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ءات إنشاء القيادة العسكرية الموحدة تهنئة الرئيس األميركي ترامب وتطلع لتعزيز العالقات التاريخية واالستراتيجية مع أميركا... وتوجيه لالنتهاء من إجرا

»قمة الخليج« في بيانها الختامي: مواصلــة الجـهود لالنتقال من مرحلة التعاون إلى »االتحاد«

صاحب  حضرة  من  كريمة  لدعوة  تلبية 
ملك  آل خليفة،  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة 
مملكة البحرين، حفظه اهلل ورعاه، عقد المجلس 
مملكة  في  والثالثين  السابعة  دورته  األعـلى 
1438هـ  األول  ربيع   8-7 بتاريخ  البحرين، 
الموافق 6-7 ديسمبر 2016م، برئاسة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الحالية  الدورة  رئيس  البحرين،  مملكة  ملك 
الجاللة  أصحاب  وبحضور  األعلى،  للمجلس 

والسمو:
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الـوزراء 

حاكم دبي باإلمارات العربيـة المتحــدة 
بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  خادم 
العربية  المملكة  ملـك  سعود  آل  عبدالعزيز 

السعودية
السيد فهد بن محمود آل  السمــو  صاحب 
مجلس  لشئون  الوزراء  رئيس  نائب  سعيد 

الوزراء بسلطنة عمان
بن  تمـيم  الـشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

حمد آل ثاني أمير دولة قطر
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 

الجابر الصباح أمير دولة الكـويت
الدكتور  معالي  االجتماع  في  ــارك  وش
العام  األمين  الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
صاحب  حضرة  األعـلى  المجلس  هنأ   .1
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
الدورة  رئاسة  توليه  على  ورعاه،  اهلل  حفظه 
في  ورد  ما  مقدراً  األعلى،  للمجلس  الحالية 
كلمته االفتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة 

التعاون بين دول المجلس في كافة المجاالت.
تقديره  بالغ  عن  األعلى  المجلس  عبر   .2
وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  بذلها  التي 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة 
العربية السعودية حفظه اهلل ورعاه، وحكومته 
الموقرة، خالل فترة رئاسته للدورة السادسة 
من  تحقق  وما  األعلى  للمجلس  والثالثين 

خطوات وإنجازات هامة.
3. هنأ المجلس األعلى جاللة الملك حمد بن 
حفظه  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى 
منظمة  جائزة  جاللته  منح  بمناسبة  اهلل 
)اليونيدو(،  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم 
التنموية  المجاالت  في  جاللته  لرؤية  تقديراً 
المستدامة  التنمية  تحقيق  في  ساهمت  التي 
في مملكة البحرين، ونجاح النموذج البحريني 
في ريادة األعمال، وتمكين المرأة في المجاالت 

االقتصادية.
تعازيه  بالغ  عن  األعلى  المجلس  اعرب   .4
ومواساته في وفاة المغفور له بإذن اهلل الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني. مستذكراً جهوده في 
قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة 
التعاون المشترك وتعزيزها في كافة المجاالت، 
داعياً اهلل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
البيان  تضمنه  ما  األعلى  المجلس  ثمن   .5
الشئون  لهيئة  األول  االجتماع  عن  الصادر 
من  المجلس،  لدول  والتنموية  االقتصادية 
خطوات وأولويات أساسية تحظى باالهتمام 
جاء  الذي  قراره  تواكب  الفورية،  والمتابعة 
الحرمين  لخادم  السامية  الرؤية  منطلق  من 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
سعود حفظه اهلل، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز 
دول  حاجة  مؤكداً  المشترك.  الخليجي  العمل 
المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر 
اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية االقتصاد 
والتفاوضية،  التنافسية  وقدرته  الخليجي 
ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في االقتصاد 

العالمي.
االجتماع  بنتائج  األعلى  المجلس  أشاد   .6
قادة  والسمو  الجاللة  بين أصحاب  ُعقد  الذي 
دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء 
يومي  ماي  تيريزا  السيدة  المتحدة  بالمملكة 
وتم  البحرين،  بمملكة   2016 ديسمبر   7 و   6
خالله بحث آخر المستجدات اإلقليمية والدولية 
الشراكة  واإلعالن عن  المشترك  االهتمام  ذات 
والمملكة  التعاون  مجلس  بين  االستراتيجية 
التاريخية  العالقات  تعكس  التي  المتحدة، 
التعاون  أطر  وتحدد  الجانبين  بين  المتميزة 
بينهما، بهدف تعزيز عالقات أوثق في جميع 

