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النشرة 
الدبلوماسيــة

 معالي وزير الخارجية يجتمع مع معالي
وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا

وتطلعها المتينة  الصداقة  بعالقة  معاليه   رحب 
الدائم لتطوير العالقات والتعاون الثنائي

البحرين مملكة  بزيارة  اعتزازها  عن  معاليها   أعربت 
وتقديرها بالعالقات الثنائية بين البلدين

البناءة للجالية االندونيسية  نوه معاليه با�سهامات 
في تعزيز مسيره التنمية في مملكة البحرين

ا�من تعزيز  في  البحرين  مملكة  بجهود   مشيدة 
وا�ستقرار في المنطقة

 ٣ سبتمبر ٢٠١٩

 ٧ سبتمبر ٢٠١٩

الواسعة والفرص  الكبيرة  ا�مكانيات  إلى  معاليه   نوه 
توليه ما  ظل  في  االتصاالت  مجال  في  التعاون   لتنمية 

المملكة من اهتمام كبير لهذا القطاع

 معالي وزير الخارجية يجتمع مع  سعادة
لجنة رئيس  باي  أجيت   السيد 

االتصاالت الفيدرالية األمريكية

 معالي وزير الخارجية يلتقي معالي
األمين الغيط   أبو  أحمد   السيد 
في العربية  الدول  لجامعة   العام 

جمهورية مصر العربية

 ٩ سبتمبر ٢٠١٩

 تم التأكيد على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود الرامية
مصالح يخدم  بما  المشترك  العربي  العمل  آليات   لتعزيز 

الدول العربية ويدعم االمن واالستقرار في المنطقة

في يشارك  الخارجية  وزير   معالي 
الوزارية للجنة  عشر  الثاني   اإلجتماع 
بمتابعة المعنية  الرباعية   العربية 

تطورات األزمة مع إيران

في يشارك  الخارجية  وزير   معالي 
 اجتماع الدورة العادية (152) لمجلس
 جامعة الدول العربية على المستوى
الجزيرة انتهاكات قناة   الوزاري بشأن 

وإساءاتها إلى الدول العربية

 ١٠ سبتمبر ٢٠١٩

الجمهورية مع  االزمة  تطورات  الوزارية  اللجنة   ناقشت 
 ا�سالمية ا�يرانية ومسار العالقات العربية وسبل التصدي

للتدخالت ا�يرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية

ا�عالمي الذراع  تمثل  التي  الجزيرة  قناة  أن  على   أكد 
وتقاريرها وأفالمها  برامجها  في  دأبت  قطر   لدولة 

ا�خبارية المفبركة على ا�ساءة لكل ما هو عربي

قناة ا�عالمي  ذراعها  مستخدمة  قطر  دولة  أن   أوضح 
التقارير وبث  المفبركة  ا�خبار  نقل  على  دأبت   الجزيرة، 

وا�فالم ا�خبارية المسيئة لمملكة البحرين

مــواقــف

تدين  التفجير البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
الخضراء القرية  مجمع  استهدف  الذي   ارهابي 

بجمهورية أفغانستان اسالمية

التفجير البحرين  مملكة  خارجية  وزارة   تدين 
تفتيش نقطة  استهدف  الذي   ارهابي 

بجمهورية أفغانستان اسالمية

 ٣ سبتمبر ٢٠١٩

 ٥ سبتمبر ٢٠١٩

الحكومة بتشكيل  ترحب  البحرين   مملكة 
االنتقالية في جمهورية السودان الشقيقة

 ٥ سبتمبر ٢٠١٩

 ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

وتستنكر تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
 بشدة العمل ارهابي الذي استهدف معملين
العربية بالمملكة  أرامكو  لشركة   تابعين 

السعودية الشقيقة

 ١٤ سبتمبر ٢٠١٩

 وزارة خارجية مملكة البحرين تدين بشدة إعالن
 رئيس الوزراء اسرائيلي عن نيته فرض السيادة
وشمال ا¡ردن  غور  منطقتي  على   اسرائيلية 

البحر الميت

 ١١ سبتمبر ٢٠١٩

 ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩

لمجلس التشاوري  االجتماع  عن  الصادر   البيان 
الوزاري المستوى  على  العربية  الدول   جامعة 
التخريبي ارهابي  الهجوم  أدان  نيويورك،   في 
وُخريص بقيق  في  النفط  منشآت  على   ا¡خير 

