
العدد الخامس والعشرون
اكتوبر ٢٠١٩

باللورد  الخارجية  وزير  معالي  رحب 
جورج  واللورد  ريتشاردز  ديفيد 
السابق  ا�ركان  هيئة  رئيس  روبرتسون، 
جورج  واللورد  المتحدة  بالمملكة 

روبرتسون.

أعرب كل من اللورد ريتشاردز واللورد 
بلقاء  سعادتهما  عن  روبرتسون  جورج 
مشيدين  الخارجية،  وزير  معالي 
تجمع  التي  القوية  الصداقة  بعالقات 

بين البلدين والشعبين الصديقين.

بن  خالد  الشيخ  معالي  أكد 
وزير  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد 
الحكومي،  الملتقى  "أن  الخارجية 
حضرة  وتطلعات  رؤى  يعكس 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
البالد  عاهل  خليفة،  آل  عيسى 
في  ورعاه،  ا¤  حفظه  المفدى، 
بما  المواطنين  تطلعات  تلبية 
يدعم أهداف التنمية المستدامة 

المنشودة".

استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، كًال 
الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة  آل  أحمد  بن  ا¤  عبد  الشيخ  الدكتور  سعادة  من 
المساعد  الوكيل  المنصور  أحمد  توفيق  السفير  وسعادة  الدولية،  للشؤون 
مدير  الظاعن  فاطمة  السيدة  وسعادة  وا�فروآسيوية،  الغربية  الدول  لشؤون 
الشراكات  لحوكمة  الوطني  ”النموذج  على  العامل  والفريق  المنظمات،  إدارة 
الممارسات  أفضل  جائزة  على  الحاصل  والتنافسية“  االستدامة  نحو  الدولية: 

الحكومية من قبل الملتقى الحكومي 2019.

لجنة  تبذلها  التي  الطيبة  للجهود  تقديره  عن  الخارجية  وزير  معالي  أعرب 
السلطة  وأعضاء  النواب  بمجلس  الوطني  وا�من  والدفاع  الخارجية  الشؤون 
ودول  البحرين  مملكة  بين  المشترك  التعاون  عالقات  تعزيز  في  التشريعية 

العالم على مختلف المستويات.

اجتماع  أهمية  على  التأكيد  تم 
جامعة  لمجلس  العادية  غير  الدورة 
الوزاري  المستوى  على  العربية  الدول 
من  موحد  عربي  بموقف  الخروج  في 
للجمهورية  العسكري  الهجوم 
الجمهورية  شرق  شمال  على  التركية 

العربية السورية الشقيقة.

مــواقــف

 وزارة خارجية مملكة البحرين تدعو المواطنين  
العراق لجمهورية  السفر  عدم  إلى   الكرام 

الشقيقة في الوقت الراهن

التفجير تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
 ا�رهابي الذي استهدف حافلة لقوات ا�من في

جمهورية أفغانستان ا�سالمية

٣ أكتوبر 2019

٧ أكتوبر 2019

النشرة 
الدبلوماسيــة

اللورد يستقبل  الخارجية  وزير   معالي 
ديفيد ريتشاردز واللورد جورج روبرتسون

 ٣ أكتوبر ٢٠١٩

٥ أكتوبر 2019

٩ أكتوبر 2019

١٠ أكتوبر 2019

١٠ أكتوبر 2019

١٢ أكتوبر 2019

١٢ أكتوبر 2019

١٢ أكتوبر 2019

١4 أكتوبر 2019

١5 أكتوبر 2019

١٧ أكتوبر 2019

١7 أكتوبر 2019

حيوية منصة  الحكومي  الملتقى  الخارجية:   وزير 
 لتبادل الرؤى وعرض المنجزات المتحققة والمراجعة

والتقييم بهدف تحقيق تطلعات المواطنين

الخاص المبعوث  يستقبل  الخارجية  وزير   معالي 
لرئيس وزراء المملكة المتحدة لحرية الدين والمعتقد

عمل فريق  يستقبل  الخارجية  وزير    معالي 
 النموذج الوطني لحكومة الشراكات الدولية: نحو

االستدامة والتنافسية

الخارجية  وزير  معالي  رحب 
 ،Rehman Chishti السيد  بسعادة 
البحرين  مملكة  اعتزاز  عن  معرًبا 
التي  الوثيقة  التاريخية  بالعالقات 

تربطها بالمملكة المتحدة.

