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تقديم
       تمثل نتائج الدورة السادسة والثالثين للمجلس االعلى، التي عقدت في ديسمبر الماضي بمدينة 
الرياض، نقلة نوعية في العمل الخليجي المشترك بإتخاذ اصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس 
التعاون عددًا من القرارات المهمة التي تهدف الى ترسيخ وتطوير البناء الخليجي المشترك، وتسريع 
وتيرة المسيرة المباركة لمجلس التعاون، ودفعها نحو اعتاب مرحلة جديدة. فلقد اعتمد المجلس االعلى 
العربية  المملكة  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك  الشريفين  الحرمين  الموقر رؤية خادم 
السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس االعلى، حفظه هللا ورعاه، والتي تشتمل على مضامين سامية 
بدأها  التي  المهمة  الخطوات  إستكمال  خالل  من  المشترك  الخليجي  العمل  مسيرة  تعزيز  تستهدف 
المجلس لتحقيق التعاون والتكامل بين دوله ومواطنيه، ووفق اطار زمني محدد، واعتبار ذلك اولويات 

العمل الخليجي المشترك خالل العام الحالي.

الجمركي  االتحاد  لتنفيذ  خطوات  من  تبقى  ما  استكمال  على  السامية  الرؤية  اكدت  فلقد       
الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وتسهيل اجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس، وتأسيس 
الهيئة القضائية التي نصت عليها االتفاقية االقتصادية للعام 2001، واستكمال المنظومة التشريعية 
وتشجيع  المستهلك،  حماية  وتعزيز  الزامية،  الى  االسترشادية  االنظمة  تحويل  ودراسة  االقتصادية، 
العمل التطوعي، وحماية المعاقين، باإلضافة الى اتخاذ خطوات إلستكمال وتعزيز التعاون االمني 
والعسكري، واعالء مكانة مجلس التعاون لتعزيز دوره االقليمي والدولي، وغير ذلك من االجراءات 
التعاون بما يحقق االهداف ويلبي  والخطوات الهادفة الى تطوير وتسريع المسيرة المباركة لمجلس 

طموحات وتطلعات مواطني الدول االعضاء.

       ومنذ اليوم االول إلنتهاء اعمال الدورة السادسة والثالثين للمجلس االعلى، عمـل المجلـس 
الــوزاري الموقر واللجان الــوزارية المختصة واألمانة العامة على تنفيذ ما ورد في الرؤية السامية لخادم 
الحرمين الشريفين، حيث تواصلت االجتماعات وتضافرت الجهود المباركة التي رُفعت نتائجها الى 
اللقاء التشاوري السادس عشر ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون، المنعقد يوم 31 
مايو الماضي بمدينة جدة، والذي قرر، دعمًا لتلك الجهود، تشكيل هيئة الشئون االقتصادية والتنموية، 
وهي هيئة عالية المستوى من الدول االعضاء تهدف الى تعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس في 
جميع المجاالت االقتصادية والتنموية وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق االهداف التي نص عليها 
النظام االساسي للمجلس. وستتولى الهيئة النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي 
تهدف الى زيادة التعاون والتكامل بين دول المجلس، وتنسيق وتطوير العمل االقتصادي والتنموي 
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المشترك واتخاذ ما يلزم من توصيات وقرارات في هذا االطار. كما ان الهيئة ستنظر في ما يحال 
اليها من المجلس االعلى لتنفيذ القرارات واالتفاقيات المقرّة في المجال االقتصادي والتنموي.

       ويعزز تشكيل هيئة الشئون االقتصادية والتنموية البنيان المؤسسي لمسيرة مجلس التعاون، 
ويدفع نحو التطبيق التام لقرارات مجلس التعاون في هذه المجاالت الحيوية، ويرتقي بالعمل المشترك، 

ويسرّع وتيرة االداء لتحقيق االهداف ضمن اطار زمني مناسب.

       كما اتخذ اللقاء التشاوري ألصحاب الجاللة والسمو قرارًا مهمًا آخر بإقرار النظام االساسي 
للهيئة القضائية االقتصادية مما يسهم بشكل كبير في تعظيم استفادة مواطني دول مجلس التعاون من 

مشاريع واتفاقيات التكامل الخليجية وتحقيق مصالحهم.

       ان ما اتخذه مجلس التعاون من خطوات وما حققه من انجازات خالل االشهر القليلة الماضية 
ليؤكد الرعاية الكبيرة والدعم غير المحدود الذي تحظى به مسيرة مجلـس التعاون من لدن اصحاب 
الجاللة والسـمو قادة دول مجلــس التعاون، حفظهم هللا ورعـاهم، وتصميمهـم علـى تذليـل العقبات التـي 
تعترض التنفيــذ لبعـض قــــرارات ومشاريع العمل المشترك، واالرتقاء بأداء هذا الكيان الخليجي المبارك 
ليحقق تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون. كما أن هذه الخطوات لمؤشر مطمئن على حيوية 

المسيرة، وقدرتها على التجديد والتطوير، وتسريع الخطى نحو بلوغ اهدافها السامية.

                               وهللا ولي التوفيق،،

                                          د.عبداللطيف بن راشد الزياني

                                                   األمين العام          
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تمهيد
            يسر قطاع شئون المعلومات في األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن 
يضع بين يدي القارئ الكريم االصدار العاشر من الكتاب السنوي “المسيرة واالنجاز”، الذي يستعرض 
الخمس  السنوات  انجازه خالل  تم  ما  ويوثق  كافة،  المجاالت  في  المشترك  الخليجي  العمل  أهداف 

والثالثين الماضية.           

      ويضم الكتاب خمسة أبواب، يتناول األول منها انجازات مجلس التعاون في مجاالت السياسة 
الخارجية، واألمنية، والدفاعية، واالعالمية. وكما توضح فصول هذا الباب، فإن سجل مجلس التعاون 
المواقف،  وتوحيد  والتنسيق  التشاور  آليات  بفضل  المجاالت  هذه  في  والنجاحات  باإلنجازات  حافل 
قامة مؤسسات مشتركة  باإلضافة إلى ما توصلت اليه دوله األعضاء من إتفاقيات أمنية ودفاعية واإ
األمن واالستقرار،  تحقيق  في  فاعاًل  التعاون عاماًل  لقد اصبح مجلس  االهداف.  تحقيق  تسهم في 

والدفاع عن مصالح دوله االعضاء ومكتسباتها الحضارية واالقتصادية.

      اما الباب الثاني، فإنه مخصص لشرح مختلف جوانب التعاون والتكامل االقتصادي بين دول 
مجلس التعاون، بدءًا بإقامة منطقة التجارة الحرة في العام 1983، وهي المرحلة االولى من مراحل 
التكامل االقتصـادي، ثم إقامة االتحــاد الجمركي الخليجي في يناير 2003، لينجز مجلس التعاون 
بذلك المرحلة الثانية من مراحل التكامل االقتصادي. ثم تحققت المرحلة الثالثـة بإعـالن تأسيس الســوق 
الخليجية المشــتركة اعتبارًا من يناير 2008، بعد أن نضجت فكرة المواطنة االقتصادية الخليجية، 
تشريعًا وممارسة، واصبحت جزءًا اساسيًا من الواقع اليومي المعاش لشرائح عريضة من مواطني الدول 
االعضاء. ويشرح الفصل الخاص باالتحاد النقدي الخطوات التي تمت على طريق اقامته واصدار 
النقدي في ديسمبر 2008  إتفاقية االتحاد  الموقر  المجلس األعلى  الموحدة، بعد أن إعتمد  العملة 
ودخول اإلتفاقية حيز التنفيذ في فبراير 2010، مما يضع مجلس التعاون على الطريق نحو انجاز 

المرحلة الرابعة من مراحل التكامل االقتصادي.

       وتتطرق بقية فصول هذا الباب الى مجاالت التكامل االقتصادي االخرى حيث حقق مجلس 
التعاون انجازات مهمة في مجاالت التجارة، والطاقة، والكهرباء، والماء، والصناعة، وبراءات االختراع، 

والنقــل والمواصـالت، واالتصاالت، والزراعة، والتخطيط واالحصاء والتنمية، وغير ذلك.

       وتتناول الفصول العشرة في الباب الثالث، ما حققته مسيرة مجلس التعاون في المجاالت ذات 
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العالقة باإلنسان وبيئته، وتشمل التعليم والجهود المشتركة لتطوير مناهجه ومؤسساته ، ودعم البحث 
العلمي واجهزته، والتكامل بين دول المجلس في اسواق العمل، والتعاون لتطوير واقع المرأة والنهوض 
باألسرة، وتنفيذ اهداف استراتيجية التنمية الثقافية التي ُأقّرت في العام 2008، وصياغة االستراتيجيات 
والتشريعات المشتركة في المجال البيئي، وتعزيز التعاون الصحي، ودعم العمل المشترك في مجالي 

البلديات واالسكان، والنهوض بقطاعي رعاية الشباب والرياضة.

       ويشرح الفصل األول من الباب الرابع اهداف العمل المشترك في المجال القانوني والقضائي، 
حيث عملت دول المجلس على التقريب بين انظمتها وقوانينها وصواًل إلى توحيدها، وتعزيز التنسيق 
بين األجهزة العدلية والقضائية وتوحيد انوعها ودرجاتها واجراءاتها. ويتطرق الفصل الثاني من هذا 
الباب بإيجاز إلى انجازات الهيئة االستشارية للمجلس االعلى التي ُكلفت بدراسة موضوعات مهمة في 
مختلف المجاالت. كما يتضمن الباب فصلين احدهما عن التعاون في مجال الرقابة المالية واآلخر 

عن التعاون في مجال الزكاة.

والمجموعات  الدول  مع  والعالقات  االقليمي  التعاون  الخامس مجاالت  الباب  ويستعرض         
االخرى، حيث يتناول الفصل االول من هذا الباب تطور التعاون مع الجمهورية اليمنية التي انضمت 
إلى عدد من مؤسسات مجلس التعاون. ويشرح الفصل الثاني ابعاد الشراكة االستراتيجية بين مجلس 
للعالقات  الثالث  الفصل  ويتطرق  المغربية.  والمملكة  الهاشمية  األردنية  المملكة  من  وكل  التعاون 
االقتصادية مع الدول والمجموعات االخرى، حيث توصل مجلس التعاون إلى توقيع اتفاقيات تجارة 
حرة مع عدد منها. واخيرًا، يوضح الفصل الرابع مسار الحوارات االستراتيجية بين مجلس التعاون 

والدول والمجموعات االخرى.

       المأمول أن يشكل هذا اإلصدار مرجعًا شاماًل عن مسيرة مجلس التعاون، يعّرف بأهدافها 
ويشرح انجازاتها منذ انطالقتها في العام 1981.

                      وهللا ولي التوفيق،

                                               األمين العام المساعد لشئون المعلومات

                          



الباب األول
 

التعاون في المجاالت

السياسية 

العسكرية 

األمنية

اإلعالمية
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الفصل األول
السياسة اخلارجية

      أسهم التجانس بين الدول األعضاء في مجلس التعاون في تمكينه من تبني مواقف موحدة تجـاه 
القضايا السياســية، وسياسـات ترتكز على مبـادئ حسـن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، 
واحترام سـيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، 
األمر الذي أعطى مجلس التعاون قدرًا كبيرًا من المصداقية، كمنظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة 

الحيوية للعالم بأسره.

أهم األهداف السياسية و اإلسرتاتيجية  
يهدف التنسيق والتعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة وموحدة   
تجاه القضايا السياسية التي تهم دول مجلس التعاون في األطر العربية واإلقليمية والدولية، والتعامل 
كتجمع واحد مع العالم، في إطار األسس والمرتكزات القائمة على االحترام المتبادل، وعدم التدخل 
أمنها  ويعزز  المجلس،  دول  بما يصون مصالح  المشتركة،  المصالح  الداخلية ومراعاة  الشئون  في 

واستقرارها ورخاء شعوبها. ويمكن تلخيص أهم األهداف السياسية للمجلس فيما يلي :

* خالل عقد الثمانينات تلخصت أهم أهداف مجلس التعاون السياسية واإلستراتيجية في الحفاظ 
على أمن دول المجلس واستقرارها من خالل التصدي لُمسببات عدم االستقرار ومصادر الخطر 
ـــ اإليرانية، األمر الذي تطلب تحركًا  التي تمثلت بشكل أســاسي وُمباشر في الحرب العراقية 

جماعيًا لدول مجلس التعاون، للحيلولة دون انتشار رقعة تلك الحرب.

* في التسعينات، مّثل عدوان النظام العراقي السابق على دولـة الكويت واحتاللها، التحدي األمني 
األكثر خطورة منذ قيام المجلس، حيث حظي تحرير دولة الكويت بأولوية مطلقة.

* بعد التحرير، تطلب الموقف عماًل دبلوماسيًا مشتركًا مكثفًا، لمساندة الشرعية الدولية في سعيها 
إللزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.

* مساندة ودعم دولة اإلمارات العربية المتحدة في حقها باستخدام كافة الوسائل السلمية الستعادة 
سـيادتها على جزرها الثالث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تحتلها إيران منذ 

عهد الشاه عام 1971م، وحتى الوقت الحاضر.
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* وفي اإلطار العربي، العمل بشكل جماعي لدعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، 
ودعم مسيرة السالم في الشرق األوسط، مع التمسك بالحقوق العربية. 

* دعم ومناصرة القضايا اإلسالمية.

أبرز اإلنجازات يف مجال السياسة الخارجية
نهاء الحرب العراقية اإليرانية  المساهمة في تطويق واإ

      كانت الحرب العراقيـة ـــ اإليرانية في عامهـا األول عند تأسيس مجلس التعاون، وحظيت باهتمام 
السياسية  إمكاناتها  المجلس  دول  وظفت  حيث  األولى،  أبوظبي  قمة  منذ  األعلى  المجلس  دورات 
إليجاد مخرج من تلك الحرب الدموية التي تسببت في خسائر بشرية ومادية للطرفين، وزعزعة األمن 

اإلقليمي. 

      في اإلطار العربي، كان التحرك الخليجي من خالل اللجنة السباعية التي شكلت بغرض الوصول 
إلى وقف إطالق النار. أما على المستوى الدولي، فلقد ساهمت الجهود السياسية لدول المجلس في 
تسليط الضوء على الحرب، واالهتمام بإيجاد حل لها. وأثمرت تلك الجهود في صدور قرار مجلس 
األمن رقم )540(، في أكتوبر 1983م، الذي دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الخليج وعدم 
التعرض للسفن والمنشآت االقتصادية والموانئ. ثم صدر قرار مجلس األمن رقم )552(، في يونية 
لى موانئ  1984م، استجابة لشكوى قدمتها دول المجلس ضد االعتداءات على السفن التجارية من واإ
المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وأكد القرار على حق حرية المالحة في المياه الدولية والطرق 

لى موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفًا في األعمال الحربية. البحرية من واإ

      وأخيرًا، كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار قرار مجلس األمن رقم )598( في 
يوليو 1987م، ذلك القرار التاريخي الذي أدى قبوله الحقًا من الطرفين إلى وضع نهاية لتلك الحرب 

المدمرة.

 تحرير دولة الكويت

     عندما أقدم النظام العراقي السابق في الثاني من أغسطس 1990م على ارتكاب جريمة غزو دولة 
الكويت واحتاللها، سارعت دول مجلس التعاون ومنذ الساعات األولى بالتحـرك من منطلـق أن أي 
اعتـداء على أي دولــة عضـو هـــو اعتداء على جميع دول مجلـس التعـاون. ومثلـت دول المجلـس نواة 
التحـرك السياســي والدبلوماسـي الرافض للعدوان ونتائجه، والمطالب باالنسحاب بال شروط، حيث عقد 
وزراء خارجية دول المجلس اجتماعًا طارئًا بالقاهرة يوم 3 أغسطس 1990م على هامش اجتماعات 
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مجلس الجامعة العربية. كما نجحت جهـود دول المجلـس في عقد القمة العربيـة الطارئة في القاهرة في 
10 أغسطس 1990م، وقد سبقها اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر 
اإلسالمي يومي 3 و 4 أغسطس 1990م على  التوالي. كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل 
في استصدار سلسلة من قرارات مجلس األمن لتأمين انسحاب قوات النظام العراقي السابق وعودة 
الشرعية دونما قيد أو شرط، بدءا من القرار )660( الصادر في 3 أغسطس 1990م، الذي أدان 
الغزو وطالب بانسحاب فوري وغير مشروط، مرورًا بالقرار )678( في 29 نوفمبر 1990م الذي 
أجاز استخدام الوسائل الالزمة لدعم وتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة، واإعادة األمن والسلم 

الدوليين في المنطقة، وصواًل إلى قرارات أخرى صدرت إلزالة آثار العدوان. 

