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مقر األمم المتحدة ـ نيويورك

بسم هللا الرحمن الرحيم
معالي السيد كسابا كوروش ي
رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم املتحدة،
أصحاب الجاللة والفخامة،
أصحاب السمو واملعالي والسعادة رؤساء الوفود،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يطيب لي السيد الرئيس ،أن أهنئكم وأبارك لبلدكم الصديق على انتخابكم ً
رئيسا للجمعية

ً
متمنيا لكم التوفيق والنجاح في إدارة أعمالها .كما أتوجه بالشكر والتقدير
العامة في دورتها الحالية،
ملعالي الرئيس السابق السيد عبدهللا شاهد على جهوده في إدارة أعمال الدورة املاضية بكفاءة ومهنية.

وأود أن ّ
أعبر عن تقدير مملكة البحرين ملعالي السيد أنتونيو غوتيرش ،األمين العام لألمم
املتحدة ،ودعمها لجهوده امللموسة في تعزيز دور املنظمة الدولية ،وإسهاماتها في صون السلم واألمن

الدوليين ،وحماية حقوق اإلنسان ،وتنسيق عمليات اإلغاثة اإلنسانية ،ودعم أهداف التنمية
املستدامة والعمل املناخي وحماية البيئة.
1

السيد الرئيس،
تنعقد املناقشة العامة للدورة الحالية وسط صراعات مسلحة في معظم أنحاء العالم،
وتحديات اقتصادية مشتركة ،بالغة الخطورة واألهمية ،والتي سيؤدي استمرارها دون حل ،مع تزايد
تهديدات التنظيمات اإلرهابية في مختلف أنحاء العالم دون معالجة شاملة ،إلى نزاع أوسع وأكثر ً
دمارا

ً
ً
ً
ً
وقتل ً
وتهديدا لحياة اآلمنين ،خاصة من النساء واألطفال ،ويمنع
وتشريدا لألبرياء
وحرمانا للبشر
وبؤسا
األفراد واملجتمعات من تحقيق أبسط حقوقهم في حياة كريمة مستقرة.
وتفرض هذه التهديدات حتمية الشراكة الدولية والتنسيق املشترك ،على الصعيدين الثنائي
ومتعدد األطراف ،إلنهاء الحروب والنزاعات وتسويتها عبر الحوار والسبل السلمية ،والتعاون َّ
البناء بين
الدول العظمى لتحقيق األمن والسلم الدوليين ،ومحاربة التطرف واإلرهاب ،واجتثاثه من جذوره املالية
والتنظيمية والفكرية ،ومعالجة أي مشكلت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية من شأنها تغذية

الصراعات أو الخلفات أو الكراهية.

2

وترى بلدي أن السبيل الوحيد لحل األزمات اإلقليمية والدولية القائمة مرهون بالتمسك
بمبادئ األمم املتحدة ،وأهمها :احترام السيادة والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
للدول ،والتوافق على آليات أكثر فاعلية من أجل تجنب الصراعات املستقبلية ،وحل النزاعات أو
الخلفات قبل اندالعها ،ووقف نزيف الخسائر الفادحة في األرواح واملمتلكات ،وتوجيه املوارد املالية
ً
النتشال مليين البشر من براثن الجوع والفقر واملرض ،بدال من إهدار الثروات على إشعال فتيل

العداوة والكراهية.
كما أن تجنب الصراعات املستقبلية أو منعها ،يوجب علينا بذل كل ما في وسعنا لحل النزاعات
أو الخلفات قبل أن تتحول إلى عنف ،و للقيام بذلك ،يجب أن نؤمن بالدور الرئيس ي لتعزيز قيم
التسامح والتعايش واالحترام املتبادل والحوار في منع نشوب الصراعات والحفاظ على األمن وبناء
التعاون والثقة بين الدول.

