  نبذة 
العربية  الدول  تضم  إقليمية  منظمة 

في القارة ا¬سيوية وا»فريقية.

22 مارس 1945: تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من 
قبل مندوبي الدول العربية.

المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في: القاهرة، جمهورية 
مصر العربية الشقيقة.

أبو  أحمد  السيد  معالي  العربية:  الدول  لجامعة  العام  ا�مين 
الغيط.

أهداف جامعة الدول العربية: 

1. توثيق الصالت بين الدول العربي.

2. الحفاظ على استقالل الدول ا»عضاء.

3. تنسيق الخطط والسياسات بين الدول ا»عضاء. 

4.تحقيق التعاون في الشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية 

والصحية وغيرها. 

5.النظر بصفة عامة في شؤون البالد العربية ومصالحها. 

وتنظيم  والسالم  ا»من  لكفالة  الدولية  الهيئات  مع  التعاون   .6

العالقات االقتصادية واالجتماعية.

منظمة التعاون ا�سالمي:  تعد ثاني 
بعد  دولية  حكومية  منظمة  أكبر 
في  تضم  حيث  المتحدة  ا»مم 
دولة  وخمسين  سبعا  عضويتها 
وتمثل  قارات  أربع  على  موزعة 
للعالم  الجماعي  الصوت  المنظمة 

ا�سالمي.

المقر الرئيسي:  المملكة العربية السعودية – جدة.

عام 1972:  انظمت مملكة البحرين لمنظمة التعاون ا�سالمي.

ا»مين العام لمنظمة التعاون ا�سالمي الحالي:  معالي الدكتور 
يوسف بن احمد بن عبد الرحمن العثيمين.

من اهم أجهزة المنظمة:
1. القيمة ا�سالمية.

2. مجلس وزراء الخارجية. 
3. ا»مانة العامة.

9 نوفمبر: مملكة كمبوديا 
العالقات الدبلوماسية 29 يونيو 2009

١٨ نوفمبر: جمهورية التفيا
العالقات الدبلوماسية 10 مايو 1993

١٨ نوفمبر: المملكة المغربية الشقيقة 
العالقات الدبلوماسية 5 مارس 1973

٢٢ نوفمبر: الجمهورية اللبنانية الشقيقة

25 نوفمبر: جمهورية سورينام 
العالقات الدبلوماسية 10 نوفمبر 1999

الموريتانية  ا�سالمية  لجمهورية  نوفمبر:   2٨
الشقيقة

العالقات الدبلوماسية 30 ابريل 1973

2٨ نوفمبر:جمهورية البانيا 
العالقات الدبلوماسية 10 مايو 1993

أنشئت في: 25 سبتمبر 1979

 ا�عياد
الوطنية

مقال

صقر الرويعي
الحياة الدبلوماسية والغربة

يمكن  ال  تجربة  الدبلوماسية  الحياة 
ليس   Êفرق تشكل  نوعية  ونقلة  نسيانها 
على حياة الفرد بل على حياة أسرته أجمع، 

ابتسام  والدتي  ُعينت  عندما   2007 عام  في  معي  حدث  ما  وهذا 
أحمد الرويعي في سفارة مملكة البحرين بدولة الكويت، فوجدت 
بلدÍ إلى آخر فحسب بل من  نفسي مجبرÍ على االنتقال ليس من 
المصاعب  بالكثير من  بناء حياة جديدة وقد مررت  إلى رحلة  حياة 
في بادئ االمر والخوف كان يعتري قلبي من كل جديد قادم على 
التجربة  لهذه  متشوقة  كانت  التي  والدتي  بعكس  ا�بواب، 

ومتحمسة ©نجاز هذه المهمة على أكمل وجه. 

بدأت الرحلة الدبلوماسية في الكويت و أنا أرى من خاللها خوفي و 
تشتتي و على الجانب ا�خر حماس و استعداد والدتي، كان عمل 
السفارة مختلف عن عملها في الوزارة و مليء بالفرص و التجارب 
حتى اننا مررنا بأيام ال نرى فيها والدتي اال في بداية اليوم إلى صباح 

يوًم أخر. 

