
النشرة الدبلوماسيــة
مملكة البحريننشرة شهريةسبتمبر ٢٠١٨العدد السادس عشر

البحريـــن واألمم المتحدة
شراكــــــة دائمــــــــــــــــــــــة

١٨ سبتمبر - ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

أمام  البحرين  مملكة  كلمة 
العامة  للجمعية  ال٧٣  الدورة 
لألمم المتحدة - معالي الشيخ 
آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد 

خليفة وزير الخارجية

- النظام اإليراني يتبنى سياسة التخريب 
المتطرفة،  اإلرهابية  الجماعات  ويدعم 
للدول. الداخلية  الشؤون  في  ويتدخل 

الميليشيات  يدعم  اإليراني  النظام   -
لمواصلة  اليمن  في  االنقالبية 
العدائية  وأعمالها  اإلجرامية  ممارساتها 
إطالق  خالل  من  المجاورة  الدول  لتهديد 
تستهدف  التي  الباليستية  الصواريخ 
بالمملكة  بالسكان  اآلهلة  التجمعات 

العربية السعودية الشقيقة.

إيران

قطر
لمخططات  هدًفا  البحرين  مملكة  كانت   -
خالل  حدث  ما  على  تقتصر  ال  التي  قطر 
دعم  من  قطر  وفرته  وما  ٢٠١١م،  عام 

ألعمال العنف واإلرهاب.

بحكمة  الحاالت  هذه  كل  في  تعاملنا   -
أي  عن  الشعبين  إبعاد  أجل  من  وبصيرة، 
ضرر يلحق بهما، ومازال يحدونا األمل في 
خالل  من  رشدها  إلى  قطر  تعود  أن 
والسعودية  البحرين  لمطالب  االستجابة 

واإلمارات ومصر.

سوريا
سياسي  لحل  التوصل  ضرورة  على  نؤكد   -
عربي  ودور  فعالة  بمشاركة  السورية  لألزمة 
قوي يضمن التخلص من الجماعات اإلرهابية 

وخاصة تلك المدعومة من إيران.
-نرحب باالتفاق الروسي التركي فيما يتعلق 
لجهود  مساندتنا  ونؤكد  إدلب،  في  بالتهدئة 
المبعوث  ميستورا  دي  ستيفان  السيد 
األمن  لتحقيق  سوريا،  إلى  الخاص  األممي 

اليمنواالستقرار.
بموقفها  ملتزمة  البحرين  مملكة   -
الثابت بالمشاركة كعضو فاعل في 
التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن، والذي أخذ على عاتقه مهمة 

إعادة األمن والسلم فيه.

اإلمارات العربية المتحدة

- نجدد مطالبتنا بضرورة إنهاء احتالل 
(طنب  الثالث  اإلماراتية  للجزر  إيران 
وأبو  الصغرى  وطنب  الكبرى 
مع  جدًيا  تتجاوب  وأن  موسى) 
العربية  اإلمارات  دولة  مساعي 
على  سيادتها  الستعادة  المتحدة، 

أراضيها.

المملكة العربية السعودية
البناءة  الكبير والمساعي  بالدور  - نشيد 
العربية  المملكة  بها  تقوم  التي 
لخادم  الكريمة  وبالرعاية  السعودية، 
جدة  التفاقية  الشريفين  الحرمين 
وجمهورية  إريتريا  بين جمهورية  للسالم 

أثيوبيا الديمقراطية االتحادية.

ليبيا
البحرين  مملكة  موقف  نجدد   -
الجهود  لكافة  الداعم  الثابت 
الرامية إلعادة بناء الدولة، وتوحيد  
لتكون  العسكرية  المؤسسة 
قادرة على توفير الحماية والدفاع 
أشكال  لكل  والتصدي  ليبيا  عن 

اإلرهاب.

