
النشرة الدبلوماسيــة
مملكة البحريننشرة شهريةأبريل  ٢٠١٩  العدد الثاني والعشرون

معالي وزير الخارجية يفتتح االجتماع الحادي عشر
  للمجموعة المعنية بمكافة تمويل تنظيم داعش

     
١٦ أبريل
٢٠١٩م 

٢١ أبريل
٢٠١٩م 

معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة
   غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على 
المستوى الوزاري في جمهورية مصر العربية 

٢٢ أبريل
٢٠١٩م 

 خالل استقباله لمعالي وزير الخارجية.. رئيس المجلس
 العسكري االنتقالي بجمهورية السودان يشيد بموقف

جاللة الملك المفدى األخوي والداعم للسودان

١٨ أبريل
٢٠١٩م 

 معالي وزير الخارجية يشارك في حفل سفارة جمهورية
عامًا  ٣٠ مرور  بمناسبة  المنامة  الشعبية في   الصين 

على إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين

 أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية على
 عمق عالقات الصداقة التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية
صاحب حضرة  قبل  من  كبير  باهتمام  تحظى  والتي  الشعبية   الصين 
المفدى حفظه البالد  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل   الجاللة 
 الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
بن األمير سلمان  الملكي  السمو  الله، وصاحب  حفظه  الوزراء   رئيس 
لرئيس األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل   حمد 
الثقة على  وتقوم  قوية  وتستند ألسس  الله،  حفظه  الوزراء   مجلس 
 واالحترام المتبادل وتتوافر لها كل مقومات الرقي واالزدهار، جاء ذلك
 خالل مشاركة معالي وزير الخارجية في الحفل الذي أقامه سعادة السيد
 أنور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين بمناسبة مرور
ثالثين عاًما على إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

٢٢ أبريل
٢٠١٩م 

يشيد األزهر  شيخ  الخارجية..  وزير  لمعالي  استقباله   خالل 
التعايش نشر  في  المفدى  الملك  جاللة   بإسهامات 
والتسامح بين مختلف الشعوب وإرساء السالم في العالم

الخارجية، وزير  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  معالي   نقل 
عاهل خليفة،  آل  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة   تحيات حضرة صاحب 
 البالد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي األمير خليفة
 بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء حفظه الله، وصاحب السمو الملكي
 األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األكبر اإلمام  فضيلة  إلى  الله،  حفظه  الوزراء  مجلس  لرئيس   األول 
بموفور له  وتمنياتهم  الشريف،  األزهر  شيخ  الطيب،  أحمد   الدكتور 
 الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل الرقي

 واالزدهار.

 جاء ذلك خالل استقبال فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر لمعالي وزير
 الخارجية في مكتبه بمقر مشيخة األزهر، حيث أعرب فضيلته عن خالص
جاللته وإسهامات  ورعاه  الله  حفظه  المفدى  البالد  لعاهل   تقديره 
 المتواصلة والرائدة في نشر التعايش والتسامح بين مختلف الشعوب
مملكة به  تتسم  بما  منوًها  العالم،  في  السالم  وإرساء   والثقافات 

 البحرين كنموذج فريد في التعايش واالنفتاح واحترام اآلخر

 وقد أشاد معالي وزير الخارجية بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها فضيلة
 اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب لتعزيز دور األزهر الشريف على كافة
 المستويات التعليمية والدعوية كقلعة للدين الحنيف والفكر المستنير،
 معبًرا معاليه عن تقدير مملكة البحرين إلسهامات األزهر الشريف في
الوسطية ثقافة  ونشر  اإلسالمي،  للدين  الصحيحة  الصورة   تقديم 
التحديات المتطرف ومواجهة  الفكر  ومكافحة  السمحة  اإلسالم   وقيم 
األكبر اإلمام  فضيلة  بمواقف  منوًها  اإلسالمية،  الدول  تواجه   التي 
دوام لفضيلته  متمنًيا  البحرين،  لمملكة  الداعمة  الشريف  االزهر   شيخ 

 التوفيق والسداد

٨ أبريل
٢٠١٩م 

معالي وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية
جمهورية باكستان اإلسالمية 

  التقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية،
 معالي السيد شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية

باكستان اإلسالمية في مدينة إسالم آباد.

