
النشرة الدبلوماسيــة
مملكة البحريننشرة شهريةفـبــرايـر  ٢٠١٩  العدد العشرون

معالي وزير الخارجية يشارك في اللقاء التشاوري لوزراء 
الدولة  ووزير  والكويت ومصر  واإلمارات  األردن  خارجية 

للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية 

معالي وزير الخارجية يشارك في االجتماع الوزاري 
للتحالف الدولي ضد داعش في مدينة واشنطن

مقال:

في  البحار  لقانون  الدولية  المحكمة  والية 
البحرية الحدودية  النزاعات  في  الفصل 

لم تِع الدول قديًما أهمية البحار، فكانت مياهها اإلقليمية تبدأ عند نهاية شواطئها وتنتهي 
عند آخر نقطة تصل إليها قذائف مدافعها (Three-Mile Limit)، إال أن مع زيادة النشاط 
التجاري والصناعي بدأ سعي الدول إلى بسط سيادتها على أقصى مساحة ممكنة من 

المياه.

أظهر المجتمع الدولي الحًقا مساعيه لتقنين قواعد قانون البحار التي تمخض عنها إنشاء 
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، والتي وقعت عليها مملكة البحرين في 

جامايكا بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٨٢ وصدقتها بموجب المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٥.

وبموجب االتفاقية ُأنشأت المحكمة الدولية لقانون البحار، ومقرها في هامبورغ بجمهورية 
وتتمتع  قاٍض.   ٢١ من  مكونة  مستقلة  قضائية  هيئة  المحكمة  وتعتبر  االتحادية،  ألمانيا 
األمم  اتفاقية  وتطبيق  بتفسير  المتعلقة  والدعاوى  المنازعات  جميع  يشمل  باختصاص 
األطراف  الدول  لغير  يمكن  كما  النزاع.  أطراف  برضا  إليها  المحالة  البحار  لقانون  المتحدة 
اللجوء إليها بمقتضى اتفاق بينهم، وذلك بموجب المادتين ٢٠ و٢١ من النظام األساسي 

للمحكمة. وتعتبر قرارات المحكمة ملزمة وفقا للفقرة األولى من المادة ٢٨٧.

وقد أصدرت المحكمة حكمها األول في ترسيم الحدود البحرية في ١٤ مارس ٢٠١٢، حيث 
فصلت في قضية خليج البنغال بين جمهورية بنغالديش الشعبية وجمهورية اتحاد ميانمار. 
ويعود سبب النزاع بين البلدين إلى موقع بنغالديش الكائن بين مناطق ميانمار وجمهورية 
وميانمار  الهند  من  لكل  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  حدود  أن  حيث  البحرية;  الهند 
يتقاطعان على بعد ٢٠٠ ميل بحري من خطوط األساس، األمر الذي يمنع بنغالديش من 
الوصول إلى منطقة الجرف القاري، ويعطيها منطقة اقتصادية خالصة صغيرة ال تتناسب 

مع حجم ساحلها البحري.

حسين محمد حسن البوعركي
باحث قانوني

شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية ومعالي السيد 
أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة األردنية الهاشمية وسمو الشيخ عبدالله بن 
المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد 
العربية  بالمملكة  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  الجبير  عادل  األستاذ  ومعالي 
الكويت  دولة  خارجية  وزير  الصباح  الحمد  الخالد  الشيخ صباح  ومعالي  السعودية 
وزراء  وتبادل  العربية،  مصر  جمهورية  خارجية  وزير  شكري  سامح  السيد  ومعالي 
الخارجية وجهات النظر حول المستجدات اإلقليمية وسبل التعامل معها بما ينهي 
خدمة  واالستقرار  األمن  تحقيق  في  المشترك  الهدف  ويلبي  المنطقة  أزمات 

للمصالح العربية. 

٣١ يناير ٢٠١٩

معالي وزير الخارجية يشارك في االجتماع الوزاري 
العربي - األوروبي الخامس في مدينة بروكسل

شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في االجتماع 
بمملكة  بروكسل  مدينة  في  عقد  الذي  الخامس،  األوروبي   - العربي  الوزاري 
بلجيكا، بحضور وزراء خارجية الدول األعضاء بجامعة الدول العربية ووزراء خارجية دول 

االتحاد األوروبي.

وقد أكد معالي وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين دول جامعة 
الدول العربية ودول االتحاد األوروبي على المستويات كافة من أجل القضاء على 
مختلف التحديات وتوفير بيئة أكثر أمًنا وتحقيق المزيد من التنمية والتقدم والرخاء 

للشعوب.