       وتّوجت الجهود والمواقف الخليجية بقرارات اتخذتها القمة الحادية عشرة لمجلس التعاون التي 
عقدت في الدوحة خالل ديسمبر 1990م. حيث أكدت القمة وقوف دول المجلـس في وجه العـدوان 
زالــة آثـاره ونتائجه، من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو  وتصميمهـا علـى مقاومتـه واإ
اعتداء على جميع الدول األعضاء، وأن أمن دول المجلس كل ال يتجزأ. واضطلعت دول المجلس 
بدور أساسي في عملية تحرير دولة الكويت، وذلك بتوظيف رصيدها السياسي والدبلوماسي، وتسخير 
قدراتها العسكرية والمادية من أجل التحرير الذي تحقق في فبراير 1991م، كما عملت بعد ذلك على  

زالة آثار الغزو واالحتالل. المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة واإ

األحداث في مملكة البحرين

الدول  من  أيًا  له  تتعرض  أي خطر  مواجهة  في  واحدًا  وقوفها صفًا  المجلس  دول  أكدت        
األعضاء في المجلس، كما أكدت دعمها الكامل لمملكة البحرين، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا ودفاعيًا، 
جراء األحداث التي مرت بها خالل شهري فبراير ومارس 2011م، من منطلق المحافظة على األمن 
الجماعي المتكامل والمتكافل، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كل ال يتجزأ، والتزاما منها بالعهود 
واالتفاقيات األمنية والدفاعية المشتركة، وعدم قبول تدخل أي طرف خارجي في شؤون مملكة البحرين.

       وانطالقًا من مسؤولية دول المجلس في المحافظة على األمن واالستقرار التي هي مسؤولية 
جماعية، وبسبب األحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين، فقد طلبت كدولة عضو في مجلـس 
ديسمبر 2000م،  بتاريخ 31  البحرين  مملكة  في  الموقعة  المشترك،  الدفاع  اتفاقية  تفعيل  التعاون 
واستجابت دول مجلس التعاون لذلك بإرسال قوات درع الجزيرة في شهر مارس 2011م. كما أكدت 
أن وصول هذه القوات يتفق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، في إطار احترام االتفاقيات والمعاهدات 

الجماعية.
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الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة  التعاون خطاب جاللة         وأيدت دول مجلس 
البحرين، بمناسبة تسلمه التقرير النهائي للجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول األحداث التي مرت بها 
مملكة البحرين. وأشادت بالنهج السليم، والثوابت الوطنية التي ينتهجهــا جاللتــه، معربة عن تقديرهـــا 
البالغ للخطــوات الجادة، والرؤية الشاملة التي اتخذها، من أجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات، 

والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع.

دعم وحدة واستقرار وسيادة العراق

       دعمت دول المجلس الدور المحوري لألمم المتحدة في العملية السياسية في العراق، كما هو 
موضح في قرار مجلس األمن الدولي رقم )1546( الصادر بتاريخ 8 يونيو 2004م. كما ساندت 
قرار الدستور، واإلجراءات الاّلحقة الستكمال البناء السياسي للدولة العراقية،  االنتخابات التشريعية، واإ
مع دعوة جميع القوى العراقية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل أطياف العراق األثنية والدينية 
كافة، دون تمييز. كما سعت دول مجلس التعاون، من خالل المشاركة في مؤتمرات الدول المانحة، 
ونادي باريس، واجتماعات دول الجوار، واالتصاالت الثنائية، لتسريع عملية إعادة البناء االقتصادي 
في العراق. وهذا االطار، ساندت دول المجلس وثيقة العهد الدولي مع العراق الصادرة عن المؤتمر 
الذي عقد في شــرم الشيخ بتاريخ 4 و 5 مايو 2007م، والتي تضمنت خطة خمسية تقدم دعمـًا ماليًا 

وسياســـيًا وفنيًا للعراق، مقابل أن تطبق الحكومة العراقية إصالحات سياسية وأمنية واقتصادية.

      وقد عّبر مجلس التعاون عن القلـق البالغ من أعمال العنف والجرائم اإلرهابية، بما في ذلك 
االعتداء على األماكن المقدسة ودور العبادة والعبث بمحتويات المتاحف الوطنية معتبرًا ذلك تدميرًا 
للتراث االنساني العريق. وأهاب بجميع القوى الوطنية في العراق، بكل انتماءاتها، الوقوف قلبًا ويدًا 
واحدة أمام محاوالت التفرقة والفتنة الطائفية. وأكد أن تحقيق األمن واالستقرار في العراق يتطلب حاًل 
سياسيًا، وأمنيًا، يعالج أسباب األزمة، ويقضي على جذور الفتنة الطائفية، واألعمال اإلرهابية، ويحقق 
تبذلهـا الحكومة العراقية في  التي  المصالحة الوطنية العراقية الحقيقية، مؤيدًا وداعمًا لكافة الجهـود 
هذا الشـأن. وفي هذا السياق، أكد المجلس على أهمية بذل جميع األطراف في العراق الشقيق الجهود 
لتحقيق مصالحة سياسـية دائمة وشـاملة، تلبي طموحات الشــعب العـراقي، وتبني دولـة آمنة ومستقرة، 
تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق االنسان، لكي يعاود  العراق دوره المؤازر للقضايا العربية. 
كما اكد المجلس استمرار دعم ومساهمة دوله في جهود التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب في العراق.

      أكد المجلس التزامه التام بسيادة العراق، واستقالله ووحدة أراضيه والقيام بمسئولياته لتعزيز 
زدهاره، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الـدول المجاورة على أسس مبادئ  وحدته واستقراره واإ
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حسـن الجــوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية. وفي هذا اإلطار، أكد مجلس التعاون دعمه لبيان 
وزارة الخارجية العراقية الذي عبرت فيه عن استنكارها للتصريحات اإليرانية، وأكدت أن العراق دولة 

ذات سيادة يحكمها أبناؤها ولن يسمح بالتدخل في شئونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية. 

       وأكد المجلس على ضرورة حشد الجهود من جميع األطراف العراقية لبناء جيش عراقي موحد 
يقوم بدوره في حماية العراق والمقيمين على أرضه، ومكافحة اإلرهاب بكل أشكاله وصوره.

       وشدد مجلس التعاون على رفضه إلستخدام اراضي الجمهورية العراقية لفتح معسكرات لتدريب 
المجموعات االرهابية او تهريب االسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات ارهابية داخل دول المجلس. وأكد 

المجلس على اهمية التزام العراق بقرارات االمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة االرهاب.

الحالة بين دولة الكويت وجمهورية العراق

       بعد سـقوط النظام العـراقي السـابق في العام 2003م، رحب مجلس التعاون بالتعاون القائم 
للممارسات غير  البلدان من معاناة نتيجة  له  العراق بشأن ما تعرض  الكويت وجمهورية  بين دولة 
اإلنسانية التي قام بها النظام العراقي السابق تجاه الشعبين الشقيقين الكويتي والعراقي. وشدد مجلس 
التعاون على ضرورة إستكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة. ورحب في 
هذا الخصوص بالبدء بعملية صيانة العالمات الحدودية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، واإلســراع 
في إزالــة التجـاوزات العراقيــة التـي تعيق عملية صيانتها، وفقًا للبرنامج الزمني المعد لهذا الشأن تنفيذًا 
للقرار 833، واالنتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذًا للقرار 899، والتعرف على 
مصير من تبقى من األسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول األخرى، 
واإعادة الممتلكات واألرشيف الوطني لدولة الكويت، وحث األمم المتحدة والهيئات األخرى ذات العالقة 
على االستمرار في جهودها القيمة إلنهاء تلك االلتزامات. وأكد مجلس التعاون دعمه لقرار مجلس 
األمن رقم 2107 الذي قرر باإلجماع إحالة ملف األسرى والمفقودين واإعادة الممتلكات الكويتية إلى 
بعثة األمم المتحدة UNAMI لمتابعته. وعبر المجلس عن أمله في مواصلة الحكومة العراقية جهودها 

وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.

      كما رحب مجلس التعاون باالتفاق المبرم بين دولة الكويت وجمهورية العراق حول تنظيم المالحة 
البحرية في خور عبدهللا، وباالتفاق بينهما إلسقاط الدعاوى واألحكام عن الخطوط الجوية العراقية.

مساندة قضية الجزر الثالث المحتلة التابعة  لإلمارات 

      منذ عام 1992م أصبح موضوع الجزر الثالث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، 
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التابعة لإلمارات العربية المتحدة، بندًا ثابتًا على جدول أعمال المجلس األعلى والمجلس الوزاري. 
ولقد ساندت دول المجلس موقف اإلمارات العربية المتحدة من قضية الجزر، وطالبت إيران بإنهاء 
احتاللها للجزر اإلماراتية الثالث، والدخول في مفاوضات مباشرة مع اإلمارات حول قضية الجزر 

الثالث المحتلة، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

      ومن الخطوات الهامة في هذا اإلطار، قـرار المجلس الوزاري في دورته الحادية والسبعين التي 
عقدت في مدينة جده بتاريخ 3  يوليو 1999م، الخاص بإنشاء لجنة وزارية من كل من المملكة 
العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ومعالي األمين العام لمجلس التعاون، بهدف وضع 
آلية لبدء المفاوضات الُمباشرة لحل قضية احتالل إيران للجزر الثالث. وكانت دول المجلس تتطلع 
د لحل قضية الجـزر الثالث. ولكن  ألن يكون استقبال إيران لهذه اللجنة والتعامل معها مدخاًل هامًا ُيمهِّ

إيران رفضت استقبال هذه اللجنة.

      وفي تحرك دولي موسع، ناشدت دول مجلس التعاون الدول والمجموعات اإلقليمية والدولية 
بالعمل على إقناع إيران وحثها على القبول بالجهود السلمية لإلمارات العربية المتحدة لحل قضية 

الجزر الثالث.

العالقات مع إيران  

      شّكل االحتالل اإليراني للجزر اإلماراتية الثالث منذ نوفمبر 1971م، عامل قلق عميق أعاق 
إلى حد كبير إمكانية توسيع العالقات بين دول المجلس مع إيران. كما أعرب المجلس مرارًا عن رفضه 
واستنكاره لتدخالت إيران المتكررة في الشئون الداخلية لدول المجلس والمنطقة. وطالب بااللتزام التام 
باالسس والمبادئ والمرتكزات االساسية المبنية على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية، وعدم اســتخدام القوة او التهديد بها. وضمن هذا السياق، عبر مجلس التعاون 
عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين االيرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، 
ومحاولة بث الفرقة واثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقاللها. وطالب المجلس 
ايران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات وااللتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق 

واالعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على امن المنطقة واستقرارها. 

البرنامج النووي اإليراني

       أكد مجلس التعاون على ضرورة االلتزام باالتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو 2015 بين 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ومجموعة دول )5 + 1( بشأن برنامج إيران النووي، مشددًا على أهمية 
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دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ االتفاق 
والتفتيش والرقابة، واإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران اللتزاماتها طبقًا 

لالتفاق.

      كما أكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 2015/2231م بشأن االتفاق النووي، بما في 
ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية واألسلحة األخرى. باالضافة الى ذلك، عبر المجلس عن قلقه البالغ 
بشأن إطالق إيران في 10 اكتوبر 2015 لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل سالح نووي 

مشددًا على أن ذلك يعتبر انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس األمن الدولي رقم 1929.

خضاع        كما طالب مجلس التعاون إسرائيل باإلنضمام إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية واإ
منشآتها النووية كافة لنظام التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا المجتمع الدولي إلى 
الضغط على إسرائيل  لحملها على االستجابة لمطالب األسرة الدولية في هذا الشأن، وجعل منطقة 
دول  بحق  اإلقرار  الشامل، مع  الدمار  أسلحة  الخليج، خالية من  منطقة  فيها  بما  األوسط،  الشرق 
إطار  في  للجميع  متاحًا  ذلك  يكون  وأن  السلمية،  لألغراض  النووية  الطاقة  إستخدام  في  المنطقة 
االتفاقيات الدوليـة ذات الصلة. وفي هذا السياق، تم اإلعالن عن اعتزام مجلس التعاون إجراء دراسة 

إليجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية لألغراض السلمية طبقًا للمعايير واألنظمة الدولية.

دعم القضية الفلسطينية وعملية السالم  

      منذ تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو 1981م ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية وعملية 
السالم واضحة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات واإلجراءات العدائية 
ضده، وبذل المساعي والجهود إليجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي ــــ اإلســرائيلي. وعكست 
البيانات الصادرة عن المجلس األعلى والمجلس الوزاري عمق التزام دول مجلس التعاون بدعم عملية 
التي عقدت في مايو  بدءًا من دورته األولى  الشرق األوسط كخيار استراتيجي عربي،  السالم في 
1981، حين أكد المجلس األعلى “أن ضمان االستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السالم في الشرق 
المشروعة  الحقوق  يؤمن  فلسـطين حاًل عاداًل  يؤكد على ضرورة حل قضية  الذي  األمر  األوسط، 
االنسحاب  ويؤمن  المستقلة،  دولته  قامة  واإ وطنه  إلى  العودة  في  حقه  فيه  بما  الفلسطيني،  للشعب 

اإلسرائيلي من جميع األراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف”. 

       ومن هذا المنطلق، أيد مجلس التعاون المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع 
تقدمت  السعودية،  العربية  المملكة  وهي  التعاون  مجلس  دول  إحدى  إن  بل  اإلسرائيلي،  ـــ  العربي 
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بمبادرتين إليجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 والحقًا في العام 2002. كما شاركت دول المجلس، 
التعاون  العام، في مؤتمر مدريد للسالم عام 1991م. وتتمسك دول مجلس  ممثلة بمعالي األمين 
بمبادرة السالم العربية، التي أقرّها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002. إال أنها أكدت مع 
شقيقاتها العربيات، في القمة الحادية والعشرين التي عقدت في الدوحة خالل مارس 2009م، بأن 
اســتمرار الجانب العربي في طرح مبادرة الســالم العـربية، مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل التزاماتها في إطار 

المرجعيات الدولية لتحقيق السالم في المنطقة. 

      كما رحب مجلس التعاون بخطة “خارطة الطريق”، التي تنص على إنهـاء االحتالل اإلسرائيلي، 
والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية، وتنفيذ االلتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد، ومبدأ 
األرض مقابل السالم، وقرارات الشرعية الدولية. كما سـاند المجلس جهود اللجنة الرباعية الدولية، 
راعية عملية السالم، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خارطة الطريق، بالتوافق مع أسس مبادرة الســالم 
العربية. وفي هذا اإلطــار، رحب مجلــس التعاون بتبني مجلــس األمن باإلجماع، في نوفمبر 2003م، 
ـ  الفلسطيني  النزاع  إلى حل  التوصل  الطريق” بهدف  بدعم “خارطة  القاضي  القرار رقم )1515(، 
اإلسرائيلي، بإقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بأمن وسالم، والتأكيد على ضرورة تحقيق سالم 

شامل  ودائم لكافة األطراف، بما في ذلك سوريا ولبنان.

