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التعــاون  لمجلــس  الــوزاري  المجلــس  اســتكمل 
لــدول الخليــج العربيــة دورتــه األربعيــن بعــد المائــة، 
يــوم األحــد 17 ذو الحجــة 1437هـــ الموافــق 18 
ســبتمبر 2016م، فــي مقــر بعثــة المملكــة العربيــة 
ــي / عــادل  الســعودية فــي نيويــورك، برئاســة معال
بالمملكــة  الخارجيــة  وزيــر  الجبيــر،  أحمــد  بــن 
العربيــة الســعودية، رئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس 
الــوزاري، وبحضــور أصحــاب الســمو والمعالــي:

سمو الشيخ/ عبداهلل بن زايد آل نهيان

باإلمــارات  الدولــي  والتعــاون  الخارجيــة  وزيــر 
المتحــدة. العربيــة 

معالــي الشــيخ/ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل 
خليفــة

وزير الخارجية بمملكة البحرين.

معالي/ يوسف بن علوي بن عبداهلل

الوزيــر المســؤول عــن الشــؤون الخارجيــة بســلطنة 
عمــان.

معالي الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم 
 آل ثاني

وزير الخارجية بدولة قطر.

معالي الشيخ/صباح خالد الحمد الصباح

ووزيــر  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الخارجية بدولة الكويت.  

الدكتــور/  معالــي  االجتمــاع  فــي  وشــارك 
العــام  األميــن  الزيانــي،  راشــد  بــن  عبداللطيــف 

العربيــة.  الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس 

الموضوعــات  الــوزاري  المجلــس  تــدارس 
بشــأنها  واتخــذ  األعمــال،  جــدول  علــى  المدرجــة 

التاليــة القــرارات 
مقتــرح خــادم الحرميــن الشــريفين بشــأن االنتقــال 

مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة االتحــاد: 
إن المجلس الوزاري وقد، 

دورتــه  فــي  األعلــى  المجلــس  قــرار  اســتذكر 
السادســة والثالثيــن )الريــاض، ديســمبر 2015م( 
بشــأن االســتمرار فــي مواصلــة الجهــود لالنتقــال 
مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة االتحــاد، ويقــوم 
المتخصصــة  الهيئــة  ورئيــس  الــوزاري  المجلــس 
باســتكمال اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لذلــك، ورفــع 
مــا يتــم التوصــل إليــه إلــى المجلــس األعلــى فــي 

القادمــة،  دورتــه 

وقــرار المجلــس الــوزاري فــي دورتيــه الثامنــة 
المائــة  بعــد  والثالثيــن  والتاســعة  والثالثيــن 
المتضمــن: التأكيــد علــى قــرار المجلــس األعلــى 
مواصلــة  فــي  باالســتمرار  أعــاله  إليــه  المشــار 
الجهــود لالنتقــال مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة 
االتحــاد، ويقــوم المجلــس الــوزاري ورئيــس الهيئــة 
المتخصصــة باســتكمال اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
لذلــك، ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه إلــى المجلــس 

القادمــة. فــي دورتــه  األعلــى 

الموقــر،  األعلــى  المجلــس  مقــام  وقــرارات 
هــذا  فــي  الســابقة  الــوزاري،  المجلــس  وقــرارات 

قــرر: الشــأن، 
األعلــى  المجلــس  قــرارات  علــى  التأكيــد 

مواصلــة  فــي  باالســتمرار  الــوزاري  والمجلــس 
الجهــود لالنتقــال مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة 
االتحــاد، ويقــوم المجلــس الــوزاري ورئيــس الهيئــة 
المتخصصــة باســتكمال اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
لذلــك، ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه إلــى المجلــس 

القادمــة. دورتــه  فــي  األعلــى 

تقريــر متابعــة األمانــة العامــة لقــرارات المجلــس 
األعلــى فــي لقائــه التشــاوري الســادس عشــر: 

إن المجلس الوزاري وقد، 

اســتذكر قــرارات المجلــس األعلــى فــي لقائــه 
مايــو   31 )جــدة،  عشــر  الســادس  التشــاوري 

2016م(، 

العامــة  األمانــة  متابعــة  تقريــر  علــى  واطلــع 
اخــذ  فقــد  أعــاله،  إليهــا  المشــار  القــرارات  لتنفيــذ 
علمــا بذلــك، وكلــف األمانــة العامــة بمتابعــة تنفيــذ 
تلــك القــرارات، وتقديــم تقاريــر دوريــة بهــذا الشــأن. 

تطوير النظام األساسي لمجلس التعاون:

إن المجلس الوزاري، 

ونظــرا إلــى الحاجــة لتطويــر النظــام األساســي 
لمجلــس التعــاون فــي ضــوء التطــورات التــي مــرت 
بمنظومــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

وتجربــة التكامــل بيــن الــدول األعضــاء، قــرر:

تقــوم األمانــة العامــة بدراســة تطويــر النظــام 
مقترحاتهــا  وتقديــم  التعــاون،  لمجلــس  األساســي 
بهــذا الشــأن، لتعزيــز التكامــل بيــن دول المجلــس 
الــرؤى  فــي ضــوء  المجــاالت، وذلــك  فــي جميــع 

قرارات اجمللس الوزاري يف دورته )140(
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بهــذا  األعضــاء  الــدول  قدمتهــا  أن  ســبق  التــي 
الشــأن، وبمــا يتناســب مــع تطــور تجربــة مجلــس 
التعــاون خــالل الســنوات الـــ )35( ســنة الماضيــة 
والتطــورات التــي مــرت بهــا دول المجلــس خــالل 

تلــك الفتــرة.

إكســبو  معــرض  فــي  العامــة  األمانــة  مشــاركة 
:2020

إن المجلس الوزاري، وقد،
اســتمع إلــى شــرح مــن معالــي األميــن العــام 
الشــيخ  الســمو  مــن صاحــب  دعــوة  تلقيــه  بشــأن 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، 
حاكــم  الدفــاع،  ووزيــر  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس 
دبــي، بشــأن مشــاركة مجلــس التعــاون لــدول لخليــج 
العربيــة فــي معــرض اكســبو 2020، فــي دبــي، 
نجــازات مجلــس  لتســليط الضــوء علــى طموحــات واإ
والحضــاري  الجغرافــي  اإلرث  وشــرح  التعــاون 

قــرر: للمنطقــة، 

العامــة  لألمانــة  تكــون  أن  علــى  الموافقــة 
 ،2020 إكســبو،  معــرض  فــي  فعالــة  مشــاركة 
لــدول  التعــاون  مجلــس  تجربــة  مــع  تتناســب 
الخليــج العربيــة فــي تحقيــق التكامــل بيــن الــدول 
دور  بإبــراز  العامــة  األمانــة  وتقــوم  األعضــاء، 
نجازاتــه فــي جميــع المجــاالت، وتقــوم   المجلــس واإ
األمانــة العامــة بإبــالغ الجهــات المنظمــة إلكســبو 
بخططهــا  ممكــن،  وقــت  أقــرب  فــي   ،2020
للمشــاركة فيــه واالتفــاق علــى تخصيــص المــكان 

التعــاون. لمجلــس  المناســب 

تقرير متابعة األمانة العامة: 

إن المجلس الوزاري، وقد، 

اطلع على تقرير األمانة العامة بشأن: 

المجلــس . 1 قــرارات  تــم حيــال  مــا  متابعــة 
.)139( دورتــه  فــي  الموقــر  الــوزاري 

التقريــر الربــع ســنوي عــن نشــاط األمانــة . 2
العامــة، وأخــذ علمــًا بذلــك. 

الشؤون االقتصادية والتنموية: 
استراتيجية المياه: 

 إن المجلس الوزاري، وقد،
اســتذكر قــرار مقــام المجلــس األعلــى الموقــر 
)الريــاض،  عشــر  الرابــع  التشــاوري  لقائــه  فــي 
اســتراتيجية  إعــداد   « المتضمــن  مايــو2012م( 
خليجيــة شــاملة بعيــدة المــدى بشــأن الميــاه، آخــذًا 
مــن  أبوظبــي  إعــالن  مــا تضمنــه  االعتبــار  فــي 
توصيــات بهــذا الشــأن، واالســتفادة مــن البحــوث 
والمراكــز  الجامعــات  بهــا  تقــوم  التــي  والدراســات 
البحثيــة الوطنيــة بــدول المجلــس بهــذا الخصــوص، 

واســتذكر قــراره فــي دورتــه الســابعة والعشــرين 
بعــد المائــة )جــدة، يونيــو 2013م( بشــأن الموافقــة 
على ترســية إعداد دراســة اســتراتيجية شــاملة بعيدة 
المــدى للميــاه بــدول مجلــس التعــاون علــى معهــد 
االستشــارية  والدراســات  للبحــوث  عبــداهلل  الملــك 

بجامعــة الملــك ســعود،
واطلــع علــى توصيــة لجنــة التعــاون الكهربائــي 
والمائــي فــي اجتماعهــا التاســع والعشــرين )مايــو 
االســتراتيجية  اعتمــاد  علــى  بالموافقــة  2016م( 

الموحــدة للميــاه، 

بهــذا  العامــة  األمانــة  مذكــرة  علــى  واطلــع 
الشــأن، قــرر التوصيــة لمقــام المجلــس األعلــى بمــا 

يلــي: 

الموافقــة علــى اعتمــاد االســتراتيجية الموحــدة 
لمــدة  استرشــادية  بصفــة  تكــون  أن  علــى  للميــاه 

ثــالث ســنوات و يعــاد تقييمهــا بعــد ذلــك.

المركز اإلحصائي:
لعــام  اإلحصائــي  للمركــز  الختامــي  الحســاب 

2015م
إن المجلس الوزاري، وقد،

اطلــع علــى مذكــرة المركــز اإلحصائــي لــدول 
مجلــس التعــاون بشــأن الحســاب الختامــي للعــام 
2015م، قرر: اعتماد الحســاب الختامي للمركز 

اإلحصائــي للعــام 2015م. 