 وخالل اللقاء، نوَّّة معالي وزير الخارجية بمسار العالقات بين مملكة
من تشهده  وما  الشقيقة  اإلسالمية  باكستان  وجمهورية   البحرين 
والتنسيق التشاور  نهج  ظل  في  األصعدة  مختلف  على   تقدم 
 المتواصل بين البلدين وحرصهما الدائم على تنمية التعاون الثنائي
 ومساعيهما الهادفة لتحقيق المزيد من التنمية والتقدم لشعبيهما.

 تم خالل الزيارة بالتوقيع على البروتوكول المعدل التفاقية حكومة
 مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان اإلسالمية بشأن تجنب
على للضرائب  بالنسبة  المالي  التهرب  ومنع  الضريبي   االزدواج 

 الدخل

.

.

 أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، أن
أشكال جميع  بمكافحة  ملتزمة  دائًما  وستبقى  ملتزمة  البحرين   مملكة 
تنظيم لمكافحة  الدولي  التحالف  فاعًال في   اإلرهاب وستظل مشارًكا 

 داعش اإلرهابي

افتتاح في  الخارجية  وزير  معالي  ألقاها  التي  الكلمة  خالل  ذلك   جاء 
 االجتماع الحادي عشر للمجموعة المعنية بمكافحة تمويل تنظيم داعش

والذي استضافته مملكة البحرين في الفترة من ١٦-١٧ أبريل ٢٠١٩م

لهذه األول  االجتماع  عقد  تم  قد  أنه  إلى  الخارجية  وزير  معالي   وأشار 
المنامة، بمدينة  ٢٠١٤م  نوفمبر  في  الخبراء  مستوى  على   المجموعة 
 حيث صدر إعالن المنامة الذي أقر بأن تمويل اإلرهاب هو مصدر قلق
 عالمي، ويتطلب بذل المزيد من الجهد وتضافر الجهود لحماية النظام

المالي الدولي ومجتمعاتنا

 شارك معالي وزير الخارجية، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس
 جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم، في مقر األمانة
مصر جمهورية  في  القاهرة  بمدينة  العربية  الدول  لجامعة   العامة 
فخامته أحاط  حيث  عباس،  محمود  الرئيس  فخامة  بحضور   العربية، 
بالقضية المتعلقة  التطورات  آخر  حول  مفصل  بشرح   المجلس 
 الفلسطينية واالنتهاكات اإلسرائيلية لقرارات األمم المتحدة الخاصة

باالستيطان واالعتداء على األماكن المقدسة بالقدس الشريف

وزير خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  معالي  نقل   وقد 
آل عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  تحيات   الخارجية، 
الرئيس إلى فخامة  الله ورعاه،  المفدى حفظه  البالد   خليفة، عاهل 
على مؤكًدا  الشقيقة،  فلسطين  دولة  رئيس  عباس   محمود 
الشعب حقوق  بدعم  المفدى،  الملك  لجاللة  السامية   التوجيهات 
الفلسطينية والحقوق  الثوابت  على  والمحافظة   الفلسطيني 

المشروعة

الفلسطيني والشعب  القيادة  تمسك  الخارجية  وزير  معالي   وحيى 
 بالسالم على أساس مبادرة السالم العربية ٢٠٠٢ وقرارات الشرعية
صًفا تقف  البحرين  مملكة  أن  معاليه  مضيًفا  الصلة،  ذات   الدولية 

 واحًدا مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

 نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية
 رسالة شفهية، من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
الفريق الله ورعاه، إلى  البحرين المفدى حفظه   خليفة ملك مملكة 
العسكري المجلس  رئيس  عبدالرحمن،  البرهان  الفتاح  عبد  ركن   أول 
جاللته تحيات  تضمنت  الشقيقة  السودان  بجمهورية    االنتقالي 
 وحرصه على دعم ومساندة جمهورية السودان وشعبها الشقيق ،

في هذه المرحلة التاريخية الهامة

 كما نقل معالي وزير الخارجية  تحيات صاحب السمو الملكي األمير
الله، حفظه  الموقر  الوزراء  رئيس  خليفة،  آل  سلمان  بن   خليفة 
ولي خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو   وصاحب 
الوزراء، مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب   العهد 
عبدالرحمن، البرهان  الفتاح  عبد  ركن  أول  الفريق  إلى   ، الله   حفظه 

