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  البيان اخلتامي للقمة السادسة عشرة
  لدول جملس التعاون اخلليجي

  ]مقتطفات[ .6/12/1995، مسقط
  

  
[.......]  

اإليجابية الداعمة لعملية السالم يف الشرق األوسط، فإنها تؤكد من  إن دول اجمللس انطالقاً من مواقفها
ستقرار واالزدهار يف املنطقة وتبادل املصالح بين جديد أن يكون السالم شامالً وعادالً ودائماً كأساس لألمن واال

دولها، وبما يستأصل عوامل العنف ويقضي على أسباب التطرف ويرسخ قيم التسامح والتعايش السلمي والتعاون 
  .احلضاري بين الشعوب

وإجنازاً لهذه الغاية وتأكيداً ملواقف دول اجمللس الثابتة يف هذا اخلصوص، فإنه ال بد من حتقيق 
بما " األرض مقابل السالم"ومبدأ  338و 242ملطالب العادلة واملشروعة لكل األطراف وفقاً لقراري جملس األمن ا

  :يف ذلك
ـ االنسحاب اإلسرائيلي التام من الضفة الغربية والقدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة 

  .لته املستقلة على ترابه الوطنيكامل حقوقه الوطنية املشروعة بما يف ذلك حقه يف إقامة دو
ـ انسحاب إسرائيل من اجلوالن العربي السوري احملتل إىل خط احلدود التي كانت قائمة يف الرابع من 

  .1967يونيو ] حزيران[
للبناين وإعادة كافة األراضي احملتلة إىل السيادة اللبنانية وفقاً لقرار ـ انسحاب إسرائيل من اجلنوب ا

  .425جملس األمن رقم 
وجتدد دول جملس التعاون ترحيبها باتفاق السالم بين األردن وإسرائيل، كما ترحب بتوقيع اتفاق 

كخطوة أُخرى على طريق  املرحلة الثانية لتوسيع نطاق احلكم الذاتي الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة،
  .إحالل سالم عادل وشامل

إن دول اجمللس إذ تشيد باجلهود البناءة والفعالة التي يضطلع بها راعيا مؤتمر السالم وعلى وجه 
نتون فإنها تؤكد استعدادها ملساندة كل جهد ياخلصوص الدور الشخصي الذي يبذله الرئيس األميركي بيل كل

ق التسوية النهائية بين أطراف عملية السالم يف الشرق األوسط وفقاً لقرارات ممكن يف سبيل اإلسراع بتحقي
  .الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد

كما اطلع اجمللس األعلى على تقييم لنتائج مؤتمر القمة االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا الذي 
ذه املؤتمرات يف دعم وترسيخ عملية السالم يف الشرق ان، معرباً عن أمله يف أن تسهم هعقد مؤخراً بمدينة عمّ

  .األوسط
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 "7/12/1995، )أبو ظبي" (التحاد األسبوعيا. 
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