3

عنصرا ً
وتبقى األمم املتحدة ً
ً
رئيسا في دعم الحوار والتعايش السلمي بين الثقافات
دائما
والحضارات ،وتحفيز التضامن اإلنساني في معالجة مشكلت الفقر والجوع ،وتخصيص املزيد من
ً
املوارد ملساعدة البلدان األقل ً
حرمانا ،وتشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات في
نموا والفئات األكثر

املحافظة على البيئة وعلج األمراض واألوبئة.
السيد الرئيس،

َّ
إن أمن منطقة الشرق األوسط واستقرارها ركيزة أساسية لألمن والسلم الدوليين ،في ظل ما
تواجهه هذه املنطقة الحيوية واالستراتيجية من حروب وأزمات تسببت في خسائر بشرية واقتصادية
هائلة ،وتشريد املليين وتهديد حركة امللحة والتجارة والطاقة واألمن املائي والغذائي ،وحرمت املليين
من شباب دول املنطقة من األمل والتفاؤل في مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا.

4

ولقد كانت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجللة امللك حمد بن عيس ى آل خليفة ملك
ً
حريصة ً
دائما في جميع مواقفها الدبلوماسية وتحركاتها الدولية
البلد املعظم ،حفظه هللا ورعاه،
الفاعلة على تأكيد أهمية التعاون والشراكة الدولية على أسس من التآخي والتفاهم ومبادئ حسن

الجوار واحترام سيادة الدول ،وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ،وتغليب الحوار والحلول
الدبلوماسية في تسوية الصراعات والتوترات اإلقليمية والدولية ،وترسيخ التعايش السلمي بين جميع
ً
األديان والحضارات والثقافات ،انطلقا من ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدولي.

ووضعت مملكة البحرين في مقدمة أولوياتها تعزيز التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،وشعوبها الشقيقة ،والبناء على ما تحقق من إنجازات في متابعة مخرجات قمة
العل ،واستكمال مقومات الوحدة االقتصادية والبرامج التنموية املشتركة واملنظومتين الدفاعية

واألمنية ،بما يعزز من أمن دول املجلس واستقرارها ووحدتها ،ودورها الفاعل في محيطها اإلقليمي
والدولي.

5

وتحرص مملكة البحرين على أمن الدول العربية واستقرارها ووحدتها وسلمة أراضيها ،باعتباره
ً
جزءا ال يتجزأ من أمنها القومي ،ولدينا ثقة في قدرة البلدان الشقيقة على حل أزماتها وتجاوز أي خلفات

عن طريق الحوار السياس ي.
وتؤمن اململكة َّ
بأن تحقيق السلم العادل والشامل في منطقة الشرق األوسط يعتمد في املقام
األول على تسوية النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ً
وفقا لحل الدولتين ،وقرارات الشرعية الدولية ،ومبادرة
السلم العربية.

ً
وانطلقا من هذه املبادئ والقيم الراسخة ،اتخذت مملكة البحرين مبادرات جادة بتنظيم
ورشة "السلم من أجل االزدهار" ،والتوقيع على اتفاقات مبادئ إبراهيم ،وإعلن تأييد السلم ،والذي
ً
يدخل عامه الثالث ،لتجسد أهمية التعاون بدال من املواجهة والصراع ،والعمل على بناء الثقة
والشراكة ،بما يلبي تطلعات الشعوب في األمن والتعايش السلمي والرخاء والتنمية املستدامة.

6

وفي هذا اإلطار ،ترحب مملكة البحرين بالهدنة القائمة في اليمن بدعم ورعاية من األمم املتحدة،
والتي تتسق مع مبادرة اململكة العربية السعودية ومساعيها للتوصل إلى حل سياس ي شامل ومستدام
لألزمة اليمنيةً ،
وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ،ومخرجات الحوار الوطني الشامل ،وقرار

مجلس األمن رقم  ،2216مؤكدة أهمية فتح املعابر اإلنسانية كافة ،وتعزيز الدعم االقتصادي
والتنموي للشعب اليمني.