في المملكة العربية السعودية

التفجيرين البحرين تدين   وزارة خارجية مملكة 
ارهابيين بجمهورية أفغانستان اسالمية

التفجير تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
مدينة مدخل  من  بالقرب  وقع  الذي   ارهابي 

كربالء بجمهورية العراق

 ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩

 ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩
العيد الوطني السعودي



وزير مساعد   سعادة 
بجهود يشيد   الخارجية 
المتحدة ا¡مم   وأنشطة 
 في دعم مسيرة التنمية
مملكة في   انسانية 

البحرين

 ٢ سبتمبر ٢٠١٩

في مشاركته   خالل 
من الرابعة   النسخة 
المستديرة..  الطاولة 
 الدكتور الشيخ عبد ا¶
 بن أحمد: االستراتيجيات
المستقبلية  الحكومية 
 تحتاج إلى قاعدة علمية

ومعرفية

 ٢ سبتمبر ٢٠١٩

عمل ورشة  افتتاح   في 
غير القطاع   لحماية 
االستغالل من   الربحي 
عبد الشيخ  د.   ارهابي 
البحرين أحمد:  بن   ا¶ 
استراتيجية  تتبنى 
لمنع وفاعلة   شاملة 

تمويل ارهاب

 ٣ سبتمبر ٢٠١٩

وزير مساعد   سعادة 
يستقبل  الخارجية 
الواليات سفير   سعادة 
لدى ا¡مريكية   المتحدة 

مملكة البحرين

 ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩

اجتماعات هامش   على 
للجمعية  (74)  الدورة 
المتحدة.. لºمم   العامة 
الخارجية وزارة   وكيل 
يلتقي الدولية   للشؤون 
في أمميين   مسؤولين 

نيويورك

 ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩

وزير مساعد   سعادة 
يستقبل  الخارجية 
جمهورية سفير   سعادة 
مملكة لدى   الهند 

البحرين

 ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩

 لدى ترؤسه اجتماع فريق
برصد المعني   العمل 
والتقارير  المؤشرات 
الشيخ الدكتور   الدولية. 
 عبد ا¶ بن أحمد: خطة
لتعزيز وطنية   عمل 

التنافسية الدولية

 ٤ سبتمبر ٢٠١٩

 ١٦ سبتمبر ٢٠١٩

التعاون أطر  تبحث  الخارجية  وزارة  وكيل   سعادة 
هامش على  الكويت  دولة  وفد  رئيس  مع   المشترك 
الذرية للطاقة  الدولية  للوكالة  الدورة 63  أعمال   افتتاح 

لدى جمهورية النمسا

 ١٦ سبتمبر ٢٠١٩

الذرية... للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المؤتمر   أمام 
المثمر التعاون  تثمن  الخارجية  وزارة  وكيل   سعادة 
الدولية والوكالة  البحرين  مملكة  بين  المحرز   والتقدم 

للطاقة الذرية والمنعقد في فيينا

 ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

 على هامش انعقاد أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية
با¡مين تجتمع  الخارجية  وزارة  وكيل  الذرية..   للطاقة 
 العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك على
للطاقة الدولية  للوكالة  العام  المؤتمر  انعقاد   هامش 
النمساوية الثالثة والستين بالعاصمة   الذرية في دورته 

فيينا

 ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

 على هامش انعقاد أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية
 للطاقة الذرية.. سعادة وكيل وزارة الخارجية تجتمع مع

سفير المملكة العربية السعودية بفيينا

 ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

العلمي المعرض  تزور  الخارجية  وزارة  وكيل   سعادة 
 لدولة امارات العربية المتحدة في العاصمة النمساوية
 فيينا في مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية

وتبحث سبل التعاون مع الجانب اماراتي

 ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

المدير الخارجية تجتمع مع سعادة   سعادة وكيل وزارة 
بمدينة الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  بالنيابة   العام 

فيينا في جمهورية النمسا

 ١٩ سبتمبر ٢٠١٩

 سعادة وكيل وزارة الخارجية تجتمع بنائب المدير العام
رئيس العام  المدير  ونائب  التقني  التعاون  إدارة   رئيس 
بمدينة الذرية  للطاقة  الدولية  بالوكالة  الضمانات   إدارة 

فيينا في جمهورية النمسا

 ١٩ سبتمبر ٢٠١٩

 سعادة وكيل وزارة الخارجية تجتمع مع ا¡مين التنفيذي
النووية للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة   لمنظمة 

