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 بيان المشتركال

 المشتركةالمصرية  البحرينيةللجنة  شرة االعالدورة  الصادر عن

  2018نوفمبر  11 المنامة

المتميزة والوثيقة القائمة بين مملكة الراسخة وتجسيداً للروابط التاريخية والعالقات األخوية 

 لحضرة السامية والرعاية التوجيهات ظل فيشعبيهما الشقيقين وجمهورية مصر العربية والبحرين 

 هللا حفظهما فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه  الجاللة صاحب

 .المجاالت كافة في بينهما الثنائي التعاون وتوسيع آفاق تعزيز على نيالبلد، وحرص ورعاهما

   ً من النهج المبارك للقيادتين في ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات  وانطالقا

ً لعلى كافة المستويات،  ة لدعوة كريمة من معالي وتلبينتائج اجتماعات اللجنة السابقة، وتأسيسا

سامح  السيدمعالي قام  ،د بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرينالشيخ خالد بن أحم

 و 10يومي السبت واألحدبزيارة لمملكة البحرين ر خارجية جمهورية مصر العربية شكري وزي
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ين البلدين وما المتميزة بواإلخاء الذي يعكس عمق العالقات  وفي جو سادته روح المودة

 اللجنة عقدت، وأهداف ومصير مشترك الشقيقين من وشائج وصالت حميمة البلدين يربط

 نوفمبر 11 و 10السبت واألحد  يومي وذلك شرةاالعدورتها المشتركة المصرية  –البحرينية 

مملكة بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية الشيخ خالد  معاليكل من  برئاسة ،2018

 عدد بمشاركةو سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيدمعالي  وأخيه البحرين

 .الشقيقين البلدين في المسؤولين كبار من

 وعبّرا المجاالت مختلف في بينهما القائمة المتميزة الثنائية العالقات الجانبان واستعرض

 وما ،المشتركة للجنة التاسعة الدورة اجتماعات إطار في إيجابية نتائج من تحقق لما ارتياحهما عن

 على حرصهما وأكدا ،المشتركة مصالحهما يخدم ثنائي وتنسيق وتعاون بناءة خطوات من اتخاذه تم

وتأكيداً  تطويرها. في تسهم عملية خطوات واتخاذ المجاالت مختلف في عالقاتهما تعزيز أهمية

برامج الومذكرات التفاهم و من االتفاقيات اعددً  على أهمية مواصلة التعاون وتفعيله، وقع الجانبان

 :، وهي كالتاليتنفيذيةال
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 .والمقاييس المواصفات مجال في التفاهم لمذكرة التنفيذي البرنامج -7

 والتخطاايط البلااديات شاائون وزارة بااين الخباارات لتبااادل 2020- 2019 لعااامي تنفيااذي برنااامج -8

 .العربية مصر بجمهورية االراضي واستصالح الزراعة ووزارة البحرين بمملكة العمراني

لمجاالت المشار في ا سبل تعزيز التعاون تناولتم التوقيع على محضر االجتماع الذي كما 

 .البلدين الشقيقين خرى بين الجهات المختصة في كالومجاالت التعاون الحيوية األ أعاله إليها

 لتنفيذ جديدة آليات لوضع ما تم التوقيع عليه، والتخطيطتطلعهما إلى تفعيل  الجانبان وأكد 

 مستقبلية آفاق الى بينهما التعاون دفعاألكيدة ل رغبتهما يعكس ماب ممكن، وقت أقرب في مضامينها

 بما ينسجم ويعزز آليات العمل  العربي المشترك. وطموحة، رحبة

 في المنظمات والمحافل اإلقليمية  العمل والتشاور وأكد الجانبان حرصهما على تنسيق َ سويا

والدولية، وال سيما جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، وضمن منظومة األمم 

المتحدة، من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات 

لمملكة البحرين، بمناسبة فوزها قدم الجانب المصري التهنئة  شعبي البلدين، وفي هذا اإلطار

، بعد حصولها على 2021-2019المتحدة للفترة  مبعضوية  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألم

صوتاَ، والذي يعكس السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل  165

عكس إدراك مملكة خليفة  ملك مملكة البحرين حفظه هللا في ترسيخ الحقوق والحريات والذي ي