      وضمن السـياق ذاته، أيد مجلــس التعـاون عقـد المؤتمـر الدولي في أنابولس، الذي دعا إليه 
الرئيس األمريكي السابق جورج بوش، بحضور األطراف المعنية بعملية السالم كافة، وفقًا للمرجعيات 
المتفق عليها بهدف إطالق المفاوضات المباشرة على جميع المسارات، مع تأكيد الحرص الكامل 
على المعالجة الشاملة لعملية السالم، على أساس المبادرة العربية للسالم وخارطة الطريق وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة، والدخول مباشرة في عملية التفاوض حول مختلف قضايا الحل النهائي 

للنزاع العربي اإلسرائيلي.

     وقد عبر مجلس التعاون عن أسفه لعدم التزام إسرائيل بما تعهدت به خالل مؤتمر أنابوليس من 
قامة الدولة الفلسطينية ضمن إطار زمني محدد. دفع للمفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية واإ

      وأعرب مجلس التعاون عن إدانته واستنكاره لالعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات اإلسرائيلية 
ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وقيامها بقتل األبرياء وترويع المدنيين من النساء واألطفال في األراضي 
الفلسطينية المحتلة. كما أدان بشدة العدوان والغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة، ودعا األسرة الدولية 
ومجلس األمن، خاصة الواليات المتحدة األمريكية، الى تحمل مسؤولياتهم الكاملة، وطالب المجتمع 
الدولي بإتخاذ التدابير الالزمة بحماية الشعب الفلسطيني. كما أبدى المجلس استياءه من أعمال الهدم 



 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م23 

التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في محيط المسجد األقصى الشريف. ودعا  والحفريات 
المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو، للتدخل الحازم لمنع مثل هذه الممارسات التي تستهدف األماكن 

المقدسة مما يشكل استفزازا واستهتارا بمشاعر المسلمين.

       كما أدان تصريحات مسؤولي الحكومة اإلسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء األسرائيلي بنيامين 
الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة، واعتبر أن  نتنياهو، والتي تعارض عملية السالم ومبدأ حل 
ذلك يكشف عن نزعة إسرائيلية  إلجهاض الجهود والمحاوالت الهادفة لتحقيق سالم عادل وشامل في 

الشرق األوسط.

       ويؤكد المجلس على أن السالم العادل والشامل في الشرق األوسط لن يتحقق إال بقيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، واالنسحاب اإلسرائيلي من الجوالن 
العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو )حزيران( من عام 1967م، ومن مزارع شبعا في 
يتحملها  التي  الهائلة  المعاناة  الفلسطينية، واستمرار  للقضية  العادل  الحل  لبنان. وأن غياب  جنوب 
الشـعب الفلسطيني الشقيق، والتي فاقت كل حدود التصور، هي السبب الحقيقي في تفاقم النزاعات في 
الشـرق األوسط وتعدد صورها. ولقد طالب مجلس التعاون المجتمع الدولي بأن يعطي أولوية قصوى 
للتوصل إلى حل عادل لتلك القضية وفق قواعد الشرعية الدولية، إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات 

الجزئية كافية أو مقبولة إذا أريد لهذه المنطقة أن تنعم باألمن واالستقرار.

        وأعرب مجلس التعاون عن أسفه إلستخدام الواليات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع 
القرار العربي الفلسطيني، المقدم إلى مجلس األمن الدولي في فبراير 2011م، والذي يدين اإلســتيطان 
اإلسـرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد أن  هذه الخطوة ال تخدم عملية السالم في المنطقة، 
بل تشجع إسرائيل على اإلستمرار في سياسة اإلستيطان والتهرب من استحقاقات السالم، وقرارات 

الشرعية الدولية.

        في السياق ذاته، استنكر مجلس التعاون استمرار السياسات والبرامج االستيطانية االسرائيلية 
في األراضي العربية المحتلة الهادفة لتغيير المعالم الجغرافية وتهويد القدس الشرقية. وأشاد المجلس 
بعثة  المتحدة في 22 مارس 2012م بشأن تشكيل أول  التابع لألمم  بقرار مجلس حقوق اإلنسان 
دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات االسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية 
المستوطنات  ان  على  المجلس  شدد  كما  الفلسطيني.  للشعب  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
االسرائيلية على االراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة اساسية 

في طريق تحقيق سالم دائم وشامل.     
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الشرق  السالم في  لدعم عملية  اوباما  باراك  الرئيس األمريكي  التعاون بجهود       رحب مجلس 
بين  نهائي  سـالم  اتفاق  أي  في  مستقلة  فلسطينية  دولة  بإقامة  األمريكية  اإلدارة  والتزام  األوسط، 
االمريكي جون كيري في  الخارجية  بذلها وزير  التي  بالجهود  أشاد  كما  الفلسطينيين واإلسرائيليين. 
إطار حل القضية الفلسطينية، ويرى أن تصريحاته في جنيف بإمكانية تعرض اسرائيل إلى مقاطعة 
دولية، دليل على عرقلة جهوده المبذولة في هذا الشأن. وطالب المجلس المجتمع الدولي، والواليات 
المتحدة تحديدًا، اتخاذ موقف بناء تجاه اسرائيل والزامها باالستجابة لجميع الجهود والمواثيق الدولية 

ذات الصلة بهذه القضية.

        ودعم مجلس التعاون جهود اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية في اجتماعاتها التي عقدت 
في الدوحة عام 2011م، ودعا الدول االعضاء في األمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطين على خط 
الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. كما ثمن المجلس قرار منظمة األمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” الصادر في 31 أكتوبر 2011م، بمنح العضوية الكاملة لفلسطين.

       وشدد مجلس التعاون على ما ورد في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية، على 
المستوى الوزاري، في 29 نوفمبر 2014، لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة 
على خطة التحرك العربي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضي دولة فلسطين وطرح الخطة لمشروع 
القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس األمن، واتخاذ كل التدابير والحشد الدولي إلنهاء اإلحتالل 
اإلسرائيلي. كما أشاد بإعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، وبمواقف الدول التي صوتت لصالح 
الفلسطيني، وسيادته على  للشعب   المصير  المتحدة حول حق تقرير  العامة لألمم  الجمعية  قراري 

موارده الطبيعية.

       دعم مجلس التعاون توجه السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة لطلب الحصول على وضع 
دولة غير كاملة العضوية. وفي هذا الشأن هنأ الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته بمنح فلسطين صفة 
دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة، معربًا عن أمله في أن يمثل هذا اإلنجاز خطوة جادة نحو 
إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما عبر المجلس عن تأييده للمساعي واإلجراءات 
التي قامت بها دولة فلسطين لإلنضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكوالت الدولية.

       ورحب مجلس التعاون باإلتفاق على وقف إطالق النار في غزة، الذي تم برعاية مقّدرة من 
جمهورية مصر العربية، وأكد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا اإلتفاق وعدم تكرار هذه األعمال 
العدائية اإلسرائيلية، محماًل إسرائيل المسئولية القانونية المترتبة على هذا العدوان، وطالب المجتمع 

يصال المساعدات اإلنسانية العاجلة إلى القطاع. الدولي بالعمل على تقديم واإ
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      أشاد مجلس التعاون بـ “إعالن جاكرتا” الصادر عن القمة االستثنائية لمنظمة التعاون االسالمي 
حول فلسطين والقدس الشريف، التي عقدت خالل الفترة 6 ـــ 7 مارس 2016م، والذي أكد على دعم 
عقد مؤتمر دولي للسالم يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل 

الدولتين على أساس حدود 1967م، وفقًا لجدول زمني واضح ومحدد.

      كما أشاد مجلس التعاون بالبيان الصادر عن االتحاد األوربي في 8 فبراير 2016م الذي دعا 
سلطات االحتالل اإلسرائيلية إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، وسياسة االسـتيطان 
والممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس أن تجاهل الحكومة االسرائيلية للمطالبات 
الرادعة  واالجراءات  الخطوات  من  سلسلة  اتخاذ  الدولي  المجتمع  على  يفرض  الشأن  بهذا  الدولية 
إلسرائيل وانتهاكاتها، ويتطلب موقفًا دوليًا حازمًا من االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه وخروقاته وانتهاكاته 

للقانون الدولي والقانون االنساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بهذا الخصوص.

للشعب  األعضاء  الدول  تقدمها  التي  اإلنسانية  والمساعدات  بالجهود  التعاون  مجلس  أشاد      
المجلس من مساعدات  الخيرية بدول  المؤسسات  الفلسطيني وخاصة قطاع غزة، وكذلك ما قدمته 

إنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

       في إطار دعم مجلس التعاون لجهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان اإلسرائيلي، أنشأت 
الدولي  المؤتمر  في  شاركت  كما  غزة”.  إعمار  إلعادة  “برنامجًا   2009 فبراير  في  المجلس  دول 
للمانحين إلعادة إعمار غزة الذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في مارس 2009، وتبرعت بمبلغ 

1.65 مليار دوالر أمريكي لذلك الغرض.

       أما فيما يتعلق بالخالفات داخل األسرة الفلسطينية الواحدة، فقد دعا المجلس جميع الفصائل 
إلى وأد أسباب الخالفات فيما بينها واللجوء إلى الحوار بداًل من التشرذم والفرقة، والجلوس على طاولة 
المفاوضات من أجل تعزيز الوفاق الوطني الفلسطيني، وذلك لالحتفاظ بالمكاسب التي حققها الشعب 
الفلسطيني طيلة سنوات نضاله المشروع. وأعرب عن ترحيبه بتوصل الفلسطينيين إلى توقيع “اتفاق 
مكة” إلنهاء االقتتال الداخلي، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الذي تم بالجهود الكبيرة التي قام بها 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، في 
جمع الُفرقاء الفلسطينيين للتوصل إلى هذا االتفاق التاريخي الهام في مسيرة القضية الفلسطينية. كما 
رحب بتوقيع حركتي فتح وحماس على اتفاق للبدء في الحوار على أساس المبادرة اليمنية، مشيدًا 
بالجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية في هذا الخصوص، وكذلك بالجهود المصرية التي أدت إلى 
التوقيع على اتفــاق المصالحــة بالقاهـــرة في 4 مايو 2011م، وما تبعـه من انفـراج في ملـف المصالحة. 
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وأشاد المجلس بجهود دولة قطر، التي أنجزت التوقيع على اتفاق الدوحة، في 6 فبراير 2012، بين 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، والذي أفضى 

جراء انتخابات رئاسية وتشريعية. إلى االتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني واإ

       كما رحب مجلس التعاون بالمحادثات التي جرت بين حركتي فتح وحماس يومي 7 و 8 يناير 
2016م في الدوحة، بشأن عمل آليات تطبيق المصالحة الوطنية ومعالجة العقبات التي حالت دون 
تحقيقها في الفترة الماضية، معربًا عن أمله في أن تهيء هذه االجتماعات مناخًا سياسيًا مناسبًا يؤدي 

إلى اتفاق شامل ينهي حالة االنقسام الفلسطيني.

مساندة الجمهورية العربية السورية  في الجوالن المحتل

       أكد المجلس منذ تأسيسه عام 1981 دعمه وتأييده لمطالب الجمهورية العربية السورية إلسترداد 
نهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها عام 1967  حقوقها المشروعة واإ
بما فيها الجوالن المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967م، وفق مرجعية مدريد ومبدأ األرض 
مقابل السالم وتطبيق قراري مجلس األمن 242 و 338، وتحميل إسرائيل مسئولية تعثر هذا المسار.

حل األزمة السورية وتلبية تطلعات الشعب السوري

       منذ البداية، حظيت األحداث المؤسفة التي شهدتها الجمهورية العربية السورية الشقيقة بإهتمام 
مجلس  قبل  من  والمناشدات  النداءات  توالت  حيث  المستويات،  جميع  على  التعاون،  مجلس  دول 
التعاون للحكومة السـورية باستخدام الحكمة، ووضع حد إلراقة الدماء، والعمل على تفعيل إصالحات 
جادة وفورية، تلبي تطلعات إرادة الشعب السوري الشقيق، مع التأكيد الدائم على حرص دول المجلس 

على أمن واستقرار ووحدة سوريا.

      وقد تبنت دول مجلس التعاون موقفًا داعمًا للمبادرة العربية، التي اعتمدها المجلس الوزاري 
للجامعة العربية، في 28 أغسطس 2011م، والتي جاءت نتيجة إلستمرار وتصاعد أعمال العنف 
والقتل ضد المدنيين. وفي هذا السياق قررت دول المجلس سحب سفراءها لدى سوريا، وطلبت من 

جميع سفراء النظام السوري مغادرة أراضيها. 

      ودعا أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الدورة الثانية والثالثين للمجلس 
األعلى )الرياض، ديسمبر 2011م( الحكومة السورية إلى تطبيق جميع بنود المبادرة العربية. وأيدت 
دول المجلس جميع القرارات الصادرة عن الجامعة العربية بهذا الخصوص، ومن بينها خطة العمل 

العربية التي تم إقرارها بتاريخ 23 يناير 2012م، وقرار الجامعة العربية في 12 فبراير 2012م.



 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م27 

       ونظرًا لتمادي النظام السوري في القتل والتنكيل بالشعب السـوري األعــزل، قـــررت دول مجلس 
التعـاون، في 16 مارس 2012، إغـالق ســـفاراتها فـي دمشــق. وفي اليوم ذاته، طالب معالي األمين 
العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي بإتخاذ مواقف حازمة وعاجلة لوقف ما يجري في سوريا من قتل 

وتعذيب وانتهاك صارخ لكرامة اإلنسان السوري وحقوقه المشروعة.

      ورحبت دول المجلس بقرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، في دورته 
غير العادية المنعقدة بتاريخ 3 يونيه 2012م في الدوحة، الذي دعت فيه مجلس األمن إلى اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة السيد كوفي عنان، في إطار زمني محدد، 
بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى الفصل السابع من 

ميثاق األمم المتحدة.

       كما أيدت دول المجلس األعضاء في مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة قرار اللجنة 
ُيدين  الذي  بتاريخ 21 نوفمبر 2011م،  المتحدة  العامة لألمم  الجمعية  الثالثة لحقوق االنسان في 
المدنيين،  الجسيمة ضد  االنتهاكات  وقف  إلى  ودعوته  اإلنسان،  بانتهاك حقوق  السورية  السلطات 
لى تطبيق الخطة العربية فورا. كما أشادت دول المجلس بقرار مجلس حقوق االنسان، التابع لألمم  واإ
المتحدة الصادر في جنيف بتاريخ 1 يونيو 2012م، الذي أدان فيه عمليات القتل، وطلب من لجنة 

التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا إجراء تحقيق خاص بشأن المجزرة التي وقعت في الحولة.  

       ولقد شاركت دول المجلس في مؤتمرات اصدقاء سوريا، األول الذي عقد في تونس يوم 24 
فبراير 2012م، والثاني في اسطنبول يوم 1 أبريل 2012م. كما ايدت اتفاق جنيف، حول سوريا الذي 
توصلت اليه مجموعة العمل في 30 يونيو2012، ومن بعده االتفاق االمريكي الروسي الداعي لعقد 
جنيف 2 في يناير 2014م، والذي لم يسفر عن النتائج المرجوة. وقد أكد المجلس أن الحل السياسي 
لالزمة السورية يكمن في تشكيل حكومة انتقالية ذات صالحية تنفيذية كاملة وفقًا لبيان جنيف 1، 
وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سوريا، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكد مجلس التعاون 
على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقالل سوريا وخروج القوات األجنبية كافة من األراضي السورية.

       وأكد مجلس التعاون أن التكثيف المفاجىء للقصف الجوي الروسي والنشاط العسكري المدمر 
من قبل النظام السوري قوضا محادثات السالم في مؤتمر جنيف المنعقد في 3 يناير 2016م، وأن 
السعي إلى حل عسكري، بداًل من إتاحة المجال أمام التوصل إلى حل سياسي، أدى إلى إعالن توقف 

المحادثات بشأن األزمة السورية وتأجيلها.