(CTBTO) في العاصمة النمساوية فيينا

 ١٩ سبتمبر ٢٠١٩

إدارة مديرة  سعادة  مع  يجتمع  البحرين  مملكة   وفد 
الهادئ والمحيط  آسيا  منظمة  في  التقني   التعاون 
التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة فيينا

 ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩

 سعادة وكيل وزارة الخارجية تجتمع مع مدير عام الهيئة
العربية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا

 ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩

للشؤون الخارجية  وزارة   وكيل 
دفاع وزير  يلتقي   الدولية 

جمهورية البرازيل اتحادية

 ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

للشؤون الخارجية  وزارة   وكيل 
لجنة برئيس  يجتمع   الدولية 
والدفاع الخارجية   العالقات 

بمجلس الشيوخ

 ١٧ سبتمبر ٢٠١٩

 سعادة الدكتور الشيخ عبد ا¶ بن أحمد يجتمع مع وزير
خارجية جمهورية البرازيل اتحادية في العاصمة برازيليا

 ١٨ سبتمبر ٢٠١٩

يترأس الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل   سعادة 
البحرين مملكة  بين  السياسية  المشاورات   اجتماع 

وجمهورية البرازيل اتحادية

 ١٨ سبتمبر ٢٠١٩

يلتقي الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل   سعادة 
جمهورية نواب  بمجلس  الخارجية  العالقات   رئيس 

البرازيل اتحادية

 ١٩ سبتمبر ٢٠١٩

وزير مساعد   سعادة 
مع يجتمع   الخارجية 
الخارجية وزير   مساعد 
الدولي لشؤون  والتعاون 
وزارة في  انسان   حقوق 
امارات دولة   خارجية 
العربية المتحدة بجنيف

 ١٠ سبتمبر ٢٠١٩

 زيارة سعادة مساعد وزير
إلى البحرين   الخارجية 
المتحدة ا¡مم   معهد 
وا¡بحاث -UNI) للتدريب 
TAR) الثانية الدورة   في 
 وا¡ربعين لمجلس حقوق
في الدولي   انسان 

جنيف

 ١٤ سبتمبر ٢٠١٩

وعلى هامش الزيارة :

 خالل زيارته الرسمية إلى البرازيل

الشيخ الدكتور   سعادة 
يجتمع أحمد  بن  ا¶   عبد 
خارجية وزير   بنائب 

جمهورية ا¡رجنتين

 ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩

 وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يجتمع مع معالي
وزير الدفاع بجمهورية ا¡رجنتين

 ٢١ سبتمبر ٢٠١٩

مع يجتمع  الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة   وكيل 
سكرتير ا¡من بوزارة أمن جمهورية ا¡رجنتين

 ٢١ سبتمبر ٢٠١٩

 وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يلتقي رئيس لجنة
الصداقة البحرينية – ا¡رجنتينية

 ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩

خالل زيارته الرسمية للعاصمة بوينس آيرس

أخبار الوزارة

البحرين مملكة   وفد 
 برئاسة سعادة د. الشيخة
دعيج بن  عيسى  بنت   رنا 
وزارة وكيل  خليفة،   آل 
اللجنة رئيس   الخارجية 
استحداث لحظر   الوطنية 
 وإنتاج واستعمال ا¡سلحة
تلك وتدمير   الكيميائية 

 ا¡سلحة، يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر العام للوكالة
والستين الثالثة  دورته  في  الذرية  للطاقة   الدولية 
العاصمة في  المنعقد  الذرية  للطاقة  الدولية   للوكالة 

النمساوية فيينا

 ١١ سبتمبر
رسمًيا 1971 عضًوا  البحرين   اعتمدت 

با¡مم المتحدة

 من هو السفير؟

 ٢١ سبتمبر
الجمعية أعلنته  للسالم  الدولي   اليوم 
 العامة لºمم المتحدة يوًما مكّرسا لتعزيز
ا¡مم أوساط  في  السالم  قيم  و   ُمثل 

والشعوب وفيما بينها

في رسمي  منصب  أعلى  يشغل   عادة 
يطلق السفير  لقب  الدبلوماسية،   البعثة 

على الممثل الدبلوماسي رفيع المستوى

البعثة رئيس  هو  الُمعين   السفير 
في لبالده   Ñسفير ليكون  تعيينه  تم  الذي   الدبلوماسية 
 دولة ما، ويصبح سفيرÑ رسميÒ بمجرد تقديم أوراق اعتماده

إلى رئيس الدولة المستضيفة

 القائم با¡عمال هو الدبلوماسي الذي يحل محل السفير
البالد خارج  ا¡خير  يكون  عندما  أجنبي  بلد  في   المعتمد 