 Rehman Chishti السيد  سعادة  أعرب 
عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، 
المتحدة  المملكة  اهتمام  مؤكًدا 
بالمضي بعالقات التعاون الثنائي مع 
مملكة البحرين على كافة ا�صعدة.

“
“

تحقق ما  أهم  على  النواب  يطلع  الخارجية   وزير 
للجمعية  74 الدورة  في  البحرين  مشاركة   خالل 

العامة لألمم المتحدة

عقد بالقاهرة في جمهورية مصر العربية اجتماًعا تشاورًيا بين معالي الشيخ 
محمد  الدكتور  ومعالي  الخارجية،  وزير  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد 
الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، ومعالي السيد سامح شكري 
وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومعالي ا�ستاذ عادل بن أحمد 
العربية  بالمملكة  الوزراء  مجلس  عضو  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  الجبير 
الدولة  وزير  قرقاش  محمد  بن  أنور  الدكتور  ومعالي  الشقيقة،  السعودية 
السيد  ومعالي  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اÅمارات  بدولة  الخارجية  للشؤون 
الهاشمية  ا�ردنية  بالمملكة  المغتربين  وشؤون  الخارجية  وزير  الصفدي  أيمن 

الشقيقة.

القضايا  أهم  حول  النظر  وجهات  وتبادل  التشاور  تم  االجتماع،  وخالل 
العربية وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة.

أكد  معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية على رفض مملكة 
انتهاًكا  يشكل  العدوان  هذا  أن  معتبًرا  سوريا،  على  التركي  للعدوان  البحرين 

واضًحا لسيادة بلٍد عربي.

الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  بمعالي  الخارجية  وزير  معالي  رحب 
التعاون لدول  التي تقوم بها ا�مانة العامة لمجلس  مشيًدا بالجهود الحثيثة 

الخليج العربية في تعزيز عالقات دول مجلس التعاون مع دول أنحاء العالم.

أعرب معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه بالتواصل الدائم 
مع معالي وزير الخارجية واستمرار التشاور وتبادل الرؤى حول قضايا المنطقة 

وأهم المستجدات والتطورات اÅقليمية والدولية.

تمتد  التي  الوطيدة  التاريخية  العالقات  عمق  على  الخارجية  وزير  معالي  أكد 
�كثر من مائتي عام بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.

ا�وسط  الشرق  لشؤون  الدولة  وزير  موريسون  أندرو  الدكتور  سعادة  أشاد 
وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، بما تشهده العالقات المتميزة 

بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.

السيد بورنس  معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة سعادة  هنأ 
بمناسبة توليه منصب وزير الدولة للتجارة الدولية.

بن  خالد  الشيخ  معالي  بلقاء  اعتزازه  عن  بورنس  كونور  السيد  سعادة  أعرب 
أحمد بن محمد آل خليفة.

عن  الخارجية  وزير  معالي  أعرب 
لجمهورية  والتقدير  الشكر  خالص 
دعوتها  على  الشقيقة  العربية  مصر 
االجتماع  هذا  لعقد  المسؤولة 
العسكري  الهجوم  لمناقشة 
شرق  شمال  على  التركية  للجمهورية 

الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

 معالي وزير الخارجية يجتمع مع معالي وزير خارجية
جمهورية مصر العربية في مدينة القاهرة

 اجتماع تشاوري بين معالي وزير الخارجية ووزراء خارجية
 العراق ومصر واألردن ووزيري الدولة للشؤون الخارجية

في كل من السعودية واإلمارات

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

الوزاري بشأن العدوان التركي على سوريا

 وزير الخارجية: أمن واستقرار السعودية مسألة
حيوية بالنسبة للبحرين

األمين معالي  يستقبل  الخارجية  وزير   معالي 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أندرو الدكتور  سعادة  مع  يجتمع  الخارجية  وزير   معالي 
لفريق عشر  الثاني  االجتماع  في  ويشارك   موريسون 

العمل البحريني البريطاني المشترك

الدولة وزير  مع  يجتمع  الخارجية  وزير   معالي 
للتجارة الدولية في المملكة المتحدة