الشؤون الثقافية واإلعالمية:
التحرك اإلعالمي السريع:

إن المجلس الوزاري وقد، 
اطلع على موافقة أصحاب المعالي والســعادة 
اجتماعهــم  فــي  المجلــس  بــدول  اإلعــالم  وزراء 
الريــاض(  2016م  مــارس   8( والعشــرين  الرابــع 
علــى توصيــات فريــق عمــل التحــرك اإلعالمــي 
الســريع، وخطــة العمــل والتكاليــف الماليــة لتنفيذهــا 
مالييــن  خمســة  فقــط   )5,940,000( والبالغــة 

وتســعمائة وأربعــون ألــف دوالر أمريكــي، 
وأطلــع علــى توصيــة اللجنــة الدائمــة للشــؤون 
الماليــة واإلداريــة فــي اجتماعهــا ) 87، ســبتمبر 
تكاليــف  علــى  الموافقــة  المتضمــن:  2016م( 
خطــة عمــل الفريــق البالغــة )5,940,000( دوالر 
أمريكــي لهــذا المشــروع، علــى أن يتــم تمويــل تكلفــة 
المشــروع مــن إيــرادات مكتــب بــراءات االختــراع 
ضافتــه إلــى موازنــة األمانــة العامــة للعــام المالــي  واإ

2016م، 
واســتمع إلــى مداخلــة معالــي يوســف بــن علــوي 
اإلعالمــي،  التحــرك  خطــة  بشــأن  عبــداهلل،  بــن 

قــرر:
الفريــق . 1 عمــل  خطــة  تكاليــف  اعتمــاد 

اإلعالمــي البالغــة )5,940,000( دوالر 
يتــم  أن  علــى  المشــروع،  لهــذا  أمريكــي 
تمويــل تكلفــة المشــروع مــن إيــرادات مكتــب 
موازنــة  إلــى  ضافتــه  واإ االختــراع  بــراءات 
2016م. المالــي  للعــام  العامــة  األمانــة 

يقــوم معالــي األميــن العــام بالتنســيق مــع . 2
دولــة الرئاســة بإيفــاد مختصيــن، إلــى وزارة 
خطــة  لشــرح  عمــان،  بســلطنة  الخارجيــة 

اإلعالمــي. التحــرك 
الترشــح للمناصــب فــي األمانــة العامــة لمجلــس 

التعــاون:
المســاعد  العــام  األميــن  لمنصــب  الترشــح 

والتنمويــة: االقتصاديــة  للشــؤون 

إن المجلس الوزاري، وقد،
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بــن  يوســف  معالــي  خطــاب  علــى  اطلــع   
علــوي بــن عبــداهلل، الوزيــر المســؤول عــن الشــؤون 
الخارجيــة بســلطنة عمــان، رقــم 220005 بتاريــخ 
فــي  ســلطنة عمــان  بشــأن رغبــة  2016/8/2م، 
ســالم  بــن  ســعيد  بــن  خليفــة  الفاضــل/  ترشــيح 
العبــري، رئيــس الهيئــة العامــة للمؤسســات الصغيرة 
المســاعد  العــام  األميــن  لمنصــب  والمتوســطة، 
للشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة، بــداًل مــن ســعادة 
الــذي تنتهــي مهامــه  بــن جمعــة الشــبلي  عبــداهلل 

2017/7/1م،  بتاريــخ 
خارجيــة  وزارة  مقــام  مذكــرة  علــى  واطلــع 
يتــم  بــأن  المتضمنــة،  الموقــرة،  عمــان  ســلطنة 
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة نحــو مباشــرة المرشــح 
الجديــد ســعادة/ خليفــة بــن ســعيد بــن ســالم العبــري 
عملــه كأميــن عــام مســاعد للشــؤون االقتصاديــة 
فــي اقــرب وقــت ممكــن لألهميــة قبــل  والتنمويــة 
انتهــاء الفتــرة المقــررة، بحيــث يســتمر فــي شــغل 
هــذا المنصــب للفتــرة القادمــة التــي تبــدأ مــن 7/1 

2017م،قــرر:  /
الموافقة على تعيين سعادة/ خليفة بن سعيد ( 1

العــام  األميــن  لمنصــب  العبــري،  ســالم  بــن 
والتنمويــة،  االقتصاديــة  للشــؤون  المســاعد 
ثــالث  ولمــدة  2017/7/1م،  مــن  اعتبــارا 
المتبقيــة  المــدة  ســنوات، علــى أن يســتكمل 
لســعادة/ عبــداهلل الشــبلي اعتبــارا مــن 1/1/ 

2017م.
اعتمــاد صــرف مكافــأة  لســعادة/ عبــداهلل بــن ( 2

جمعــة بــن ســليمان الشــبلي، األميــن العــام 
والتنمويــة،  االقتصاديــة  للشــؤون  المســاعد 
أســوة بمــا تــم منحــه ســابقا لألمنــاء العاميــن 
موازنــة  علــى  إضافتهــا  يتــم  المســاعدين، 

2017م. لعــام  العامــة  األمانــة 
المســاعد  العــام  األميــن  لمنصــب  الترشــح 

العســكرية: للشــؤون 

إن المجلس الوزاري، وقد،

الخارجيــة  وزارة  مقــام  مذكــرة  علــى  اطلــع 

والتعــاون الدولــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
بشــأن  2016/8/10م،  وتاريــخ   1862 برقــم 
رغبــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي ترشــيح اللــواء 
الركــن/ أحمــد علــي حميــد العلــي، لمنصــب األميــن 
مــن  بــدال  العســكرية،  للشــؤون  المســاعد  العــام 
ســعادة اللــواء الركــن/ خليفــة حميــد الكعبــي، الــذي 

قــرر: 2017/7/1م،  بتاريــخ  مهامــه  تنتهــي 

إلــى  حالتــه  واإ ومباركتــه،  بذلــك  علمــا  األخــذ 
بهــذا  يــراه  مــا  التخــاذ  المشــترك  الدفــاع  مجلــس 

الشــأن.

المســاعد  العــام  األميــن  لمنصــب  التجديــد 
والمفاوضــات: السياســية  للشــؤون 

إن المجلس الوزاري، وقد،

اطلــع علــى برقيــة المملكــة العربيــة الســعودية، 

رقم 493284/10/6 بتاريخ 1437/12/17هـ، 

الدكتــور/  لســعادة  التجديــد  فــي  رغبتهــا  بشــأن 

عامــا  أمينــا  العويشــق،  حمــد  بــن  عبدالعزيــز 

مســاعدا للشــؤون السياســية والمفاوضــات،  قــرر:

التجديد لسعادة  الدكتور/ عبدالعزيز بن حمد 

العويشــق، أمينــا عامــا مســاعدا للشــؤون السياســية 

والمفاوضــات باألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، 

ابتــداء مــن 7/1/ 2017م، ولمــدة ثــالث ســنوات.

إلدارة  التعــاون  مجلــس  مركــز  رئيــس  منصــب 

الطــوارئ: حــاالت 

إن المجلس الوزاري، وقد،

بشــأن  العامــة  األمانــة  مذكــرة  علــى  اطلــع 
إلدارة  التعــاون  مجلــس  مركــز  رئيــس  منصــب 

الطــوارئ. حــاالت 
خارجيــة  وزارة  مقــام  مذكــرة  علــى  واطلــع 
2016/6/23م،  بتاريــخ  الموقــرة  الكويــت  دولــة 
بشــأن رغبتهــا بتعييــن ســعادة الفريــق/ فهــد يوســف 
بعــد  الطــوارئ،  لمركــز حــاالت  الشــرقاوي رئيســًا 
عدنــان  الدكتــور/  ســعادة  رئاســة  فتــرة  انتهــاء 

قــرر: 2017/12/31م،،  بتاريــخ  التميمــي 

إلــى  حالتــه  واإ ومباركتــه،  بذلــك  علمــا  األخــذ 

الشــأن. بهــذا  يــراه  مــا  التخــاذ  الداخليــة  وزراء 

الترشح للمناصب اإلقليمية والدولية: 

لرئاســة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ترشــح 

االتحــاد اإلقليمــي الثانــي )آســيا( التابــع للمنظمــة 

الجويــة: لألرصــاد  العالميــة 

إن المجلس الوزاري، وقد،

الخارجيــة  وزارة  مقــام  مذكــرة  علــى  اطلــع 

والتعــاون الدولــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 

والمتضمنــة اإلفــادة بترشــح ســعادة/ عبــداهلل احمــد 

المنــدوس، مديــر المركــز الوطنــي لألرصاد الجوية 

والــزالزل، لرئاســة االتحــاد اإلقليمــي الثانــي )آســيا( 

التابــع للمنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة، وذلــك 

لالتحــاد  عشــر  الســادس  الــدورة  اجتمــاع  أثنــاء 

اإلقليمــي، والمقــرر عقــده خــالل الفتــرة 12 - 16 

فبرايــر 2017م فــي مدينــة أبوظبــي، قــرر:

المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  مرشــح  دعــم 

ســعادة/ عبــداهلل احمــد المنــدوس، لرئاســة االتحــاد 

اإلقليمــي الثانــي )آســيا( التابــع للمنظمــة العالميــة 
الجويــة. لألرصــاد 

الجوانب التنظيمية: 

إن المجلس الوزاري، وقد،

اطلــع علــى مذكــرة مقــام ســفارة مملكــة البحريــن 

2016/7/21م،  بتاريــخ   489 رقــم  بالريــاض، 

 141 الــدورة  اجتمــاع  عقــد  موعــد  المتضمنــة 

واالجتمــاع  )التحضيريــة(،  الــوزاري  للمجلــس 

كمــا  وذلــك  البحريــن،  مملكــة  فــي  لــه،  التكميلــي 

يلــي: 

• الــدورة 141 للمجلــس الــوزاري )التحضيريــة( 	

يــوم األربعــاء الموافــق 16 نوفمبــر 2016م.