المجاالت. 
7. تابع المجلس األعلى بقلق بالغ واستنكار 
شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح 
من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، 

لم  الذي  الغاشم  االعتداء  هذا  المجلس  وأدان 
يراعي حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبراً ذلك 
تحدياً لمشاعر األمة االسالمية كافة واستفزازاً 
العالم  بأمن  االخالل  إلى  ويؤدي  لمشاعرها، 
االرهابي  العمل  هذا  أن  ومؤكداً  االسالمي، 
في  شريكاً  يعد  يدعمه  أو  وراءه  يقف  ومن 
االعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً 
هذا  أن  على  األعلى  المجلس  لإلرهاب. وشدد 
االعتداء الخطير يؤكد رفض ميلشيات الحوثي 
والقرارات  الدولي  المجتمع  إلرادة  وصالح 
الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة إليجاد 
المجلس  وأشاد  اليمنية.  لألزمة  سياسي  حل 
والعربية  اإلسالمية  الدول  أبدته  بما  األعلى 
الدولية واإلقليمية من  والصديقة والمنظمات 
استنكار ورفض لهذا العمل االرهابي الخطير. 
وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع المملكة 
العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات 
وحدودها،  وأمنها  المقدسة  األماكن  لحماية 
مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من 

الوقوف بحزم ضد هذه االعمال الخطيرة.
العربية  المملكة  األعلى  المجلس  هنأ   .8
السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضواً 
الجمعية  قبل  من  االنسان  حقوق  مجلس  في 
العامة لألمم المتحدة لمدة ثالث سنوات )2017 
لما  تجسيد  االنتخاب  هذا  أن  مؤكداً   ،)2019 –
تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة 
الصعيدين  على  حققته  وما  مميزة،  دولية 
العدل  لمبادئ  ترسيخ  من  والدولي  المحلي 
والمساواة وحماية وتعزيز حقوق االنسان، وما 
تبذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم.
الرئيس  فخامة  األعلى  المجلس  هنأ   .9
األمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب بالفوز 
في االنتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلع 
الدول األعضاء إلى تعزيز العالقات التاريخية 
واالستراتيجية مع الواليات المتحدة االمريكية 
في  واالستقرار  السلم  يحقق  لما  معاً  والعمل 
تمنياته  عن  المجلس  وعبر  والعالم،  المنطقة 
للشعب األمريكي الصديق بالتقدم واالزدهار 

بقيادة فخامته.
10. تابع المجلس األعلى بقلق بالغ قضية 
اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب 
من  رسمي  بتصريح  دخلوا  الذين  العراق، 
وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة 
الجمهورية العراقية في الدوحة. ويؤكد المجلس 
صارخاً  خرقاً  يعد  اإلرهابي  العمل  هذا  أن 
اإلنسان  لحقوق  وانتهاكاً  الدولي،  للقانون 
من  الحنيف  اإلسالمي  الدين  ألحكام  ومخالفاً 
أواصر  إلى  يسيء  وعمالً  الخاطفين،  قبل 
العالقات األخوية بين األشقاء العرب، وفي هذا 
الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام 
إجراء  أي  في  ودعمها  قطر،  دولة  حكومة  مع 
تتخذه، وتأمل أن تؤدي االتصاالت التي تجريها 
إلى  العراقية  الحكومة  مع  قطر  دولة  حكومة 
سالمين  وعودتهم  المخطوفين  سراح  إطالق 
إلى بالدهم، ويحمل المجلس األعلى الحكومة 
واطالق  سالمتهم  ضمان  مسئولية  العراقية 

سراحهم.
انطونيو  السيد  األعلى  المجلس  هنأ   .11
غوتيريس، بمناسبة اختياره أميناً عاماً لألمم 
وحنكته  الكبيرة  تجربته  أن  مؤكداً  المتحدة، 
السياسية يؤهالنه لالضطالع بمهامه الجديدة 
على أكمل وجه. معرباً عن دعم دول المجلس 
جهود  من  تبذله  لما  المتحدة  األمم  لمنظمة 
ومساع بما يعود على العالم باألمن واالستقرار. 
كما أعرب المجلس األعلى عن شكره وتقديره 
جهود  من  بذله  ما  على  مون  كي  بان  للسيد 
لألمم  العام  األمين  مهام  توليه  مخلصة خالل 