أقامته الذي  االستقبال  حفل  يحضر  الخارجية  وزير   معالي 
بالتعاون البرلمانية  البريطانية  البحرينية  الصداقة   مجموعة 

مع سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة

وارسو عملية  عمل  مجموعة  يفتتح  الخارجية  وزير   معالي 
الواليات مع  بالشراكة  والجوية  البحرية  المالحة  أمن   حول 

المتحدة األمريكية وجمهورية بولندا

من عدًدا  يستقبل  الخارجية  وزير   معالي 
برنامج في  المشاركين  الدوليين   الدبلوماسيين 

”ضيافة

األمير سمو  مبعوث  يستقبل  الخارجية  وزير   معالي 
 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة

الكويت الشقيقة لدى وصوله إلى مملكة البحرين

أعرب معالي وزير الخارجية في كلمته الترحيبية عن سعادته بحضور الحفل 
وااللتقاء بمجموعة كبيرة من أصدقاء مملكة البحرين واعتزازه بالروابط الطيبة 

معهم.

أشار معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن انطالق مجموعة 
عمل وارسو المعنية بسالمة المالحة البحرية والجوية يأتي في ظل التهديدات 

الخطيرة والمتنامية التي تهدد المنطقة والعالم أجمع.

استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، عدًدا 
مبارك  بن  محمد  أكاديمية  تستضيفهم  الذين  الدوليين  الدبلوماسيين  من 

للدراسات الدبلوماسية ضمن برنامج “ضيافة”.

الخارجية،  وزير  خليفة،  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  معالي  استقبل 
مبعوث حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، معالي الشيخ صباح 

الخالد الحمد الصباح النائب ا�ول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

١7 أكتوبر 2019

21 أكتوبر 2019

23 أكتوبر 2019

23 أكتوبر 2019

“

خارجية وزير  مع  يجتمع  الخارجية  وزير   معالي 
ماليزيا في جمهورية أذربيجان

 بتكليف من جاللة الملك المفدى.. معالي وزير الخارجية
لحركة عشرة  الثامنة  القمة  أعمال  افتتاح  في   يشارك 

عدم االنحياز بجمهورية أذربيجان

 فخامة رئيس جمهورية مصر العربية يستقبل
معالي وزير الخارجية في مدينة القاهرة

رئيس يستقبل  الخارجية  وزير   معالي 
                                        المعهد الدولي للسالم

معالي وزير الخارجية بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العالقات بين  أشاد 
مملكة البحرين وماليزيا بفضل حرص البلدين على تطوير مختلف أطر التعاون 

الثنائي والتواصل والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل االهتمام المشترك.

عبر معالي السيد سيف الدين عبد ا¤ عن اعتزاز ماليزيا بما يربطها من عالقات 
التطلعات  يلبي  بما  بها  االرتقاء  على  وحرصها  البحرين  مملكة  مع  قوية 

المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

نقل معالي وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه ا¤ ورعاه، إلى فخامة الرئيس 
عشرة  الثامنة  القمة  رئيس  الشقيقة،  أذربيجان  جمهورية  رئيس  علييف،  إلهام 
القمة  من  المرجوة  ا�هداف  بتحقيق  جاللته  وتمنيات  االنحياز،  عدم  لحركة 
آمال  تحقيق  في  االنحياز  عدم  حركة  دور  تفعيل  في  تسهم  لنتائج  والتوصل 

وتطلعات الشعوب في المزيد من ا�من واالستقرار والتنمية والرخاء.
  

الخارجية، تحيات  وزير  آل خليفة  بن أحمد بن محمد  الشيخ خالد  نقل معالي 
المفدى  البالد  عاهل  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حفظه ا¤ ورعاه، وصاحب السمو الملكي ا�مير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه ا¤، وصاحب السمو الملكي ا�مير سلمان بن حمد 
الوزراء  مجلس  لرئيس  ا�ول  النائب  ا�على  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة،  آل 
بموفور  له  وتمنياتهم  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  إلى  ا¤،  حفظه 

الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية دوام التقدم واالزدهار.  