القضية  مقدمتها  وفي  القضايا  من  العديد  إلى  االجتماع  تطرق  وقد  هذا، 
الفلسطينية، كما تمت مناقشة األزمة السورية واألوضاع في الجمهورية اليمنية 
وليبيا، ومسألة الهجرة، وبحث أهمية تنمية التعاون بين الجانبين من أجل تحقيق 

األمن واالستقرار في العالم وحل النزاعات الدولية.

٤ فبراير ٢٠١٩

لسفارة  الجديد  المقر  يفتتح  الخارجية  وزير  معالي 
مملكة البحرين في بروكسل

٥ فبراير ٢٠١٩

٧ فبراير ٢٠١٩

بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  معالي  افتتح 
المقر  الخارجية،  وزير  خليفة،  آل  محمد 
في  البحرين  مملكة  لسفارة  الجديد 
السيد  معالي  بحضور  وذلك  بروكسل، 
وزير  الوزراء  رئيس  نائب  رايندرز  ديدييه 

خارجية مملكة بلجيكا الصديقة. 

بعالقات  الخارجية  وزير  معالي  أشاد  وقد 
ومملكة  البحرين  مملكة  بين  الصداقة 

العالقات  إقامة  منذ  المجاالت  مختلف  في  تقدم  من  تشهده  وما  بلجيكا، 
المقر  افتتاح  أن  معاليه  مؤكًدا  عقود،  أربعة  نحو  قبل  البلدين  بين  الدبلوماسية 
العالقات  البحرين في بروكسل سيسهم في تعزيز هذه  الجديد لسفارة مملكة 
واستثمار كافة الفرص المتاحة للمضي بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب بما يخدم 
مصالح البلدين، ويدعم أهدافهما في ترسيخ السالم واألمن واالستقرار والتنمية 
واالزدهار على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي. 

أحمد  بن  خالد  الشيخ  وأعرب معالي 
شكره  عن  خليفة  آل  محمد  بن 
ديدييه  السيد  لمعالي  وتقديره 
رايندرز وجميع العاملين بوزارة خارجية 
الذي  تعاونهم  على  بلجيكا  مملكة 
االنجاز  هذا  تحقيق  في  ساهم 
وافتتاح المقر الجديد لسفارة مملكة 
البحرين في بروكسل الذي سيكون له دور مهم في توطيد عالقات مملكة البحرين 

مع االتحاد األوروبي ومنظمة حلف شمال األطلسي (الناتو). 

بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  شارك معالي 
في  الخارجية،  وزير  خليفة،  آل  محمد 
ضد  الدولي  للتحالف  الوزاري  االجتماع 
داعش، الذي عقد في مدينة واشنطن 
بحضور  األمريكية  المتحدة  بالواليات 
رئيس  ترامب  دونالد  الرئيس  فخامة 

الواليات المتحدة األمريكية. 

مملكة  أن  الخارجية  وزير  معالي  وأكد 
بدورها  النهوض  على  تحرص  البحرين 
كعضو مؤسس للتحالف، وتلتزم بدعم 
أن  إلى  معاليه  مشيًرا  اإلرهابية،  التنظيمات  على  للقضاء  الهادفة  الجهود  كافة 
النهائي  العمل من أجل القضاء  الجهود ومضاعفة  المقبلة تتطلب تكثيف  المرحلة 
وإعادة  السورية  العربية  والجمهورية  العراق  جمهورية  في  داعش  تنظيم  على 
داعش  تمويل  منابع  وتجفيف  المحررة،  للمناطق  والتنمية  واألمن  االستقرار 

والمجموعات اإلرهابية األخرى وعدم تمكينها من إيجاد أي سبل لتمويل عملياتها. 

معالي وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي 
لدعم األمن والسالم في وارسو

١٤ فبراير ٢٠١٩

شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في 
انعقد  الذي  األوسط  الشرق  والسالم في  األمن  لدعم  الدولي  المؤتمر 
مايك  السيد  معالي  بحضور  وذلك  بولندا  بجمهورية  وارسو  مدينة  في 

بنس نائب رئيس الواليات المتحدة األمريكية. 

بها  التي تقوم  الملموسة  بالجهود  السيد مايك بنس  وقد أشاد معالي 
تهديداتها  يخص  ما  سيما  وال  إيران  إرهاب  مواجهة  في  البحرين  مملكة 

الخطيرة للمالحة الدولية. 

وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مشاركة مملكة 
تعزيز  على  الثابت  حرصها  من  انطالًقا  تأتي  المؤتمر  هذا  في  البحرين 
المساعي  كافة  ودعم  األصعدة  مختلف  على  المشترك  الدولي  العمل 
والجهود الرامية لترسيخ األمن والسالم في المنطقة، مشدًدا معاليه على 
ضرورة مواصلة هذه الجهود للتوصل لحلول سلمية لقضايا المنطقة بما 
في  الخارجي  التدخل  أشكال  كل  ومنع  دولها  سيادة  على  الحفاظ  يكفل 

شؤونها والقضاء على كل أشكال العنف والتطرف واإلرهاب فيها. 