 .البحرين ألهمية حقوق االنسان في تحقيق التنمية المستدامة

  أشاد الجانب البحريني بنجاح مؤتمر الشباب العالمي في دورته الثانية والذي عقد تحت رعاية

 .2018نوفمبر  6-3فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ خالل الفترة من 

  سيادتها محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على على الجانبان أكد

رحب الجانب البحريني وفي هذا اإلطار  ،أمن الخليج العربي وشددا على أهمية، واستقاللها

بتصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن أمن الخليج 

، كما وأن المساس بأمنه يعد خًطا أحمًرا يمصرالقومي المن األوالذي يعد جزًءا ال يتجزأ من 

ملك  خليفةحمد بن عيسى آل رحب الجانب المصري بتأكيدات حضرة صاحب الجاللة الملك 

 بأن جمهورية مصر العربية تمثل العمق االستراتيجي واألمني لمملكة البحرينمملكة البحرين 

 .والمنطقة العربية ككل

 على تطابق  الرؤى  اكداهما لإلرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وجدد الجانبان إدانت

الجانب البحريني على إدانته للعمليات اإلرهابية في جمهورية  وشددبين البلدين في هذا الشأن، 

الجانب  أكدمصر العربية ودعمها في كل ما تقوم به لمكافحة هذا اإلرهاب الغاشم، وبدوره 

منها أمملكة البحرين للحفاظ على إلجراءات التي تتخذها كافة اعلى دعمه لالمصري 

والدولية الجانبان على أهمية تنسيق العمل والجهود الثنائية واإلقليمية  أكدو، واستقرارها
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 تجفيف منابعلمكافحة مختلف صور وأشكال اإلرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، بما في ذلك 

 .ودعمه تمويل اإلرهاب

 االهتمام واإلقليمية والدولية ذات واإلسالمية العربية القضايا من عددا استعرض الجانبان كما 

وجهات النظر تطابق المشترك، واكدا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ظل 

 والمواقف تجاه مختلف القضايا االقليمية والدولية.

  ة يلدول األربع الداعلشدد الجانبان على تمسكهما بالمطالب الثالثة عشر والمبادىء الستة

لمكافحة اإلرهاب كأساس لحل األزمة مع دولة قطر، وأن كافة المحاوالت القطرية لاللتفاف 

على هذه المطالب لن تقود إال إلى إطالة المدى الزمنى لألزمة، وحرص الجانبان على اإلشادة 

 المستمرة إلنهاء األزمة.  بالمساعي الكويتية

 عم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها شدد الجانبان على أهمية دو

بأن الحل العادل والشامل لن يتحقق اال  االقضية المركزية لألمتين العربية واإلسالمية، وأكد

وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود  ةالمشروعبحفظ حقوق الشعب الفلسطيني 

 استناداً  وفقاً لحل الدولتين  وعودة الالجئين ،وعاصمتها القدس الشرقية 1967الرابع من يونيو 

مبادرة هي هذه ال، مؤكدين أن ومبادرة السالم العربية الدولية ذات الصلةالشرعية قرارات ل

 الحل االمثل إلنهاء الصراع العربي االسرائيلي.

 عمليات  د األقصى وكافةالمسجسرائيلية لحرمة اإلالنتهاكات لن عن رفضهما اعبر الجانبو

كما أعربا عن دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية ، االستيطان، وعدم شرعيتها

خدمة الالجئين لما تقوم به من مهام ل "األونروا"وأكد الجانبان على ضرورة دعم الفلسطينية، 

للجهود المبذولة من  عبر الجانب البحريني عن تقديره. وقد ن في الداخل والخارجيالفلسطيني

قبل جمهورية مصر العربية من أجل إنهاء الحصار على غزة والتخفيف عن أبناء الشعب 

الفلسطيني وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية واالتفاقات السابقة بين الفصائل 

 الفلسطينية.

  شؤون الداخلية قليمية في الاإل تدخالتالرفض  فىنظرهما  ةالجانبان عن تطابق وجهعبر

شددا على ضرورة احترام هذه األطراف اإلقليمية لمبادىء ونصوص القانون وللدول العربية، 

 الدولى وميثاق األمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقاللها.