بالدور  منوًها  الرسن،  رود  تيري  السيد  بسعادة  الخارجية  وزير  معالي  رحب 
ا�من  وصون  حفظ  في  للسالم  الدولي  المعهد  به  يقوم  الذي  المتميز 

واالستقرار وجهوده الحثيثة في تعزيز ثقافة السالم والتعايش في المنطقة.

الخارجية،  وزير  معالي  بلقاء  اعتزازه  عن  الرسن  رود  تيري  السيد  سعادة  أعرب 
وتقديره لتعاون ودعم معاليه لبرامج المعهد.

والوفد  نعومكين  فيتالي  البروفسور  بسعادة  الخارجية  وزير  معالي  رحب 
التابع  الشرقية  الدراسات  لمعهد  الملموسة  الجهود  مثمًنا  له،  المرافق 

�كاديمية العلوم الروسية.

وزير  معالي  بلقاء  سعادته  عن  نعومكين  فيتالي  البروفسور  سعادة  أعرب 
بين  والحوار  التعايش  قيم  نشر  في  البحرين  مملكة  بدور  منوًها  الخارجية، 

مختلف الحضارات ودعم التواصل المثمر بين الدول.

للدراسات  الدولي  للمعهد  التنفيذي  بالمدير  الخارجية  وزير  معالي  رحب 
به  يضطلع  الذي  المتميز  بالدور  مشيًدا  ا�وسط،  الشرق  في  االستراتيجية 

المعهد في تعزيز ا�من واالستقرار في المنطقة.

أعرب السيد توم بكت  عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية وتقديره لدعمه 
�نشطة المعهد من أجل تحقيق أهدافه، متمنًيا لمملكة البحرين المزيد من 

التقدم واالزدهار.

2٤ أكتوبر 2019

2٥ أكتوبر 2019

2٧ أكتوبر 2019

2٩ أكتوبر 2019

2٩ أكتوبر 2019

٣٠ أكتوبر 2019

وبزيارته  التشيك  جمهورية  خارجية  وزير  بمعالي  الخارجية  وزير  معالي  رحب 
لمملكة البحرين التي تعكس مدى عمق عالقات الصداقة بين البلدين.

أشاد معالي السيد توماش بيترجيتشيك بمسار العالقات الثنائية بين البلدين.

٣1 أكتوبر 2019

الهجوم تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
التركية على الجمهورية  الذي تشنه   العسكري 

مناطق بشمال شرق سوريا

٩ أكتوبر2019

 مملكة البحرين تؤيد توجيهات خادم الحرمين
العهد ولي  الملكي  السمو  وصاحب   الشريفين 
للقوات إضافية  تعزيزات  باستقبال   السعودي 
 في إطار العمل المشترك مع الواليات المتحدة

ا�مريكية

١٢ أكتوبر2019

التفجير تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
إقليم في  مسجًدا  استهدف  الذي   ا�رهابي 

ننكرهار بجمهورية أفغانستان ا�سالمية

١٨ أكتوبر2019

جميع تدعو  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
 المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية

إلى ضرورة المغادرة فوًرا

١٨ أكتوبر2019

الهجوم تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
أمنيتين نقطتين  استهدف  الذي   ا�رهابي 

بجمهورية العراق

٢٢ أكتوبر2019

 مملكة البحرين تشيد بجهود الواليات المتحدة
قائد على  القضاء  في  الصديقة   ا�مريكية 

تنظيم داعش ا�رهابي

٢٩ أكتوبر2019

معهد رئيس  يستقبل  الخارجية  وزير   معالي 
العلوم ألكاديمية  التابع  الشرقية   الدراسات 

الروسية

 معالي وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي
في االستراتيجية  للدراسات  الدولي   للمعهد 

الشرق األوسط

معالي يستقبل  الخارجية  وزير   معالي 
وزير خارجية جمهورية التشيك

(IPI)



١ أكتوبر ٢٠١٩

للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  سعادة 
الدولية يجتمع في هلسنكي مع وزيرة 
بجمهورية  الخارجية  للشؤون  الدولة 