المتحدة. 
العمل  مستجدات  المجلس  واستعرض 
القضايا  وتطورات  المشترك،  الخليجي 
النحو  على  وذلك  ودولياً،  إقليمياً  السياسية 

التالي:

تعزيز العمل المشترك
12. أعرب المجلس األعلى عن تقديره لما تم 
انجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري 
من  وما صدر   ،2016 مايو   31 السادس عشر، 
قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، 

وتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة. 
العمل  سير  األعلى  المجلس  تدارس   .13
الشريفين  الحرمين  خادم  رؤية  تنفيذ  في 
ملك  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل 
الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس األعلى 
في الدورة )36( المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 

2015م.

14. اطلع المجلس األعلى على ما وصلت إليه 
المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس األعلى 
الحرمين  خادم  مقترح  حول   )36( دورته  في 
آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  الشريفين 
سعود، رحمه اهلل، باالنتقال من مرحلة التعاون 
األعلى  المجلس  وتوجيه  االتحاد،  مرحلة  إلى 
من  لالنتقال  الجهود  مواصلة  في  باالستمرار 
وتكليفه  االتحاد،  مرحلة  إلى  التعاون  مرحلة 
المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة 
باستكمال اتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك، ورفع 
في  األعلى  المجلس  إلى  إليه  التوصل  يتم  ما 

دورته القادمة.
15. أكد المجلس األعلى أهمية رؤية المملكة 
التحول  وخطة   2030 السعودية  العربية 
بما  المجلس، مشيداً  الوطني ومثيالتها بدول 
تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة 
المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق 
مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكداً أن هذه 
الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل 
وتحقيق  التعاون  مجلس  دول  بين  المشترك 

التكامل المنشود في جميع المجاالت.
المملكة  بتوقيع  األعلى  المجلس  أشاد   .16
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، 
العالقات  توطيد  على  حرصهما  من  انطالقاً 
الثنائي  التعاون  األخوية والرغبة في تكثيف 
أن  مؤكداً  المستمر،  والتنسيق  التشاور  عبر 
إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل 
المشترك بين الدول األعضاء ،ويعزز مسيرته 

لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.

الشئون االقتصادية والتنموية
17. استعرض مقام المجلس األعلى مسيرة 
التكامل االقتصادي والتنموي بين دول مجلس 
في  االستمرار  ضرورة  على  وأكد  التعاون، 
توثيق التعاون والتكامل بين الدول األعضاء 
األعلى فيما  المجلس  لتطبيق قرارات  وصوالً 
المعاملة  في  التامة  المساواة  بتطبيق  يتعلق 
بين مواطني دول المجلس في مجاالت السوق 

الخليجية المشتركة.
18. اطلع مقام المجلس األعلى على توصيات 
الوزارية  واللجان  الوزاري  المجلس  وتقارير 
من  عدد  بشأن  العامة  واألمانة  المختصة 
االقتصادية  بالشئون  المتعلقة  المواضيع 
والتنموية في المجالين االقتصادي والتنموي، 

واعتمد ما يلي: 
 أ( الموافقة على تبادل المعلومات االئتمانية 
قصيرة  العمل  خطة  وفق  المجلس  دول  بين 
تبادل  تسهيل  آللية  الشامل  واإلطــار  األجل 

المعلومات االئتمانية بدول المجلس.
أنظمة  ربط  مشروع  ألهمية  نظراً   ب( 
والذي  التعاون،  مجلس  بدول  المدفوعات 
مواطني  تطلعات  اهلل(  )بمشيئة  سيحقق 
وسريعة  آمنة  بيئة  توفير  في  المجلس  دول 
للتحويالت المالية، وافق المجلس األعلى على 
تأسيس وبناء نظام ربط ألنظمة المدفوعات 
النقد  مؤسسات  وتفويض  المجلس،  بدول 
والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة 
شركة  تأسيس  خالل  من  المشروع  وتمويل 

مستقلة.
 ج( وافق المجلس األعلى على قانون )نظام( 
مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون 