ترتيب  و  بسعي  ل½ستقرار  نسعى  كنا  و  بالكامل  حياتنا  نمط  تغير 
حياتي  مرت  نطمئن،  ان  حريصة  كانت  التي  والدتي  قبل  من  كبير 
الكويت  في  ا�حبة  بعون  مرت  لكنها  و  غريبة  و  كثيرة  بتغيرات 
التحقت  التي  المدرسة  في  او  بلدهم  في  سواء  بي  رحبوا  الذين 
بها،حيث تعرفت على العديد من الناس الذين اصبحوا بثابة أخوة 
مع مرور الوقت،تطلب ا�مر الكثير لتقبل التغيير فوجدت السنين 
ان  في  يكبر  طموحي  و  الكويت  في   Êتعلق يزداد  قلبي  و  تمضي 
في  تمثيل  خير  البحرين  يمثل  دبلوماسي  كوالدتي   Êيوم اكون 

الخارج.

وكان  الكويت  في  لوالدتي  الدبلوماسية  الفترة  انتهت   2014 وفي 
للعلوم  الخليج  جامعة  في  الجامعية  دراستي  أكمل  ان  قراري 
 Íوالتكنولوجيا بدولة الكويت، فهذا البلد أثر على بشكٍل إيجابي جد
فقد أصبحت متحدثÊ قويÊ وشخصÊ اجتماعيÊ عكس ما كنت عليه 
تجربة  خالل  من  المزيد  اكتساب  في   Êطامع كنت  وقد   Êسابق

الدراسة والحياة الجامعية هناك. 

واليوم وبعد سنوات من الجهد والمد والجزر انا هنا جزء من وزارة 
الخارجية ابدأ رحلتي العملية لتو وأرتب أهدافي الالحقة وأشعراني 
والدتي  بها  مرت  التي  الدبلوماسية  الحياة  الصحيح،  المسار  في 
في  الفضل  لها  فكان  الغربة  أما  إليه  وصلت  لما  أطمح  جعلتني 
خطوة  كل  في  واصراري  وثباتي  شخصيتي  وتكوين  تقدمي 
 Êتقودوني نحو أحالمي، وتبقى الكويت في حكايتي فصًال رئيسي
جزيل  لها  أحمل  قلبي،  من  وقطعة  الثاني  بلدي  بمثابة  هي  بل 

امتناني على العلم وا�صدقاء والذكريات.  

اخبار الوزارة

وانتاج  استحداث  لحظر  الوطنية  اللجنة 
الكيميائية  ا�سلحة  وتخزين  واستعمال 
اجتماعها  تعقد  االسلحة  تلك  وتدمير 
الشيخة  د.  سعادة  برئاسة  وذلك  التاسع 
وكيل  خليفة  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت  رنا 

وزارة الخارجية

 ٢ نوفمبر ٢٠١٩

يترأس  أحمد  بن   Ôعبدا الشيخ  الدكتور 
للشبكة  المستديرة  الطاولة  اجتماع 

الوطنية للشؤون الدولية

 ٣ نوفمبر ٢٠١٩

مملكة البحرين تشارك في اجتماع فريق 
لمنطقة  االستراتيجي  التحالف  عمل 
المعني   (MESA) ا�وسط  الشرق 

بمكافحة ا©رهاب في مدينة الرياض

 ٤ نوفمبر ٢٠١٩

توقع  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
عمان  سلطنة  خارجية  وزارة  مع  اتفاقية 

الشقيقة

 ٦ نوفمبر ٢٠١٩

توديع  حفل  تقيم  الخارجية  وزارة 
العربية  مصر  جمهورية  سفيرة  لسعادة 

لدى مملكة البحرين

 ٦ نوفمبر ٢٠١٩

تستقبل  الخارجية  وزارة  وكيل  سعادة 
ا�مم  بهيئة  بالنيابة  ا©قليمي  المدير 
المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 

المرأة

 ٧ نوفمبر ٢٠١٩

االتحاد  يطلع  الخارجية  وزير  مساعد 
وتقدم  تطور  على  ا�وروبيين  والبرلمان 

حقوق ا©نسان في مملكة البحرين

 ١٠ نوفمبر ٢٠١٩

يحضر  الخارجية  وزير  مساعد  سعادة 
التي  الهدنة  يوم  ذكرى  إحياء  فعالية 
لدى  المتحدة  المملكة  سفارة  أقامتها 

مملكة البحرين

 ١١ نوفمبر ٢٠١٩

يستقبل  الخارجية  وزير  مساعد  سعادة 
المتحدة  الواليات  سفير  نائب  سعادة 

ا�مريكية لدى مملكة البحرين

 ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
اجتماع  في  البحرين  مملكة  وفد  يترأس 
ا�وسط"  للشرق  االستراتيجي  "التحالف 

