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الرجاء متابعة النص عند اإللقاء

شكرا الس يد الرئيس،
بداي ًة يطيب يل أن أتقدم لمك بلهتنئة النتخابمك رئيسا لهذه اللجنة ،ممتنيا لمك ولعضاء اللجنة املوقرة دوام التوفيق
والنجاح يف أداء هماممك ،ومعرب لمك عن مساندة وفد بالدي لمك خالل فرتة رئاس تمك.
كام أود أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير لسلفمك سعادة السفري محمد حسني حبر العلوم ،املندوب ادلامئ مجلهورية
العراق ،عىل ادارته احلكمية لعامل اللجنة خالل ادلورة السالفة.
الس يد الرئيس،
لقد بذلت المم املتحدة هجودا حثيثة الهناء الاس تعامر حيث انلت أكرث من  80مس تعمرة اس تقاللها منذ انشاء
املنظمة يف عام 1945م ومنذ صدور اعالن منح الاس تقالل للبدلان والشعوب املس تعمرة يف عام 1960م .كام
تواصل المم املتحدة الامتس الس بل الكفيةل بتحقيق الهداف املبتغاة من االعالن ،من خالل خطة العمل من أجل
التنفيذ التام لالعالن ومن خالل اللجنة املعنية حباةل تنفيذ اعالن منح الاس تقالل للبدلان والشعوب املس تعمرة.
الس يد الرئيس،
انطالقا من رؤية مملكة البحرين بقيادة حرضة صاحب اجلالةل املكل محد بن عيىس أل خليفة ،مكل مملكة البحرين،
للسالم كخيار اسرتاتيجي دلفع معلية السالم والاس تقرار يف منطقة الرشق الوسط وتكريس التسامح والتعايش
والانفتاح عىل الداين والثقافات لتأسيس عالقات أوسع لصاحل دول املنطقة وشعوهبا تعزيز ًا للجهود الرامية حلل
القضية الفلسطينية وفق ًا حلل ادلولتني وقرارات الرشعية ادلولية ومبادرة السالم العربية ،مت التوقيع يوم الحد
املايض عىل بيان اترخيي مشرتك بني مملكة البحرين وارسائيل حول اقامة عالقات دبلوماس ية ،بالضافة اىل عدد
من مذكرات التفامه تتناول العالقات الاقتصادية والتجارية واالتصاالت والتجارة واخلدمات اجلوية وتنقل الفراد
واخلدمات املرصفية واملالية والتعاون بني وزاريت اخلارجية وغريها من جماالت التعاون املشرتك.
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كام ترحب مملكة البحرين بتوقيع دوةل االمارات العربية املتحدة عىل اتفاق سالم مع ارسائيل ،مما يعزز فرص السالم
وخيفض حدة التوتر.
الس يد الرئيس،
انطالقا من مواقف مملكة البحرين الراخسة والثابتة ،جتدد بالدي دمعها للجهود اجلادة اليت تبذلها اململكة املغربية
الجياد حل س يايس لقضية الصحراء املغربية ،عىل أساس املبادرة املغربية للحمك اذلايت وقرارات جملس المن ذات
الصةل ،ويف اطار س يادة اململكة املغربية ووحدتا الوطنية والرتابية ،اضاف ًة اىل العملية الس ياس ية تطبيق ًا لقرارات
جملس المن حتت ارشاف المني العام للمم املتحدة.
الس يد الرئيس،
تؤكد مملكة البحرين عىل حق دوةل الامارات العربية املتحدة يف اس تعادة س يادتا عىل اجلزر الاماراتية الثالث
اليت حتتلها ايران (طنب الكربى ،وطنب الصغرى ،وأبو موىس) ،وأن تتجاوب ايران جداي مع املساعي اجلادة من
قبل دوةل الامارات العربية املتحدة ،وحل هذه القضية عن طريق التفاوض أو من خالل حممكة العدل ادلولية.
وختاما ،تؤمن مملكة البحرين بأن للمم املتحدة دورا ال غىن عنه يف معاجلة املشأك ادلولية واالقلميية واجياد احللول
املناس بة لها ،وعليه تؤكد بالدي عىل رضورة أن يتخذ اجملمتع ادلويل خطوات جادة لتحقيق أهداف اعالن منح
الاس تقالل للبدلان والشعوب املس تعمرة وتنفيذ قرارات المم املتحدة يف هذا الشأن ،لتنعم شعوب العامل حبياة
مطمئنة يغلب علهيا السل والمن لتلحق هذه الشعوب بركب التطور والرفعة والازدهار.
وشكرا الس يد الرئيس
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