بوصفه قانوناً )نظاماً( إلزامياً.
التزام  أهمية  على  األعلى  المجلس  أكد   د( 
الدول األعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول 
مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى هيئة الشئون 
الالزمة  اآللية  لوضع  والتنموية  االقتصادية 
تحقيقاً  المحدد  موعده  في  تنفيذه  الستكمال 

لرؤية خادم الحرمين الشريفين.
 ه( بارك المجلس األعلى مبادرة األمانة العامة 
في االستعانة بنخبة من شباب وشابات دول 
المجلس كمستشارين لألمانة العامة في قضايا 
واهتمامات الشباب، وأكد على أهمية استمرار 
األمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن 

أيام مجلس التعاون السنوية. 
وقنصليات  سفارات  بالتزام  التوجيه   و( 
دول المجلس، والجهات ذات العالقة بالتأكد من 
اإللكتروني  الربط  نظام  عبر  الوافدين  صحة 
لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون.
التقارير  األعلى  المجلس  استعرض   .19
المشترك،  التكامل  مسيرة  بشأن  المرفوعة 
مؤكداً على أهمية االستمرار في تعميق مجاالت 
والتنموي  االقتصادي  المجالين  في  التكامل 

لدول المجلس في المجاالت التالية:
 أ( سير العمل في المجلس النقدي الخليجي.

 ب( سكة حديد دول مجلس التعاون.
 ج( السوق الخليجية المشتركة.

الشاملة  واالستراتيجية  المائي  الربط   د( 
للمياه.

الخاصة  األعلى  المجلس  قرارات  تنفيذ   ه( 
بالتعليم.

 و( الخطة الخليجية للوقاية من األمراض غير 
السارية )غير المعدية(.

العمل العسكري المشترك
رفعه  ما  على  األعلى  المجلس  اطلع   .20
الخامسة  دورته  في  المشترك  الدفاع  مجلس 
شهر  خالل  الرياض  في  عقدت  التي  عشرة 

نوفمبر 2016م بشأن مجاالت العمل العسكري 
تعزيز  على  مؤكداً  عليها،  وصادق  المشترك، 
المجاالت  في  المشترك  الخليجي  العمل 

العسكرية.
ارتياحه  عن  األعلى  المجلس  عّبر   .21
وتقديره لإلنجازات التي تمت في نطاق تحقيق 
التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء 
منظومة  وإقامة  قوية،  استراتيجية  شراكة 
التحديات  مختلف  لمواجهة  فاعلة  دفاعية 
إلنشاء  تحققت  التي  والخطوات  والتهديدات، 
بأهمية  ووجه  الموحدة،  العسكرية  القيادة 
االنتهاء من كافة اإلجراءات المطلوبة لتفعيلها، 
وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل 
في  المجلس  دول  بين  المنشود  الدفاعي 
مختلف المجاالت، وما يتطلبه ذلك من إجراءات 

ودراسات مختلفة.

التنسيق والتعاون األمني
التمرين  بنجاح  األعلى  المجلس  أشاد   .22
التعبوي المشترك )أمن الخليج العربي )1( (، 
لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة 
البحرين )نوفمبر 2016م(، وتحت رعاية كريمة 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  من 
عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. مؤكداً 
ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون 
الحرفي  والتوافق  المجلس  دول  بين  األمني 
والمهني بين األجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم 
بأمن  المساس  يحاول  من  لكل  وردع  األمن 

واستقرار المنطقة. 
قرارات  على  األعلى  المجلس  صادق   .23
في  الداخلية  والمعالي وزراء  السمو  أصحاب 
العربية  المملكة  الذي عقد في   )35( اجتماعهم 
عن  وأعرب  2016م(،  نوفمبر   29( السعودية 
المجال  في  إنجازات  من  تحقق  لما  ارتياحه 

األمني.