وتؤكد دعمها للحقوق التاريخية املشروعة لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه
نهر النيل ،وحماية أمنهما املائي ،ودعم مساعيهما نحو اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة
اإلثيوبي بما يعود بالنفع على األطراف كافة ،ويتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وتجدد موقفها الثابت واملتضامن مع اململكة املغربية الشقيقة في املحافظة على أمنها ووحدة
أراضيها ،مثمنة قرار مجلس األمن رقم  2602لسنة  2021بشأن الصحراء املغربية.
7

هذا ،وتؤكد مملكة البحرين اهتمامها بإقامة علقات ودية متوازنة مع جميع دول منطقة الشرق
األوسط ،ومن ضمنها الجمهورية اإلسلمية اإليرانية ،وفق االلتزام بمواثيق األمم املتحدة والقانون
ً
احتراما للقانون الدولي وسيادة
الدولي ،ومبادئ حسن الجوار ،وعدم التدخل في شؤون الدول األخرى،

الدول وقيمها الدينية والثقافية ،واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ،داعية إلى تعاون إيران
الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،والعمل على جعل منطقة الشرق االوسط ،بما فيها الخليج
العربي ،منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

السيد الرئيس،
لقد استطاعت مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجللة امللك حمد بن
عيس ى آل خليفة ملك البلد املعظم ،حفظه هللا ورعاه ،وتوجهات الحكومة بمتابعة من صاحب السمو

امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،حفظه هللا ،وبفضل العمل
الجماعي املسؤول بروح الفريق الواحد أن ّ
تحول التحديات إلى فرص وقصص نجاح مستدامة ،واضعة
في مقدمة أولوياتها احترام حقوق اإلنسان وكرامته وحرياته ورفاهيته وأمنه ،باعتباره الثروة الحقيقية

للوطن ومحور املسيرة التنموية الشاملة وغايتها.
8

متحضرا ً
َّ
ً
ً
ورائدا في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا ،عبر
أنموذجا
وقدم "فريق البحرين"
تقديم اململكة خدمات صحية وفحوصات مجانية لجميع املواطنين واملقيمين دون تمييز ،ومنح قرابة
 3.5مليين جرعة تطعيم بنسبة تتجاوز  %230من مجموع السكان ،وتلقي  %67منهم الجرعة املنشطة،
إلى جانب إطلق حزمة مالية واقتصادية منذ مارس  2020بقيمة  12مليار دوالر أمريكي تعادل ثلث

ً
تضررا ،والحد من التداعيات االقتصادية
الناتج املحلي اإلجمالي إلسناد األفراد والقطاعات األكثر
واالجتماعية ،لتستحق اململكة املرتبة األولى ً
عامليا في معدل التعافي بحسب املؤشرات الدولية ،واختيار
املنامة أول مدينة صحية إلقليم الشرق األوسط ً
وفقا ملنظمة الصحة العاملية.

9

ً
وتعزيزا ملسيرتها التنموية ،واصلت مملكة البحرين تنفيذ خطة متكاملة للتعافي االقتصادي
تشمل إنجاز برنامج وطني متقدم لتوظيف وتدريب املواطنين ،وتحديث التشريعات واإلجراءات التجارية
الستقطاب االستثمارات األجنبية مباشرة ،وإطلق مشاريع استراتيجية تنموية كبرى وتحديث البنية
التحتية وإنشاء مناطق استثمارية وصناعية جديدة ،وتنمية القطاعات االقتصادية النفطية وغير
النفطية والتحول للثورة الصناعية الرابعة ،ودعم االقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء االصطناعي،
وقطاعات السياحة والخدمات اللوجستية واملالية ،وكذلك تعزيز برامج االستدامة املالية واالستقرار
االقتصادي ،والتوازن املالي.

وتحرص مملكة البحرين على متابعة التزاماتها بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وتتطلع
بلدي إلى تقديم التقرير الطوعي الثاني لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة في العام القادم.
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لقد أكدت مملكة البحرين من منطلق إدراكها للترابط بين البيئة واملوارد الطبيعية واألمن
اإلنساني والغذائي واملائي دعمها للمبادرات الدولية األربع الرئيسة في مجال التغير املناخي ،والتزامها
بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام  ،2060وخفض االنبعاثات بنسبة  %30بحلول عام ،2035
ومضاعفة املسطحات الخضراء ،وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة املتجددة.