وتكون رتبته أقل من رتبه سفير

إضاءات دبلوماسية

أعياد ا¨ستقالل

 ١٥ سبتمبر

إقامة  - طاجكستان   جمهورية 
العالقات الدبلوماسية 20 مايو 1995

 ١٦ سبتمبر
 الواليات المتحدة المكسيكية  - إقامة

العالقات الدبلوماسية 1985

 ١٨ سبتمبر
العالقات إقامة   - تشيلي    جمهورية 

الدبلوماسية 6 فبراير 1983

 ١٩ سبتمبر
 اتحاد سانت كيتس ونيفيس

 ٢١ سبتمبر
العالقات إقامة   - أرمينيا    جمهورية 

الدبلوماسية 15  أكتوبر 1996

 ٢٢ سبتمبر
العالقات إقامة   - مالي   جمهورية 

 الدبلوماسية 6 يونيو 1977

بدور عدنان

راشد... بن  محمد   شكرا 
قطعت رؤوس الفتن

العالقات إقامة   - مالطا    جمهورية 
 الدبلوماسية 11 سبتمبر 1996

 بليز  - إقامة العالقات الدبلوماسية 14
 ديسمبر 2005

 غينيا الجديدة

إقامة  - كوستاريكا   جمهورية 
سبتمبر  22 الدبلوماسية   العالقات 

2006

 جمهورية هندوراس  - إقامة العالقات
الدبلوماسية 27 أغسطس 2000

العالقات إقامة   - غواتيماال   جمهورية 
الدبلوماسية 21 مايو 2007

 جمهورية نيكاراغوا - إقامة العالقات
الدبلوماسية  15 أغسطس 1991

 نعول على قياداتنا وحكوماتنا كثير± �عادة
بعض رتم  وضبط  نصابها  إلى   ا�مور 
 ا�حداث التي تحيد عن المسار في كثير من
في وتأنيهم  حكمتهم  إن  حيث   ا�حيان، 
ا�مور مجريات  من  العديد  واحتواء   قراءة 

من العديد  دولنا  تجنب  والدولية  ا�قليمية  الساحة   على 
المعضالت

 كما أن هناك بعض ا�حداث التي تكون الدولة المخولة – حصر± –
المسموح غير  ومن  حولها  والحديث  حيالها  المواقف   �صدار 
في للوقوع  الدولة  يعرض  ذلك  إن  حيث  لها،  التعرض   ل½فراد 
 إحراجات أو أن يساء فهم موقفها الرسمي خصوص¾ إذا ما كان
بمصير ترتبطان  شقيقتين  بدولتين  يتعلق  إليه  المشار   الموضوع 

مشترك
المتمثل ا�رهاب  ضد  ضروسا  حربا  تخوض  حالي¾   فا�مارات 
 بالحوثي المدعوم من طهران، حيث لبت ا�مارات دعوة المملكة
للتحالف وانضمت  اليمنية،  الشرعية  لدعم  السعودية   العربية 
من اليمن  لتطهير  أبنائهما  دماء  من  الثمين  الدولتان   وبذلت 
 الحوثي. والمعضلة هنا تكمن في أن رحا الحرب تدور في ساحات
 وخنادق اليمن والبعض يتوسد أريكة منزله ويمسك هاتفه ليغرد
إثارة حفيظة العام ويحاول  الرأي   سموم¾ وزيف¾ يؤلب من خالله 
 ا�شقاء من خالل كلمات يعدها في رأيه دفاع¾ عن الوطن لكن
أو دولة  إلى  با�ساءة  يكون  ال  الوطن  عن  الدفاع  أن  يعلمه  ال   ما 

طرف آخر يحارب معك في نفس الخندق
 سمو الشيخ محمد بن راشد وجه رسالة حصيفة قال فيها العبث
التواصل االجتماعي تأكل منجزات تعبت  والفوضى على وسائل 
وزارة لدينا  أن  وأضاف  بنائها،  أجل  من  العمل  فرق  من   آالف 
لن باسمنا،  والتحدث  الخارجية  ملفاتنا  بإدارة  معنية   للخارجية 
 نسمح أن تعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من

المصداقية وحب واحترام الشعوب
العالم دول  شعوب  من  العديد  قلوب  أثلجت  سموه   رسالة 
بن محمد  كلمات  خصوصا،  المجاورة  الدول  وشعوب   عموم¾ 
الصحيحة خانتها  إلى  وأرجعتها  ورؤوسا  أقالما  ألجمت   راشد 
 بعيد± عن سمعة ا�مارات وأهل ا�مارات التي ما شهدنا منها إال