وتمنياتهم له بالتوفيق والسداد

البرهان  الفتاح  عبد  ركن  أول  الفريق  استقبال  خالل  ذلك   جاء 
 عبدالرحمن بجمهورية السودان اليوم لمعالي الشيخ خالد بن أحمد
 بن محمد آل خليفة ، حيث أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
الله حفظه  المفدى  البالد  لعاهل  تقديره  خالص  عن   عبدالرحمن 
كل في  السودان  لجمهورية  الداعم  األخوي  جاللته   وموقف 
الذي جاللته  على  بغريب  ليس  الموقف  هذا  أن  مؤكدا   الظروف، 

يحرص دوما على كل ما فيه خير وصالح الدول والشعوب العربية

.
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مواقف : 

٢ أبريل ٢٠١٩م
الهجوم تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 

 اإلرهابي الذي استهدف معسكًرا للشرطة
في جمهورية أفغانستان اإلسالمية.

٧ أبريل ٢٠١٩م
بشدة تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
 الهجوم الذي استهدف مركز الضبط األمني

في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

٨ أبريل ٢٠١٩م
بقرار ترحب  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
 الواليات المتحدة األمريكية تصنيف الحرس

الثوري اإليراني كمنظمة إرهابية.

٩ أبريل ٢٠١٩م
التفجير تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
 اإلرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في

جمهورية افغانستان اإلسالمية.

٩ أبريل ٢٠١٩م
رفضها تؤكد  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
 لتصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن ضم

مستوطنات في الضفة الغربية.

٩ أبريل ٢٠١٩م
التفجير تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
زويد الشيخ  بمنطقة  وقع  الذي   اإلرهابي 
بمحافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية

١١ أبريل ٢٠١٩م

 مملكة البحرين تؤكد موقفها الداعم لجمهورية
على الحفاظ  فيه  ما  ولكل  الشقيقة   السودان 

 امنها وسيادتها ومايضمن مصلحة الشعب
السوداني الشقيق.

١٢ أبريل ٢٠١٩م
التفجير تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
غربي جنوب  كويتا  بمدينة  وقع   الذي 

 جمهورية باكستان اإلسالمية

١٣ أبريل ٢٠١٩م
بالهجوم تندد  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
نانجارهار إقليم  في  وقع  الذي   اإلرهابي 

بجمهورية أفغانستان اإلسالمية

١٣ أبريل ٢٠١٩م
بانعقاد ترحب  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
اليمنية الجمهورية  في  النواب   مجلس 

الشقيقة

١٧ أبريل ٢٠١٩م
عن تعرب  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 

 تضامنها مع الجمهورية الفرنسية إثر حريق
كاتدرائية نوتردام.

١٨ أبريل ٢٠١٩م
 وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير اإلرهابي
المزدوج في جمهورية الصومال الفيدرالية

١٨ أبريل ٢٠١٩م
الهجوم تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
اإلرهابي في جمهورية باكستان اإلسالمية

١٩ أبريل ٢٠١٩م
إطالق تستنكر  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
ديري لندن  مدينة  وقع  الذي  اإلرهابي   النار 

بإيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة

٢٠ أبريل ٢٠١٩م
الهجوم تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
 اإلرهابي المزدوج في جمهورية أفغانستان

اإلسالمية

٢١ أبريل ٢٠١٩م
 مملكة البحرين تدين التفجيرات اإلرهابية التي
أخرى ومدن  كولومبو  مدينة  في   وقعت 

بجمهورية سريالنكا الديمقراطية االشتراكية

٢١ أبريل ٢٠١٩م
الذي اإلرهابي  الهجوم  تدين  البحرين   مملكة 
مدينة في  الزلفي  مباحث  مركز   استهدف 

الرياض بالمملكة العربية السعودية

٢٣ أبريل ٢٠١٩م
 مملكة البحرين ترحب بإعالن وزير خارجية الواليات
العقوبات بشأن  الصديقة  األمريكية   المتحدة 

المفروضة على صادرات النفط اإليراني

٢٢ أبريل
٢٠١٩م 

أبريل في  ينطلق   (٥) مراعي   معرض 
 بمملكة البحرين

 انطلق معرض مراعي بنسخته
البحرين مملكة  في   الخامسة 
 وذلك بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠١٩م،
أكبر إحدى  من  يعد   والذي 
التي السنوية   المعارض 
 تقيمها المملكة والتي تختص
الحيواني اإلنتاج   بمجال 
األمن وتعزيز   والزراعي 
المعرض ويهدف   الغذائي، 
المجتمعي الوعي  زيادة   إلى 
من المختلفة  األنواع   بأهمية 
 الحيوانات والطيور وغيرها من
كبيرة فرصة  يتيح  كما   األنواع، 