• يــوم 	 الــوزاري  للمجلــس  التكميلــي  االجتمــاع 

2016م.  ديســمبر   5 الموافــق  االثنيــن 

 قرر: الموافقة على تلك المواعيد.
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عقــد المجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون لــدول 
الخليج العربية دورته ) 140( يوم االحد 17 ذو 
الحجــة 1437هـــ الموافــق 18 ســبتمبر 2016م 
فــي مقــر الوفــد الدائــم للمملكــة العربيــة الســعودية 
لدى األمم المتحدة بمدينة نيويورك برئاسة معالي 
عــادل بــن أحمــد الجبيــر، وزيــر خارجيــة المملكــة 
العربيــة الســعودية، رئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس 
أصحــاب  ومشــاركة  التعــاون،  لمجلــس  الــوزاري 
الســمو والمعالــي وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء، 
والدكتــور عبداللطيــف بــن راشــد الزيانــي األميــن 

العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

العربيــة  المملكــة  الــوزاري  المجلــس  هنــأ 
الســعودية بنجــاح موســم الحــج لهــذا العــام، وأعــرب 
التــي  الكبيــرة  والتســهيالت  للجهــود  تقديــره  عــن 
قدمتهــا حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
اهلل  حفظــه  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
والشــعب الســعودي مــن أجــل رعايــة حجــاج بيــت 
اهلل الحــرام والمعتمريــن والزائريــن لألماكــن المقدســة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والتنظيــم المميــز 
الــذي تديــر بــه هــذه الشــعائر، منطلقــة بذلــك مــن 
مســؤولياتها وواجباتهــا لخدمــة الحرميــن الشــريفين.

العمــل  مســتجدات  المجلــس  واســتعرض 
القضايــا  وتطــورات  المشــترك،  الخليجــي 
السياســية إقليميــًا ودوليــًا، وذلــك علــى النحــو 

التالــي:

تعزيز العمل المشترك:
انعقــاد  بنتائــج  الــوزاري  المجلــس  أشــاد   .1
اللقــاء التشــاوري الســادس عشــر ألصحــاب 
الجاللــة والســمو قــادة دول المجلــس حفظهــم 

 ،2016 مايــو   31 بتاريــخ  ورعاهــم،  اهلل 
فــي دعــم  تســهم  قــرارات  مــن  مــا صــدر  و 
مســيرة العمــل المشــترك، وتعزيــز األمــن و 

  . المنطقــة  فــي  االســتقرار 

تــدارس المجلــس ســير العمــل فــي تنفيــذ رؤيــة   .2
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود، ملــك المملكــة العربيــة 
الخليجــي  العمــل  تعزيــز  بشــأن  الســعودية، 
المشــترك، وفقــًا لقــرار المجلــس األعلــى فــي 
الدورة )36( المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 
التشــاوري  اللقــاء  قــرارات  و  2015م، 
الســادس عشــر ألصحــاب الجاللــة والســمو 
تقريــر  برفــع  ووجــه  المجلــس،  دول  قــادة 
متابعــة للمجلــس األعلــى فــي دورتــه القادمــة.

إليــه  وصلــت  مــا  علــى  المجلــس  اطلــع   .3
المجلــس  قــرار  تنفيــذ  بشــأن  المشــاورات 
مقتــرح  حــول   )36( دورتــه  فــي  األعلــى 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــداهلل بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود، رحمــه اهلل، باالنتقــال 
إلــى مرحلــة االتحــاد،  التعــاون  مــن مرحلــة 
وذلــك فــي ضــوء توجيهــات المجلــس األعلــى 
الجهــود لالنتقــال  فــي مواصلــة  باالســتمرار 
إلــى مرحلــة االتحــاد،  التعــاون  مــن مرحلــة 
الهيئــة  ورئيــس  الــوزاري  المجلــس  وتكليفــه 
اإلجــراءات  اتخــاذ  باســتكمال  المتخصصــة 
الالزمــة لذلــك، ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه 
القادمــة. دورتــه  فــي  األعلــى  المجلــس  إلــى 

أكــد المجلــس الــوزاري أهميــة رؤيــة المملكــة   .4
العربيــة الســعودية 2030 ، وخطــة التحــول 
الوطنــي ومثيالتهــا بــدول المجلــس، مشــيدًا 

بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف 
امكانياتهــا  و  وطاقاتهــا  المملكــة  مكانــة 
وثرواتهــا ، لتحقيــق مســتقبل أفضــل للمملكــة 
والخطــة  الرؤيــة  هــذه  أن  مؤكــدا  وشــعبها، 
ُتســهمان فــي دعــم مســيرة العمــل المشــترك 
بيــن دول مجلــس التعــاون وتحقيــق التكامــل 

المنشــود فــي جميــع المجــاالت.

المملكــة  بتوقيــع  الــوزاري  المجلــس  أشــاد   .5
العربية الســعودية واإلمارات العربية المتحدة 
اتفاقيــة إنشــاء مجلــس تنســيقي بيــن البلديــن ، 
انطالقًا من حرصهما على توطيد العالقات 
األخويــة والرغبــة فــي تكثيــف التعــاون الثنائــي 
عبر التشــاور والتنســيق المســتمر، مؤكدًا أن 
إنشــاءه يعــد رافــدًا مــن روافــد العمــل المشــترك 
بيــن الــدول األعضــاء ،ويعــزز مســيرته لمــا 

فيــه مصلحــة بلدانهــا وشــعوبها.

قضية المختطفين القطريين في العراق:
بالــغ  بقلــق  مجــددًا  الــوزاري  المجلــس  تابــع   .6
المواطنيــن  مــن  عــدد  اختطــاف  قضيــة 
دخلــوا  الذيــن  العــراق،  جنــوب  القطرييــن 
بتصريــح رســمي مــن وزارة الداخليــة العراقيــة 
الدوحــة.  فــي  بغــداد  ســفارة  مــع  وبالتنســيق 
اإلرهابــي  العمــل  هــذا  أن  المجلــس  ويؤكــد 
يعــد خرقــًا صارخــًا للقانــون الدولــي، وانتهــاكًا 
الديــن  ألحــكام  ومخالفــًا  اإلنســان  لحقــوق 
الخاطفيــن،  قبــل  مــن  الحنيــف  اإلســالمي 
العالقــات  أواصــر  إلــى  يســيء  وعمــاًل 
هــذا  وفــي  العــرب.  األشــقاء  بيــن  األخويــة 
الشــأن تعــرب دول المجلــس عــن تضامنهــا 
ودعمهــا   قطــر  دولــة  حكومــة  مــع  التــام 

البيان الصحفي الصادر
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تــؤدي  أن  وتأمــل  تتخــذه،  إجــراء  أي  فــي 
االتصــاالت التــي تجريهــا حكومــة دولــة قطــر 
ســراح  إطــالق  إلــى  العراقيــة  الحكومــة  مــع 
المخطوفيــن وعودتهــم ســالمين إلــى بالدهــم، 
ويحمــل المجلــس الــوزاري الحكومــة العراقيــة 
المخطوفيــن  ســالمة  ضمــان  مســؤولية 

ســراحهم. طــالق  واإ

مكافحة اإلرهاب:

قلقــه  بالــغ  عــن  الــوزاري  المجلــس  أعــرب   .7
تشــريعا   األمريكــي  الكونغــرس  إلصــدار 
باســم )قانــون العدالــة ضــد رعــاة االرهــاب( 
والــذي يخالــف المبــادئ الثابتــة فــي القانــون 
الدولــي وخاصــة مبــدأ المســاواة فــي الســيادة 
بيــن الــدول الــذي ينــص عليــه ميثــاق األمــم 
المتحــدة، مؤكديــن أن دول مجلــس التعــاون 
تعتبــر هــذا التشــريع األمريكــي متعارضــًا مــع 
أســس ومبــادئ العالقــات بيــن الــدول، ومبــدأ 
الحصانــة الســيادية التــي تتمتــع بهــا الــدول، 
القوانيــن واألعــراف  فــي  ثابــت  مبــدأ   وهــو 
الدوليــة، واإلخــالل بــه ســيكون لــه انعكاســات 
ســلبية علــى العالقــات بيــن الــدول بمــا فيهــا 
إلــى  اضافــة  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات 
أضــرار  مــن  التشــريع  هــذا  يحدثــه  قــد  مــا 

عالميــة. اقتصاديــة 
ال  أن  إلــى  دولهــم  تطلعــات  عــن  معبريــن   .8
هــذا  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  تعتمــد 
التشــريع الــذي ســوف يؤســس - فــي حــال 
اعتمــاده والعمــل بــه - لســابقة خطيــرة فــي 
ســيخل  أنــه  باعتبــار  الدوليــة،  العالقــات 
اخــالاًل جســيمًا بمبــادئ دوليــة راســخة قائمــة 
علــى أســس المســاواة الســيادية بيــن الــدول، 
الدوليــة  التعامــالت  علــى  ســلبًا  وســينعكس 
بمــا يحمــل فــي طياتــه مــن بواعــث للفوضــى 
الدوليــة  العالقــات  فــي  االســتقرار  ولعــدم 

الــوراء. إلــى  الدولــي  النظــام  عــادة  واإ
دول  مواقــف  علــى  الــوزاري  المجلــس  أكــد   .9
اإلرهــاب  تجــاه  الثابتــة  التعــاون  مجلــس 
أشــكاله وصــوره،  لكافــة  والتطــرف، ونبذهــا 
كان  وأيــًا  ومبرراتــه،  دوافعــه  ورفضهــا 
مصــادر  تجفيــف  علــى  والعمــل  مصــدره، 