وزارة الخارجية تعقد االجتماع السادس للجنة الوطنية 
األسلحة  وتخزين  واستعمال  وإنتاج  استحداث  لحظر 

الكيميائية وتدمير تلك األسلحة
٣١ يناير ٢٠١٩

فريق العمـــــل

انعقد االجتماع بالديوان العام لوزارة الخارجية برئاسة
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، وسعادة 
وشمال  األوسط  الشرق  لشؤون  الدولة  وزير  بيرت  أليستر  السيد 

المتحدة المملكة  خارجية  بوزارة  أفريقيا 

بالعالقات  المضي 
البلدين إلى  بين 

آفاق أرحب

التنسيق  أطر  تطوير 
البلدين  بين  المشترك 

القضايا إزاء مختلف 

المصالح  دعم 
للبلدين  المشتركة 

الصديقين والشعبين 

يسهم في:

تم خالل االجتماع

التعاون في  مناقشة 
السياسية  المجاالت 

واالقتصادية 
والثقافية  واالجتماعية 

االطالع على ما تم 
إنجازه مما تم االتفاق 
عليه خالل االجتماعات 

السابقة

االجتماع حضر 

معالي الشيخ خالد بن علي
 آل خليفة وزير العدل والشؤون 

اإلسالمية واألوقاف

سعادة السيد زايد بن راشد 
الصناعة  الزياني وزير 

والسياحة والتجارة 

سعادة اللواء طارق الحسن 
رئيس األمن العام

٢٠ فبراير ٢٠١٩
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٢٠١٩

استحداث  لحظر  الوطنية  اللجنة  عقدت 
األسلحة  وتخزين  واستعمال  وإنتاج 
الكيميائية وتدمير تلك األسلحة اجتماعها 
السادس، بالديوان العام لوزارة الخارجية، 
برئاسة سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى 
الخارجية،  وزارة  وكيل  خليفة  آل  دعيج  بن 
عن  الممثلين  اللجنة  أعضاء  وبمشاركة 

الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

وخالل االجتماع، رحبت سعادة د. الشيخة 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج 
اللجنة،  بأعضاء  األسلحة  تلك  وتدمير  الكيميائية  األسلحة  واستعمال  وتخزين 
مشيدًة سعادتها بجهودهم الحثيثة وبجهود أعضاء الفرق المنبثقة عنها في دعم 
للجنة بموجب  التقرير السنوي  بأنه قد تم رفع  الرئيسية، منوهة  اللجنة  أعمال 
القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١١ بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث 
وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة إلى معالي 
الوزراء في جلسته االعتيادية  أمام مجلس  الخارجية والذي تم استعراضه  وزير 

األسبوعية، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانوني.

اللجنة  رئيس  خليفة،  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت  رنا  الشيخة  د.  سعادة  وأكدت 
رسمية  زيارات  المستقبلية  اللجنة  خطط  ضمن  من  يكون  أن  على  الوطنية، 
لالستفادة من تجارب الدول األخرى في مجال حظر األسلحة الكيميائية، حيث أن 
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك 
في  الخبرات  وتبادل  الثنائي  التعاون  تعزيز  على  األطراف  دول  تحث  األسلحة 

مجال التطبيقات الوطنية لالتفاقية. 

وزارة الخارجية تنظم فعالية رياضية
 بمناسبة يوم البحرين الرياضي

فعاليات:

بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  لقرار  تنفيًذا 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بتخصيص نصف 
الشيخ ناصر  الرياضي، ومبادرة سمو  للنشاط  يوم عمل 
الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بن 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب  وشؤون 
يوم  بإقامة  البحرينية،  األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
رياضي وطني في ااألسبوع الثاني من شهر فبراير من 

كل عام. 

كبير  عدد  بمشاركة  رياضية،  فعالية  الخارجية  وزارة  نظمت 
السعادة  وأصحاب  الوزارة  ومنتسبي  مسؤولي  من 
مملكة  لدى  المعتمدة  السفارات  ومنتسبي  السفراء 

البحرين. 
مملكة  وقنصليات  سفارات  شاركت  آخر،  جانب  ومن 
البحرين في الخارج في اليوم الوطني الرياضي، حيث تم 
مقار  خارج  البدنية  الرياضات  لممارسة  الوقت  تخصيص 

البعثات. 

١٢ فبراير ٢٠١٩