 للمربين والمختصين لعرض إنتاجهم

 يشهد هذا المعرض حضوًرا كبيًرا من كافة شرائح المجتمع، كما يشتمل 
سنوًيا على عدد من العروض والفعاليات المتنوعة بحلتها المتميزة

مقال

٢٤ ابريل
 ٢٠١٩
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التهديدات اإليرانية بإغالق مضيق هرمز
من منظور القانون الدولي 

بين تصل  بحرية  ممرات  بأنها  المائية  الممرات  الجغرافيون   يعرف 
 مسطحين مائيين وتفصل جزئين من اليابسة أو أكثر عن بعضهم ، إال إنها
العالم يشهده  الذي  واالقتصادي  والتجاري  الصناعي  التطور   بفضل 
الدولية، وتتميز التجارة  ترتكز عليها حركة   أصبحت تشكل مفاصل محورية 
على الدولية  المالحة  حركة  تنظيم  في  تتمثل  بالغة  استراتيجية   بأهمية 
 النحو الذي يسمح بحركة السفن ذهابًا وإيابًا. وقد أدرك المجتمع الدولي
القانونية في بالحماية  أن يشمله  على  المائية فحرص  الممرات   أهمية 
 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، فنصت المادة ٣٨ من االتفاقية على
 "تتمتع جميع السفن والطائرات في المضائق المشار إليها في المادة ٣٧
 بحق المرور العابر الذي ال يجوز أن يعاق"، فضًال عن السماح بالمرور البريء

وفقًا للمادة ٤٥ من ذات االتفاقية

 فبالرغم من كون المضائق -في بعض األحيان- جزًءا من اإلقليم البحري
 للدولة المشاطئة ويخضع للتنظيم القانوني الذي تضعه تلك الدولة في
 تشريعاتها الوطنية، ال سيما التشريعات الجمركية والضريبية والمتعلقة
 بالهجرة، إال أن ذلك األمر ال يمنح الدولة الحق في تقييد حركة السفن التي
وحرية العابر  المرور  حق  مع  يتعارض  التقييد  ذلك  كون  المضيق،   تعبر 
 المالحة. وقد أستقر الفقه والقضاء الدولي على هذا المبدأ قبل دخول
 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار حيز النفاذ، حيث أرست محكمة العدل
 الدولية حكمًا بشأن قضية قناة كورفو مفاده السماح للسفن العسكرية
المشاطئة، الدولة  من  المسبق  األذن  إلى  الحاجة  ودون  البريء   بالمرور 
 فوفقًا لهذا الحكم القضائي فإن محكمة العدل الدولية رأت أن مرور سفن
 البحرية الملكية البريطانية في قناة كورفو عام ١٩٤٦ ال يعد انتهاكًا لسيادة

الجمهورية الشعبية أللبانيا

العابرة التي تنقلها السفن  البضائع   تزداد أهمية المضائق بزيادة أهمية 
 لها، ومما ال شك فيه فإن النفط يعد أحد أهم -إن لم يكن أهم- سلعة
دول عليه  تقوم  التي  األساسي  الطاقة  األرض، فهو مصدر  وجه   على 
 العالم. ال يخفى على أحد أهمية مضيق هرمز، حيث أن نسبة ال تقل عن
يذهب عبر مضيق هرمز،  يمر  للنفط  العالمي  االنتاج  المئة من   ٤٠ في 
العربية المملكة  أن  إلى  باإلضافة  اليابان،  إلى  منه  األكبر   النصيب 
 السعودية تصدر ٨٨ بالمئة من إنتاجها النفطي من خالل هذا المضيق،