الفكــر  المطلــق بمحاربــة  تمويلــه، والتزامهــا 
الجماعــات  عليــه  تقــوم  الــذي  المتطــرف 
اإلرهابيــة وتتغــذى منــه، بهــدف تشــويه الديــن 
اإلســالمي الحنيــف، كمــا أكــد أن التســامح 
أهــم  مــن  والشــعوب  األمــم  بيــن  والتعايــش 
المبــادئ والقيــم التــي تقــوم عليهــا مجتمعــات 
الشــعوب  مــع  وتعاملهــا  المجلــس،  دول 

. األخــرى 
حــوادث  بشــدة  الــوزاري  المجلــس  أدان   .10
فــي  وقعــت  التــي  االنتحاريــة  التفجيــرات 
المملكة العربية السعودية في شهر رمضان 
النبــوي  المســجد  مــن  بالقــرب  المبــارك، 
الشــريف بالمدينــة المنــورة ومحافظــة القطيــف 
التفجيــرات  هــذه  أن  معتبــرًا  جــدة،  ومدينــة 
كافــة  مــع  تتنافــى  اإلرهابيــة جرائــم مروعــة 
واألخالقيــة،  اإلنســانية  والمبــادئ  القيــم 
مؤكــدًا وقــوف دول المجلــس ومســاندتها لــكل 
مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تتخــذه  مــا 
إجــراءات لحمايــة أمنهــا واســتقرارها والحفــاظ 
علــى أمــن وســالمة زوار األماكــن المقدســة. 
معربــًا عــن ثقتــه فــي كفــاءة وقــدرة األجهــزة 
العربيــة  المملكــة  فــي  المختصــة  األمنيــة 
هــذه  مالبســات  كشــف  علــى  الســعودية 
الجرائــم اإلرهابيــة الشــنعاء ومعاقبــة مرتكبيهــا 

يقــف وراءهــا.     و مــن 
أشــاد المجلــس الــوزاري بجهــود األجهــزة   .11
األمنيــة بمملكــة البحريــن التــي تمكنــت مــن 
لقــاء القبــض  إحبــاط المخططــات اإلرهابيــة واإ
علــى أعضــاء المنظمــات اإلرهابيــة المــوكل 
مــن  والمدعومــة  المخططــات  تنفيــذ  إليهــا 
اهلل  وحــزب  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  قبــل 
اإلرهابــي والــذي كان يســتهدف تنفيــذ سلســلة 
مــن األعمــال اإلرهابيــة فــي مملكــة البحريــن.

أكــد المجلــس الــوزاري مجــددًا علــى قــرار   .12
دول المجلــس باعتبــار مليشــيات حــزب اهلل 
بكافــة قادتهــا وفصائلهــا والتنظيمــات التابعــة 
وأن  إرهابيــة،  منظمــة  عنهــا  والمنبثقــة  لهــا 
دول المجلــس ماضيــة فــي اتخــاذ اإلجــراءات 
الالزمــة لتنفيــذ قرارهــا بهــذا الشــأن اســتنادًا 
الخاصــة  القوانيــن  عليــه  تنــص  مــا  إلــى 
دول  فــي  المطبقــة  اإلرهــاب  لمكافحــة 

المماثلــة.  الدوليــة  والقوانيــن  المجلــس 
بنتائــج  الــوزاري  المجلــس  رحــب   .13
االجتمــاع الثانــي للتحالــف الدولــي لمحاربــة 
قاعــدة  فــي  عقــد  الــذي  اإلرهابــي  داعــش 
العاصمــة األمريكيــة  قــرب  الجويــة  أنــدروز 
واشــنطن بتاريــخ 20 يوليــو 2016م، والــذي 
العمليــات  ســير  تطــورات  فيــه  اســتعرض 
لداعــش  محاربتــه  فــي  للتحالــف  العســكرية 
القادمــة  للمرحلــة  االســتراتيجية  واألهــداف 
خــارج  داعــش  النتشــار   التصــدي  وكيفيــة 
الــدول  اســتمرار  مجــددًا  وســوريا،  العــراق 
بتنظيــم  يســمى  مــا  بمحاربــة  األعضــاء 
فــي  الوســائل  بكافــة  االرهابــي  داعــش 
 ، الجبهــات  مــن  العــراق وغيرهــا  و  ســوريا 
وااللتــزام  بالمشــاركة فــي التحالــف الدولــي 
المبذولــة  الجهــود  كل  ومســاندة  لمحاربتــه، 
قليميــَا، لمحاربــة جميــع التنظيمــات  دوليــَا واإ
وشــدد  الضــال.  فكرهــا  واجتثــاث  اإلرهابيــة 
التنســيق  تكثيــف  ضــرورة  علــى  المجلــس 
والتعــاون الثنائــي والدولــي مــن أجــل مواجهــة 
التحديــات التــي تمــر بهــا المنطقــة والقضــاء 
للحــدود  العابــرة  وتهديداتــه  اإلرهــاب،  علــى 
والعمــل علــى تجفيــف منابعــه، تعزيــزَا ألمــن 

واســتقرارها. المنطقــة 

األوضــاع فــي األراضــي الفلســطينية وتطــورات 
ــي ــــ اإلســرائيلي: ــزاع العرب الن

مواقفــه  عــن  الــوزاري  المجلــس  عبــر   .14
الثابتــة والراســخة حيــال قضايــا المنطقــة وفــي 
أن  مؤكــدًا  الفلســطينية،  القضيــة  مقدمتهــا 
الســالم الشــامل والعــادل والدائــم ال يتحقــق 
كافــة  مــن  الكامــل  إســرائيل  بانســحاب  إال 
1967م،  عــام  المحتلــة  العربيــة  األراضــي 
المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  قامــة  واإ
وعاصمتهــا القـــدس الشــرقية، طبقــًا لمبــادرة 
الدوليــة  الشــــرعية  العربيــة وقـــرارات  الســالم 

الصـــلة. ذات 

للمبــادرة  دعمــه  الــوزاري  المجلــس  أكــد   .15
والدوليــة  العربيــة  الجهــود  وكافــة  الفرنســية 
لتوســيع المشــاركة لحــل القضيــة الفلســطينية 
للســالم  الدولــي  المؤتمــر  بعقــد  واالســراع 
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اإلســرائيلي  االحتــالل  إنهــاء  علــى  والعمــل 
كاملــة  المســتقلة  فلســطين  دولــة  قامــة  واإ

الشــرقية.   القــدس  وعاصمتهــا  الســيادة 
المســتوطنات  أن  علــى  المجلــس  شــدد   .16
اإلســرائيلية علــى األراضــي العربيــة المحتلــة 
الدولــي،  القانــون  بموجــب  شــرعية  غيــر 
تحقيــق  فــي طريــق  أساســية  عقبــة  وتشــكل 

. المنطقــة  فــي  وشــامل  دائــم  ســالم 

أكــد المجلــس الــوزاري علــى عروبــة كل   .17
األراضــي العربيــة المحتلــة بمــا فيهــا الجــوالن 
المواثيــق  كل  أن  علــى  مشــددًا  الســوري، 
وعــدم  الجــوالن  عروبــة  تؤكــد  والقوانيــن 
لهــا. ورحــب  االســرائيلي  االحتــالل  شــرعية 
الــذي  بالبيــان الصــادر مــن مجلــس األمــن 
يتغيــر.  لــم  الجــوالن  وضــع  أن  علــى  أكــد 
وطالــب المجلــس الــوزاري المجتمــع الدولــي 
إنهــاء  أجــل  مــن  اســرائيل  علــى  بالضغــط 
احتاللهــا لكافــة األراضــي العربيــة المحتلــة 

الســورية. الجــوالن  فيهــا هضبــة  بمــا 
حقــوق  مجلــس  بتبنــي  المجلــس  رحــب   .18
فــي دورتــه  المتحــدة  التابــع لألمــم  اإلنســان 
)31( المنعقــدة فــي جنيــف فــي 25 مــارس 
إيجابيــة بشــأن فلســطين،  لقــرارات  2016م 
وأكــد أن هــذه خطــوة هامــة فــي ملــف مجلــس 
باالســتيطان  يتعلــق  فيمــا  اإلنســان  حقــوق 

االحتــالل. جرائــم  وبقيــة 
التابعــة  الثــالث  للجــزر  اإليرانــي  االحتــالل 

المتحــدة: العربيــة  لإلمــارات 
علــى  التأكيــد  الــوزاري  المجلــس  جــدد   .19
كـــافة  عليهــا  شــددت  التــي  الثابتــة  مواقفــه 
الســتمرار  الرافضــة  الســابقة،  البيـــانات 
احتــالل إيــران للجــزر الثــالث، طنــب الكبــرى 
التابعــة  موســى  وأبــو  الصغــرى  وطنــب 
لإلمــارات العربيــة المتحــدة، مؤكــدًا علــى مــا 

: يلــي 
العربيــة  لإلمــارات  الســيادة  حــق  دعــم  أ . 
طنــب  الثــالث  جزرهــا  علــى  المتحــدة 
الكبــرى وطنــب الصغــرى وأبــو موســى، 
الجــوي  واإلقليــم  اإلقليميــة  الميــاه  وعلــى 
االقتصاديــة  والمنطقــة  القــاري  والجــرف 

الخالصــة للجــزر الثــالث باعتبارهــا جــزءًا 
ال يتجــزأ مــن  أراضــي اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.