فنلندا

١ أكتوبر ٢٠١٩

للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  سعادة 

لرئيس  الثاني  النائب  مع  يجتمع  الدولية 

وأعضاء  فنلندا  بجمهورية  البرلمان 

مجموعة الصداقة البرلمانية

٢ أكتوبر ٢٠١٩

الدكتور الشيخ عبد اµ بن أحمد يترأس 
جولة  في  البحرين  مملكة  وفد 

المشاورات السياسية مع فنلندا

٥ أكتوبر ٢٠١٩

تفتتح  الخارجية  وزارة  وكيل  سعادة 
المعرض البحريني ا�ندونيسي للجمال

٦ أكتوبر ٢٠١٩

الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
التابع  الُقطري  الفريق  ملتقى  يفتتح 

لºمم المتحدة

٧ أكتوبر ٢٠١٩

للملتقى  كبير  دور  الخارجية:  وزارة  وكيل 

القطاع  إسهامات  تعزيز  في  الحكومي 

العام نحو التنمية الشاملة

٧ أكتوبر ٢٠١٩

الطاولة  الخارجية تشارك في  وزارة  وكيل 

الدولي  المعهد  نظمها  التي  المستديرة 

السفراء  بحضور  االستراتيجية  للدراسات 

المعتمدين لدى مملكة البحرين

١٢ أكتوبر ٢٠١٩

وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن 

حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال ا�سلحة 

ورشة  تفتتح  ا�سلحة  تلك  وتدمير  الكيميائية 

ا�من والسالمة الكيميائية

١٢ أكتوبر ٢٠١٩

خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  أكاديمية 

للدراسات الدبلوماسية تطلق النسخة ا�ولى 

من برنامج “ضيافة”

١٤ أكتوبر ٢٠١٩

مساعد وزير الخارجية: احترام حقوق ا�نسان 

والتنموي  ا�صالحي  النهج  ركيزة  وكرامته 

لجاللة الملك المفدى

١٥ أكتوبر ٢٠١٩

مملكة  التزام  لمتابعة  الوطنية  اللجنة 

مجلس  عن  الصادرة  القرارات  بكافة  البحرين 

ا�من الدولي تعقد اجتماعها الرابع

١٩ أكتوبر ٢٠١٩

بن  محمد  �كاديمية  التنفيذية  المديرة 
مبارك: تاريخ مشرف للدبلوماسية البحرينية.. 

واهتمام ملكي بالتطوير والتحديث

٢٣ أكتوبر ٢٠١٩

ا�نسان  لحقوق  العليا  التنسيقية  اللجنة 
تعقد اجتماًعا تشاورًيا مشترًكا مع جمعيات 
ا�نسان  بحقوق  المعنية  المدني  المجتمع 
بن  فيصل  بن   µعبدا السيد  سعادة  برئاسة 

جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية.

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩

رنا بنت عيسى آل  بحضور سعادة د. الشيخة 
خليفة وكيل وزارة الخارجية.. أكاديمية محمد 
الدبلوماسية  للدراسات  خليفة  آل  مبارك  بن 
“ضيافة”  برنامج   من  ا�ولى  النسخة  تختتم 

لعام 2019م

٣١ أكتوبر ٢٠١٩

وزارة الخارجية تعقد اجتماًعا تنسيقًيا مع 
الجهاز الوطني لÆيرادات

إضاءات دبلوماسية

أعياد االستقالل

يسلمها  التي  الخطابات  عن  عبارة  هي  االعتماد:  أوراق 
رئيس  إلى  لحملها  المعين  السفير  إلى  الدولة  رئيس 
خاصة  مراسم  في  تسليمها  ويتم  المضيفة،  الدولة 

تقام لهذا الغرض

على  التسمية  هذه  تطلق  الدبلوماسية:  البعثة 
الدائمة  والبعثات  العامة  والقنصليات  السفارات 
كمصطلح عام، وتصف التمثيل الرسمي بالكامل تحت 
او  المضيف  البلد  في  العام  القنصل  السفير/  إشراف 

احدى المنظمات الدولية او ا�قليمية

واضحة  خارجية  عالمات  تحمل  الدبلوماسية:  الحقيبة 
او  الدبلوماسية  الوثائق  وتتضمن  صفتها،  على  تدل 
ا�شياء ذات االستعمال الرسمي وال يجوز فتحها اال من 
قبل الجهة المختصة كما ال يجوز احتجازها، وتستخدم 
أينما  بعثاتها  لدولة ما مع  الرسمية  االتصاالت  �غراض 

كان موقعها

2.وزير  1.سفير  الدبلوماسي:  السلك  وظائف  ترتيب 
ثاني  5.سكرتير  اول  4.سكرتير  3.مستشار  مفوض 

6.سكرتير ثالث  7.ملحق دبلوماسي

انتخبت  دائمة:  شراكة  المتحدة..  وا�مم  البحرين 
حقوق  بمجلس   Îعضو الثالثة  للمرة  البحرين  مملكة 

االنسان للسنوات 2019-2021.