ذات  المستقلة  دولته  إقامة   -
من  الرابع  حدود  وعلى  السيادة 
القدس  وعاصمتها   ١٩٦٧ يونيو 
وذلك  الالجئين،  وعودة  الشرقية، 
ووفق  الدولتين،  حل  أساس  على 
وقرارات  العربية  السالم  مبادرة 

الشرعية الدولية ذات الصلة.
- نؤكد على أهمية وضرورة تقديم 
إلغاثة  المتحدة  األمم  لوكالة  الدعم 
الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل 

في الشرق األدنى (أونروا).

فلسطين

جمهورية العراق
جمهورية  واستقرار  أمن  إلى  نتطلع   -
ورخاء  سيادتها  على  والحفاظ  العراق 
يعود  بأن  أملنا  عن  معربين  شعبها، 
محيطه  في  الريادي  لدوره  العراق 
العربي واإلقليمي والدولي، مؤكدين 
اإلقليمي  التدخل  إيقاف  ضرورة  على 
في شؤونه الداخلية وال سيما من قبل 

النظام اإليراني.

- مملكة البحرين تقف مع المملكة المغربية ضد المؤامرات والتدخالت اإليرانية السافرة في شؤونها الداخلية، وتدعم 
على  المغربية،  الصحراء  لقضية  حل سياسي  إليجاد  المغربية  المملكة  تبذلها  التي  المصداقية  وذات  الجادة  الجهود 
أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها 

الوطنية والترابية.

المملكة المغربية

وزير  قريشي  محمود  شاه  السيد  معالي 
خارجية جمهورية باكستان اإلسالمي

وزير  ميليشكانو  تيودور  السيد  سعادة 
خارجية رومانيا

وزير  اليتشاك  ميروسالف  السيد  سعادة 
خارجية جمهورية سلوفاكيا

رئيس  ترامب  دونالد  الرئيس  فخامة 
الواليات المتحدة األمريكية

سعادة السيد برونو ادواردو رودريغيز 
بارييا وزير خارجية جمهورية كوبا

الرئيس  يريميتش  فوك  السيد  سعادة 
السابق للجمعية العامة لألمم المتحدة

األمين  غوتيريش  انطونيو  السيد  معالي 
العام لألمم المتحدة

اسبينوزا  فرناندا  ماريا  السيدة  سعادة 
والسبعين  الثالثة  الدورة  رئيس  غارسيس 

للجمعية العامة لألمم المتحدة
وزير  الجبير  أحمد  بن  عادل  األستاذ  معالي 

خارجية المملكة العربية السعودية

خارجية  وزير  شكري  سامح  السيد  معالي 
جمهورية مصر العربية

دولة  رئيس  عباس  محمود  الرئيس  فخامة 
فلسطين

أحمد  الشيخ  ولد  إسماعيل  السيد  معالي 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية 

اإلسالمية الموريتانية

فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية اليمنية 

كاليواليد  كريستي  السيدة  فخامة 
رئيسة جمهورية إستونيا

بيشينوفيتش  ماريا  السيدة  معالي 
جمهورية  خارجية  وزيرة  بوريتش 

كرواتيا

معالي السيد نيكوس كوتزياس وزير 
خارجية جمهورية اليونان

كريستودوليديس  نيكوس  السيد  معالي 
وزير خارجية جمهورية قبرص

وزير  زالكالياني  دافيد  السيد  معالي 
خارجية جورجيا

الدولة  وزير  بيرت  أليستر  السيد 
لشؤون الشرق األوسط

خارجية  وزير  كايتانو  بيتر  أالن  السيد  معالي 
جمهورية الفلبين

وزير  بلوك  ستيف  السيد  سعادة 
خارجية مملكة هولندا

سعادة السيد عثمان صالح وزير خارجية دولة 
إريتريا

وزير  أوكيلو  أوريم  هنري  السيد  سعادة 
الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية أوغندا