ممارســات  أو  قــرارات  أيــة  أن  اعتبــار  ب . 
أو أعمــال تقــوم بهــا إيــران علــى الجــزر 
شــيئًا  تغيــر  وال  والغيــة  باطلــة  الثــالث 
التــي  التاريخيــة والقانونيــة  الحقائــق  مــن 
ُتجمــع علــى حــق ســيادة اإلمــارات العربيــة 

الثــالث. جزرهــا  علــى  المتحــدة 

اإليرانيــة  اإلســالمية  الجمهوريــة  دعــوة  ج . 
العربيــة  اإلمــارات  لمســاعي  لالســتجابة 
طريــق  عــن  القضيــة  لحــل  المتحــدة 
إلــى  اللجــوء  أو  المباشــرة  المفاوضــات 

الدوليــة. العــدل  محكمــة 
العالقات مع إيران:

رفضــه  عــن  الــوزاري  المجلــس  أعــرب   .20
فــي  اإليرانيــة  التدخــالت  الســتمرار  التــام 
الشــؤون الداخليــة لــدول المجلــس والمنطقــة، 
والمبــادئ  باألســس  التــام  بااللتــزام  وطالــب 
مبــدأ  علــى  المبنيــة  األساســية  والمرتكــزات 
الــدول،  ســيادة  واحتــرام  الجــوار،  حســن 
وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، وعــدم 
اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا، معربــَا عــن 
رفضــه لتصريحــات بعــض المســؤولين فــي 
الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، ضــد دول 
المجلــس والتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، و 
انتهــاك ســيادتها و اســتقاللها، ومحاولــة بــث 
ثــارة الفتنــة الطائفيــة بيــن مواطنيهــا.  الفرقــة واإ
الفــوري  بالكــف  إيــران  المجلــس  وطالــب 
عــن هــذه الممارســات  التــي تمثــل انتهــاكًا 
لســيادة و اســتقالل دول المجلــس، وبااللتــزام 
بمبــادئ حســن الجــوار، والقوانيــن والمواثيــق 
واألعــراف الدوليــة، بمــا يكفــل الحفــاظ علــى 

واســتقرارها. المنطقــة  أمــن 
إيــران  أكــد المجلــس ضــرورة أن تغيــر   .21
مــن سياســتها فــي المنطقــة، وذلــك بااللتــزام 
وعــدم  الدوليــة  والمعاهــدات  بالمواثيــق 
يــواء الجماعــات اإلرهابيــة علــى  احتضــان واإ
اهلل،  حــزب  مليشــيات  فيهــا  بمــا  أراضيهــا، 
المنطقــة،  فــي  اإلرهابيــة  المليشــيات  ودعــم 

فيهــا. الطائفيــة  الفتــن  إشــعال  وعــدم 
اســتنكر المجلــس محــاوالت الجمهوريــة   .22
تســييس  إلــى  الهادفــة  اإليرانيــة  اإلســالمية 
واســتغاللها  بهــا  واإلتجــار  الحــج  فريضــة 
لإلســاءة للمملكــة العربيــة الســعودية، مطالبــًا 
المســؤولين اإليرانييــن بالكــف عــن مثــل هــذه 
الدعــاوى والمواقــف، والتعــاون مــع الجهــات 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الرســمية 
المســؤولة عــن تنظيــم موســم الحــج، لتمكيــن 
مناســكهم،  أداء  مــن  اإليرانييــن  الحجــاج 
وأعــرب المجلــس الــوزاري عــن أســفه لعــدم 
توقيــع وفــد منظمــة الحــج والزيــارة اإليرانيــة 
الحجــاج  شــؤون  ترتيبــات  محضــر  علــى 
فــي  والعمــرة  الحــج  وزارة  مــع  اإليرانييــن 
المملكــة العربيــة الســعودية، محمــاًل الحكومــة 
اإليرانيــة مســؤولية حرمــان مواطنيهــا  مــن 
وعبــر  العــام.  لهــذا  الحــج  فريضــة  أداء 
والتســهيالت  للجهــود  تقديــره  عــن  المجلــس 
الكبيــرة التــي تقدمهــا حكومــة خــادم الحرميــن 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
الســعودي  والشــعب  اهلل  حفظــه  ســعود  آل 
الحــرام  اهلل  بيــت  حجــاج  رعايــة  أجــل  مــن 
والمعتمريــن والزائريــن لألماكــن المقدســة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، والتنظيــم المميــز 
الــذي تديــر بــه هــذه الشــعائر، منطلقــة بذلــك 
مــن مســؤولياتها وواجباتهــا لخدمــة الحرميــن 

الشــريفين.

أعــرب المجلــس الــوزاري عــن اســتنكاره   .23
فــي  اإليرانيــة  التدخــالت  دانتــه الســتمرار  واإ
الشــأن الداخلــي لمملكــة البحريــن وذلــك مــن 
خــالل مســاندة اإلرهــاب وتدريــب اإلرهابييــن 
ثارة النعرات  وتهريب األســلحة والمتفجرات واإ
علــى  التصريحــات  ومواصلــة  الطائفيــة، 
مختلــف المســتويات لزعزعــة األمــن والنظــام 
واالســتقرار، والــذي يتنافــى مــع مبــدأ حســن 
الجــوار وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
وفقــًا لمبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة والقانــون 

الدولــي.  

البرنامج النووي اإليراني:
مواقفــه  علــى  الــوزاري  المجلــس  أكــد   .24
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يلــي: مــا  األخــص  وعلــى  الشــأن،  بهــذا  الثابتــة 
تــم  الــذي  باالتفــاق  إيــران  التــزام  ضــرورة  أ . 
إليــه مــع مجموعــة دول )5 +  التوصــل 
1( فــي يوليــو 2015م، بشــأن برنامجهــا 
النــووي، مشــددَا علــى أهميــة دور الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، وضــرورة تطبيــق 
االتفــاق  تنفيــذ  مــن  للتحقــق  فعالــة  آليــة 
فــرض  عــادة  واإ والرقابــة،  والتفتيــش 
العقوبــات علــى نحــو ســريع وفعــال حــال 
لالتفــاق. طبقــاً  اللتزاماتهــا  إيــران  انتهــاك 

ضــرورة تنفيــذ إيــران لقــرار مجلــس األمــن  ب . 
بشــأن  2015م(  )يوليــو   2231 رقــم 
االتفــاق النــووي، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق 
بالصواريــخ البالســتية واألســلحة األخــرى، 
وعبــر المجلــس الــوزاري عــن قلقــه البالــغ 
صواريــخ  إيــران  إطــالق  اســتمرار  بشــأن 
بالســتية قــادرة علــى حمــل ســالح نــووي، 
انتهــاكَا  يعتبــر  ذلــك  أن  علــى  مشــددَا 
واضحــَا لقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 

 .1929
العربــي  الخليــج  منطقــة  جعــل  ضــرورة  ج . 
والشــرق األوســط منطقــة خاليــة مــن كافــة 
أســلحة الدمار الشــامل، بما فيها األســلحة 
جميــع  حــق  علــى  التأكيــد  مــع  النوويــة، 
للطاقــة  الســلمي  االســتخدام  فــي  الــدول 
المشــاغل  معالجــة  وضــرورة  النوويــة، 
البيئيــة لــدول المنطقــة، وتوقيــع إيــران علــى 

النوويــة. الســالمة  مواثيــق  كافــة 
ســـــــوريا:

25. أكــد المجلــس الــوزاري موقــف دول المجلــس 
ســوريا  وحــدة  علــى  الحفــاظ  فــي  الثابــت 

اإلقليميــة.  وســالمتها  واســتقرارها 
واســتنكاره  إدانتــه  عــن  المجلــس  عبــر   .26
الشــديدين للغارات التي شــنتها وتشــنها قوات 
الداعمــة  والمنظمــات  والــدول  األســد  بشــار 
لهــا علــى مدينــة حلــب والحصــار المفــروض 
مــن  العشــرات  بحيــاة  أودى  والــذي  عليهــا، 
وأطبــاء،  أطفــال  بينهــم  األبريــاء  المدنييــن 
وتدميــر وخــراب للمؤسســات الخدميــة فيهــا، 
مؤكــدًا أن هــذا العمــل اإلرهابــي يبيــن عــدم 

االســتجابة  فــي  الســوري  النظــام  جديــة 
لمطالــب المجتمــع الدولــي، وينقــض اتفــاق 
وقــف األعمــال العدائيــة، ويخالــف القوانيــن 
االنســانية،  األخالقيــة  والمبــادئ  الدوليــة 
الدوليــة  المســاعي  إجهــاض  إلــى  ويســعى 
الراميــة للوصــول إلــى حــل سياســي لألزمــة 
الســورية. ويدعــو المجلــس الــوزاري مجلــس 
األمــن والــدول الراعيــة للهدنــة إلــى التدخــل 
الفــوري لوقــف هــذا التصعيــد الخطيــر الــذي 
الســوري  الشــعب  إرادة  كســر  يســتهدف 

الشــقيق.
لجهــود  دعمــه  عــن  المجلــس  أعــرب   .27
مبعــوث األميــن العــام لألمــم المتحــدة ســتيفان 
دي مســتورا إليجــاد حــل سياســي مبنــي علــى 
بيــان جنيــف )1( وقــرارات الشــرعية الدوليــة 

بهــذا الشــأن.
عبــر المجلــس عــن أســفه لعــدم تمكــن   .28
المجموعــة الدوليــة لدعــم ســوريا مــن التوصــل 
اســتئناف جولــة جديــدة  لقــرار يحــدد تاريــخ 
مــن مفاوضــات الســالم الســورية فــي جنيــف، 
وأعــرب عــن أملــه أن يتحقــق مــا تــم االتفــاق 
فيينــا  فــي  الــذي عقــد  االجتمــاع  فــي  عليــه 
تعزيــز  مــن  2016م   مايــو   17 بتاريــخ 
المســاعدات  يصــال  واإ النــار  إطــالق  وقــف 
طــالق المعتقليــن والمختطفيــن  االنســانية، واإ
بالعمليــة  والســير  الســوري،  النظــام  لــدى 
نحــو  الســورية  األطــراف  بيــن  التفاوضيــة 
فيــه  انتقــال سياســي ســلمي ال دور لألســد 