الممارسات  أفضل  بجائزة  تفوز  الخارجية:  وزارة 
الشراكات  لحكومة  الوطني  النموذج  عن  الحكومية 
الملتقى  والتنافسية من قبل  االستدامة  نحو  الدولية 

الحكومي 2019.

العربية ويشار  الخليج  التعاون لدول  المسمى: مجلس 
اليه بمجلس التعاون.

المقر: مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

اجتماعاته  المجلس  يعقد  التعاون:  اجتماعات مجلس 
بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول ا�عضاء.

العام من  ا�مين  ا�على  المجلس  يعين  العام:  ا�مين 
مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثالث سنوات.

أجهزة مجلس التعاون: @ المجلس ا�على وتتبعه هيئة 
تسوية المنازعات. @المجلس الوزاري. @ا�مانة العامة.

جمهورية نيجيريا االتحادية

جمهورية الصين الشعبية
العالقات الدبلوماسية 18 ابريل 1989

١ أكتوبر ٢٠١٩

جمهورية قبرص
العالقات الدبلوماسية 14 يناير 1982

جمهورية غينيا 
العالقات الدبلوماسية 5 يناير 1974

جمهورية ألمانيا االتحادية
العالقات الدبلوماسية 17 مايو 1972

جمهورية كوريا
العالقات الدبلوماسية 17 ابريل 1976

مملكة ليسوتو

جمهورية مصر العربية الشقيقة 
العالقات الدبلوماسية 5 يونيو 1972

جمهورية اوغندا 
العالقات الدبلوماسية 9 أكتوبر 1993

جمهورية جزر فيجي 
العالقات الدبلوماسية 25 سبتمبر 2010

مملكة اسبانيا 
العالقات الدبلوماسية ١٥ نوفمبر ١٩٧٢

جمهورية غينيا االستوائية

جمهورية زامبيا 
العالقات الدبلوماسية 24 يناير 1983

جمهورية النمسا 
العالقات الدبلوماسية 18 مايو 1975

جمهورية التشيك 
العالقات الدبلوماسية 14 يونيو 1993

الجمهورية التركية
العالقات الدبلوماسية 12 ابريل 1973
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رشاد فاروق الشيخ - إدارة المنظمات

التي تؤثر على كوكب   البيئية  التحديات  أكبر  المناخ أحد  ر   يَعدُّ تغيُّ
 األرض والكائنات الحية على السواء، وبات التدهور البيئي والتغير
والمحيطات الهواء  وتلوث  األوزون  طبقة  واستنزاف   المناخي، 
وزيادة السامة  النفايات  وانتشار  الطبيعية،  الموارد   واستنزاف 
تواجهها التي  والمشكالت  التهديدات  أكبر  الصناعية   الملوثات 
 األمم والدول في الوقت الحاضر، والذي أدى بطبيعة الحال  إلى
مستوى منسوب  ارتفاع  وإلى  الدفيئة  غازات  انبعاثات  في   زيادة 
 سطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة األرض، مما أدى إلى التأثير سلبًا
المزيد من الطبيعية، والتسبب في  الحيوي والموارد  التنوع   على 
 التصحر، والتذبذب الحاصل في كمية هطول األمطار وشحها والذي

ساهم بشكل غير مباشر في زيادة العواصف الغبارية والرملية
 

 كل هذه األسباب أدت إلى ضرورة خلق منظومة دولية للتعامل مع 
والتي القائمة  التحديات  من  جزء  باعتبارها  البيئية  التهديدات   هذه 
 تؤثر على النواحي االقتصادية والسياسية، من هنا جاء ما يسمى
التفاوض فن  هو"  تعريفها  يمكن  والتي  البيئة   بالدبلوماسية 
وحماية البيئي  التدهور  منع  ألغراض  الدولية  العالقات   وممارسة 

