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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«
مجلس األمن الذي أكد على أن وضع الجوالن لم 
يتغير. وطالب المجلس األعلى المجتمع الدولي 
بالضغط على اسرائيل من أجل إنهاء احتاللها 
لكافة األراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة 

الجوالن السورية.
38. أكد المجلس األعلى دعم انضمام دولة 
فلسطين لألمم المتحدة كعضو كامل العضوية 

في كافة المحافل اإلقليمية والدولية.
39. رحب المجلس األعلى بنتائج تصويت 
المجلس التنفيذي التابع لمنظمة األمم المتحدة 
في  )اليونسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية 
بشأن  2016م،  أكتوبر   18 بتاريخ  باريس 
وجود  عدم  على  نص  الذي  التاريخي  القرار 
ارتباط ديني يهودي بالمسجد األقصى وحائط 
البراق، ويعتبرهما تراثاً اسالمياً خالصاً. وشدد 
المجلس األعلى على أن القرار جاء معبراً عن 
المدعم  الراسخ  العربي  الفلسطيني  الحق 
في  الدولية  الشرعية  والقرارات  بالقانون 
القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف، 
وآثار  بشواهد  المدعمة  للحقيقة  والمجسد 
بطالن  مؤكداً  العريقة.  والحضارة  التاريخ 
ورفض  اإلسرائيلية،  واالفتراءات  االدعاءات 
الهادفة  االسرائيلية  والممارسات  السياسات 

إلى طمس الحقائق وتزويرها.
مجلس  بتبني  األعلى  المجلس  رحب   .40
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في دورته 
)31( المنعقدة في جنيف في 25 مارس 2016م 
لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه 
اإلنسان  ملف مجلس حقوق  في  هامة  خطوة 
فيما يتعلق باالستيطان وبقية جرائم االحتالل.

االحتالل اإليراني للجزر الثالث 
التابعة لإلمارات العربية المتحدة

41. جدد المجلس األعلى التأكيد على مواقفه 
البيـانات  كافة  عليها  شددت  التي  الثابتة 
إيران  احتالل  الستمرار  الرافضة  السابقة، 
الصغرى  الكبرى وطنب  الثالث، طنب  للجزر 
وأبو موسى التابعة لإلمارات العربية المتحدة، 

مؤكداً على ما يلي:
العربية  لإلمارات  السيادة  حق  دعم  أ . 
الكبرى  طنب  الثالث  جزرها  على  المتحدة 
المياه  وعلى  موسى،  وأبو  الصغرى  وطنب 
القاري  والجرف  الجوي  واإلقليم  اإلقليمية 
والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر الثالث 
باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من أراضي اإلمارات 

العربية المتحدة.
أو  ممارسات  أو  قرارات  أية  أن  اعتبار  ب . 
أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثالث باطلة 
والغية وال تغير شيئاً من الحقائق التاريخية 
والقانونية التي ُتجمع على حق سيادة اإلمارات 

العربية المتحدة على جزرها الثالث.
اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  دعوة  ج . 
لالستجابة لمساعي اإلمارات العربية المتحدة 
لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة 

أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

العالقات مع إيران
42. أعرب المجلس األعلى عن رفضه التام 
الشئون  في  اإليرانية  التدخالت  الستمرار 
وطالب  والمنطقة،  المجلس  لدول  الداخلية 
بااللتزام التام باألسس والمبادئ والمرتكزات 
الجوار،  حسن  مبدأ  على  المبنية  األساسية 
في  التدخل  وعدم  الــدول،  سيادة  واحترام 
أو  القوة  استخدام  وعدم  الداخلية،  الشئون 
لتصريحات  رفضه  عن  معرباً  بها،  التهديد 
اإلسالمية  الجمهورية  في  المسئولين  بعض 
في  والتدخل  المجلس  دول  ضد  اإليرانية، 
شئونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقاللها، 
ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين 
مواطنيها. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري 
عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة 
بمبادئ  وبااللتزام  المجلس،  دول  واستقالل 
حسن الجوار، والقوانين والمواثيق واألعراف 
المنطقة  أمن  على  الحفاظ  يكفل  بما  الدولية، 