)1( 2012م. جنيــف  بيــان  علــى  بنــاًء 

أكد المجلس الوزاري على الرســالة التي   .29
وجهتهــا المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 
14 يونيــو 2016م نيابــة عــن دول المجلــس 
إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة، ورئيــس 
األمــن،  مجلــس  ورئيــس  العامــة،  الجمعيــة 
والتــي عبــرت فيهــا عــن  القلــق العميــق بشــأن 
األوضــاع اإلنســانية الخطيــرة والمســتمرة فــي 
ســوريا، وانتهــاكات اتفــاق وقــف إطــالق النــار 
المدنييــن  ضــد  الســوري  النظــام  وانتهــاكات 
علــى  الــوزاري  المجلــس  وشــدد  العــزل. 
باألوضــاع  للعالــم  تذكيــر  الرســالة  هــذه  أن 

االنســانية  والمآســي  ســوريا  فــي  المتأزمــة 
المجلــس  وأكــد  الشــقيق.  الســوري  للشــعب 
باســتمرار  الراســخ  المجلــس  دول  التــزام 
الجهــود لرفــع المعانــاة عــن الشــعب الســوري 
الشــقيق الــذي تأثــرت حياتــه بشــكل عميــق 
النظــام  التــي يشــنها  المدمــرة  َجــّراء الحــرب 
تنفيــذ  بســرعة  وطالــب  وأعوانــه،  الســوري 
قــرار مجلــس األمــن 2165 الصــادر  )14 
يوليــو 2014م(  بشــأن إيصــال المســاعدات 
اإلنســانية مباشــرة إلــى عمــوم ســوريا بشــكل 

فــوري وبــدون عراقيــل.
أعــرب المجلــس الــوزاري عــن أملــه فــي   .30
فــي  الروســي  األمريكــي  االتفــاق  يســهم  أن 
وايصــال  القتاليــة  العمليــات  وقــف  تثبيــت 
المســاعدات االنســانية للمناطــق المتضــررة، 
وأكــد المجلــس مجــددًا علــى ضــرورة تطبيــق 
فيمــا    2254 رقــم   األمــن  مجلــس  قــرار 
يتعلــق برفــع الحصــار عــن المــدن الســورية 
يصــال المســاعدات اإلنســانية  المحاصــرة، واإ
للمناطــق المتضــررة والمدنييــن المحاصريــن، 
اآلهلــة  المناطــق  علــى  القصــف  ووقــف 
بالســكان، واالفــراج عــن المعتقليــن، ووقــف 

االعــدام. أحــكام  تنفيــذ 
أعــرب المجلــس الــوزاري عــن قلقــه حيــال   .31
اســتمرار عمليــات التهجيــر القســري الممنهــج 
التــي يقــوم بهــا النظــام الســوري ضــد بعــض 
ترمــي  والتــي  الســوري  المجتمــع  مكونــات 
إلــى احــداث تغييــر ديموغرافــي فــي بعــض 
المناطــق الســورية، وذلــك لدوافــع واعتبــارات 
الدولــي، مطالبــًا األجهــزة  القانــون  يحظرهــا 
والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  فــي  المعنيــة 
اإلنســانية المعنيــة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات 

تلــك العمليــات.  الالزمــة لوقــف 
أكــد المجلــس أن الــدول األعضــاء مــن   .32
أوائــل الــدول التــي تســهم وال تــزال فــي تخفيــف 
معانــاة الشــعب الســوري الشــقيق مــن خــالل 
للمنظمــات  المباشــر  المــادي  الدعــم  تقديــم 
الدوليــة المعنيــة أو تلــك التــي تعمــل داخــل 
األراضي الســورية، أو من خالل مســاعدات 
ماديــة أو عينيــة مباشــرة لــدول الجــوار التــي 
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مشــددًا  الســوريين،  الالجئيــن  تســتضيف 
علــى ضــرورة أن يتحمــل المجتمــع الدولــي 
عــن  المعانــاة  لتخفيــف  الكاملــة  مســؤولياته 

الســوري. الشــعب 
اليمـــن: 

االلتــزام  علــى  الــوزاري  المجلــس  أكــد   .33
ســيادته  واحتــرام  اليمــن  بوحــدة  الكامــل 
شــؤونه  فــي  تدخــل  أي  ورفــض  واســتقالله 
الحــل  أهميــة  علــى  أكــد  كمــا  الداخليــة، 
وآليتهــا  الخليجيــة  المبــادرة  وفــق  السياســي 
الحــوار  مؤتمــر  ومخرجــات  التنفيذيــة، 
الوطنــي الشــامل ومؤتمــر الريــاض، والتنفيــذ 
رقــم  األمــن  مجلــس  لقــرار  المشــروط  غيــر 

.)2015(  2216
تابــع المجلــس الــوزاري نتائــج مشــاورات   .34
الســالم اليمنيــة برعايــة األمــم المتحــدة التــي 
 7 فــي  وانتهــت  أبريــل   21 بتاريــخ  بــدأت 
أغســطس 2016م فــي دولــة الكويــت، وعبــر 
المجلــس الــوزاري عــن بالــغ تقديــره باســتضافة 
دولــة الكويــت للمشــاورات و مــا أبــداه حضــرة 
األحمــد  صبــاح  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
الجابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت  خــالل 
لقائه حفظه اهلل مع الوفود اليمنية المشــاركة 
فــي المشــاورات، مــن حــرص علــى تهيئــة كل 
الظــروف إلنجــاح تلــك المشــاورات، مشــيدًا 
تســهيالت  مــن  الكويــت  دولــة  وفرتــه  بمــا 
مكانــات ودعــم لتيســير عقدهــا. كمــا أشــاد  واإ
دول  كافــة  تبذلهــا  التــي  بالجهــود  المجلــس 

المجلــس لدعــم هــذه المشــاورات.
البالــغ  تقديــره  عــن  المجلــس  أعــرب   .35
بيــن  المشــاورات  لدعــم  الدوليــة  للجهــود 
النظــر  وجهــات  وتقريــب  اليمنيــة  األطــراف 
إلــى حــل سياســي  التوصــل  بهــدف  بينهــم، 
اليمــن  فــي  واالســتقرار  األمــن  واســتعادة 
الشــقيق، وأكــد دعمــه لمبعــوث األميــن العــام 
ولــد  إســماعيل  اليمــن  إلــى  المتحــدة  لألمــم 
الشــيخ أحمــد، وجهــوده إلنجــاح المشــاورات 
وميليشــيات  الشــرعية  الحكومــة  وفــد  بيــن 
الحوثــي وصالــح. ورحــب المجلــس الــوزاري 
بإعالن الحكومة اليمنية بتاريخ 7 أغسطس 

2016م موافقتهــا علــى اتفــاق الســالم الــذي 
اقترحتــه األمــم المتحــدة لوضــع حــد للنــزاع 
باالنســحاب  يقضــي  والــذي  اليمــن،  فــي 
وكذلــك   ، األمنــي  ونطاقهــا  العاصمــة  مــن 
والــذي  والحديــدة،  تعــز  مــن  االنســحاب 
ســيكون تمهيــدًا لحــوار سياســي يبــدأ خــالل 
45 يومــًا مــن التوقيــع علــى هــذا االتفــاق. 
وعبر المجلس عن أســفه لرفض االنقالبيين 
لالقتــراح المقــدم مــن األمــم المتحــدة، وطالــب 
للســالم  الراعيــة  الــدول  الــوزاري  المجلــس 
فــي اليمــن ومجلــس األمــن بالضغــط علــى 
الــذي  االتفــاق  علــى  للتوقيــع  االنقالبييــن 
تقدمــت بــه األمــم المتحــدة، معربــًا عــن أملــه 
اســتكمال  بهــدف  المشــاورات  نجــاح   فــي 
الجهــود الراميــة للتوصــل إلــى تســوية لألزمــة 
اليمنيــة وفــق المبــادرة الخليجيــة ومخرجــات 
الحــوار الوطنــي الشــامل ومؤتمــر الريــاض 

.)2216( األمــن  مجلــس  وقــرار 

اإليجابيــة  بالمواقــف  المجلــس  أشــاد   .36
قدمــه  ومــا  اليمنيــة  الشــرعية  لوفــد  والبنــاءة 
مــن  الكويــت  دولــة  فــي  المشــاورات  خــالل 
بالعمليــة  والدفــع  إنجاحهــا  بهــدف  مبــادرات 
واالســتقرار  األمــن  واســتعادة  السياســية، 
والنشــاط االقتصــادي لليمــن، ودعــا المجلــس 
كافــة الفرقــاء اليمنييــن إلــى تغليــب المصلحــة 
أيــة  علــى  الشــقيق  وشــعبه  لليمــن  العليــا 
مكاســب أخــرى، والعمــل المكثــف نحــو إيجــاد 
حــل مبنــي علــى المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا 
 2216 األمــن  مجلــس  وقــرار  التنفيذيــة 
ومخرجــات الحــوار الوطنــي الشــامل، يضمــن 
لليمــن اســتقراره ويحــول دون اســتمرار معانــاة 
إنســانية  أوضــاع  مــن  يقاســي  الــذي  شــعبه 

خطيــرة. واقتصاديــة 

أكــد المجلــس الــوزاري علــى أن تشــكيل   .37
مــا يســمى مجلــس سياســي فــي الجمهوريــة 
اليمنيــة بيــن الحوثييــن وأتبــاع علــي صالــح 
واجتماع مجلس النواب خروج عن الشــرعية 
ويضــع  دوليــًا،  بهــا  المعتــرف  الدســتورية 
العراقيــل أمــام التوصــل إلــى اتفــاق سياســي، 
ويشــكل خرقــًا واضحــًا لقــرار مجلــس األمــن 

2216 ومخرجات الحوار الوطني الشــامل، 
والمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة.

معالــي  بقــرار  الــوزاري  المجلــس  رحــب   .38
األميــن العــام لألمــم المتحــدة الســيد بــان كــي 
مون رفع اســم » التحالف من أجل اســتعادة 
الشــرعية فــي اليمــن » مــن قائمــة الجهــات 

المســؤولة عــن العنــف ضــد األطفــال.

التــي  الــوزاري بالجهــود  أشــاد المجلــس   .39
لتقييــم  المســتقل  المشــترك  الفريــق  يبذلهــا 
الحــوادث فــي اليمــن وبالنتائــج التــي توصــل 
لهــا فــي رده علــى االدعــاءات بارتــكاب قــوات 
عاصفــة  عمليتــي  فــي  انتهــاكات  التحالــف 
إعــادة  إلــى  الهادفــة  األمــل  عــادة  واإ الحــزم 
الشــرعية إلــى اليمــن، والــذي أكــد علــى توافــق 
مــع  العســكرية  األهــداف  تحديــد  عمليــات 

الدولــي. القانــون 
أكــد المجلــس الــوزاري علــى مــا تضمنــه   .40
مــن  التحالــف  قيــادة  عــن  الصــادر  البيــان 
إيضــاح ردًا علــى مــا تناقلتــه وســائل اإلعــالم 
اإلغاثيــة  المنظمــات  بعــض  عــن  نقــاًل 
مغالطــات  مــن  الحكوميــة  غيــر  والحقوقيــة 
تجــاه األوضــاع الصحيــة فــي اليمــن، وتقلــل 
مــن جهــود قــوات التحالــف ودورهــا اإليجابــي 
إلدخــال المســاعدات اإلنســانية إلــى الشــعب 
المجلــس علــى أن  الشــقيق. وشــدد  اليمنــي 
التحالــف لدعــم الشــرعية فــي اليمــن يعــد أكبــر 
المانحيــن للمســاعدات اإلنســانية للجمهوريــة  
الكبيــر  اإلنســاني  بالــدور  منوهــَا  اليمنيــة، 
ســلمان  الملــك  مركــز  بــه   يضطلــع  الــذي 
وجمعيــات  اإلنســانية  واألعمــال  لإلغاثــة 
الهالل األحمر والجمعيات الخيرية في دول 
المجلــس، ومشــيدا  فــي هــذا الصــدد بمــا يقــوم 
به مكتب تنســيق المســاعدات االنســانية بين 
الجهــات المعنيــة بتقديــم المســاعدات بــدول 
الدولــي  المجتمــع  داعيــَا  التعــاون،  مجلــس 
الــى تكثيــف مســاعداته اإلنســانية مــن أجــل 
رفــع المعانــاة عــن الشــعب اليمنــي الشــقيق.

الجهــود  الــوزاري علــى  المجلــس  اطلــع   .41
بالتعــاون  العامــة  االمانــة  بهــا  تقــوم  التــي 
و التنســيق مــع وزارة التخطيــط و التعــاون 
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الدولــي بالجمهوريــة اليمنيــة الشــقيقة والبنــك 
االعــداد  و  التحضيــر  اطــار  فــي  الدولــي 
و  اليمــن  اعمــار  العــادة  الدولــي  للمؤتمــر 
ذلــك تنفيــذا  لقــرار المجلــس األعلــى لمجلــس 
التعــاون فــي الــدورة )36( ،التــي عقــدت فــي 
9 - 10 ديســمبر 2015م، بشــأن الدعــوة 
إلــى اإلعــداد لمؤتمــر دولــي إلعــادة إعمــار 
لتأهيــل  عملــي  برنامــج  ووضــع  اليمــن، 
مــع  اندماجــه  وتســهيل  اليمنــي  االقتصــاد 
االقتصــاد الخليجــي، بعــد وصــول األطــراف 

المنشــود. السياســي  الحــل  إلــى  اليمنيــة 
جــاء  بمــا  الــوزاري  المجلــس  رحــب   .42
أغســطس   15 بتاريــخ  األول  التقريــر  فــي 
فــي  للتحقيــق  الوطنيــة  للجنــة  2016م 
ادعــاءات انتهــاك حقــوق اإلنســان فــي اليمــن 
المشــكلة بقــرار جمهــوري مــن فخامــة الرئيــس 
عبــد ربــه منصــور هــادي، والــذي جــاء فيــه 
رصدها 9816 حالة ادعاء باالنتهاك بحق 
مواطنيــن، وقــد اســتبعدت اســتخدام التحالــف 
العربــي أســلحة محرمــة دوليــًا فــي مختلــف 
إلــى   2015 مــارس  بيــن  مــا  المحافظــات 
30 يوليــو 2016م. ودعــت اللجنــة الوطنيــة 
االلتــزام  إلــى  وصالــح  الحوثــي  مليشــيات 
باالتفاقــات الدوليــة المتعلقــة بحظــر اســتخدام 
عمليــات  ووقــف  لألفــراد  المضــادة  األلغــام 
تفجيــر المنــازل والتعذيــب واإلخفــاء القســري 
للمدنييــن والمبــادرة إلــى إطــالق ســراح جميــع 
لــدى كل األطــراف.  المعتقليــن والموقوفيــن 
وأكــد المجلــس الــوزاري علــى ضــرورة تعــاون 
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان وبقيــة 
المنظمــات الدوليــة ذات العالقــة مــع اللجنــة 
وتقديــم الدعــم لهــا لمــا مــن شــأنه اإلســهام فــي 

أعمالهــا. إنجــاح 

العــــــراق:
علــى  حرصــه  الــوزاري  المجلــس  جــدد   .43
واســتقالله  وســيادته  الشــقيق  العــراق  وحــدة 

اإلقليميــة. وســالمته 
رفضــه  عــن  الــوزاري  المجلــس  عبــر   .44
دانتــه للتهديــدات باالغتيــال التــي تعــرض  واإ
لهــا ســعادة ســفير المملكــة العربيــة الســعودية 
الحكومــة  مطالبــًا  العــراق  جمهوريــة  لــدى 

والوفــاء  مســؤولياتها  بتحمــل  العراقيــة 
الحمايــة  توفيــر  إزاء  الدوليــة  بتعهداتهــا 
الكاملــة للبعثــات الدبلوماســية المعتمــدة لديهــا 
بهــذا  المتعلقــة  الدوليــة  للمعاهــدات  اســتنادًا 

الشــأن. 

لجهــود  دعمــه  الــوزاري  المجلــس  أكــد   .45
العــراق فــي مكافحــة اإلرهــاب وتعزيــز الوحــدة 
الوطنيــة، وأعــرب عــن أســفه لتدهــور الوضــع 
دعــا  كمــا  العــراق،  فــي  والسياســي  األمنــي 
المجلــس الــوزاري جميــع القيــادات السياســية 
انهــاء  إلــى  العراقيــة  والمكونــات  واألحــزاب 
الكلمــة  وتوحيــد  السياســي  االنقســام  حالــة 
لتفويــت الفرصــة علــى التنظيمــات اإلرهابيــة 
والجماعــات المتطرفــة التــي تســعى إلــى بــث 
ثــارة الفتــن الطائفيــة والنيــل مــن أمــن  التفرقــة واإ

العــراق واســتقراره.
إدانتــه  عــن  الــوزاري  المجلــس  عبــر   .46
للممارســات والجرائــم التــي ارتكبتهــا وترتكبهــا 
فــي  المدنييــن  ضــد  الشــعبي  الحشــد  قــوات 
تنظيــم  ســيطرة  تحــت  تقــع  التــي  المناطــق 
داعــش اإلرهابــي، مؤكــدًا أن عمليــة تحريــر 
هــذه المناطــق يجــب أن تكــون بقيــادة الجيــش 
والشــرطة العراقيــة وأبنــاء العشــائر مــن ســكان 
هــذه المناطــق وبدعــم مــن التحالــف الدولــي 
لمكافحــة داعــش، مؤكــدًا مســؤولية الحكومــة 
المدنييــن  عــودة  تأميــن  بضــرورة  العراقيــة 
القاطــع  رفضــه  علــى  مشــددًا  لمناطقهــم، 
الداخليــة  الشــؤون  فــي  اإليرانــي  للتدخــل 

للعــراق.
التــام  رفضــه  علــى  المجلــس  شــدد   .47
الســتخدام أراضــي الجمهوريــة العراقيــة لفتــح 
المعســكرات لتدريــب المجموعــات اإلرهابيــة 
لتنفيــذ  والمتفجــرات  األســلحة  تهريــب  أو 
عمليات إرهابية داخل دول المجلس، مؤكدًا 
أهميــة التــزام العــراق بقــرارات األمــم المتحــدة 
وبمبــادئ  اإلرهــاب،  بمكافحــة  تتعلــق  التــي 
عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول 
العراقيــة  الحكومــة  داعيــا  الجــوار  وحســن 
الــى العمــل علــى تعزيــز العالقــات مــع دول  
الجــوار العربــي بعيــدًا عــن سياســات المحــاور 

اإلقليميــة. والتدخــالت 

مجلــس  لقــرار  دعمــه  المجلــس  جــدد   .48
األمــن رقــم  2013/2107  ، الــذي قــرر 
باإلجمــاع إحالــة ملــف األســرى والمفقوديــن 
واألرشــيف  الكويتيــة  الممتلــكات  عــادة  واإ
 UNAMI الوطنــي إلــى بعثــة األمــم المتحــدة
لمتابعــة هــذا الملــف، آمــاًل مواصلــة الحكومــة 
العراقيــة جهودهــا وتعاونهــا مــع دولــة الكويــت 

والمجتمــع الدولــي فــي هــذا الشــأن.