مكافحة اإلرهاب
مواقف  على  األعلى  المجلس  أكد   .24
اإلرهاب  تجاه  الثابتة  التعاون  مجلس  دول 
وصوره،  أشكاله  لكافة  ونبذها  والتطرف، 
ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، 
والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها 
تقوم  الذي  المتطرف  الفكر  بمحاربة  المطلق 
عليه الجماعات اإلرهابية وتتغذى منه، بهدف 
أن  أكد  كما  الحنيف،  اإلسالمي  الدين  تشويه 
األمم والشعوب من  بين  والتعايش  التسامح 
أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات 

دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب األخرى.
حوادث  بشدة  األعلى  المجلس  أدان   .25
في  وقعت  التي  االنتحارية  التفجيرات 
في شهر رمضان  السعودية  العربية  المملكة 
المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف 
ومدينة  القطيف  ومحافظة  المنورة  بالمدينة 
اإلرهابية  التفجيرات  هذه  أن  معتبراً  جدة، 
جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ 
دول  وقوف  مؤكداً  واألخالقية،  اإلنسانية 
المملكة  تتخذه  ما  لكل  ومساندتها  المجلس 
أمنها  العربية السعودية من إجراءات لحماية 
واستقرارها والحفاظ على أمن وسالمة زوار 
كفاءة  في  ثقته  عن  معرباً  المقدسة.  األماكن 
المملكة  في  المختصة  األمنية  األجهزة  وقدرة 
العربية السعودية على كشف مالبسات هذه 
الجرائم اإلرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و 

من يقف وراءها. 
األجهزة  بجهود  األعلى  المجلس  أشاد   .26
من  تمكنت  التي  البحرين  بمملكة  األمنية 
القبض  وإلقاء  اإلرهابية  المخططات  إحباط 
على أعضاء المنظمات اإلرهابية الموكل إليها 
تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس 
الثوري اإليراني وحزب اهلل اإلرهابي والذي كان 
يستهدف تنفيذ سلسلة من األعمال اإلرهابية 

في مملكة البحرين.
قرار  على  مجدداً  األعلى  المجلس  أكد   .27
اهلل  حزب  مليشيات  باعتبار  المجلس  دول 
التابعة  والتنظيمات  وفصائلها  قادتها  بكافة 
لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  في  ماضية  المجلس 
لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص 
اإلرهاب  بمكافحة  الخاصة  القوانين  عليه 
المجلس  دول  في  المطبقة  األموال  وغسيل 

والقوانين الدولية المماثلة.
28. رحب المجلس األعلى بنتائج االجتماع 
داعش  لمحاربة  الدولي  للتحالف  الثاني 
الجوية  أندروز  قاعدة  الذي عقد في  اإلرهابي 
قرب العاصمة األمريكية واشنطن بتاريخ 20 
يوليو 2016م، والذي استعرض فيه تطورات 
سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته 
للمرحلة  االستراتيجية  ــداف  واأله لداعش 
داعش  النتشار  التصدي  وكيفية  القادمة 
خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول 
داعش  بتنظيم  يسمى  ما  بمحاربة  األعضاء 
والعراق  سوريا  في  الوسائل  بكافة  االرهابي 
بالمشاركة  وااللتزام  الجبهات،  من  وغيرها 
كل  ومساندة  لمحاربته،  الدولي  التحالف  في 
الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع 
الضال.  فكرها  واجتثاث  اإلرهابية  التنظيمات 
وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق 
مواجهة  أجل  من  والدولي  الثنائي  والتعاون 

التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على 
والعمل  للحدود  العابرة  وتهديداته  اإلرهاب، 
المنطقة  ألمن  تعزيزاَ  منابعه،  تجفيف  على 

واستقرارها.

الشئون القانونية والتشريعية
لما  ارتياحه  عن  األعلى  المجلس  عبر   .29
توصل اليه االجتماع الدوري التاسع ألصحاب 
المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية 
دول  في  األمة(  الوطني،  النواب،  الشورى،   (
مجلس التعاون الذي عقد في مملكة البحرين 
تبذلها  التي  الجهود  مقدراً  م(   2016 )نوفمبر 
الدول األعضاء للمساهمة في تعزيز  مجالس 

العمل الخليجي المشترك.
قلقه  بالغ  عن  األعلى  المجلس  أعرب   .30
األمريكي  الكونغرس  إلصــدار  واستنكاره 
تشريعا باسم )قانون العدالة ضد رعاة االرهاب( 
في  الثابتة  المبادئ  يخالف  والذي  »جاستا« 
في  المساواة  مبدأ  وخاصة  الدولي  القانون 
ميثاق  عليه  ينص  الذي  الدول  بين  السيادة 
األمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون 
مع  متعارضاً  األمريكي  التشريع  هذا  تعتبر 
ومبدأ  الدول،  بين  العالقات  ومبادئ  أسس 
الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو 
مبدأ ثابت في القوانين واألعراف الدولية. وعبر 
في  النظر  اعادة  يتم  بأن  األمل  عن  المجلس 
هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على 
العالقات بين الدول، بما فيها الواليات المتحدة 
األمريكية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار 

اقتصادية عالمية.