واستقرارها.
تغير  أن  ضرورة  األعلى  المجلس  أكد   .43
إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بااللتزام 
بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان 
وإيواء الجماعات اإلرهابية على أراضيها، بما 
المليشيات  ودعم  اهلل  حزب  مليشيات  فيها 
الفتن  إشعال  وعدم  المنطقة،  في  اإلرهابية 

الطائفية فيها.
تضمنته  ما  على  األعلى  المجلس  أكد   .44
الرسالة التي وجهتها اإلمارات العربية المتحدة 
إلى رئيس الدورة )71( للجمعية العامة لألمم 
رداً  عربية،  دول  عشر  من  الموقعة  المتحدة، 
المزيفة  واالفتراءات  الباطلة  االدعاءات  على 
االسالمية  الجمهورية  مندوب  بها  تقدم  التي 
االيرانية لدى األمم المتحدة، وقد عبرت الرسالة 
عن القلق ازاء استمرار إيران في اتباع سياسات 
في  سلبي  بدور  القيام  ومواصلتها  توسعية 
المنطقة، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية 

للدول العربية.
محاوالت  األعلى  المجلس  استنكر   .45
إلى  الهادفة  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 
تسييس فريضة الحج واإلتجار بها واستغاللها 
مطالباً  السعودية،  العربية  للمملكة  لإلساءة 

هذه  مثل  عن  بالكف  اإليرانيين  المسئولين 
الجهات  مع  والتعاون  والمواقف،  الدعاوى 
الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة 
الحجاج  لتمكين  الحج،  موسم  تنظيم  عن 
اإليرانيين من أداء مناسكهم، وأعرب المجلس 
األعلى عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج 
والزيارة اإليرانية على محضر ترتيبات شؤون 
والعمرة  الحج  وزارة  مع  اإليرانيين  الحجاج 
في المملكة العربية السعودية، محمالً الحكومة 
أداء  من  مواطنيها  اإليرانية مسؤولية حرمان 
المجلس  وعبر  الماضي.  العام  الحج  فريضة 
الكبيرة  والتسهيالت  للجهود  تقديره  عن 
التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه 
اهلل والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج 
بيت اهلل الحرام والمعتمرين والزائرين لألماكن 
السعودية،  العربية  المملكة  في  المقدسة 
والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، 
منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة 

الحرمين الشريفين.
استنكاره  عن  األعلى  المجلس  أعرب   .46
في  اإليرانية  التدخالت  الستمرار  وإدانته 
ضمنها  ومن  المنطقة،  لدول  الداخلي  الشأن 
مساندة  خالل  من  وذلــك  البحرين،  مملكة 
اإلرهاب وتدريب اإلرهابيين وتهريب األسلحة 
والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة 
التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة 
مع  يتنافى  والذي  واالستقرار،  والنظام  األمن 
مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون 
المتحدة  األمم  ميثاق  لمبادئ  وفقاً  الداخلية 

والقانون الدولي. 

البرنامج النووي اإليراني
47. أكد المجلس األعلى على مواقفه الثابتة 

بهذا الشأن، وعلى األخص ما يلي:
تم  الذي  باالتفاق  إيران  التزام  ضرورة  أ . 
في   )1  +  5( دول  مجموعة  مع  إليه  التوصل 
يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشدداَ 
على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ 
فرض  وإعادة  والرقابة،  والتفتيش  االتفاق 
العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك 