المصادر الطبيعية وتقاسم الموارد المشتركة للموارد الطبيعية

هي معين  بيئي  موضوع  بشأن  عالمي  اتفاق  تحقيق  مهمة   إن 
 عملية صعبة تتطلب دبلوماسية متفردة تراعي مصالح كل الدول،
 ونتيجة للتدهور البيئي في العالم وللجهود الدبلوماسية في هذا
 المجال تم انشاء برنامج األمم المتحدة للبيئة والذي بمثابة السلطة
 البيئية العالمية الرائدة التي تضع جدول األعمال البيئي العالمي،
داخل المستدامة  للتنمية  البيئي  للبعد  المتسق  التنفيذ   وتعزز 

منظومة األمم المتحدة، وتعمل كمناصر رسمي للبيئة العالمية

 ونتيجة لذلك تم اإلعالن على العديد من االتفاقيات والمعاهدات 
 البيئية الدولية والتي تساهم في التقليل من تغير المناخ والحفاظ
اإلطارية المتحدة  األمم  اتفاقية  أهمها  البيئية، ومن  الموارد   على 
مواد وحظر   1995 عام  التنفيذ في  حيز  دخلت  والتي  المناخ   لتغير 
 كيماوية معينة مثل اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة
لالحتباس المسببة  االنبعاثات  بشأن  ملزمة  تشريعات   وتطوير 
المواد بشأن  مونتريال  وبروتوكول  كيوتو  اتفاقية  مثل   الحراري 
 المستنزفة لطبقة األوزون وحظر تصدير النفايات الخطرة عبر الحدود
الحيوي بالتنوع  تتعلق  أخرى  واتفاقيات  بازل  اتفاقية  مثل   الدولية 
 وحماية الغابات والمحافظة على إمدادات المياه ومنع تلوث البحار
األسلحة بحظر  تتعلق  ومعاهدات  النفط  ناقالت  من   والمحيطات 
 النووية والكيميائية والبيولوجية والحد من انتشارها، واتفاق باريس

والذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2020

 كما اعتمد المجتمع الدولي في عام 2015، مجموعة أهداف مكونة
التنمية بشأن  جديد  عالمي  أعمال  جدول  من  كجزء  هدًفا   17  من 
العمل وهم  بالبيئة  متعلقة  أهداف  ثالث  ومنها   المستدامة 

المناخي والحياة تحت الماء والحياة في البر

 وتأتي قمة عمل المناخ والتي انعقدت في نيويورك على هامش
كمثال حي على  ،74 ال  المتحدة  العامة لألمم  الجمعية   اجتماعات 
 الدور الذي يمكن أن تقوم به الدبلوماسية البيئية من أجل  السعي
الحاجة الملحة للتصدي للتغيرات المناخية، وزيادة انبعاثات  لتحقيق 
 الغازات الدفيئة وتحقيق أهداف اتفاق باريس، كما تم عقد اجتماع
العامة لألمم المتحدة وهو اجتماع رفيع  آخر على هامش الجمعية 
العمل إجراءات  تسريع  في  المحرز  التقدم  الستعراض   المستوى 
تعتبر حيث  ساموا)،  (مسار  النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول   في 
بالدول تتصف  التي  الصغيرة  الجزرية  الدول  من  البحرين   مملكة 
والتهديد للمخاطر،  عرضة  واألكبر  المناخ  بتغير  للتأثر  قابلية   األكثر 
التحتية البنية  أغلب  عليها  تقع  والتي  المنخفضة   بالغمر لسواحلها 

نتيجة ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر

 إن المتغيرات البيئية العالمية هي مسألة هامة للغاية في تحديد 
الجهود شحذ  تتطلب  حيث  واإلقليمية،  الدولية  العالقات   واقع 
 المشتركة من جميع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية للحفاظ
 على كوكب األرض ومراعاه مصالح البشرية والحفاظ على الموارد
أجل من  حثيثة  دبلوماسية  جهود  تتطلب  كما  المتاحة،   الطبيعية 
صناعة ونظام  آليات  ضعف  من  وتحد  الدول،  كل  مصالح   مراعاة 

المعاهدات العالمية في مجال البيئة

مقال
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أخبار الوزارة