الهيئة االستشارية للمجلس األعلى
31. اطلع المجلس األعلى على مرئيات الهيئة 
سبق  التي  الموضوعات  بشأن  االستشارية 

تكليفها بدراستها، وهي:
للتعاون  شاملة  استراتيجية  إعداد  دراسة 

البيئي بين دول مجلس التعاون.
دراسة إنتاجية المواطن الخليجي – محدداتها 

وسبل زيادتها.
الخاص  القطاع  دور  تعزيز  دراســـة 
الخليجي لالستثمار في المشروعات الزراعية 

والحيوانية.
المختصة  الوزارية  للجان  احالتها  وقرر 
الهيئة  تكليف  قرر  كما  منها،  لالستفادة 

االستشارية بدراسة الموضوعات التالية:
األهمية  االجتماعي:  التواصل  شبكات   -

والمحاذير.
- دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس 

التعاون.
- أطر ومجاالت التعاون االستراتيجي بين 

دول مجلس التعاون وأفريقيا.

الحوارات االستراتيجية والمفاوضات
ارتياحه  عن  األعلى  المجلس  أعرب   .32
للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري 
واألمانة العامة لتعزيز الشراكات االستراتيجية 
الدول  من  وعدد  التعاون  مجلس  دول  بين 
والمجموعات الدولية، ووّجه بسرعة تنفيذ ما 
تم االتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان 
المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض. كما 
في  تقدم  من  تحقق  لما  ارتياحه  عن  أعرب 
تعزيز الشراكة االستراتيجية القائمة مع كل من 
المملكة األردنية الهاشمية والمملكة المغربية. 
ترسيخا لعالقات األخوة الوطيدة التي تجمع 

دول المجلس مع البلدين الشقيقين.
33. بارك المجلس األعلى استئناف مفاوضات 
التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية، 
واطلع على سير العمل في الجوالت التفاوضية.

األوضاع في األراضي الفلسطينية 
وتطورات النزاع العربيـ ـ اإلسرائيلي

34. عبر المجلس األعلى عن مواقفه الثابتة 
والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها 
القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السالم الشامل 
والعادل والدائم ال يتحقق إال بانسحاب إسرائيل 
الكامل من كافة األراضي العربية المحتلة عام 
المستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  1967م، 
لمبادرة  طبقاً  الشرقية،  القـدس  وعاصمتها 
الدولية  الشرعية  وقـرارات  العربية  السالم 

ذات الصلة.
للمبادرة  دعمه  األعلى  المجلس  أكد   .35
والدولية  العربية  الجهود  وكافة  الفرنسية 
الفلسطينية  القضية  المشاركة لحل  لتوسيع 
واالسراع بعقد المؤتمر الدولي للسالم والعمل 
دولة  وإقامة  اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء  على 
فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها 

القدس الشرقية. 
36. شدد المجلس األعلى على أن المستوطنات 
اإلسرائيلية على األراضي العربية المحتلة غير 
شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة 
أساسية في طريق تحقيق سالم دائم وشامل 

في المنطقة.
كل  عروبة  على  األعلى  المجلس  أكد   .37
الجوالن  فيها  بما  المحتلة  العربية  األراضي 
السوري، مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين 
االحتالل  الجوالن وعدم شرعية  تؤكد عروبة 
من  الصادر  بالبيان  ورحب  لها.  االسرائيلي 

§المنامة - بنا

لدول  التعاون  مجلس  دول  قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب  اختتم   [
الخليج العربية أعمال دورتهم السابعة والثالثين للمجلس االعلى لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس األربعاء )7 ديسمبر/ كانون 
األول 2016(، برئاسة عاهل البالد رئيس الدورة الحالية للمجلس األعلى 
بقاعة  وذلك  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 

االجتماعات في قصر الصخير.
االعلى  للمجلس  والثالثين  السابعة  الدورة  عن  ختامي  بيان  وصدر 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يلي نصه:


