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  اخلتامي للدورة بيانال
  للمجلس األعلى الثالثة عشرة 
  لدول جملس التعاون اخلليجي 

  ]مقتطفات[ .23/12/1992، أبو ظبي
  

    
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة  تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو  

عربية دورته الثالثة اإلمارات العربية املتحدة، عقد اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج ال
ديسمبر ] كانون األول[ 23ـ  21هـ املوافق  29/6/1413ـ  27عشرة يف أبو ظبي خالل الفترة من 

  :م، وبحضور أصحاب اجلاللة والسمو1992
صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة   

ة أمير دولة البحرين خادم احلرمين الشريفين امللك صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليف
فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن 
سعيد سلطان عمان صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاين أمير دولة قطر صاحب السمو 

  .كويتالشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح أمير دولة ال
  [.......]  
تدارس اجمللس مسيرة السالم يف الشرق األوسط الرامية إىل إنهاء النزاع العربي ـ   

اإلسرائيلي والتوصل إىل حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قراري جملس 
بذولة، ومبدأ األرض مقابل السالم، ويجدد تأكيد االلتزام بدعم جهود السالم امل 338و 242األمن 

عن تطلعه للتوصل إىل حل سلمي عادل ويعبر . ويشيد بالدور البناء الذي يضطلع به راعيا املؤتمر
وشامل ودائم للنزاع العربي ـ اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية، بما يضمن انسحاباً إسرائيلياً من 
كافة األراضي العربية احملتلة بما يف ذلك القدس الشريف ويؤمن احلقوق الوطنية املشروعة 

وضع قواعد راسخة لتثبيت األمن للشعب الفلسطيني بما يف ذلك حقه يف تقرير املصير، و
  .واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط

ويدين اجمللس األعلى بشدة استمرار أعمال القمع والبطش والتوسع اإلسرائيلية يف   
األراضي العربية احملتلة وقيام سلطات االحتالل بإبعاد أبناء األراضي احملتلة عن وطنهم، مؤكدًا 

ستوطنات وأعمال القتل والتعذيب واالعتقال التعسفي تتنافى تماماً أن عمليات اإلبعاد وبناء امل
مع  كافة املواثيق واألعراف الدولية وتتنافى وجهود السالم احلالية وتتعارض وروح النظام 

  .العاملي اجلديد
الذي أدان بقوة اإلجراء الذي  799ويقدر اجمللس األعلى قرار جملس األمن الدويل رقم   

االحتالل اإلسرائيلية بإبعاد مئات املدنيين الفلسطينيين، وأكد جمددًا على سريان اتخذته سلطات 
اتفاقية جنيف الرابعة على جميع األراضي الفلسطينية احملتلة بما فيها القدس الشريف والذي 

                                                 
  "24/12/1992، )لندن" (الشرق األوسط. 
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بأن تكفل العودة املأمونة والفورية جلميع املبعدين إىل األراضي  طالب السلطات اإلسرائيلية
ويدين اجمللس األعلى بشدة إجراءات اإلبعاد التعسفية اإلسرائيلية النتهاكها حقوق  .احملتلة

اإلنسان وخرقها اتفاقية جنيف الرابعة وتهديدها عملية السالم يف الشرق األوسط، ويطالب جملس 
األمن باتخاذ كل ما من شأنه إرغام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على االلتزام باملواثيق الدولية 

  .تأمين سرعة عودة املبعدين إىل ديارهمو
  [.......]  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