إيران اللتزاماتها طبقاً لالتفاق.
مجلس  لقرار  إيــران  تنفيذ  ضــرورة  ب . 
األمن رقم 2231 )يوليو 2015م( بشأن االتفاق 
بالصواريخ  يتعلق  ما  ذلك  في  بما  النووي، 
المجلس  وعبر  األخرى،  واألسلحة  البالستية 
البالغ بشأن استمرار إطالق  قلقه  األعلى عن 
إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سالح 
نووي، مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ 

لقرار مجلس األمن الدولي رقم 1929. 
العربي  الخليج  منطقة  جعل  ضرورة  ج . 
والشرق األوسط منطقة خالية من كافة أسلحة 
الدمار الشامل، بما فيها األسلحة النووية، مع 
االستخدام  في  الدول  على حق جميع  التأكيد 
معالجة  وضرورة  النووية،  للطاقة  السلمي 
المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران 

على كافة مواثيق السالمة النووية.

سورية
دول  موقف  على  األعلى  المجلس  أكد   .48
المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا 

واستقرارها وسالمتها اإلقليمية. 
49. أعرب المجلس األعلى عن ترحيبه بقرار 
 33 دورته  ختام  في  االنسان  حقوق  مجلس 
)سبتمبر2016م(، في جنيف، الذي يدين استمرار 
االنتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق 
في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات 

التابعة له.
الصادر  بالبيان  األعلى  المجلس  رحب   .50
لقوى  للمفاوضات  العليا  الهيئة  اجتماع  عن 
الذي عقدته في  السورية  الثورة والمعارضة 
لمناقشة  2016م،  أكتوبر   10 بتاريخ  الرياض 
استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل 
العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات 
نجاحها عبر انتهاج سياسة األرض المحروقة 
في كل أنحاء سوريا وال سيما حلب في تحد 

سافر للقانون الدولي واالنساني. 
51. عبر المجلس األعلى عن إدانته واستنكاره 
الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات 
لها  الداعمة  والتنظيمات  والدول  األسد  بشار 
على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، 
والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين 
األبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب 
للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل 
اإلرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في 
االستجابة لمطالب المجتمع الدولي، و يتنافى 
ويخالف  العدائية،  األعمال  وقف  اتفاق  مع 
القوانين الدولية والمبادئ األخالقية االنسانية، 
ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية 
السورية.  لألزمة  سياسي  حل  إلى  للوصول 
إلى  األمن  مجلس  األعلى  المجلس  ويدعو 
الخطير  التصعيد  هذا  لوقف  الفوري  التدخل 
السوري  الشعب  إرادة  كسر  يستهدف  الذي 

الشقيق.
52. أعرب المجلس األعلى عن دعمه لجهود 
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة ستيفان دي 
مستورا إليجاد حل سياسي مبني على بيان 

الدولية  الشرعية  وقرارات   )1( جنيف  مؤتمر 
بهذا الشأن.

53. عبر المجلس األعلى عن أسفه لعدم تمكن 
التوصل  من  لدعم سوريا  الدولية  المجموعة 
لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من 
مفاوضات السالم السورية في جنيف، وأعرب 
في  عليه  االتفاق  تم  ما  يتحقق  أن  أمله  عن 
االجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 
وإيصال  النار  إطالق  تعزيز وقف  من  2016م 
المعتقلين  وإطالق  االنسانية،  المساعدات 
والسير  السوري،  النظام  لدى  والمختطفين 
السورية  األطراف  بين  التفاوضية  بالعملية 
نحو انتقال سياسي سلمي ال دور لألسد فيه 