بوركينا  خارجية  وزير  باري  الفا  السيد  سعادة 
فاسو

أعضاء اللجنة األمريكية اليهودية سعادة الدكتورة جميلة محمود وكيل األمين العام للشراكات باالتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

اجتمع معالي وزير الخارجية مع كل من:

كما شارك في كل من:

قمة مجلس األمن حول مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل 

االجتماع العام رفيع المستوى "العمل من أجل حفظ السالم"

االجتماع رفيع المستوى "تمويل خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠“

والرق  القسري  العمل  إلنهاء  بالعمل  "االرتقاء  المستوى  رفيع  االجتماع 
الحديث واالتجار باألشخاص"

مشكلة  على  للعمل  العالمية  الدعوة  حول  المستوى  رفيعة  الفعالية 
المخدرات العالمية، برئاسة فخامة الرئيس األمريكي

الذي  شاملة"  سلمية  مجتمعات  "نحو  بعنوان  المستوى  رفيع  االجتماع 
ينظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

يحضر االجتماع العام رفيع المستوى"قمة نيلسون مانديال للسالم"

االقتصادي  المنتدى  نظمه  والذي  العالميين  للقادة  الرسمي  غير  التجمع 
العالمي بعنوان "الجيوسياسية في عالم متعدد المفاهيم"

اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والمملكة 
األردنية الهاشمية والواليات المتحدة األمريكية

الجلسة االفتتاحية للمناقشة العامة للجمعية العامة لألمم المتحدة

مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

جمهورية كيريباتي

جامايكا جمهورية باالو

اتحاد سانت كيتس ونيفس

أعلنت مملكة البحرين عن إقامة 
عالقات دبلوماسية مع كل من:

البحرين وأهداف التنمية المستدامة.. 
حكاية نجاح مستمرة

- قدمت مملكة البحرين تقريرها الطوعي األول بشأن تنفيذ أهداف التنمية 
المعني  المستوى  رفيع  السياسي  المنتدى  أمام   ،٢٠٣٠ المستدامة 
باألمم  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس  والتابع  المستدامة  بالتنمية 

المتحدة، مؤكدة حرص المملكة على التزامها بتنفيذ هذه األهداف.

من إنجازات مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة:

استضافت مملكة البحرين الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة.

التنمية  أهداف  اختيار  تم  وقد  العطاء،  لنرد  شعار  تحت:  التاسع  الدولي  الشباب  مؤتمر  أقيم 
المستدامة ٢٠٣٠  كموضوع المؤتمر للعام ٢٠١٧.

الجوائز التي حصدتها مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة:
منح جاللة الملك المفدى جائزة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عام ٢٠١٦ وذلك 
لرؤية  وتكريًما  وإيماًنا  البحرين  مملكة  في  اقتصادًيا  والشباب  المرأة  تمكين  في  لرؤيته  تقديًرا 

واستراتيجية وإنجازات جاللته التنموية.

المعلومات  "تكنولوجيا  جائزة  الموقر  الوزراء  رئيس  سمو  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  منح 
واالتصاالت في التنمية المستدامة" لعام ٢٠١٥ .

منحت األمم المتحدة سمو رئيس الوزراء جائزة األهداف اإلنمائية لأللفية عام ٢٠١٠.

مبادرات مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة:
جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الجاللة  أطلق حضرة صاحب  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  الشباب في  دور  بأهمية  إيماًنا 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، جائزة جاللته لتمكين الشباب لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة والتي تعتبر األولى من نوعها على المستوى العالمي لحث الدول والهيئات 
الحكومية والخاصة والقطاع األهلي لتمكين الشباب ليكونوا الوسيلة األمثل للوصول إلى تحقيق 

هذه األهداف.

فعاليات:

لمحات وطن:

الريتز كارلتون، مملكة البحرين

وزارة الخارجية تشارك في فعالية (ACMB) بالتعاون مع لجنة مجموعة دول اآلسيان الرياضية ٢٠١٨
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