       رحب مجلس التعاون باالتفاق الذي تم بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية بشأن 



28 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م

وقف إطالق النار في سوريا بداية من يوم 27 فبراير 2016م، وأشاد بموافقة الهيئة العليا للمفاوضات 
المنبثقة عن مؤتمر الرياض واستجابتها للجهود الدولية. وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يحقق 
وقف إطالق النار وصول المساعدات اإلنسانية للشعب السوري الشقيق وتوفير بيئة داعمة للعملية 
السياسية تحت رعاية األمم المتحدة وصواًل إلتفاق كامل، مبنى على مبادىء جنيف )1( وبما يحقق 

تطلعات الشعب السوري الشقيق.

     كما أعرب المجلس عن بالغ قلقه من تدهور األوضاع اإلنسانية في سوريا، واستمرار نظام 
األسد في عمليات القصف والقتل، منوهًا بالمساعدات االنسانية التي تقدمها دول المجلس للشعب 
السوري الشقيق في ظل الظروف اإلنسانية الصعبة التي يعيشها، داعيًا الدول المانحة بسرعة الوفاء 
بتعهداتها. وفي هذا السياق رحب المجلس بإستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث لدعم الوضع 
اإلنساني في سـوريا. كما أكد على ضرورة تفعيل قرار مجلس األمن رقم 2014/2165 المتضمن 
تيسير وصول أعمال اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين المدنيين.

     واكد مجلس التعاون على ضرورة تطبيق قرار مجلس األمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار 
يصال المساعدات اإلنسانية للمناطق المتضررة، ووقف القصف على  عن المدن السورية المحاصرة، واإ

المناطق اآلهلة بالسكان، واالفراج عن المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام االعدام.

       وأشاد مجلس التعاون بنتائج مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن بتاريخ 4 فبراير 2016م 
برئاسة كل من دولة الكويت وبريطانيا وألمانيا والنرويج الذي أعلن فيه عن تعهدات بمبلغ 10 مليار 

دوالر لدعم الشعب السوري الشقيق.

دعم وحدة واستقرار  اليمن ومسيرته التنموية

      شكلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عاماًل أساسيًا في مساعدة األشقاء اليمنيين وحقن 
دمائهم ومنع إنزالق اليمن نحو الفتنة والفوضى، وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة عبر مرحلة 
انتقالية لمدة سنتين. فبعد الحصول على موافقة األطراف الرئيسة في اليمن، طرحت المبادرة على 
مجلس األمن الذي تبناها باإلجماع كحجر األساس في قراره رقم 2014 / 2011 بشأن اليمن. ووفقًا 
جراء اإلنتخابات الرئاسية، من أجل العمل  للمبادرة وآليتها التنفيذية، تم تشكيل حكومة وفاق وطني واإ
تدريجيًا على إعادة االستقرار والسالم في اليمن. وشاركت دول مجلس التعاون في مراقبة االنتخابات 
الرئاسية التي جرت في 21 فبراير 2012م، وفاز فيها الرئيس عبدربه منصور هادي. كما رحبت 
طالق  بالقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي إلعادة هيكلة القوات المسلحة واإ
الحوار الوطني بين جميع القوى اليمنية تنفيذًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأعربت عن أملها 
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في تكاتف الجميع في السعي إلنجاح المرحلة االنتقالية.

       ورحبت دول المجلس بقرار الرئيس اليمني تحديد الثامن عشر من شهر مارس 2013م موعدًا 
المبادرة  تنفيذ   النطالق مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره خطوة مهمة على طريق استكمال 
الخليجية وآليتها التنفيذية تبقي اليمن بتوافق أبنائه موحدًا ومستقرًا، وتضع أسس بناء الدولة المدنية 
الحديثة. ودعت دول المجلس جميع مكونات الشعب  اليمني إلى المشاركة في المؤتمر بفعالية، مؤكدة 
دعمها ومساندتها للجهود المبذولة في هذا الخصوص. وفي هذا االطار أشادت ببيان مجلس األمن 
الصادر بتاريخ 16 فبراير 2013م في هذا الشأن، مثّمنة الدور الذي يقوم به مجلس األمن والرعاة 

اإلقليميون والدوليون.

     وفي سياق استمرار دول مجلس التعاون في دعم الشعب اليمني الشقيق ومساندته في هذا 
المرحلة المهمة من تاريخه، شارك معالي األمين العام لمجلس التعاون في حفل تدشين مؤتمر الحوار 
الوطني  الشامل. وأشادت دول المجلس بمشاركة القوى والفعاليات السياسية ومكونات المجتمع اليمني 

في مؤتمر الحوار الوطني.

      في هذا اإلطار، رحبت دول المجلس بمخرجات الحوار الوطني واقرار وثيقته الوطنية، وشارك 
يناير  في  الحوار  وثيقة  قرار  واإ الوطني  الحوار  مؤتمر  أعمال  اختتام  حفل  في  العام  األمين  معالي 
2014، واعرب عن امله في تضافر كل الجهود لتنفيذ المخرجات التي تم التوصل اليها في مؤتمر 
دعم  استمرار  اكد  كما  المنشود.  واالصالح  التغيير  إلى  يؤدي  ملموس  واقع  إلى  وترجمتها  الحوار 
دول المجلس للعملية السياسية في اليمن، والعمل مع جميع االطراف الراعية بمجموعة الدول العشر 
المشروعة  اليمني  الشعب  متطلبات  والوقوف مع  الوطني،  التوافق  لتعزيز روح  األوروبي،  واالتحاد 
والمستحقة، ودعم جهود القيادة السياسية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، الهادفة 

إلى دفع مسيرة اإلصالح السياسي واالقتصادي في اليمن. 

الحوثيين  به جماعة  قامت  الفترة األخيرة وما  اليمن في  التي شهدها       وعلى خلفية األحداث 
صدارهم ما أسموه بـ “االعالن الدستوري”  من أعمـال عنف وتعطيل للعملية السياسـية األنتقاليـة، واإ
لالستيالء على السلطة، اعتبر مجلس التعاون اإلعالن انقالبًا على الشرعية لتعارضه مع القرارات 
الدولية المتعلقة باليمن، كما أنه يتنافي مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 
الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسة ومكونات 
المجتمع اليمني والتي تم تاييدها دوليًا. كما أكد مجلس التعاون أن اإلنقالب الحوثي تصعيد خطير 
لن يقود إال إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في اليمن، ودعا مجلس االمن الدولي إلى سرعة 
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التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات الالزمة لوضع حد لهذا اإلنقالب 
الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم. وتأكيدًا على التزام دول المجلس بأمن واستقرار 
اليمن ودعمًا للشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، واستكمااًل للعملية السياسية 
وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس األمن ذات الصلة 
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واخوانه اصحاب الجاللة والسمو قادة دول 
المجلس على طلب فخامة الرئيس بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة األمانة العامة لمجلس التعاون 

بالرياض.

      كما أكد المجلس على وقوفه مع اليمن الشقيق في مواجهة خطر اإلرهاب أيًا كان مصدره، 
وأدان استمرار الهجمات ضد قوات األمن والقوات المسلحة اليمنية وما يقوم به تنظيم القاعدة في شبه 

الجزيرة العربية من أعمال عنف إرهابية تزعزع استقرار اليمن وتهدد أمن  المنطقة.

      أعرب مجلس التعاون إدانته الشديدة إلنتهاكات حقوق اإلنسان التي أقدمت عليها مليشيات 
اليمنية  المحافظات  من  عدد  في  المدنيين  بحق  ارتكبتها  التي  البشعة  والجرائم   ، وصالح  الحوثي 
وآخرها ما حصل في محافظة إب مطلع فبراير 2016م، من قتل وتعذيب مساجين واختطافات أو 
نهب واغتياالت سياسية وجرائم ومداهمات وحصار مفروض على عدد من المدن والمحافظات أدت 
الحوثي وصالح بجرائم قصف قرى ومحافظات  مليشيات  قيام  المجلس  إنسانية. وأدان  إلى كوارث 

ومستشفيات ومدارس يمنية، وقيامهم بتحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية. 

      أكد مجلس التعاون بأن فشل مشاورات سويسرا التي عقدت في منتصف ديسمبر 2015م وفشل 
األمم المتحدة في عقد جولة مفاوضات كان من المقرر لها أواخر يناير 2016م بين الحكومة اليمنية 
ومليشيات الحوثيين وصالح، يرجع إلى عدم وجود رغبة صادقة من جانب الحوثيين وأتباع صالح في 
حل النزاع وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض 
وقرار مجلس األمن رقم 2216. وطالب المجلس المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغط على 
الحوثيين وصالح، والدفع نحو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس األمن رقم 

.2216

      وفي ضوء ما أكدت عليه الحكومة الشرعية في اليمن من أن لديها العديد من الوثائق واألدلة 
المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لما يسمى بحزب هللا في الحرب التي تشنها مليشيات 
التي  المهام  وأفراده وطبيعة  الحزب  وتعدد مشاركات  الشقيق،  اليمني  الشعب  الحوثي وصالح ضد 
يقومون بها في اليمن على اكثر من صعيد، أكد مجلس التعاون أن ذلك يعتبر تدخاًل سافرًا في شأن 
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دولة مستقلة، ومخالفة صريحة لقرار مجلس األمن الدولي رقم 2216، وتحديًا واضحًا إلرادة المجتمع 
الدولي. وأعرب المجلس عن تأييده ودعمه لقرار الحكومة اليمنية بتقديم ملف كامل لمجلس األمن 

الدولي وجامعة الدول العربية، مطالبًا بتخاذ إجراءات دولية قانونية بحق حزب هللا.

       واشاد مجلس التعاون بما حققته قوات الجيش اليمني والمقاومة خالل الفترة الماضية من تقدم 
متسارع في كافة المناطق والمحافظات اليمنية، واقترابها من التقدم نحو العاصمة صنعاء.

       كما أشاد مجلس التعاون بالجهود اإلنسانية التي قامت بها دول المجلس إلدخال وتوزيع اكبر 
قدر ممكن من المساعدات اإلنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهًا بالدور االنساني الكبير 
الذي يضطلع به مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية وجمعيات الهالل األحمر والجمعيات 
الخيرية في دول المجلس، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته اإلنسانية من أجل رفع المعاناة 

عن الشعب اليمني الشقيق.

       وفي الوقت نفسـه، فإن برنامج مجلــس التعـاون لتقديم الدعــم التنموي لليمن، وتشجيع االستثمار 
مواجهة  على  اليمن  مساعدة  في  مهمة  لبنة  سيكون  واليمن،  المجلس  دول  بين  التجاري  والتبادل 
خاصًا  فصاًل  الكتاب  ويتضمن  بها.  يمر  التي  اإلنتقالية  بالمرحلة  تحيط  التي  العظيمة  التحديات 

بالتعاون مع اليمن.

لبنان  

     حظي لبنان الشقيق بإهتمام خاص من مجلس التعاون منذ االجتماع األول لقادته في عام 
1981، حيث عكس بيان الدورة األولى للمجلس حرص دول مجلس التعاون على سالمة وسيادة 
دانة  واستقالل لبنان. واستمر المجلس في دعمه االستقرار السياسي واالقتصادي واألمني في لبنان، واإ
التالحم ووحدة  إلى  الشقيق  اللبناني  الشعب  واستقالله، ودعوة  اإلسرائيلية على سيادته  االعتداءات 

الصف. 

      وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء العدوان اإلسرائيلي السافر الذي وقع على لبنان في يوليو 
2006م، وأكد وقوفه مع الشعب اللبناني في مواجهة كل ما يتعرض له لبنان من اعتداء وتدمير. 
ورحب المجلس في هذا السياق بقرار مجلس األمن رقم 1701، الداعي لوقف العمليات العسكرية 
في لبنان. وعبر عن تأييده ودعمه للبنان في بسط كامل سلطته ونفوذه على كافة ترابه الوطني وفي 
أي مسعى دولي السترداد حقوقه كاملة، بما في ذلك تعويضه عما لحق به من خسائر بشرية ومادية 
جراء العدوان اإلسرائيلي. كذلك أكد المجلس على تأييد دعوة لبنان مطالبة إسرائيل باإلنسحاب الكامل 
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من األراضي اللبنانية التي ال تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دوليًا، بما فيها مزارع شبعا، تنفيذًا 
لقراري مجلس األمن 425 و 426.

       واســتمرارًا في مؤازرة لبنان سياســـيًا واقتصــاديًا، بما في ذلـك إعـادة اإلعمار، عبر المجلس عن 
ترحيبه للنتائج اإليجابية التي توصل إليها مؤتمر باريس 3 لدعم لبنان. 

وعلى خلفية األحداث التي شهدها لبنان منذ عام 2005، أكد المجلس على ضرورة أن يعمل   
اللبنانيين جميعًا على وحدة الصف اللبناني وتعزيز األمن واالستقرار، وااللتزام بالمؤسسات الدستورية 
الشرعية وتغليب التوافق في الحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية التي من شأن استمرارها 

المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقالل قراره السياسي.

       وفي ضوء نجاح مؤتمر الحوار اللبناني في التوصل إلى اتفاق الدوحة خالل شهر مايو 
شادته بالجهود الكبيرة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ  2008، عبر المجلس عن تقديره واإ
حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطـر، رئيس المجلس األعلى لمجلس التعاون، في حينه، لجمع 
الفرقاء اللبنانيين إلى “اتفاق الدوحة” والخروج بحل سياسي لالزمة، وذلك تتويجًا للجهود التي قامت 
بها الجامعة العربية واللجنة الوزارية العربية برئاسة معالي الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، 

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.

       وأكدت دول مجلس التعاون دعمها الكامل لألمن واالستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهابت 
باألطراف السياسية اللبنانية كافة معالجة األمور بالحكمة والتروي، دعمًا للخيار الديمقراطي في إطار 

القواعد الدستورية التي توافق عليها كل اللبنانيين،  واستنادًا التفاقي الطائف والدوحة.

      وعلى خلفية المواقف الرسمية اللبنانية، التي تخرج عن االجماع العربي، في المحافل العربية 
السعودية في  العربية  المملكة  إدانة االعتداء اإليراني على سفارة وقنصلية  واالقليمية، وآخرها عدم 
إيران، أعرب مجلس التعاون، في مارس 2016، عن تاييده لقرار المملكة العربية السعودية بإجراء 
مراجعة شاملة لعالقاتها مع الجمهورية اللبنانية ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى األمن 

الداخلي.

       ودعا المجلس الحكومة اللبنانية إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي، بعيدًا عن التأثيرات 
اإليرانية التي يتبناها ما يسمى بـ “حزب هللا” مؤكدًا وقوفه ومساندته للشعب البناني الشـقيق، وحقه  في 
العيش في دولـة مستقرة آمنة ذات سـيادة كاملة. وأكد مجلس التعاون مجددًا على قرار دول المجلس 
منظمة  عنها  والمنبثقة  لها  التابعة  والتنظيمات  وفصائلها  قادتها  بكافة  هللا  حزب  مليشيات  بإعتبار 
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إرهابية، وان دول المجلس سوف تتخذ االجراءات الالزمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناًد إلى ما تنص 
المماثلة. وتم  الدولية  والقوانين  المجلس  المطبقة في دول  بمكافحة اإلرهاب  الخاصة  القوانين  عليه 
تكليف األمانة العامة باآلليات الالزمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الدول األعضاء. كما رحب المجلس 
بالبيان الصادر عن الدورة  الثالثة والثالثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، 2 مارس 2016م، والذي 
به من أعمال خطرة لزعزعة األمن والسلم  يقوم  لما  اعتبار حزب هللا حزبًا ارهابيًا، وذلك  فيه  قرر 

االجتماعي في بعض الدول العربية.