بناًء على بيان جنيف )1( 2012م.
54. أكد المجلس األعلى على الرسالة التي 
بتاريخ  السعودية  العربية  المملكة  وجهتها 
المجلس  دول  عن  نيابة  2016م  يونيو   14
ورئيس  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  إلى 
الجمعية العامة، ورئيس مجلس األمن، والتي 
عبرت فيها عن القلق العميق بشأن األوضاع 
سوريا،  في  والمستمرة  الخطيرة  اإلنسانية 
وانتهاكات اتفاق وقف إطالق النار وانتهاكات 
وشدد  العزل.  المدنيين  ضد  السوري  النظام 
تذكير  الرسالة  هذه  أن  على  األعلى  المجلس 
للعالم باألوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي 
وأكد  الشقيق.  السوري  للشعب  االنسانية 
المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار 
السوري  الشعب  عن  المعاناة  لرفع  الجهود 
الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق َجّراء 
السوري  النظام  يشنها  التي  المدمرة  الحرب 
مجلس  قرار  تنفيذ  بسرعة  وطالب  وأعوانه، 
)14 يوليو 2014م( بشأن  األمن 2165 الصادر 
إلى  مباشرة  اإلنسانية  المساعدات  إيصال 

عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل.
55. أكد المجلس األعلى مجدداً على ضرورة 
تطبيق قرار مجلس األمن رقم 2254 فيما يتعلق 
برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، 
للمناطق  اإلنسانية  المساعدات  وإيصال 
ووقف  المحاصرين،  والمدنيين  المتضررة 
القصف على المناطق اآلهلة بالسكان، واالفراج 

عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام االعدام.
حيال  قلقه  عن  األعلى  المجلس  أعرب   .56
استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي 
يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات 
احداث  إلى  ترمي  والتي  السوري  المجتمع 
تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، 
القانون  يحظرها  واعتبارات  لدوافع  وذلك 
األمم  في  المعنية  األجهزة  مطالباً  الدولي، 
المتحدة والمنظمات اإلنسانية المعنية باتخاذ 
العمليات،  تلك  لوقف  الالزمة  اإلجراءات  كافة 
داعياُ إلى بحث السبل الكفيلة والمالئمة لعودة 
النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، والذين 

نزحوا قسراً بفعل األعمال القتالية. 
األعضاء  الدول  أن  األعلى  المجلس  أكد   .57
من أوائل الدول التي تسهم وال تزال في تخفيف 
خالل  من  الشقيق  السوري  الشعب  معاناة 
تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية 
األراضي  داخل  تعمل  التي  تلك  أو  المعنية 
السورية، أو من خالل مساعدات مادية أو عينية 
مباشرة لدول الجوار التي تستضيف الالجئين 
يتحمل  أن  ضرورة  على  مشدداً  السوريين، 
المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف 

المعاناة عن الشعب السوري.
النظام  استخدام  األعلى  المجلس  أدان   .58
مخالفة  في  الكيماوية  لألسلحة  السوري 
صريحة لقواعد القانون الدولي، وقرار مجلس 
الى  داعياً  2013م،   /2118 رقم  الدولي  األمن 
محاسبة المسئولين عن ارتكاب هذه الجريمة 
الشقيق،  السوري  الشعب  حق  في  البشعة 
التي  والتحقيقات  للجهود  تقديره  عن  معربا 
تقوم بها منظمة حظر األسلحة الكيماوية، وما 

توصلت اليه من نتائج تدين النظام السوري.
الدماء  سفك  أن  األعلى  المجلس  أكد   .59
اإلنسانية  والحالة  سوريا  في  المتواصل 
وانتهاكات  مدينة حلب،  في  المتفاقمة، خاصًة 
القانون اإلنساني الدولي التي ترقى لمستوى 
جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية 
طارئة للجمعية العامة لألمم المتحدة بغرض 
تقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة 
في حفظ السلم واألمن الدوليين، وقرار الجمعية 
العامة المعنون »االتحاد من اجل السالم«. وأكد 
دعمه للجهود المبذولة من قبل اإلمارات العربية 
ودولة  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة 
جلسة  لعقد  الداعية  تركيا  وجمهورية  قطر 
استثنائية طارئة للجمعية العامة لألمم المتحدة 

لبحث الحالة في سوريا.