في حين تصدر االمارات العربية المتحدة ٩٩ المئة

اإلسالمية الجمهورية  من  الصادرة  التهديدات  فإن  ذلك،  ضوء   وعلى 
 اإليرانية بإغالق مضيق هرمز ردًا على العقوبات الصادرة ضدها -في حين
والمستورد المصدرة  الدول  كافة  باقتصاد  اإلضرار  شأنها  من   تنفيذها- 
انخفاض إلى  حتمًا  سيؤدي  الذي  األمر  هرمز،  مضيق  خالل  من   للنفط 
 المعروض في السوق وما يقابله من ارتفاع لقيمة النفط، مشكًال بذلك
تلك مثل  كون  عن  العالمي. فضًال  والمالي  االقتصادي  باألمن   تهديدًا 
 التهديدات من شأنها عرقلة حركة السفن التي تبحر في ظل االتفاقيات
 الدولية المتعلقة بحرية التجارة الدولية. إن هذه التصرفات تشكل مخالفة
حق السفن  تمنح  التي  البحار  لقانون  المتحدة  األمم  التفاقية   جسيمة 
واألمن بالسلم  اإلخالل  على  عالوة  البريء،  المرور  وحق  العابر   المرور 
أعمال من  للمضيق  القانوني  غير  اإلغالق  تكييف  يتم  عندما   الدوليين 

العدوان ، ال سيما بأن الباعث الذي أدى لوقوعه غير مشروع

 وفي جميع األحوال، فإن االعالنات والقرارات الفردية سواء كانت كتابية أو
هو فكما  غيرها،  دون  فقط  أصدرتها  التي  الدولة  تلزم  فإنها   شفهية 
 مستقر عليه فقهًا وقضاًء فإن نسبية األثر القانوني إلعالنات وقرارات ال
القانون لجنة  أرسته  الذي  المبدأ  وهذا  بموافقتهم،  إال  الغير  إلى   تمتد 

الدولي باألمم المتحدة
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١ أبريل ٢٠١٩

 سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة يستعرض
آفاق التعاون مع مسؤولي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

٢ أبريل ٢٠١٩

والدول التعاون  مجلس  لشؤون  المساعد  الوكيل   سعادة 
لدى فلسطين  دولة  سفارة  احتفال  في  يشارك   العربية 

مملكة البحرين بذكرى يوم األرض الـــ ٤٣

٣ أبريل ٢٠١٩

مكتب من  وفًدا  يستقبل  الخارجية  وزير  مساعد   سعادة 
اإلقليمية والشرق األدنى ومكتب األمن وحقوق  الشؤون 
المتحدة بالواليات  الخارجية  وزارة  في  والعمل   اإلنسان 

األمريكية

٧ أبريل ٢٠١٩

المؤسسة رئيس  سعادة  يستقبل  الخارجية  وزير   مساعد 
الوطنية لحقوق اإلنسان

٩ أبريل ٢٠١٩

طلبة من  وفًدا  تستقبل  الخارجية  وزارة  وكيل   سعادة 
مدرسة بيان البحرين

١٦أبريل ٢٠١٩

 سعادة مساعد وزير الخارجية يستقبل منسق األمم المتحدة
لدى اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  المقيم   والممثل 

مملكة البحرين

٢١ أبريل ٢٠١٩

وإنتاج استحداث  حظر  بشأن  الوطنية  للجنة  السابع  االجتماع   انعقاد 
برئاسة األسلحة  تلك  وتدمير  الكيميائية  األسلحة  واستعمال   وتخزين 
وزارة وكيل  خليفة،  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت  رنا  الشيخة  د.   سعادة 
والجهات الوزارات  عن  الممثلين  اللجنة  أعضاء  وبمشاركة   الخارجية، 

الحكومية ذات الصلة

٢٨ أبريل ٢٠١٩

 سعادة مساعد وزير الخارجية يستقبل رئيس الفريق المعني
 بالخليج في قسم الشرق األوسط بإدارة الشؤون السياسية

 وحفظ السالم لدى األمانة العامة لألمم المتحدة

٢٩ أبريل ٢٠١٩

وتخزين وإنتاج  استحداث  حظر  بشأن  الوطنية   اللجنة 
تقيم األسلحة  تلك  وتدمير  الكيميائية  األسلحة   واستعمال 

      محاضرة توعوية بشأن كيفية التعامل مع المواد الخطرة

٣٠ أبريل ٢٠١٩

 الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد يستعرض آفاق التعاون مع
باألمم السالم  وحفظ  السياسية  الشؤون  إدارة   مسؤول 

      المتحدة

محمد عبدالرحمن الحيدان
مدير إدارة الشؤون القانونية
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العليا المشتركة للتعاون العاشة للجنة  الدورة   انعقاد 
بين مملكة البحرين  دولة الكويت في مدينة المنامة

فعاليات :

لمحات وطن

فندق الفور سيزونز بإطاللته المتميزة