الشأن الصومالي

       تتابع دول المجلس بإهتمام بالغ تطورات األوضاع في الصومال الشقيق. وفي إطار دعمها 
أحمد  المنتخب شيخ شريف  الرئيس  تأييدها  المجلس  دول  أكدت  الصومال،  واستقرار ووحدة  ألمن 
العليا  المصلحة  وتغليب  الصدع،  ورأب  التعاون  إلى  الصومالية  القوى  ودعت  الشرعية،  وحكومته 
للشعب الصومالي وتحقيق وحدته، من منطلق أن االستقرار السياسي في الصومال لن يتحقق إال 
بتعاون جميع األطراف ودعم المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، رحبت دول المجلس بالنتائج التي 
أهمية  أكد على  والذي  فبراير 2012،  المنعقد في 23  الصومال،  لندن حول  إليها مؤتمر  توصل 
نجاح العملية السياسـية وضرورة تعاون المجمتع الدولي في مكافحة  دعم وحدة واستقرار الصومال واإ
الصومال  في  التنمية  دعم  ضرورة  على  المجلس  دول  أكدت  كما  والمجاعة.  والقرصنة  اإلرهاب 

للنهوض باألوضاع االقتصادية والمعيشية.

مختلف  في  السخي  الدعم  قدمت  الشقيق،  الصومالي  الشعب  معاناة  لتخفيف  منها        وسعيًا 
أبناء  من  المنكوبين  إلغاثة  المطلوب  الدعم  لتقديم  الدولية  الجهود  تضافر  إلى  ودعت  المجاالت، 
الشعب الصومالي الشقيق، جراء موجة المجاعة والجفاف التي ضربت منطقة القرن االفريقي. كما 

دعت إلى تكثيف تلك  الجهود واإلسراع فيها، والعمل على تأمين وصول المساعدات لمستحقيها.

دعم الشعب الليبي وتطلعاته

       دعم مجلس التعاون تطلعات الشعب الليبي، وأيد السبل الكفيلة لبناء دولة حديثة يسودها 
القانون وينعم فيها الليبيون باألمن واالستقرار واالزدهار، كما دعم المجلس الوطني اإلنتقالي والحكومة 
اإلنتقالية، وأّيد قرارات مجلس األمن المتعلقة بالشأن الليبي. كما أكد دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة 
الشرعية وكذلك دعمه ومساندته لجهود مبعوث االمين العام لالمم المتحدة الى ليبيا. وأعرب عن تقديره 
لما تقوم به األمم المتحدة من جهود في هذا الشأن، مطالبًا اطراف االزمة االتفاق فيما بينهم إلعادة 

األمن واالستقرار لليبيا الشقيقة.
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ميانمار

       أدان مجلس التعاون القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في 
ميانمار، وما يتعرضون له من تطهير عرقي، وانتهاك لحقوق اإلنسان، إلجبارهم على ترك وطنهم، 
ووقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم. وتم تكليف المجلس الوزاري بإجراء مشاورات 

مع دول تلك المنطقة إليجاد حل لهذه األزمة.

       كما دعا  المجلس المجتمع الدولي وخاصة مجلس األمن ومنظمات المجتمع المدني، اإلقليمية 
يجاد حل سريع لهذه القضية، وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة.  والدولية، إلى تحمل مسئولياتهم، واإ
وقرر المجلس، التحرك جماعيًا ضمن اطر االمم المتحدة والمنظمات الدولية واالقليمية لمعالجة مأساة 

الروهينغا.

التطوير والتحديث في الوطن العربي  

العالم العربي،  التطوير والتحديث في  التعاون حرصه على اإلسراع في خطى  أكد مجلس   
والجامعة العربية، وأشاد بالنتائج اإليجابية لقمة تونس 2004، التي أسفرت عن إقرار وثيقة العهد 
والوفاق والتضامن، وتبني وثيقة التطوير والتحديث، مؤكـدًا على ضـرورة أن يكون التطوير والتحديث 
السياسية  النواحي  من  دولة،  كل  وظروف  خصوصيات  فيه  تراعى  وأن  المنطقة،  دول  من  نابعًا 
واالقتصادية والثقافية والدينية، وأن التدرج في جني ثمار هذا التطوير والتحديث من شأنه تحسين 

فرص االستقرار واألمن والرخاء في المنطقة.

وقد أكد هذا التوجه إعالن المنامة الصادر عن الدورة الخامسة والعشرين للمجلس األعلى،   
)المنامة، ديسمبر 2004(، والذي أشار إلى أن دول المجلس تعمل على مواصلة التحديث الشامل 
لمواكبة العصر ومتطلباته الحضارية في إطار إستراتيجية منسجمة مع البرامج الطموحة بما يحقق 
الحقيقي  الجوهر  بأن  الراسخ  اليقين  تأكيد  اإلعالن  وجدد  وشعوبها.  المجلس  دول  وتطلعات  آمال 

واألصيل للديمقراطية ال يستورد، بل ينبع من الذات الوطنية العميقة.

الحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية

       ينطلق الحوار الذي ُيجريه مجلس التعاون على جميع المستويات مع الدول والمجموعات 
األخرى، بما في ذلك اللقاءات الهامة التي تتم على مستوى وزراء الخارجية على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام، من قناعة راسخة بأهمية 
مثل هذا الحوار في تطوير عالقات دول مجلس التعاون مع تلك الدول والتجمعات، وتأكيد حضور 
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المجلس في الساحة الدولية، لما في هذا الحوار المنتظم من تعميق للتفاهم المشترك حول القضايا التي 
يتم مناقشتها في هيئة األمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة وغير ذلك من القضايا اإلقليمية والدولية، 

وتنمية العالقات بين دول المجلس والعالم.

       ويعتبر هذا الحوار مدخاًل ورافدًا ال غنى عنه لدعم سياسة دول مجلس التعاون الرامية لنصرة 
ومساندة القضايا العربية واإلسـالمية في المحافل الدولية، كما أنه يؤكد في الوقت ذاته اهتمام دول 
المجلس بهموم العالم، وأنها ُتشاطر العالم الحر الكثير من المفاهيم والقيم الحضارية، وأن هناك الكثير 

من المصالح المشتركة التي يجب المحافظة عليها وتعزيزها.

التعاون تحقيق  الدول والتجمعات، استطاع مجلس  تلك  السياسي مع  الحوار         ومن خالل 
اإلنجازات التالية :

* الدفاع عن القضايا العربية واإلسالمية على الساحة الدولية، مما كان له األثر اإليجابي في 
اإلسالمية،  والقضايا  العربي  العالم  السائدة عن  السلبية  والصور  المفاهيم  العديد من  تصحيح 
األمر الذي أدى إلى تعاطف المجتمع الدولي مع هذه القضايا. ومن ذلك، تأكيد دول المجلس 

على رفض اإلساءة لكافة األديان ورموزها.

التي  الجائرة  للهجمة  بنجاح  التصدي  المجلس  دول  استطاعت  اإلرهاب،  مكافحة  * وفي مجال 
حاولت الربط بين اإلسالم واإلرهاب، حيث أكدت على أن اإلسالم دين ُيعارض اإلرهاب بكافة 

صوره وأشكاله.

* فيما يخص القضية الفلسطينية والسالم في الشرق األوسط، أكدت دول المجلس أهمية إحالل 
السالم العادل في الشرق األوسط، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدوليـة، ال سيما القرارين 242 
و 338 ومبدأ األرض مقابل السالم، وألقت الضوء على الُممارسات اإلسرائيلية العنصرية غير 
اإلنسانية في األراضي العربية المحتلة، التي تتنافى مع أبسط مبادئ الشرعية الدولية وحقوق 
اإلنسان، كما أكدت على حق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد االحتالل، ودعت إلى 

عدم الخلط بين الكفاح المشروع من أجل تقرير المصير واإلرهاب.

* نبهت دول المجلـس في حوارها إلى أنه يجب عدم إغفال إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل 
ضد الفلسطينيين، من قتل وتدمير للمنازل، يستهدف المدنيين والرموز الوطنية، وتدمير البنية 

التحتية للشعب الفلسطيني. 

* أما بالنسبة ألسلحة الدمار الشامل، فقد أكدت دول المجلس على أهمية جعل منطقة الشرق 
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األوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعت جميع الدول 
إلى التوقيع والُمصادقة على االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار 
خضاع منشآتها النووية لإلشراف الدولي، بما في ذلك إسرائيل التي تملك أكبر مخزون  الشامل، واإ

نووي تدميري في المنطقة.

الحوارات االستراتيجية

       يجري مجلس التعاون العديد من الحوارات االستراتيجية مع دول ومنظمات اقليمية بهدف تعزيز 
العالقات معها، وفتح آفاق جديدة لتوسيع مصالح دول المجلس في جميع المجاالت، على المستوى 

الجماعي. ولقد ُخصص فصل للحوارات االستراتيجية في هذا اإلصدار.
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الفصل الثاني
العمل العسكري املشرتك

البدايات واألهداف
      حظي العمل العسكري المشترك باهتمام أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية منذ بداية المسيرة المباركة للمجلس، وذلك انطالقا من قناعة راسخة بوحدة الهدف 
المجلس  على طلب  بناء  ُعقد،  ولقد  المشتـرك.  والتاريخ  الجغرافيا  حقائق  إلى  باإلضافة  والمصير، 
المجلس في مدينة  المسلحة بدول  القوات  التعاون، االجتماع األول لرؤساء أركان  الوزاري لمجلس 
الرياض في عام 1981م، لبحث مجاالت التعـاون العسكري، وتم رفع عدد من التوصيات لبناء وتعزيز 
التعاون العسكري فيما بين القوات المسلحة بدول المجلس. وبدءًا من ذلك التاريخ، وخالل ثالثة عقود 
وبتوجيهات حثيثة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، تم إقرار العديد من 
الدراسات واألنظمة واإلستراتيجيات التي شملت العديد من مجاالت العمل العسكري المشترك. ولقد 
كانت تلك القرارات قائمة على أسس منهجية ومرتكزات علمية محددة آخذة في الحسبان اإلمكانات 
المتوفرة، والمتطلبات الدفاعية، ومصادر التهديد وحجمها، ومختلف أشكال المخاطر وتنوعها، وجميع 

التحديات التي قد تواجه دول المجلس.

نجازات في العمل العسكري الخليجي المشترك: وفيما يلي أبرز ما تحقق من مكتسبات واإ

أواًل : اتفاقية الدفاع املشرتك ملجلس التعاون 
       إدراكًا من دول المجلس لما يربط بينها من عالقات خاصة، وسمات متشابهة أساسها العقيدة 
الجماعي  األمن  مبدأ  على  تقوم  التي  التعاون  لمجلس  الدفاعية  السياسة  من  وانطالقًا  اإلسالمية، 
المتكامل جاء توقيع أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون على اتفاقية الدفاع المشترك 
في الدورة الحادية والعشرين للمجلس االعلى )المنامة، ديسمبر 2000م(، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من 
العمل العسكري المشترك، وذلك بالتحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن 
إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون، وبهذا تحقق للعمل العسكري المشترك مكاسب 
نجازات جماعية كثيرة ونوعية، حيث أن اإلتفاقية شملت وحددت العديد من مرتكزات الدفاع المشترك  واإ

ومنطلقاته وأسسه وأولوياته.

وقد أكدت الدول األعضاء في االتفاقية إلتزامها بالنظام األساسي لمجلس التعاون، واحترامها   
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لميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة، كما أكدت عزمها على الدفاع عن نفسها بصورة 
جماعية، إنطالقًا من أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي خطر يهدد 

إحداها إنما يهددها جميعًا.

      ونصت االتفاقية على عزم الدول األعضاء تعزيز العمل العسكري المشترك فيما بينها، ورفع 
قدراتها الذاتية الجماعية لتحقيق أعلى مستوى من التنسيق لمفهوم الدفاع المشترك، واالستمرار في 
تطوير قوات درع الجزيرة المشتركة، ومتابعة تنفيذ التمارين المشتركة، واإعطاء أهمية لتأسيس وتطوير 

قاعدة للصناعة العسكرية وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في هذا المجال.

ثانيًا: اإلسرتاتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون 
       شكلت موافقة أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الثالثين للمجلس 
االعلى )الكويت، ديسمبر 2009م( على اإلستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
وقد  التعاون.  لمجلس  المشتركة  الدفاعية  المنظومة  بناء  طريق  على  أساسية  وخطوة  مهمًا  إنجازًا 
تكاملها  وتعزيز  تنسيق  على  خاللها  من  المجلس  دول  تعمل  واضحة  رؤية  اإلستراتيجية  حددت 
والتعاون  العدوان  وردع  ومصالحها،  واستقرارها  سيادتها  عن  للدفـاع  إمكانياتها  وتطوير  وترابطها 
لمواجهة التحديات واألزمات والكوارث من خالل البناء الذاتي والعمل المشترك وصواًل للتكامل الدفاعي 
المنشود. كما أكدت اإلستراتيجية على األسس والثوابت التي تنطلق منها، وحددت األهـداف الدفـاعيـة 
اإلسـتراتيجية وطـرق ووسـائل تحقيقها، إلى جانب تأكيدها على أهمية إجراء التقييم اإلستراتيجي الشامل 

للبيئة األمنية اإلستراتيجية، والتهديدات اإلستراتيجية والتحديات والمخاطر بصفة دورية.

ثالثًا:  قوات درع الجزيرة 
       إن وجود قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون يعتبر أحد األسس المهمة إلنشاء منظومة 
دفاعية مشتركة تهدف إلى توفير األمن لحماية دول المجلس، والـدفاع عن اسـتقاللهـا وحماية مقدراتها 
ومكتسـباتها. وفي عام 1982م، كانت اولى الخطوات المهمة لتشكيل القوات العسكرية المشتركة لدول 
مجلس التعاون حيث صدر قرار بإنشاء قوة درع الجزيرة، وتلى ذلك القرار صدور العديد من القرارات 
لتطوير هذا القوة، بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة األمنية، ومصادر وأنواع التحديات، والمخاطر، 
والتهديدات التي قد تواجه دول مجلس التعاون، لتصبح بحجم فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها القتالي 
واإلداري. ومن ثم جرى تطويرها في عام 2006م إلى قوات درع الجزيرة المشتركة، وعززت بجهد 
بحري وجوي وفقًا للمفاهيم العملياتية، وذلك لرفع كفاءتها القتالية، بما يكفل تنفيذ مهام التعزيز واإلسناد 
للقوات المسلحة الوطنية لدول مجلس التعاون بصورة كاملة. وفي عام 2009م، تم تعزيز قوات درع 
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الجزيرة المشتركة بقوة تدخل سريع. 

       وفي الدورة الرابعة والثالثين للمجلس األعلى )الكويت، ديسمبر 2013م(، تم تطوير قيادة 
لمجلس  الموحدة  العسكرية  للقيادة  التابعة  الموحدة  البرية  القيادة  لتكون  المشتركة  الجزيرة  قوات درع 
التعاون، وأن تكون بمسمى “قيادة قوات درع الجزيرة”، كما يجري العمل حاليًا على استكمال مرتباتها 

من القوى البشرية والتسليح.

رابعًا: القيادة العسكرية املوحدة لدول املجلس
دارة العمليات         نظرَا إلى أهمية وجود قيادة عسكرية موحدة لدول مجلس التعاون، تعنى بتخطيط واإ
العسكرية المشتركة، ومساندة وتعزيز القدرات الدفاعية لدول المجلس، للدفاع عن أراضيها وأجوائها 
ومياهها، ولمواجهة التهديدات المحتملة على دول المجلس و مصالحها،  في إطار اتفاقية الدفاع 
إنشاء  ديسمبر2013م(  )الكويت،  والثالثين  الرابعة  دورته  في  األعلى  المجلس  قرر  فقد  المشترك، 
القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، طبقًا للدراسة التفصيلية التي رفعها مجلس الدفاع المشترك. 

وتمت المصادقة على قرارات مجلس الدفاع المشترك ذات العالقة بإنشاء هذه القيادة وتفعيلها. 