ليــــــبيا:
رحــب المجلــس الــوزاري بنتائــج اجتمــاع   .49
الــدول المشــاركة فــي المؤتمــر الدولــي حــول 
مايــو   17 فــي  فيينــا  فــي  عقــد  الــذي  ليبيــا 
2016م، والــذي أكــد دعمــه لحكومــة الوفــاق 
الوطنــي فــي ليبيــا بصفتهــا الحكومــة الشــرعية 
الوحيــدة فــي ليبيــا، وحــث جميــع األطــراف 
المؤسســاتي  البنــاء  اســتكمال  علــى  الليبيــة 
االنتقالــي للدولــة وتمكيــن مجلــس النــواب مــن 
االتفــاق  نــص عليــه  مــا  بــدوره وفــق  القيــام 
الوفــاق  الليبــي، ودعوتــه حكومــة  السياســي 
الوطنــي إلــى تعزيــز التواصــل والحــوار مــع 
لتعزيــز  الوطنيــة  والمكونــات  القــوى  كافــة 

الوطنيــة. المصالحــة 

دول  حــرص  الــوزاري  المجلــس  وأكــد   .50
ووحــدة  واســتقرار  أمــن  علــى  المجلــس 
األراضــي الليبيــة ومســاندتها للجهــود الراميــة 
للتصــدي لتنظيــم داعــش اإلرهابــي، مشــيدًا 
بجهــود مبعــوث األميــن العــام لألمــم المتحــدة 

كوبلــر.  مارتــن  الســيد/  ليبيــا  إلــى 

لبنــــــــــــــــــان:
دعــا المجلــس الــوزاري القــوى السياســية   .51
اللبنانيــة الفاعلــة إلــى تغليــب المصلحــة العليــا 
الرئاســي  االســتحقاق  مــن  واالنتهــاء  للبنــان 
حــد  لوضــع  للجمهوريــة،  رئيــس  وانتخــاب 
للفراغ الرئاســي الذي يعرقل عمل مؤسســات 
التنميــة،  حركــة  ويعيــق  الدســتورية  الدولــة 
مؤكــدًا علــى وحــدة لبنــان وأمنــه واســتقراره.

صدر في نيويورك / الواليات المتحدة األمريكية 
األحد 17 ذو الحجة 1437هـ  المـوافـق  18 

سبتمبر  2016م
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اســتنادا إلــى أحــكام القانــون )النظــام( الموحــد 

لمكافحــة اإلغــراق والتدابيــر التعويضيــة والوقائيــة 
العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول 

)المعــدل(.
الالئحــة  مــن   )4( المــادة  ألحــكام  وتطبيقــا 

الموحــد. )النظــام(  للقانــون  التنفيذيــة 
رفعــه  الــذي  المبدئــي  التقريــر  علــى  وبنــاء 
الممارســات  لمكافحــة  الفنيــة  األمانــة  مكتــب 
الضــارة فــي التجــارة الدوليــة بتاريــخ 18 أغســطس 
2016م إلــى اللجنــة الدائمــة حــول شــكوى الوقايــة 
ضــد الزيــادة فــي واردات حديــد ســيليكون منجنيــز 

التــي تقدمــت بهــا شــركة الخليــج للســبائك المعدنيــة 
)ســبائك( باســم الصناعــة الخليجيــة، وذلــك وفقــا 
ألحــكام المــادة )3( مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون 

الموحــد. )النظــام( 
تقرر ما يلي: 

1. قبــول الشــكوى التــي تقدمــت بهــا شــركة الخليــج 
للســبائك المعدنية )ســبائك(.

تحقيــق  ببــدء  الفنيــة  األمانــة  مكتــب  تكليــف   .2
الوقايــة ضــد الزيــادة فــي واردات دول مجلــس 
ســيليكون  حديــد  منتجــات  مــن  التعــاون 
الجمركــي  البنــد  تحــت  المندرجــة  منجنيــز 

الجمركيــة  التعرفــة  مــن   )72023000(
الموحــدة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة.
الرســمية  بالنشــرة  القــرار  بهــذا  إعــالن  نشــر   .3
الممارســات  لمكافحــة  الفنيــة  لمكتــب األمانــة 

الدوليــة.  التجــارة  فــي  الضــارة 
لبــدء  تاريخــا  اإلعــالن  هــذا  تاريــخ  يعتبــر   .4

التحقيــق. إجــراءات 

رئيس الدورة الحالية للجنة الدائمة 
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قرار اللجنة الدائمة ملكافحة املمارسات الضارة 

يف التجارة الدولية لدول جملس التعاون 

رقم )2/2 و/2016( 

بتاريخ 20 سبتمرب 2016م

قرار اللجنة الدائمة ملكافحة املمارسات الضارة 

يف التجارة الدولية لدول جملس التعاون

رقم )2/3 و/2016(  

بتاريخ 20 سبتمرب 2016م

الدائمــة  اللجنــة  اختصاصــات  إلــى  اســتنادا 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )9( 
مــن القانــون )النظــام( الموحــد لمكافحــة اإلغــراق 
مجلــس  لــدول  والوقائيــة  التعويضيــة  والتدابيــر 

)المعــدل(. العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
و76(   73  ( المادتيــن  ألحــكام  وتطبيقــا 
مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون )النظــام( الموحــد 
لمكافحــة اإلغــراق والتدابيــر التعويضيــة والوقائيــة 
العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول 

)المعــدل(.
رقــم  الدائمــة  اللجنــة  قــرار  إلــى  وباإلشــارة 
2016م  ســبتمبر   20 بتاريــخ  )2/2و/2016( 
فــي واردات  الزيــادة  الوقايــة ضــد  شــكوى  بقبــول 

حديــد ســيليكون منجنيــز التــي تقدمــت بهــا شــركة 
الخليــج للســبائك المعدنيــة )ســبائك( وبــدء تحقيــق 
لهــا، وذلــك طبقــا ألحــكام المــادة )4( مــن الالئحــة 

الموحــد. )النظــام(  للقانــون  التنفيذيــة 
تقرر ما يلي: 

فــرض رســم وقائــي مؤقــت علــى واردات دول   .1
مجلــس التعــاون مــن منتجــات حديــد ســيليكون 
الجمركــي  البنــد  تحــت  تنــدرج  التــي  منجنيــز 
الجمركيــة  التعرفــة  مــن   )72023000(
الموحــدة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة.
لمــدة  المؤقــت  الوقائــي  الرســم  تطبيــق  يتــم   .2

يــوم.   )200(

يأخــذ الرســم الوقائــي المؤقــت شــكل زيــادة فــي   .3
 )21%( قدرهــا  المطبقــة  الجمركيــة  الرســوم 
القيمــة CIF ضــد واردات دول مجلــس  مــن 
التعــاون مــن منتــج حديــد ســيليكون منجنيــز.

حديــد  واردات  علــى  الرســم  هــذا  يطبــق  ال   .4
ســيليكون منجنيــز مــن الــدول الناميــة المشــار 

القــرار. بهــذا  المرفــق  الملحــق  فــي  إليهــا 
يتم إعالن هذا القرار بالنشــرة الرســمية لمكتب   .5
األمانــة الفنيــة لمكافحــة الممارســات الضــارة 
فــي التجــارة الدوليــة، ويتــم تطبيقــه اعتبــارا مــن 
التاريــخ الــذي يتــم تحديــده فــي النشــرة الرســمية.

رئيس للجنة الدائمة 
األستاذ / أحمد بن عبد العزيز الحقباني
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ملحق 

قائمة الدول النامية

املعفاة من الرسم الوقائي املؤقت على واردات حديد سيليكون منجنيز  

أفغانســتان، ألبانيــا، أنغــوال، أنتيغــوا وبربــودا، 

األرجنتيــن، أرمينيــا، بنغالديــش، بربــادوس، بليــز، 

بنيــن، دولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات، بوتســوانا، 

فاســو،  بوركينــا  الســالم،  دار  برونــاي  البرازيــل، 

الكاميــرون،  كمبوديــا،  فيــردي،  كابــو  بورونــدي، 

شــيلي،  تشــاد،  الوســطى،  افريقيــا  جمهوريــة 

الكونغــو،  كولومبيــا،  الصينيــة،  تايبيــه  الصيــن، 

ريــكا،  كوســتا  الديمقراطيــة،  الكونغــو  جمهوريــة 

كــوت ديفــوار، كرواتيــا، كوبــا، جيبوتــي، دومينيــكا، 

مصــر،  إكــوادور،  الدومنيــكان،  جمهوريــة 

غامبيــا، جورجيــا،  الغابــون،  فيجــي،  الســلفادور، 

غانــا، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا، غينيــا بيســاو، 

غيانــا، هايتــي، هنــدوراس، هونــغ كونــغ الصيــن، 

جمهوريــة  كينيــا،  األردن،  جامايــكا،  أندونيســيا، 

الو  جمهوريــة  قيرغيزســتان،  جمهوريــة  كوريــا، 

الصيــن،  مــاكاو  ليســوتو،  الشــعبية،  الديمقراطيــة 

الســابقة،  اليوغوســالفية  الجمهوريــة  مقدونيــا، 

المالديــف،  جــزر  ماليزيــا،  مــالوي،  مدغشــقر، 

المكســيك،  موريشــيوس،  موريتانيــا،  مالــي، 

األســود،  الجبــل  منغوليــان،  مولدوفــا،  جمهوريــة 

نيبــال،  ناميبيــا،  ميانمــار،  موزامبيــق،  المغــرب، 

نيكاراغــوا، النيجــر، نيجيريــا، باكســتان، بنمــا، بابــوا 

غينيــا الجديــدة، باراغــواي، بيــرو، الفلبيــن، روانــدا، 

ســانت  لوســيا،  ســانت  ونيفيــس،  كيتــس  ســانت 

فنســنت وجــزر غريناديــن، ســاموا، الســنغال، ســيرا 

ليــون، ســنغافورة، جــزر ســليمان، جنــوب أفريقيــا، 

طاجيكســتان،  ســوازيالند،  ســورينام،  ســيريالنكا، 

تنزانيــا، تايلنــد، توغــو، تونغــا، ترينــداد وتوباغــو، 

فانواتــون،  أوروغــواي،  أوغنــدا،  تركيــا،  تونــس، 

اليمــن،  فيتنــام،  البوليفاريــة،  جمهوريــة  فنزويــال، 

وزيمبابــوي. زامبيــا 