الشهامة والشرف وبيض المواقف دائم¾

العربية ا�مارات  دولة  في  أشقائنا  جميع  وليتأكد  سموك   تأكد 

 المتحدة أن أفعالكم ومواقفكم أكبر من أن تلطخها أو حتى
ورجاحة بحكمة  فثقتنا  افتراضي،  سماء  في  كلمات   تمسها 

حكومة وقادة ا�مارات أكبر من هذه الكلمات بكثير

زهراء عادل المرزوق

 مملكة البحرين ومكانتها في إجتماعات
ا¸مم المتحدة

استقاللها منذ  البحرين  مملكة   اكتسبت 
جهود دعم  في  متميزة  مكانة   1971  في 
القضايا في  والمشاركة  المتحدة   ا�مم 
الدولي المجتمع  يوليها  التي   الدولية 
 االهتمام في اجتماعاته العمومية ولجانه
إنجازات للبحرين  وتحققت   المختلفة، 

 متقدمة على هذا الصعيد في العهد ا�صالحي لصاحب الجاللة
Íالملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه ا 
محمد الشيخ  عهد  في  البحرينية  الدبلوماسية  وقطعت   ورعاه، 
وزير إلى  وصوال  الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  خليفة،  آل  مبارك   بن 
 الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مساًرا أكثر تميًزا لتعزيز
لها ليكون  البحرين،  مملكة  سياسة  من  انطالًقا  التعاون   أوجه 

موقع مهم في عالم أكثر استقراًرا وتنمية ونهضة

 وهذه العالقة المتميزة أسهمت في تحقيق المزيد من ا�نجازات،
 ونذكر منها اعتماد منظمة ا�مم المتحدة في شهر يوليو من
دولًيا يوًما  عام  كل  من  أبريل  من  الخامس  يوم  الجاري   العام 
ا�مير الملكي  السمو  صاحب  لدن  من  عالمية  بمبادرة   للضمير 
Íا حفظه  الموقر  الوزراء  رئيس  خليفة،  آل  سلمان  بن   خليفة 
أبرز  ورعاه القت صدًى كبيًرا في مختلف ا�وساط العالمية، ومن 
البحرين لمملكة  المكانة  تلك  المبادرة  هذه  ودالالت   معاني 

وسموه في إرساء السالم والتعاون العالمي

المنظمة، تاريخًيا، والمسجلة في مسيرة  المهمة  المراحل   ومن 
 والتي تؤكد دور مملكة البحرين الريادي انتخابها في العام 2006
 رئيًسا للجمعية العامة ل½مم المتحدة برئاسة الشيخة هيا بنت
عنان كوفي  للمنظمة  الراحل  الرئيس  ووصفها  خليفة،  آل   راشد 
 آنذاك بأنها ”سيدة مؤثرة وجميع الدول عازمة على العمل معها“،

كل ذلك يدل على مكانة مملكة البحرين على خارطة العالم

العامة للجمعية  والسبعين  الرابعة  الدورة  أعمال  افتتاح   ومع 

الجاري سبتمبر   24 يوم  ستنطلق  التي  العامة   ومناقشاتها 
 بمشاركة وفود من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء، فإن وفد
مناقشة في  والفاعلة  الكبيرة  للخبرة  بالبنان  له  يشار   البحرين 
وحقوق ا�نسانية  المساعدة  وجهود  والسالم  ا�من   قضايا 
 ا�نسان والنمو االقتصادي ونزع السالح وغيرها من القضايا التي ال
المرئيات طرح  في  دورها  البحرين  لمملكة  سيكون  أنه   شك 
ونستذكر المنظمة،  جهود  تدعم  التي  والمساهمات   وا�فكار 
أن من  الماضي  العام  اجتماعات  في  الوزير  معالي  مقولة   هنا 
التعاون تكثيف  سبل  لبحث  مهمة  ”فرصة  تمثل   المشاركة 
 الدولي بما يمكن من وضع حلول ومعالجات مستدامة ل½زمات
بناءة لرؤى  والتوصل  الدولي،  المجتمع  تواجه  التي   والمشكالت 
والسلم ا�من  وإرساء  المستدامة  التنمية  لجهود   داعمة 
لتطلعات واستجابة  المتحدة  ا�مم  �هداف  تحقيًقا   الدوليين، 
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