خامسًا : مركز العمليات البحري املوحد  
       تحقيقًا لألهداف الرئيسة لمجلس التعاون في التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في 
جميع الميادين بما في ذلك التعاون والتنسيق في مجالي األمن والدفاع البحري لتعزيز وتطوير قدراتها 
العسكرية والدفاعية وبما يحفظ لدول المجلس امنها واستقرارها وسيادتها، فقد بارك المجلس االعلى 
في دورته الخامسة والثالثين )الدوحة، ديسمبر 2014م( قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع  
بدول المجلس في الدورة الثالثة عشرة، 11 و 12 نوفمبر 2014، بإنشاء مركز العمليات البحري 

الموحد، على أن يكون مقر المركز في مملكة البحرين.

       وتم افتتاح المركز في 4 فبراير 2016م برعاية كريمة من لدن صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات 

المسلحة بدول المجلس.

سادسًا : التكامل الدفاعي  
       إن تسخير القدرات الشاملة والعمل على تنسيقها وتطويرها وتكاملها كقدرات جماعية لمواجهة 
مختلف التحديات والمخاطر والتهديدات الحالية او المستقبلية يعد أحد أهم الغايات االستراتيجية التي 
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يوليها مجلس التعاون اهتمامًا كبيرًا لتحقيقها منذ نشأته. ولقد خطت القوات المسلحة بدول المجلس 
الدفاع  اتفاقية  توقيع  خالل  من  ومتطلباته،  العسكري  التكامل  تحقيق  سبيل  في  ملموسة  خطوات 
المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس األعلى )المنامة، ديمسبر2000م(، 
ووضع االستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووضع البرنامج الزمني الستكمال 
وتفعيل مجاالت العمل العسكري المشتركة، وضع األسس والقواعد واللبنات والمقومات الرئيسة له، 

وتحديد األولويات وتوحيد المفاهيم، واالستفادة المتبادلة من اإلمكانات والقدرات المتوفرة.

ديسمبر2013م(  )الكويت،  التعاون  لمجلس  األعلى  للمجلس  والثالثين  الرابعة  الدورة  وفي   
ارتسمت بوضوح مظاهر وعالمات بدء مرحلة التكامل الدفاعي، وذلك بإنشاء القيادة العسكرية الموحدة 
نشاء األكاديمية الخليجية للدراسات االستراتيجية واألمنية لدول المجلس في أبوظبي،  لدول المجلس، واإ
وكذلك بموافقة مجلس الدفاع المشترك في دورته الثانية عشرة )مملكة البحرين، ديسمبر 2013م(

على محاور التكامل الدفاعي لدول المجلس. والشك أن هذه القرارات حققت للعمل العسكري المشترك 
مكتسبات مهمة ودعمت وعززت اإلنجازات التي تحققت خالل ثالثة عقود، واحدثت كذلك تقدمًا مهمًا 

على طريق بناء منظومة دفاعية متكاملة بين دول المجلس. 

سابعًا: األكاديمية الخليجية للدراسات االسرتاتيجية واألمنية 
       استلهامًا لهدي العقيدة اإلسـالمية السمحاء التي تدعـو إلى نشـر العلـم وطلبه، والسعي وراء 
المعرفة وامتالك القدرات المختلفة التي تعلي من قدر األمة والدول، وترفع من شأنها، وحرصا على 
تعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة والدفع بها إلى مجاالت أرحب وأشمل، وتدعيمها في مختلف 
التي  االستراتيجية  األولويات  من  وانطالقًا  واألهداف،  والغايات  المصير  بوحدة  يمانًا  واإ الجوانب، 
حددتها دول المجلس إلعداد جيل من القيادات االستراتيجية، وقيادات الصف الثاني، لتتولى قيادة 
دارة األجهزة الحكومية ومؤسساتها، التي تعنى بازدهار دول المجلس والسهر على أمنها واستقراراها،  واإ
وحمايتها، والمحافظة على ما يتحقق من إنجازات ومكتسبات للمسيرة المباركة، واستكمال ما يتعلق 
بها من الخطط والبرامج وآليات التنفيذ، وانطالقًا من هذه الرؤية الثاقبة من صناع القرار فقد وافق 
األكاديمية  إنشاء  على  2013م(  ديسمبر  )الكويت،  والثالثين  الرابعة  دورته  في  األعلى  المجلس 
العربية  االمارات  بدولة  أبوظبي  مدينة  في  المجلس  لدول  واألمنية  االستراتيجية  للدراسات  الخليجية 
المتحدة، ولتؤكد دول المجلس بهذا القرار أنها تولى اهتمامًا كبيرًا لمواكبة التطور المتسارع في مجال 
العلوم والمعارف العسكرية واألمنية، ولتكون هذه األكاديمية أحد الصروح العملية المهمة، التي يعتمد 

عليها في مجال الدراسات والبحوث والتطوير واالستدامة المعرفية.
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ثامنًا: االتصاالت املؤمنة 
       حظي موضوع االتصاالت العسكرية المؤمنة على مستوى القوات المسلحة بدول المجلس 
باهتمام خاص ودائم، وذلك بهدف رفع القدرات الجماعية ألنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت وتبادل 
المعلومات فيما بينها. وفي الدورة السادسة عشر المجلس األعلى )مسقط، ديسمبر1995م( تم إقرار 
الدراسات المتعلقة بمشروع االتصاالت المؤمنة والخطوات الرامية إلى ربط القوات المسلحة في دول 
المجلس بشبكة اتصاالت عسكرية مؤمنة، وبدأ التشغيل الرسمي للمشروع في عام 2000م. كما تم 
إنشاء مكتب خاص يعنى بمتابعة جميع األعمال اإلدارية والفنية والمالية لمشاريع االتصاالت المؤمنة، 

والتنسيق مع الجهات المعنية في الدول األعضاء. 

وسعيًا من دول مجلس التعاون لضمان مواكبة التطور المتسارع في مجال التقنية الرقمية   
ضافة العديد من القدرات واإلمكانيات للشبكة من  دامة وتطوير واإ والمعلومات واالتصاالت المؤمنة، واإ
خالل المشاريع المشتركة، فقد قرر المجلس األعلى في دورته الرابعة والثالثين )الكويت، ديسمبر 
2013م( تنفيذ مشروع المسار المكمل لشبكة االتصاالت المؤمنة، وكذلك قرر مجلس الدفاع المشترك 
في دورته الثانية عشرة )مملكة البحرين، ديسمبر 2013م(، الموافقة على استخدام خدمة االتصاالت 
الفضائية كوسيلة رديفة لنقل البيانات المهمة في حالة انقطاع او توقف الخدمة في كيبل االتصاالت 
المؤمنة. ويعد المشروعان الجديدان داعمان كبيران لشبكة االتصاالت المؤمنة لتلبية الطلبات المقدمة 
من وزارات الخارجية، ووزارات الداخلية، والجهات األمنية بدول المجلس لربطها مع بعضها البعض 

من خالل هذه الشبكة، واالستفادة من اإلمكانات والخدمات التي توفرها.

تاسعًا: ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي 
       في عام 1997م، وافق أصحاب الجاللة والسـمو قـادة دول مجلـس التعاون، على تنفيذ المشروع 
المشترك “ حزام التعاون “، لربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي في القوات المسلحة 
بدول المجلس، والذي تم تشغيل المرحلة األولى منه في نهاية عام 2001م. ويجري بصورة مستمرة 
إدامة وتحديث أجهزة التشغيل لمنظومة حزام التعاون لتواكب التطور المتسارع في مجال أنظمة القوات 

الجوية والدفاع الجوي، ولتكون بدرجة جاهزية عملياتية وفنية عالية.

عاشرًا: الخدمات الطبية بالقوات املسلحة بدول املجلس
       في ضوء قرار المجلس األعلى في دورته التاسعة )المنامة، ديسمبر 1988م( الذي نص على 
أن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون ألي دولة عضو معاملة مواطن الدولة نفسها في 
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االستفادة من المراكز الصحية والمستشفيات العامة، وسعيًا إلى وضع األسس والقواعد والتشريعات 
للتكامل في القوات المسلحة بدول المجلس في مجال الخدمات الطبية، فقد صادق المجلس األعلى 
في دورته الثالثة والثالثين )مملكة البحرين، ديسمبر 2012م (، على قرار مجلس الدفاع المشترك في 
دورته الحادية عشرة، بالموافقة على عالج منتسبي القوات المسلحة لدول المجلس وعائالتهم، المنتدبين 
في مهام رسمية، أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول األعضاء في المستشفيات العسكرية لتلك 
الدول. كما وافق المجلس األعلى في دورته الخامسة والثالثين )الدوحة، ديسمبر 2014( على توفير 
الخدمات العالجّية لألمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول األعضاء في المستشفيات 

العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس.

حادي عشر: التمارين املشرتكة 
       تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بإتخاذ جميع اإلجراءات 
الالزمة لجعل القوات المسلحة بدول المجلس أكثر تجانسًا وتوافقًا خالل تنفيذ العمليات المشـتركة، فإنه 
يتم وبصورة دورية ووفقـًا لبرامج زمنية محددة، تنفيذ وتخطيط العديد من التمارين المشتركة بين القوات 
البرية، والجوية، والدفاع الجوي، والبحرية، ووحدات الخدمات الطبية، وقوات درع الجزيرة المشتركة.

ثاني عشر : اإلدارة والقوى البشرية 
البشرية  بالموارد  خاصًا  اهتمامًا  التعاون  مجلس  دول  قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب  أولى        
وتنميتها وتدريبها وتأهيلها، ووجهوا بإتخاذ جميع اإلجراءات لتسهيل تنقل الكفاءات العسكرية والمدنية 
يجاد بيئة عمل مشتركة. ولقد أعتمد مقام  المؤهلة العاملة بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون، واإ
المجلس األعلى لمجلس التعاون في هذا المجال في عام 2010م النظام الموحد لمد الحماية التأمينية 
للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون. كما وافق في عام 2011م على السماح باالستفادة من 
ذوي الخبرات والكفاءات من العسكريين والمدنيين المتقاعدين من مواطني دول المجلس للعمل في 

المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس األخرى.

ثالث عشر : مجاالت العمل العسكري األخرى 
      سعيًا من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون إلى جعل العمل العسكري المشترك أكثر تكاماًل 
وتوافقًا، والعمل على تعزيزه في جميع مجاالته، فقد ُأتخذت عدد من الخطوات البناءة لتحقيق تلك 
األهداف، حيث تم توحيد ووضع آليات عمل مشتركة لتبادل المساندة الفنية في مجال اإلمداد والتموين 
والصيانة والتزويد الفني بين القوات المسلحة بدول المجلس. كما تم في مجال البيئة وضع عدد من 
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القدرات  وتعزيز  والتشريعات  األنظمة  وتوحيد  البيئية،  السياسات  بتقريب  الخاصة  واألسس  المفاهيم 
الوطنية واإلقليمية، وتنمية الموارد البشرية، ورفع مستوى الوعي البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية 

في نطاق القوات المسلحة بدول المجلس. 

       في مجال التدريب والتعليم العسكري، تم توحيد العديد من الكراسات العسكرية، ومناهج الدورات 
العسكرية، باإلضافة إلى تنظيم ووضع آليات االستفادة المتبادلة من اإلمكانات التدريبية العسكرية 
المتوفرة في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية بدول المجلس. أما مجال الرياضة العسكرية، فقد 
القوات  منتسبي  بين  األخوة  أواصر  تعزيز  بأهمية  إيمانًا  ثالثة عقود، وذلك  كبيرًا خالل  لقي دعمًا 
المسلحة بدول المجلس، من خالل إقامة البطوالت والمسابقات، والدورات الرياضية بين منتسبي القوات 

المسلحة في الدول االعضاء، وبصورة دورية.
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الفصل الثالث
التعاون األمين

انطالقة التعاون األمني وأهدافه
إدراكًا من أصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس بأن النمو واالزدهار االقتصادي الذي   
تنعم به دول المجلس ال يمكن أن يتحقق ويتطور إال في ظل بيئة آمنة ومستقرة، وانطالقًا من المبدأ 
الراسخ بأن أمن دول المجلس كل ال يتجزأ، صدرت التوجيهات السامية ألصحاب السمو والمعالي 
للتباحث وتدارس متطلبات وآليات  الداخلية بدول المجلس باالتصال والتنسيق لعقد لقاء لهم  وزراء 
التنسيق والتعاون األمني بين الدول األعضاء. وبهدف التهيئة والتحضير لالجتماع، تشكل فريق عمل 
من الخبراء األمنيين في وزارات الداخلية، أعدوا مشروع جدول أعمال لالجتماع األول ألصحاب السمو 
والمعالي وزراء الداخلية، تناول إرساء أسس وقواعد تنسيق وتعاون أمني هادف بين الدول األعضاء 

يحقق األهداف السامية لقيام المجلس. 

       ُعقد االجتماع األول ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في الرياض 
يومي 29 ربيع األول و1 جمادى األولى 1402هـ الموافق 23 و 24 فبراير 1982م، وكان هذا 
االجتماع بداية انطالقة التنسيق والتعاون األمني بين دول المجلس، حيث تشكلت العديد من اللجان 

األمنية المتخصصة في مختلف مجاالت التنسيق والتعاون األمني.

       ولقد حدد االجتماع األول منطلقات ومبادئ وأهداف التعاون األمني بين دول مجلس التعاون 
في االتفاق على توقيع اتفاقية أمنية شاملة بين الدول األعضاء، وأكد البيان الصادر عن االجتماع 
على وحدة وترابط أمن دول مجلس التعاون ومبدأ األمن الجماعي بالنص على “أن أمن دول المجلس 
كل ال يتجزأ وأن أي اعتداء على أية دولة من الدول األعضاء هو اعتداء على الدول األخرى واعتبار 
مسؤولية مواجهة االعتداء على أية دولة مسؤولية جماعية يقع عبؤها على جميع الدول األعضاء” 
وأضاف “أن التدخل من قبل أية جهة كانت في الشؤون الداخلية إلحدى الدول األعضاء هو تدخل 

في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس”.

       وتواصلت اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بشـكل دوري )سنوي( يسبقها 
اجتماعات اللجان األمنية المتخصصة، ويحّضر لالجتماعات السنوية لوزراء الداخلية لجنة تحضيرية 
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اجتماعات وزراء  تخلل مواعيد  وقد  الداخلية،  والسعادة وكالء وزارات  المعالي  مكونة من أصحاب 
الداخلية عقد اجتماعات استثنائية لمواضيع أمنية يتطلب الموقف التنسيق والتشاور حولها. كما اتفق 
وزراء  الداخلية على عقد لقاءات تشاورية بدون جدول أعمال محدد وليوم واحد في منتصف فترة 
عقد اجتماعاتهم الدورية السنوية. كما تم إقرار عقد اجتماع سنوي ألصحاب المعالي والسعادة وكالء 

وزارات الداخلية لبحث األمور الطارئة والمستجدة، يسبق عقد اللقاء التشاوري.

اإلنجـازات 
المجاالت  مختلف  شملت  متقدمة  نجازات  واإ األمني خطوات  والتعاون  التنسيق  مجال  شهد   
األمنية بشكل عام، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل 
المشترك األخرى االقتصادية، واالجتماعية، والشبابية. وفيما يلي استعراض لإلنجازات والخطوات التي 
تحققت في مجال التعاون األمني، والتي سيتضح من خاللها الهدف العام للتعاون في هذا المجال 
الهام والمتمثل في تطوير وتكريس التنسيق والتعاون األمني بين الدول األعضاء وصواًل إلى تحقيق 

التكامل بين أجهزتها األمنية.

أواًل  : اإلسرتاتيجية األمنية الشاملة   
       أقرت اإلستراتيجية األمنية الشاملة لدول مجلس التعاون في االجتماع االستثنائي الثاني لوزراء 
الداخلية، 15 فبراير 1987م، وصادق عليها المجلس األعلى في دورته الثامنة في الرياض. وهي 
عبارة عن إطار عام للتعاون األمني بين الدول األعضاء بمفهومه الشامل. ولهذه اإلستراتيجية أهداف 

عامة، كما حددت وسائل تنفيذها. 