اليمن
60. أكد المجلس األعلى على االلتزام الكامل 
واستقالله  سيادته  واحترام  اليمن  بوحدة 
كما  الداخلية،  شئونه  في  تدخل  أي  ورفض 
أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر 
الرياض،  ومؤتمر  الشامل  الوطني  الحوار 
مجلس  لقرار  المشروط  غير  الكامل  والتنفيذ 

األمن رقم 2216 )2015(.
تقديره  بالغ  عن  األعلى  المجلس  عبر   .61
السالم  لمشاورات  الكويت  دولة  باستضافة 
المتحدة  األمم  برعاية  اليمنية  األطراف  بين 

 7 في  وانتهت  أبريل   21 بتاريخ  بدأت  التي 
صاحب  حضرة  أبداه  ما  و  2016م،  أغسطس 
الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  السمو 
مع  اهلل  حفظه  لقائه  خالل  الكويت  دولة  أمير 
المشاورات، من  المشاركة في  اليمنية  الوفود 
تلك  إلنجاح  الظروف  كل  تهيئة  على  حرص 
المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من 
تسهيالت وإمكانات ودعم لتيسير عقدها. كما 
أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول 

المجلس لدعم انجاح المشاورات.
تشكيل  أن  على  األعلى  المجلس  أكد   .62
حكومة انقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي 
اليمنية بين الحوثيين وأتباع  في الجمهورية 
الشرعية  عن  خــروج  صالح  عبداهلل  علي 
الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل 

أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.
63. أعرب المجلس األعلى عن تقديره البالغ 
للجهود الدولية لدعم المشاورات بين األطراف 
بهدف  بينهم،  النظر  وجهات  وتقريب  اليمنية 
التوصل إلى حل سياسي يستند للمرجعيات 
الستعادة األمن واالستقرار في اليمن الشقيق، 
ورحب المجلس بالبيانات المشتركة لالجتماع 
الرباعي ، لبحث الوضع في اليمن والذي عبر 
لألمم  الخاص  المبعوث  لجهود  التأييد  عن 
الطريق  خارطة  بشأن  اليمن،  إلى  المتحدة 
بخطواتها األمنية والسياسية الالزمة للتوصل 
لحل سياسي للصراع في اليمن، ودعوة كافة 
االطراف اليمنية للعمل بجدية بهذا الخصوص 
الحوار  ومخرجات  الخليجية  للمبادرة  وفقاً 

الوطني وقرار مجلس االمن 2216.
64. وأكد المجلس األعلى دعمه لجهود مبعوث 
األمين العام لألمم المتحدة الخاص إلى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلنجاح المشاورات 
بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي 

وأتباع علي عبداهلل صالح .
اإليجابية  بالمواقف  المجلس  أشاد   .65
والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خالل 
المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف 
إنجاحها، والدفع بالعملية السياسية، واستعادة 
األمن واالستقرار والنشاط االقتصادي لليمن، 
ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب 
المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية 
مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل 
مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس 
ويحول  استقراره  لليمن  يضمن   ،2216 األمن 
يقاسي من  الذي  استمرار معاناة شعبه  دون 

أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة.
التحالف  أن  على  المجلس  وشــدد   .66
المانحين  أكبر  يعد  اليمن  في  الشرعية  لدعم 
للمساعدات اإلنسانية للجمهورية اليمنية من 
خالل عملية إعادة األمل، منوهاَ بالدور اإلنساني 
سلمان  الملك  مركز  به  يضطلع  الذي  الكبير 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية والمنظمات اإلغاثية 
بالدور  الصدد  المجلس، مشيدا في هذا  بدول 
المساعدات  تنسيق  مكتب  به  يضطلع  الذي 
اإلغاثية واإلنسانية المقدمة من دول المجلس 
للجمهورية اليمنية، وكذلك المساعدات المقدمة 
اليمني  الشعب  لمساعدة  األعضاء  الدول  من 
تكثيف  الى  الدولي  المجتمع  داعياً  الشقيق، 
مساعداته اإلنسانية من أجل رفع المعاناة عن 