  االمارات العربية المتحدة على جزرها الثالث )طنب الكبرى دولة كما أكد الجانبان على سيادة

موسى(، باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من دولة االمارات العربية المتحدة،  بووطنب الصغرى وأ

ودعوة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إلى االستجابة لمساعي دولة االمارات لحل القضية، إما 

 من خالل المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

  ،الجانبان موقفهما الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية إلعادة جدد فيما يخص األزمة الليبية

بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا 
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والتصدي لكل أشكال اإلرهاب، بما يحفظ للدولة الليبية استقاللها ووحدة وسالمة اراضيها بما 

لشقيق في االستقرار والتنمية والتقدم، ورحب الجانبان بجهود يلبي طموحات الشعب الليبي ا

، المبعوث األممي للتوصل لحل سياسي لالزمة وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الشاملة

  والترحيب بالدور المصري فى عملية توحيد الجيش الليبي.

 ودعم حكومته  يةيمنالالجمهورية لوحدة واستقرار وسالمة  مأكد الجانبان على موقفهما الداع

في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الشرعية، وهو ما تجسد من خالل مشاركة البلدين 

 باعتبارهوأكدا أهمية التوصل الى حل سياسي معاناة الشعب اليمني الشقيق، إنهاء من أجل 

تها التنفيذية اوآليعلى أساس المبادرة الخليجية ، وذلك البالدبزمات إلنهاء األالسبيل الوحيد 

 اكدأو ،2216خاصة القرار  ،من ذات الصلةت الحوار الوطني وقرارات مجلس األومخرجا

عرب الجانبان أكما جهود المبعوث األممي للتوصل إلى تسوية سياسية لألزمة دعمهما لعلى 

ية الشديدة الستمرار عمليات اطالق الصواريخ الباليستيه  على المملكة العرب اعن ادانتهم

المدعومة من قبل إيران ضمن السعودية من األراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية 

ومحاوالتها الهيمنة من خالل دعم الميليشيات االنقالبية بكل الوسائل  نياليمالشأن في  هاتدخالت

 . الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسيةأمد طالة أدى إلمما 

 ضرورة الحل السياسي لألزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي،  أكد الجانبان على

وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من 

ة التي تضر بحاضر سوريا يالجماعات االرهابية بكافة اشكالها، ومنع التدخالت اإلقليم

منة آحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة تحقيق طموضرورة العمل على ومستقبلها، و

َ لمبادئ بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة  1جنيف بيان   ومستقرة وفقا

للخروج من األزمة في إطار االلتزام األممية الجهود دعم أراضيه وسيادتها اإلقليمية، و

بغية اإلسهام  2254القرار  بتطبيق قرارات مجلس األمن الخاصة باألزمة في سوريا خاصة

رحب الجانبان بالقرارات الصادرة عن كما في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، 

 جامعة الدول العربية في الشأن السوري. 

  وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار الديني المعتدل بما يصب في صالح إقامة عالقات

مر الذي يتطلب تعزيز حوار الحضارات واألديان على األتفاهم وتعاون بين الدول والشعوب، 

أسس ومبادئ التسامح واالنفتاح في التعامل مع اآلخر لمواجهة انتشار الفكر المتطرف بما 

، ورحب الجانب المصري في هذا السياق اواستقرارً  امنً أو اكثر توازنً أيساهم في تحقيق عالم 

م، 2018مد العالمي للتعايش السلمي في مارس بإعالن مملكة البحرين تدشين مركز الملك ح

ديان والثقافات، في رؤيته ورسالته و أهدافه، االنفتاح على جميع الحضارات واأل والذي يجسد

 وتعزيز قيم التعايش والسالم.

عن سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية معالي وفي ختام أعمال اللجنة عبر 

، وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفةمعالي ألخيه شكره وتقديره 
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ً الدعوة هذه الزيارةخالل  الوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة االستقبالولما قوبل به  ، مقدما

جتماعات الدورة العقد جمهورية مصر العربية أعضاء اللجنة بالجانب البحريني لزيارة ولمعاليه 

 للجنة. القادمة

 صدر في مدينة المنامة          

 .2018 نوفمبر 11الموافق  األحديوم  