وتؤكد بلدي أهمية تعزيز التعاون الدولي في حماية البيئة ومعالجة التغيرات املناخية بطريقة
مستدامة ومنصفة ،مع ضمان أمن الطاقة ،معربة عن تأييدها ملبادرتي" :السعودية الخضراء"،
و"الشرق األوسط األخضر" ،متمنية لجمهورية مصر العربية الشقيقة التوفيق والنجاح في استضافة
ورئاسة الدورة السابعة والعشرين ملؤتمر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير املناخ (كوب )27
في نوفمبر املقبل بشرم الشيخ.
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ً
ً
ً
مزهرا في مسيرتها الديمقراطية بإجراء االنتخابات
جديدا
وسوف تشهد بلدي قريبا فصل
النيابية والبلدية في دورتها السادسة في نوفمبر املقبل ،ليواصل البرملان صلحياته التشريعية والرقابية.

والتعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين في إطار التنسيق بين مجلس ي الشورى والنواب .حيث يوفر مجلس
النواب املنتخب بالكامل الفرصة لجميع البحرينيين للمشاركة ،ويضمن مجلس الشورى تمثيل
املجموعات ،بما في ذلك األقليات من جميع مكونات املجتمع.

وتفخر مملكة البحرين بتمتعها بتشريعات عصرية تتوافق مع انضمامها إلى سبعة من
الصكوك التسعة الرئيسية لحقوق اإلنسان ،والتي تضاهي أرقى املعايير الحقوقية العاملية ،ومن أبرزها
ً
مؤخرا :قانون "العقوبات والتدابير البديلة"  ،والذي استفاد منه أكثر من  4200محكوم منذ تنفيذه في

ً
ً
تمشيا مع النظم الجنائية الحديثة ،وإقرار
مايو  ،2018فضل عن التوجه نحو السجون املفتوحة
القانون الخاص بالعدالة اإلصلحية لألطفال وحمايتهم من سوء املعاملة ،وغيرها من التشريعات
الداعمة لحقوق اإلنسان في مجتمع قوامه الحرية واملساواة والعدالة واألمن والطمأنينة والتضامن

االجتماعي.
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ً
وتعزيزا ملكتسباتها الحقوقية والتنموية أقرت حكومة بلدي هذا العام الخطة الوطنية لحقوق
اإلنسان ( ،)2026-2022متضمنة  102مشروع ،وتم إعدادها بالتعاون مع مكتب املنسق املقيم لألمم

املتحدة ،والتشاور مع ممثلي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،واملؤسسات الحقوقية
الوطنية واملنظمات األممية ،وجار تنفيذها في أجواء من الحوار والتفاعل والشفافية والشراكة
املجتمعية كمبادئراسخة في ظل النهج اإلصلحي لجللة امللك املعظم ،بالتوافق مع الرؤية االقتصادية
 2030ومبادئها املرتكزة على االستدامة والعدالة والتنافسية.
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السيد الرئيس،
َّ
إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجللة امللك املعظم ،ودعم ومساندة صاحب السمو
امللكي ولي العهدرئيس مجلس الوزراء ،ماضية في نهجها اإلصلحي والدبلوماس ي الداعم للشراكة الدولية

في ترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش السلمي ،ونبذ التطرف والكراهية واإلرهاب ،وتعزيز وحماية
حقوق اإلنسان ودعم التنمية املستدامة وخدمة اإلنسانية ،وتدعو الدول دائمة العضوية في مجلس
األمن الدولي إلى عدم التصعيد ،والعمل على حل النزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية .كما وتدعو

جميع الدول إلى إعادة تأكيد التزامها بقيم التسامح والتعايش واالحترام املتبادل والحوار ،ومضاعفة
عملها معا ملواجهة كافة التحديات والتغلب عليها ،من أجل خير البشرية وسعادتها ،وحقوقها في بناء
مستقبل أفضل يسوده األمان والسلم واالطمئنان.
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ً
متمنيا لكم السيد الرئيس ،التوفيق والسداد في رئاستكم ألعمال الدورة الحالية للجمعية
العامة لألمم املتحدة ،وتعزيز التعاون َّ
البناء بين الدول األعضاء بالشراكة مع األمم املتحدة وأجهزتها

الرئيسة ووكاالتها ملواجهة التحديات الراهنة ،والعمل املشترك من أجل عالم ينعم باألمن والسلم،
ويعمه النماء واالزدهار والرخاء.
ً
وشكرا السيد الرئيس،،
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