الشعب اليمني.
67. اطلع المجلس األعلى على الجهود التي 
والتنسيق  بالتعاون  العامة  االمانة  بها  تقوم 
واألمم  الدولي  والبنك  الشرعية  الحكومة  مع 
المتحدة في اطار التحضير و اإلعداد للمؤتمر 
الدولي إلعادة اعمار اليمن، و ذلك في إطار تنفيذ 
،التي   )36( الدورة  في  األعلى  المجلس  قرار 
عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015م، بشأن الدعوة 
إلى اإلعداد لمؤتمر دولي إلعادة إعمار اليمن، 
ووضع برنامج عملي لتأهيل االقتصاد اليمني 
وتسهيل اندماجه مع االقتصاد الخليجي، بعد 
السياسي  الحل  إلى  اليمنية  األطراف  وصول 

المنشود.
68. رحب المجلس األعلى بما جاء في التقرير 
للجنة  2016م  أغسطس   15 بتاريخ  األول 
حقوق  انتهاك  ادعاءات  في  للتحقيق  الوطنية 
اإلنسان في اليمن المشكلة بقرار جمهوري من 
فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي 
أسلحة  العربي  التحالف  استخدام  استبعدت 
محرمة دولياً. ودعت اللجنة مليشيات الحوثي 
وصالح إلى االلتزام باالتفاقات الدولية المتعلقة 
بحظر استخدام األلغام المضادة لألفراد، ووقف 
واإلخفاء  والتعذيب  المنازل  تفجير  عمليات 
القسري للمدنيين، والمبادرة إلى إطالق سراح 
المجلس  وأكد  والموقوفين.  المعتقلين  جميع 
األعلى على ضرورة تعاون المفوضية السامية 
لحقوق اإلنسان وبقية المنظمات الدولية ذات 
من  لما  لها  الدعم  وتقديم  اللجنة  مع  العالقة 

شأنه اإلسهام في إنجاح أعمالها. 

العراق
69. جدد المجلس األعلى حرصه على وحدة 
العراق الشقيق وسيادته واستقالله وسالمته 
اإلقليمية، ورفضه للتدخل في الشئون الداخلية 

للعراق.
70. عبر المجلس األعلى عن دعمه لحكومة 
العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى 
تنظيم داعش االرهابي، مؤكداً أن عملية تحرير 

تكون  أن  التنظيم يجب  المناطق من سيطرة 
وأبناء  العراقية  والشرطة  الجيش  بقيادة 
من  وبدعم  المناطق  هذه  سكان  من  العشائر 
عن  معبراً  داعش،  لمكافحة  الدولي  التحالف 
إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي 
ومؤكداً  المحررة،  المناطق  في  المدنيين  ضد 
ضرورة  في  العراقية  الحكومة  مسؤولية 
تأمين سالمة المدنيين وتأمين عودة النازحين 
والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، ويأمل المجلس 
أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي 
بتوافق  خارجية،  تدخالت  دون  وطني  شامل 
جميع القوى السياسية العراقية، لتعزيز االمن 
واالستقرار في العراق، وتنفيذ كافة اإلصالحات 
التي سبق االتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً 
الشعب  مكونات  لكافة  المشروعة  للمطالب 

العراقي الشقيق. 
أهمية تعزيز  األعلى على  المجلس  أكد   .71
الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن 
الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في 
الدولي  بالقانون  وااللتزام  الداخلية،  الشؤون 
وميثاق األمم المتحدة وقرارات األمم المتحدة 
التي تتعلق بمكافحة اإلرهاب. وعبر عن أسفه 
العراقيين  المسؤولين  بعض  تصريحات  من 
المجلس  دول  بعض  تجاه  اإلعالم  ووسائل 
واستخدام أراضي الجمهورية العراقية للتدريب 
وتهريب األسلحة والمتفجرات للدول األعضاء.

