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، األول للجنة التنسيقية ملنتدى النقببيان ختامي مشترك صادر عن االجتماع 
اإلمارات العربية كل من البحرين و خارجيةوزارات بمشاركة كبار املسؤولين يف 

إسرائيل، ملتابعة خمرجات وركية، ي، والواليات املتحدة األمواملغرب، ومصراملتحدة، 
أهمية تسخير  علىيؤكدون فيه آذار/ مارس املاضي،  التي انعقدت يفقمة النقب 

العالقات بين إسرائيل والدول العربية يف حتقيق تقدم ملموس يف العالقات 
 ا  ايل عبر املفاوضات، باعتباره جزءاإلسرائيلية الفلسطينية، وحل الصراع احل

 نطقةال يتجزأ من اجلهود املبذولة لتحقيق السالم العادل والدائم والشامل يف امل
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استضافت مملكة البحرين، صباح اليوم، االجتماع األول للجنة التنسيقية ملنتدى النقب 
بمشاركة كبار املسؤولين يف وزارات خارجية دولة اإلمارات العربية املتحدة، وجمهورية مصر 

لك ملتابعة خمرجات العربية، واململكة املغربية، والواليات املتحدة األمريكية، ودولة إسرائيل، وذ
 72قمة النقب التي جمعت أصحاب السمو واملعايل والسعادة وزراء خارجية الدول الست يف 

 مارس املاضي.

شارك يف االجتماع أصحاب السعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل 
مدير عام وزارة خارجية وزارة اخلارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين، والسفير ألون أوشبيز 

دولة إسرائيل، والسفير فؤاد يزوغ املدير العام بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون األفريقي 
واملغاربة املقيمين باخلارج يف اململكة املغربية، والسيدة يائيل المبرت نائب مساعد وزير 

حممد ثروت سليم نائب  اخلارجية لشؤون الشرق األدنى بالواليات املتحدة األمريكية، والسيد
مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب الوزير يف جمهورية مصر العربية، والسيد عبدالرحمن علي 
النيادي مدير إدارة تخطيط السياسات يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بدولة اإلمارات العربية 

 املتحدة.
أحمد آل خليفة وكيل وزارة وخالل االجتماع، أعرب سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن 

اخلارجية للشؤون السياسية عن ترحيب مملكة البحرين بالوفود الدبلوماسية املشاركة، واعتزازها 
بتنظيم االجتماع األول للجنة التنسيقية ملتابعة خمرجات قمة النقب، والبناء على ما حققته من 

يد أواصر التعاون والتنسيق مكتسبات تاريخية من خالل وضع أطر عمل وآليات مستدامة لتوط
جتاه التحديات اإلقليمية والعاملية، بما يحقق املصالح املشتركة يف األمن والسالم والتنمية 

 املستدامة.
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وأوضح أن االجتماع تناول حتديد مهام جمموعات العمل لتعزيز التعاون وتبادل اخلبرات 
ية والتعليمية واألمنية والبيئية، بما بين الدول املشاركة يف خمتلف اجملاالت االقتصادية والصح

يستهدف تعزيز استقرار منطقة الشرق األوسط، وحتقيق تطلعات شعوبها يف األمن لتحقيق السالم 
واالزدهار والعيش املشترك يف أجواء من التسامح والوئام بين جميع األديان والثقافات 

 واحلضارات.
املشاركة، يف بيان ختامي مشترك، وأكد كبار املسؤولين يف وزارات خارجية الدول 

اعتزازهم بنتائج قمة النقب التاريخية يف تشكيل إطار للتعاون اإلقليمي، وحرصهم املشترك على 
زيادة التنسيق والعمل اجلماعي من خالل مناقشة إطار عمل منتدى النقب، وحتديد أهدافه 

خلارجية، والرئاسة، اللجنة وأساليب عمله وهيكله على مستويات: االجتماع الوزاري لوزراء ا
التنسيقية، وجمموعات العمل، نحو بناء شبكات قوية من التعاون البناء من أجل استقرار املنطقة 

 وازدهارها، يف مواجهة التحديات املشتركة.

وتم خالل االجتماع اعتماد جمموعات العمل الست يف جماالت: الطاقة النظيفة، التعليم 
الغذائي واملائي، الصحة، األمن اإلقليمي، والسياحة، على أن جتتمع والتعايش السلمي، األمن 

بانتظام خالل العام، وترفع تقاريرها إىل اللجنة التنسيقية، بما يدعم املبادرات املعززة للتكامل 
اإلقليمي والتعاون والتنمية لصالح شعوب املنطقة، مؤكدة أهمية تسخير العالقات بين إسرائيل 

يف حتقيق تقدم ملموس يف العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية، وحل الصراع احلايل والدول العربية 
عبر املفاوضات، باعتباره جزء ا ال يتجزأ من اجلهود املبذولة لتحقيق السالم العادل والدائم 

 والشامل يف املنطقة.
ورحبت اللجنة التنسيقية ملنتدى النقب بعقد االجتماع الوزاري على مستوى وزراء 

ارجية الدول الست بشكل سنوي، كونه الهيئة الرئاسية األساسية للمنتدى، واستضافة دولة خ
إسرائيل الجتماع آخر للجنة التنسيقية يف ظل استمرار رئاستها للدورة احلالية، حتى موعد عقد 
االجتماع الوزاري املقبل يف وقت الحق من هذا العام، مؤكدة يف ختام بيانها إن تعميق التعاون 
اإلقليمي والتفاهم املشترك بين الدول أمر حيوي لنجاح منطقة الشرق األوسط يف حتقيق السالم 

 واالزدهار على نطاق أوسع.
ويف ختام االجتماع، عقد مؤتمر صحفي بمقر فندق السوفتيل يف الزالق أكد خالله سعادة 

السياسية أن استضافة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة اخلارجية للشؤون 
مملكة البحرين لهذا االجتماع التاريخي تعكس التزامها الراسخ بقيادة حضرة صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد املُعظم، حفظه الله ورعاه، يف تعزيز السالم واالستقرار 

 والتسامح والتعايش واالزدهار ملستقبل املنطقة واألجيال املقبلة.

وأوضح أن الهدف من قمة النقب يتمثل يف بناء إطار إقليمي لتوسيع التعاون والتنسيق 
بين الدول األعضاء وتبادل اخلبرات يف جماالت االبتكار العلمي والتقني، وتعزيز التنمية 
املستدامة بمختلف جوانبها، بما ينشد توفير حياة أفضل للناس يف منطقة الشرق األوسط، وحتقيق 
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ر اإلقليمي، وتعزيز األمن السياسي واالقتصادي، وترسيخ السالم اإلقليمي القائم على االزدها
أسس من احلوار والتعايش واالحترام املتبادل، مشدد ا سعادته على أن مملكة البحرين بقيادة 
جاللة امللك املُعظم، حفظه الله ورعاه، تسعى دائم ا إىل توفير السالم والنماء جلميع شعوب 

 ة.املنطق
وأعرب أصحاب السعادة كبار مسؤويل وزارات خارجية الدول املشاركة يف منتدى النقب 
عن شكرهم وتقديرهم إىل مملكة البحرين ووزارة اخلارجية على استضافة هذا االجتماع، وحفاوة 
االستقبال وكرم الضيافة، مثمنين دعم اململكة ملسيرة السالم واالستقرار واالزدهار اإلقليمي يف 

الرؤية املستنيرة حلضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد املُعظم،  ظل
 حفظه الله ورعاه.



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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