      وتعزيزًا للتنسيق والتعاون في المجال األمني، ولتحديث اآلليات والتدابير المشتركة لألجهزة 
األمنية بالدول األعضاء، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها، والتي أصبحت عابرة 
مايو  الثامن،  التشاوري  لقائهم  في  الداخلية  وزراء  والمعالي  السمو  أصحاب  وّجه  الوطنية،  للحدود 
2007، بمراجعة اإلستراتيجية األمنية الشاملة لدول المجلس بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة. 
وقد أقّر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية قي لقائهم ألتشاوري التاسـع، مايو 2008، مشـروع 
قـرر  حيث  العتمـاده،  األعلى  المجلـس  إلى  ورفعـه  الشـاملة،  األمنية  اإلسـتراتيجية  وتطوير  تحديث 
تحديث  اعتماد   )2008 ديسمبر  )مسقط،  والعشرين  التاسعة  دورته  في  الموقر،  األعلـى  المجلـس 

وتطوير اإلستراتيجية األمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اإلستراتيجية  تنفيذ  لمتابعة  سنويًا  تجتمع  التي  اإلستراتيجي،  التخطيط  لجنة  إقرار  تم  كما       
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األمنية الشاملة. كما أقّر اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية آلية لضمان التزام اللجان األمنية 
المتخصصة التي تعقد في اطار مجلس التعاون تتمثل في جداول لرصد ما أنجزته كل لجنة لتحقيق 
للتخطيط  الدائمة  اللجنة  على  الجداول  تلك  تعرض  ثم  ومن  الشاملة.  األمنية  االستراتيجية  أهداف 
االستراتيجي األمني بدول المجلس في اجتماعاتها الدورية. وفي هذا االطار، قامت دولة االمارات 

العربية المتحدة بتعديل مؤشرات قياس االهداف. 

      وتم اجراء تعديل على مشروع تطوير وتحديث االستراتيجية األمنية الشاملة باإلضافة إلى 
االستعاضة بنماذج استبيان يتم تعبئتها من قبل الدول األعضاء بداًل عن جداول رصد ما أنجزته 
كل لجنة لتحقيق أهداف االستراتيجية األمنية الشاملة، وقد أقّر ذلك أصحاب السمو والمعالي وزراء 
المجلس األعلى  الرابع والثالثين، نوفمبر 2015، ورفع إلى  المجلس في اجتماعهم  الداخلية بدول 
الموقر في دورته السادسة والثالثين )الرياض، ديسمبر 2015م( حيث قرر اعتماد تطوير وتحديث 

االستراتيجية األمنية الشاملة واالستبيان الخاص بالتقدم المحرز لتنفيذ أهدافها. 

ثانيًا : االتفاقية األمنية  
       االتفاقية األمنية لدول مجلس التعاون هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون األمني 
بين دول المجلـس، وأصبحت هذه االتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة معظم الدول االعضاء عليها.

       وبموجب قرار اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم التاسع والعشرين، نوفمبر 
المعّدلة، وبصورة مبدئية  تم تحديث وتطوير االتفاقية األمنية. ووافق عليها، في صيغتها   ،2010
  .2012 مايو   2 عشر،  الثالث  التشاوري  اجتماعهم  في  الداخلية  وزراء  والمعالي  السمو  اصحاب 
ورفعت االتفاقية األمنية بصيغتها المعّدلة للقاء التشاوري الرابع عشر ألصحاب الجاللة والسمو قادة 
دول مجلس التعاون )الرياض، مايو 2012( حيث باركها وفّوض أصحاب السمو والمعالي وزراء 
الداخلية للتوقيع عليها، على هامش اجتماعهم الحادي والثالثين، نوفمبر 2012. ثم أقرّها المجلس 

االعلى في دورته الثالثة والثالثين )المنامة، ديسمبر 2012(. 

ثالثًا : تسهيل التنقل وانسياب السلع 
     حظي تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول األعضاء وانسياب السلع باهتمام دول 
مجلس التعاون منذ االجتماع األول ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، نظرًا الرتباطه المباشر 
البينية، كما أنه أحد  والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط االجتماعي بينهم، ودعم التجارة 
المقدمات األساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة. وقد توصلت الدول األعضاء إلى اتخاذ العديد 



 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م47 

من القرارات في هذا المجال الحيوي، منها: 

* اإلتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول األعضاء بالبطاقة الشخصية. ووفق اتفاقيات ثنائية، 
يتنقل المواطنون حاليًا بالبطاقة الذكية بين جميع الدول األعضاء. 

* االتفاق على إصدار الدول األعضاء الجواز المقروء آليًا لمواطنيها.

* رفع كفاءة العاملين في المنافذ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل، 
الظروف  لتهيئة  المنافذ  في  الالزمة  الخدمات  توفير  مع  المستمر،  التدريب  خالل  من  وذلك 

المالئمة لحسن األداء والتعامل. 

المجلس وفق  المقيمين بين دول  تنقل فئات معينة من  الدول األعضاء تسهيل  * طبقت معظم 
ضوابط وشروط خاصة بكل دولة.

* حث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول األعضاء على ضرورة توفير وتطوير األجهزة الفنية 
والتقنية في المنافذ تحقيقًا لسـرعة إنهاء اإلجراءات.

* زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود بحيث تستوعب عددًا 
كبيرًا من وسائط النقل في وقت واحد مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها.

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(
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* منح سائقي الشاحنات الوطنية التي تحمل بضائع من أي من دول المجلس تأشيرات الدخول من 
المنافذ دون اشتراط كفيل أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة 

المقصودة.

* إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة.

* منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صالحية 
جواز السفر واإلقامة.

* منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات األجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني 
دول المجلس، شريطة أن يكون لديهن إقامات سارية المفعول في الدول المقيمات بها.

* تخصيص ممرات لمواطنـي دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ وذلك لتسهيل إجراءات 
دخولهم ومغادرتهم.

المنافذ  لبعض  مفاجئة  بزيارات  والجمارك  للجوازات  العامة  اإلدارات  في  المسئولين  كبار  قيام   *
للوقوف على األداء واالحتياجات والمتطلبات التي تلزم لحسن األداء وتطويره.

في  واألداء  للتعامل  وتقييمهم  انطباعاتهم  لتدوين  للعابرين  المنافذ  في جميع  استبيانات  * وضع 
المنفذ، توضع بعد تعبئتها في صناديق آمنة لتحليلها بين وقت وآخر كجزء من المتابعة والمراقبة. 
وخاصة في الدول األعضاء التي ال يوجد لديها مثل ذلك، أو تواجه مشكلة في العزوف عن 

العمل فيها.

* وضع حوافز مادية ومعنوية للعاملين في المنافذ، وخاصة في الدول األعضاء التي ال يوجد لديها 
مثل ذلك، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.

* تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ بين الدول األعضاء للوقوف على اإلجراءات 
والتسهيالت التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب ويمكن تنظيم 

ذلك من خالل برامج زمنية يتفق عليها.

* نظرًا ألهمية المتابعة في تنفيذ هذه القرارات، تقوم اإلدارة العامة للهجرة والجوازات في كل دولة 
برفع تقارير دورية، حول تنفيذ هذه التوصيات، ومستوى األداء في المنافذ التابعة له بين الدول 
بتقرير شامل، لطرحه  العامة  بتزويد األمانة  يقوم بدوره  الداخلية والذي  األعضاء لوكيل وزارة 
على اجتماعات اللجنة التحضيرية للوقوف على ما قد يكون هناك من صعوبات لتبادل الرأي 

واالستفادة من التجربة لتسهيل تنفيذها.
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رابعًا : التعاون يف مجال مكافحة اإلرهاب
      انطالقًا من قناعتها المبدئية بضرورة التصدي لظاهرة اإلرهاب من خالل الجهود اإلقليمية 
باإلرهاب”   المصحوب  التطرف  لمكافحة  التعاون “اإلستراتيجية األمنية  أقّرت دول مجلس  والدولية، 
في عام 2002م، وأصدرت في العام ذاته “إعالن مسقط بشأن مكافحة اإلرهاب” . ولقد توصلت 
دول المجلس في العام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية “دول مجلس التعاون لمكافحة اإلرهاب”، 
التي صادقت عليها معظم دول المجلس وأصبحت نافذة بموجب المادة )46( للدول التي اودعت 
وثائق التصديق عليها لدى األمانة العامة لمجلس التعاون. وتفعيال للمادة )42( بشأن وضع اآلليات 
واإلجراءات والنماذج الالزمة لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية، توصلت لجنة دول مجلس التعاون لمكافحة 

اإلرهاب في اجتماعها العاشر الى وضع قاعدة بيانات مشتركة تتلخص اهدافها في اآلتي:

ـــ متابعة تنفيذ بنود االتفاقية.

ـــ الوقوف على مدى تقدم دول المجلس في مجال مكافحة اإلرهاب.

منه  االستفادة  مكانية  واإ اإلرهاب  مكافحة  مجال  في  المجلس  دول  لجهود  سنوي  تقرير  إعداد  ـــ 
الستعراضه في المحافل اإلقليمية والدولية.

ـــ تبادل الخبرات والتجارب.

      كما تم تنفيذ الفقرة )2( من المادة )9( من االتفاقية، بشأن اإلبالغ عن العناصر اإلرهابية أو 
تلك التي يشتبه في اتصاالتها أو ارتباطها بهذه العناصر، حيث انشأت دول المجلس اللجنة الخليجية 
الدائمة للقائمة اإلرهابية الموحدة، وهي لجنة متخصصة تهتم بدراسة أدراج أو تعديل أو رفع أسماء 
الجماعات والمؤسسات والكيانات واألفراد المنتمين للمنظمات اإلرهابية أو المرتبطين بها او المنشقين 
اللجنة توصياتها  ترفع  أن  قائمة خليجية موحدة، على  المتعاونين معها في  أو  المتفرعين عنها  أو 
مسببة ومفصلة الجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية إلتخاذ ما يرونه مناسبًا. كما تم 
في العام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة اإلرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، 

سنوي، كإحدى اللجان األمنية المتخصصة.

خامسًا : التعاون يف مجال الدفاع املدني 
       تمت الموافقة في االجتماع الثاني عشر ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، نوفمبر 
والمتطوعين”   للتطوع  الموحد  “النظام  و  المدني”،  للدفاع  الموحد  “النظـام  مشـروعي  على   ،1993
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كنظامين استرشاديين، ويعنى األخير بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني 
عند حدوث الطوارئ أو الكوارث.

       في مجال تعزيز التعاون والجهود بين دول المجلس مع حاالت النزوح البشري عند الحروب او 
الكوارث الطبيعية، تم في االجتماع السابع والعشرين ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول 

المجلس، نوفمبر 2008، إقرار الخطة المشتركة لمواجهة حاالت النزوح البشري الطارئة.

       وتعزيزًا للتعاون في هذا الجانب أقّرت خطة تنفيذ تمارين وهمية مشتركة لمواجهة حاالت 
الطوارئ، وتم وضع بنود دائمة على جداول أعمال اجتماعات المديرين العامين للدفاع المدني ُتعنى 

بوضع دورات تدريبية مشتركة، ولتوحيد شروط السالمة واإلشراف الوقائي.

سادسًا : التعاون يف مواجهة املخاطر النووية واإلشعاعية
          في مجال تعزيز حماية دول المجلس ومواطنيها من مخاطر الكوارث اإلشعاعية والنووية، 

تم التوصل إلى ما يلي:

* تم تحديد متطلبات الخطة االسترشادية المشتركة لدول المجلس لمواجهة المخاطر اإلشعاعية 
والنووية.

* العمل على ربط غرف العمليات الخاصة بمواجهة الطوارئ اإلشعاعية والنووية في دول المجلس. 

* توحيد أساليب التعامل مع الكوارث اإلشعاعية النووية قدر اإلمكان في دول المجلس.

* التدريب لتأهيل الكوادر لمواجهة الكوارث اإلشعاعية والنووية.

اإلشعاعية  المخاطر  من  الوقاية  مجال  في  وخليجية  وطنية  لثقافة  وقائية  برامج  ونشر  إنشاء   *
والنووية.

* إنشاء لجان طوارئ وطنية في دول المجلس للحوادث اإلشعاعية والنووية.

سابعًا :  ادارة املخاطر
     حرصًا من اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس للتعامل مع الحوادث والكوارث 
ادارة  لجنة  إنشاء   ،2013 ابريل   23 عشر،  الرابع  التشاوري  اجتماعهم  في  قرروا  فقد  الطبيعية، 

المخاطر بدول مجلس التعاون.
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ثامنًا : مركز مجلس التعاون إلدارة حاالت الطوارئ
       تواجه دول مجلس التعاون، كسائر المجتمعات المدنية، العديد من المخاطر التي قد تهدد حياة 
دارتها والتعامل معها بإسلوب يعتمد على الوسائل  اإلنسان والبيئة، وتتطلب استعدادًا تامًا لتحديدها واإ
العلمية الحديثة. ومع االزدياد المضطرد للمخاطر المحيطة بدول مجلس التعاون، خارجيًا وداخليًا، 
وما شهدته المنطقة، وال تزال، من حروب وأزمات خالل العقود الثالثة الماضية، تظهر الحاجة إلى 
تبني أسلوب إداري حديث للتنبؤ بجميع المخاطر الكامنة، الطبيعية منها كالزالزل والعواصف الرملية، 
والصناعية كحوادث االنفجارات وتسرب المواد الخطرة في الهواء الجوي أو في مياه البحر، أو حتى 

تلك التي قد تنتج جراء أعمال تخريبية وتخطيط مسبق.

      لذا اتفقت دول المجلس على إنشاء مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلدارة حاالت 
الطوارئ، مقره دولة الكويت، وذلك بهدف تعزيز وتنسيق قدرات وجهود دول المجلس في مجال إدارة 
الكوارث اإلقليمية، وهي تلك الكوارث التي يمتد تأثيرها ألكثر من دولة خليجية أو التي لها تأثير كبير 

يستدعي تعاون بقية دول المجلس. 

      ويسعى المركز ألن يكون المؤسسة اإلقليمية الرائدة في إدارة الكوارث التي تقدم خدماتها بشكل 
رئيس لدول المنطقة، وتتجاوزها لدول العالم األخرى عند الحاجة، شأنه في ذلك شأن المراكز والهيئات 
الدولية المماثلة. وتعزيزًا لقدراته، يقوم المركز بتطوير شراكات مع المنظمات والهيئات الدولية ذات 
الصلة بإختصاصاته مثل هيئة ادارة الطوارئ الفيدرالية األمريكية، وبرنامج االمم المتحدة اإلنمائي، 

ومراكز كوارث يابانية وأسترالية، والمركز اإلقليمي لالتحاد األوروبي في بروكسل وغيره.

تاون”   تفاهم مع جامعة “جورج  أهمها مذكرة  التفاهم،  المركز عددًا من مذكرات  كما عقد        
األمريكية لتوفير برامج تدريبية مشتركة، وتطوير برنامج ماجستير في ادارة الطوارئ أخذًا باإلعتبار 
ابحاث علمية مشتركة في مجال الطوارئ  المجال، واعداد  الخاصة في هذا  المجلس  حاجات دول 

دارتها، خاصة في القضايا التي تهم دول المجلس، وإليجاد حلول لها. واإ

      يقوم المركز، وبقرار من المجلس الوزاري، باإلشراف على تنفيذ “الخطة اإلقليمية لالستعداد 
عملي  تمرين  بعقد  المركز  يقوم  الشأن  هذا  وفي  والنووية”.  اإلشعاعية  الطوارئ  لحاالت  والتصدي 
واحد سنويًا على األقل، تشارك فيه جميع دول المجلس، باإلضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل 
المتخصصة. ويتم ذلك  بشفافية تامة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يقوم المركز 

بتحديث دوري للخطة لتتواكب مع مستجدات المعايير الدولية وأفضل الدروس المستفادة.
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      أعد المركز وبمشاركة خبراء من جميع دول المجلس، سجاًل للمخاطر اإلقليمية، مرتبة حسب 
األولوية، والسجل هو األول من نوعه على المستوى الخليجي. ويساهم سجل المخاطر اإلقليمي في 
ترتيب اولويات المركز للسنوات القادمة، بما فيها إعداد خطط التأهب والتصدي لهذه المخاطـر. ويقوم 
المركز بتحديث هذا السجل بشكل دوري، او كلما دعت الحاجة إلى ذلك، من خالل عقد ورش عمل 

سنوية لخبراء الطورائ الخليجيين وجميع الجهات ذات العالقة.