مجلس  قرار  األعلى  المجلس  استذكر   .72
2013م،   /6  /27 في  الصادر   )2107( رقم  األمن 
األسرى  ملف  إحالة  باإلجماع  قرر  الــذي 
واألرشيف  الكويتية  والممتلكات  والمفقودين 
 ،)UNAMI( المتحدة  األمم  بعثة  إلى  الوطني 
عن  المجلس  يعرب  كما  الملف،  هذا  لمتابعة 
أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا 
العالقة الواردة ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة 
 )UNAMI( بـ  ممثلة  المتحدة  واألمم  العراقية 
حل  إلى  التوصل  بغية  الجهود  أقصى  لبذل 
تجاه هذه القضية اإلنسانية والقضايا األخرى 

ذات الصلة.

ليــبيا
73. رحب المجلس األعلى بنتائج االجتماع 
الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك يوم 
22 سبتمبر 2016م، والذي أكد دعمه لحكومة 
الحكومة  بصفتها  ليبيا،  في  الوطني  الوفاق 
لقراري  وفقاً  البالد،  في  الوحيدة  الشرعية 
و2278،   2259 المتحدة  لألمم  األمن  مجلس 
ووفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات، كما أكد 
على حث جميع األطراف الليبية على استكمال 
لتمكين  للدولة،  االنتقالي  المؤسساتي  البناء 
مجلس النواب من القيام بدوره، ودعوة حكومة 
كافة  مع  الحوار،  تعزيز  إلى  الوطني  الوفاق 

المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية.
دول  حرص  األعلى  المجلس  وأكــد   .74
المجلس على أمن واستقرار ووحدة األراضي 
للتصدي  الرامية  للجهود  ومساندتها  الليبية 
لتنظيم داعش اإلرهابي، مشيداً بجهود مبعوث 
السيد/  ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم  العام  األمين 

مارتن كوبلر. 

لبنان
الرئيس  فخامة  األعلى  المجلس  هنأ   .75
انتخابه رئيساً  العماد ميشيل عون بمناسبة 
دولة  المجلس  هنأ  كما  اللبنانية،  للجمهورية 
الرئيس سعد الحريري بتسميته رئيساً للوزراء 
التوفيق والنجاح لهما في مهامهما بما  متمنياً 
يسهم في مضي البالد قدماً على طريق التقدم 
واالزدهار وبما يحقق األمن واالستقرار للبنان 
الشقيق، متطلعاً إلى تطوير وتعزيز العالقات 
بين دول المجلس ولبنان في مختلف المجاالت.

مسلمو الروهنجا
76. أدان المجلس األعلى االنتهاكات الممنهجة 
ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار واستمرار 
وانتهاك  ضدهم  العنصري  التمييز  سياسة 
حقوق االنسان، ويجدد المجلس األعلى دعوته 
إلى  األمن،  مجلس  وخاصة  الدولي  للمجتمع 
ايجاد حل سريع لهذه القضية في اطار قرارات 

منظمة التعاون االسالمي واألمم المتحدة.
تقديره  بالغ  عن  األعلى  المجلس  وعبر 
وامتنانه لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه اهلل 
ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس األعلى، 
ولحكومته الرشيدة، ولشعب مملكة البحرين 
العزيز، لكرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر 
األخوة الصادقة التي حظي بها إخوانه أصحاب 
والوفود  المجلس  دول  قادة  والسمو  الجاللة 

المشاركة.
دول  قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب  رحب 
مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة 
الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  السمو  صاحب 
اهلل  حفظه  الكويت،  دولـة  أمير  الصـــــباح 
ورعاه، لعقد الدورة الثامنة والثالثين للمجلس 
األعلى لدول مجلس التعاون في الكويت، بإذن 

اهلل في العام القادم 2017.
صدر في المنامة / مملكة البحرين 
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