بواشنطن

 ١٤ نوفمبر ٢٠١٩

سيبريل  جاستن  السيد  سعادة  نوه 
مملكة  بين  المتميزة  الصداقة  بعالقات 
البحرين والواليات المتحدة ا�مريكية وما 
مختلف  على  تقدم  من  تشهده 

المستويات

 ١٤ نوفمبر ٢٠١٩

الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
يلتقي في واشنطن نائب مساعد الرئيس 
القومي  ا�من  مستشار  نائب  ا�مريكي، 
ا�وسط  الشرق  لشؤون  ا�بيض  بالبيت 

وشمال أفريقيا بمجلس ا�من القومي

 ١٥ نوفمبر ٢٠١٩

على  توقعان  وتمكين  الخارجية  وزارة 
للعمل  البحرينية  الكوادر  لتدريب  اتفاقية 

ضمن المنظمات الدولية

 ١٧ نوفمبر ٢٠١٩

على  توقعان  وتمكين  الخارجية  وزارة 
للعمل  البحرينية  الكوادر  لتدريب  اتفاقية 

ضمن المنظمات الدولية

الطفل  الريادة في حماية حقوق  البحرين تحقق  مملكة 
على المستوى الدولي

 ١٩ نوفمبر ٢٠١٩

الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
للمشاورات  الرابع  االجتماع  يترأس 
واالتحاد  البحرين  مملكة  بين  السياسية 

السويسري

 ٢١ نوفمبر ٢٠١٩

الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
والشؤون  للدفاع  الدولة  وزير  مع  يجتمع 

الخارجية بجمهورية سنغافورة

 ٢١ نوفمبر ٢٠١٩

للمشاورات  الثالث  االجتماع  انعقاد  خالل 
بين  للتعاون  جديدة  آفاق  السياسية: 

مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا

 ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩

شمال  بحلف  مسؤوال  استقباله  خالل 
الخارجية  وزارة  وكيل  "ناتو":  ا�طلسي 
فاعلة  شراكة  الدولية:  للشؤون 

ومستدامة بين البحرين وحلف "ناتو"

 ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩

الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
يجتمع مع نائب وزير خارجية تايالند

 ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩

 ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩

يبحث  أحمد  بن   Ôعبدا الشيخ  الدكتور 
الفنلندية  الخارجية  وزارة  مسؤولة  مع 

تطوير التعاون المشترك

 ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩

الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
يجتمع مع وزير الدولة للشؤون الخارجية 

باليابان

 ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩

الخارجية  بوزارة  مسؤوًلا  استقباله  خالل 
أحمد:  بن   Ôعبدا د.الشيخ  ا©يطالية.. 
تشهد  ا©يطالية   – البحرينية  العالقات 

تقدًما نوعًيا

 ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩

للمشاورات  الثالث  االجتماع  ترؤسه  خالل 
البحرين  مملكتي  بين  السياسية 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  وبلجيكا... 
مع  العالقات  في  جديدة  آفاق  الدولية: 

بروكسل

 ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩

الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
السياسات  مستشاري  كبير  مع  يجتمع 

والتخطيط بوزارة الخارجية ا�مريكية

 ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩

غير  الدورة  في  تشارك  البحرين  مملكة 
العربية  الدول  جامعة  لمجلس  العادية 

على مستوى وزراء الخارجية

 ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

الخارجية تشارك في  وزارة  سعادة وكيل 
ا�طراف  للدول  والعشرين  الرابع  المؤتمر 
في  الكيميائية  ا�سلحة  حظر  لمنظمة 

مملكة هولندا

 ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
الذهبي  اليوبيل  احتفال  في  يشارك 
في  ا©سالمي  التعاون  منظمة  ©نشاء 

المملكة العربية السعودية

 ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

الخارجية تجتمع مع  سعادة وكيل وزارة 
سعادة مدير عام منظمة حظر ا�سلحة 

الكيميائية 

 ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩

الخارجية تجتمع مع  سعادة وكيل وزارة 
العربية  ا©مارات  دولة  سفيرة  سعادة 

المتحدة لدى مملكة هولندا

 ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩

في  تجربتها  تستعرض  البحرين  مملكة 
منظمة  أمام  ا©نسان  حقوق  تطور 

التعاون ا©سالمي

 ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

 إضاءات
دبلوماسية