      كما يقوم المركز سنويا بتنظيم دورات وورش عمل عالية التخصص، مثل ورش عمل حول “نظام 
التحكم بالحوادث” وورشة عمل لرسم الخطط لمراكز الطوارئ على المستوى االستراتيجي والتشغيلي 
والتكتيكي وغيرها. ويحرص المركز على أن تكون برامج التدريب التي يقوم بها مكملة لما تقوم به 

الدول االعضاء وداعمة لها.

      يعمل المركز حاليًا على بناء غرفة عمليات متقدمة، وتطوير برنامج الكتروني لربط أجهزة 
اإلنذار المبكر بين دول المجلس مع غرفة العمليات. وسيخدم المشروع جميع دول المجلس، ويرفع من 
مستوى الجاهزية والتنسيق عند حدوث كارثة إقليمية ال قدر هللا. والمتوقع أن يتم إنجاز هذا المشروع 

بما في ذلك أعمال التركيب والتشغيل والتدريب في الربع الثالث من العام 2017م.

      ومنذ تأسيسه عمل المركز على إعداد برامج إقليمية تساهم في الحد من تأثير الكوارث على 
مستوى المنطقة بشكل كبير. فعلى سبيل المثال تم وضع خطة إقليمية لإلعداد والتصدي للطوارئ 
اإلشعاعية والنووية تتوافق مع المعايير الدولية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أشادت 
بتلك الخطة من الناحية الفنية، وكذلك لكونها األولى من نوعها عالميًا كخطة إقليمية متكاملة.  كما 
يقوم المركز حاليا بصياغة إستراتيجية تمثل إطارًا للتعاون اإلقليمي بين دول المجلس في مجال إدارة 
الطوارئ، تستند إلى مبادئ “إطار عمل هيوغو”، وبما يتناسب مع حاجات ومتطلبات دول المجلس.  

      وإلدراك المركز أهمية تأهيل كوادر محلية في مجال إدارة الكوارث واألزمات فقد نظم عددًا 
من الدورات التدريبية والورش. كما يعمل المركز على توفير المعدات واألنظمة المتخصصة الالزمة 
لممارسة عمله بشكل فعال، مثل أنظمة اإلنذار المبكر والربط فيما بينها وكذلك مع محطات األرصاد 

الجوية، وتوفير برامج محاكاة تحلل القراءات الميدانية وتتوقع النتائج.  

تاسعًا : البعثة الدائمة ملجلس التعاون لدى األمم املتحدة يف فيينا   
       تعزيزا لمكانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في األوساط االقليمية والدولية جاء إنشاء 
البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى األمم المتحدة في فيينا في عام 2014 امتدادا 
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لجهود العمل الدبلوماسي المشترك بين دول المجلس، ومؤاتيا للظروف والمعطيات الدولية المتغيرة 
التي يسعى المجلس للتكيف معها وفق ما يخدم مصالحه االستراتيجية وتطلعات شعوبه.

      ولقد باشرت البعثة الدائمة عملها بعد اعتمادها من قبل األمم المتحدة في فيينا خالل شهر 
أغسطس 2015، وأخذت وضعهـا بين المنظمـات العاملـة في فيينا، وسجلت حضورها في مؤتمرات 

االمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

      ال شك بأن بناء العالقات والتواصل المؤسسي مع المنظمات الدولية يشكل اداة فعالة في تعزيز 
مكانة مجلس التعاون في األوساط االقليمية والدولية وُيمّكن مجلس التعاون ومؤسساته من االستفادة 
من الخبرات والخدمات والقنوات التي تقدمها تلك المنظمات. كما تمثل البعثة قناة تواصل استراتيجية 

لترسيخ مجموعة من الحقائق والقيم السامية عن مجلس التعاون ودوله ومواطنيه. 

      وتسعى البعثة الدائمة للتنسيق الفعال وبناء قنوات التواصل بين الدول األعضاء في المجلس 
لتوحيد الرؤى والمواقف تجاه ما يناقشه المجتمع الدولي في فيينا، باإلضافة إلى رصد ومتابعة أنشطة 
وقرارات منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ذات العالقة بعمل البعثة والوقوف على 
القرار في مجلس  بهدف دعم صناعة  والتقارير  الدراسات  المجلس واعداد  المحتملة على  التأثيرات 

التعاون.

      كما تقوم البعثة بتمثيل مجلس التعاون في المسائل التي يتولى المجلس مسؤوليات محددة عنها 
في منظمات األمم المتحدة والهيئات والوكاالت المتخصصة ذات الصلة في فيينا.

      كما يتم الترتيب لعقد اجتماعات لسفراء دول مجلس التعاون لدى جمهورية النمسا المندوبين 
الدائمين لدى األمم المتحدة في فيينا، والذي كان من نتائجها االتفاق على تكوين مجلس لسفراء دول 
المجلس يعقد اجتماعاته شهريًا لبحث الموضوعات المطروحة، وتوحيد الرؤى حيال ما يطرح على 

جداول أعمال األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة.

عاشرًا : التعاون يف مجال مكافحة املخدرات   
      تمت الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 
1998، لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها، ويتضمن التشريع موادًا مشددة العقوبة على 
مهربي ومروجي المخدرات. وفي عام 2005 تم اتخاذ قرار باالستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة 

أعوام. وفي عام 2010، تم تمديد العمل بالنظام لمدة خمسة أعوام أخرى.
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       باإلضافة إلى ذلك أقّرت خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات. كما 
أنهى الفريق المكلف بإعداد دراسة عن تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية أعماله.

       وفي سياق تطوير التعاون وتعزيزه بين الدول األعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية والسالئف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة األخرى ذات الصلة فقد اعتمد المجلس األعلى 
في دورته التاسعة والعشرين )مسقط، ديسمبر 2008( النظام األساسي لمركز المعلومات الجنائية 
لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الدول 
األعضاء ودخل حيز النفاذ في 23 أبريل 2010م، ليبدأ المركز مزاولة أعماله. وفي اجتماعهم الثاني 
والثالثين، 28 نوفمبر 2013، قرر اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون 

تبعية المركز لألمانة العامة، قطاع الشؤون األمنية، ماليًا وادريًا.

حادي عشر : التعاون يف مجال  التحقيقات واملباحث الجنائية
      في مجال التحقيقـات والمباحث الجنائيـة، توصلت دول مجلس التعاون إلى ما يلي :

* إقرار الصيغة النهائية للقانون )النظام( االسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية بشأن ذوي الخطورة اإلجرامية والمشبوهين والمتشردين. 

* التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم االقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد 
المصرفية ومؤسسات النقد بالدول األعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة.

مجال  في  المجلس  دول  بين  اآللي  الربط  تحقق  أمنية  معلومات  قاعدة  إلنشاء  دراسة  اعداد   *
التحقيقات والمباحث الجنائية.

* يجري العمل على تمكين دول المجلس من استخدام المنظومة )7 ـ I 24( المعمول بها في 
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول(، فيما بين دول المجلس فقط. 

* العمل على إيجاد، واشتراط، أفضل المواصفات لحماية المركبات والتقليل من جرائم سرقتها، بما 
في ذلك تركيب )شريحة( يتم من خاللها تحديد موقع المركبة.

* دراسة مشروع االستمارة الخليجية الموحدة للمركبات.

* يجري العمل على إيجاد قانون استرشادي لدول المجلس لمكافحة الجرائم اإللكترونية.

ثاني عشر : الشرطة الخليجية
       قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري الخامس 
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عشر، 30 ابريل 2014م، إنشاء جهـاز شـرطة خليجية يتخذ من مدينة أبوظبي مقرًا له. ومن أهم 
بالدول األعضاء في مجال  الشرطة  بين أجهزة  األمني  التعاون  تعزيز وتطوير  العمل على  أهدافه 
مكافحة الجريمة والتنسيق مع المنظمات والمكاتب اإلقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة 
لالستفادة من خبراتها في هذا المجال وتعميمها على الدول األعضاء. كما يهدف إلى تسهيل تبادل 
المعلومات واإلحصائيات الجرمية بين أجهزة الشرطة بالدول األعضاء من خالل إنشاء قاعدة بيانات 
لهذه المعلومات بالجهاز لتحقيق هدف التكامل األمني بين أجهزة هذه الدول، أسوة بالتجارب اإلقليمية 
الناجحة في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال التجربة األوربية في إنشاء جهاز الشرطة األوربية 

)اليوروبول( وغيرها من التجارب في المجموعات الدولية األخرى.

ثالث عشر : التعاون يف مجال املرور
)1(  القانون ) النظام ( المروري الموحد لدول مجلس التعاون 

       يعالج القانون )النظام( المروري الموحد لدول مجلس التعاون مختلف القضايا والمشكالت 
اجتماعهم  المجلس في  بدول  الداخلية  والمعالي وزراء  السمو  اقّر أصحاب  المرورية. وقد  والشئون 
الثامن، أكتوبر 1989، مشروع قانون “النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون” كنظام استرشادي 
يعاد تقييمه بعد مرور ثالث سنوات، على أن تقوم الدول األعضاء التي تسترشد به بإشعار األمانة 
العامة بذلك. واتضح خالل هذه الفترة أن الدول األعضاء استرشدت بهذا النظام عند إصدار أو تعديل 
أنظمتها المرورية. والزال النظام قيد الدراسة والتحديث وفق مالحظات ومرئيات الدول االعضاء تنفيذًا 

لقرارا أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الثالث والثالثين، نوفمبر 2014.

 )2(  أسبوع مرور مجلس التعاون

        أقــّر االجتمـاع الثالث ألصحاب السمو والمعالي وزراء الـداخلية بدول المجلس، نوفمبر 1983، 
المصالح والمؤسسات  فيه جميع  العربية” تشترك  الخليج  لدول  التعاون  “أسبوع مرور مجلس  إقامة 
الحكومية والخاصة ذات العالقة بأسبوع المرور. ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح 
المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس. وتقام فعاليات أسبوع مرور مجلس 
التعاون كل عام. وتقوم الدول األعضاء برفع تقارير عن فعاليات االسبوع الجتماع أصحاب السمو 

والمعالي وزراء الداخلية.

)3( تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول األعضاء   

   في االجتماع الثالث ألصحاب السـمو والمعالي وزراء الداخلية، نوفمبر 1983، تم إقرار ما يلي :
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)أ( السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم خالل مدة سريان 
يمكن  الرخصة  مفعول  مدة سريان  انتهاء  حالة  وفي  األعضاء  الدول  من  أي  في  مفعولها 

استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها.

التي  األعضاء،  بالدول  العاملة  التأجير  شركات  من  والمؤّجرة  الخاصة  للسيارات  يسمح  )ب( 
يستخدمها مواطنو دول المجلس، بالتنقل بين الدول األعضاء.

)ج( يسمح لسيارات الشحن بالتنقل بين الدول األعضاء وفقًا لما نصت عليه االتفاقية االقتصادية.

)د(  يسمح لسيارات األجرة التي يستخدمها مواطنون دول المجلس بالتنقل بين الدول األعضاء 
من نقاط يمكن االتفاق عليها، مع عدم السماح بممارسة العمل داخل الدولة القادمة إليها.

)ه(  بدا تطبيق ذلك اعتبارًا من 28 ربيع األول 1404م الموافـق 1 يناير 1984م.

)4(  لوحات السيارات وتلف المركبات  

أكتوبر  المجلس،  بدول  الداخلية  وزراء  والمعالي  السمو  ألصحاب  الخامس  االجتماع  في   
1986، تم إقرار ما يلي:

الخاصة  بسياراتهم  الـدول األعضاء   بين  المجلس  تنقل مواطنـي دول  تسـهيل  التأكيد على  )أ( 
وبلوحاتها ورخص السير مدة سريان مفعولها.

)ب( عند رغبة المواطن في إسقاط لوحات سيارته في أي من الدول األعضاء تقوم الجهة المعنية 
بإرسال اللوحات ودفاتر الملكية إلى الجهة التي أصدرتها في أي من الدول األعضاء، وكذلك 
في حالة تلف السيارة يجب إعادة لوحاتها ودفتر ملكيتها إلى الجهة التي أصدرت هذه اللوحات.

الداخلية بدول المجلس، أكتوبر         وفي االجتماع السادس ألصحاب السمو والمعالي وزراء 
1987، تم إقرار ما يلي :

 )أ( عند تلف المركبة في أي من دول المجلس يمكن لمالكها أو من ينيبه بيعها  ويطلب من 
الجهـة المختصة عـدم إخضاعها للرسـوم الجمركية على أن تعاد اللوحات إلى جهة إصدارها 

بواسطة إدارة المرور.

)ب(  في حالة فقدان لوحات السيارة األصلية في أي من دول المجلس تعطي لوحة مؤقتة لمدة 
إلى جهة اإلصدار عن  المؤقتة  اللوحة  اللوحات وتعاد  فقدان  تثبت  أسبوع وشهادة  أقصاها 

طريق إدارة المرور في الدولة المسجلة بها السيارة.
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)5( رخص القيادة   

* في االجتماع الثالث عشر ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، نوفمبر 
أنواع  بجميع  يلم طالبها  أن  القيادة  للحصول على رخصة  يشترط  أن  الوزراء  اقّر   ،1983

اإلشارات وعالمات المرور إلمامًا تامًا.

* في االجتماع السادس ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليـة بدول المجلس، أكتوبر 1987، 
تم إقرار البيانات الموحدة التي يتضمنها النموذج لطلب رخص القيادة والتي يجب أن تتضمنها 
نماذج طلبات رخص قيادة المركبات كحد أدنى ويترك لكل دولة إضافة ما تراه مناسبًا من 

البيانات األخرى.

* اتخذ االجتماع الثاني عشر ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، نوفمبر 
القانوني لطالبي الحصول على رخص السوق ليكون الحصول  1993، قرارًا بتوحيد السن 
على رخصة السوق الخاصة لمن أكمل سن )18( سنة، ورخصة السـوق العامة لمن أكمل 

سن )21( سنة.

 )6( رخص قيادة ذوي االحتياجات الخاصة

        في االجتماع الثامن ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليـة بدول المجلس، أكتوبر 1989، 
تم إقرار صرف رخص قيادة المعوقين مع مراعاة ما يلي :

) أ (  إخضاع السيارة الخاصة بالمعوق للفحص الفني للتأكد من وجود المواصفات الالزمة لتمكين 
المعوق من قيادتها بسهولة وأمان.

) ب(  ضرورة وضع عالمة مميزة في مؤخرة المركبة ) المتفق عليها دوليًا ( لتمييزها عن غيرها 
من المركبات.

) ج(  وضع رمز خاص على رخصة قيادة المعوق تدل على نوع اإلعاقة الهامة.

) د (  اجتياز طالبي رخص القيادة من المعاقين للفحص الطبي من اجل حصولهم على رخص 
القيادة.

)7( نقل ملكية المركبات لمواطني دول المجلس 

      في االجتماع الثامن ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليـة بدول المجلس، أكتوبر 1989، 
تم اتخاذ القـرارات التالية :
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) أ (  عدم إسقاط سجل أية مركبة في أية دولة من دول المجلس بدون تقديم ملكية السيارة األصلية 
وشهادة براءة الذمة ولوحات المركبة.

) ب(  يجب أن يتضمن كشف أرقام السيارات المسقطة في أي من دول المجلس رقم اللوحة 
وأوصاف المركبة كاملة حسب شهادة أو دفتر الملكية.

) ج (  توحيد شهادات براءة الذمة المعمول بها في الدول األعضاء وذلك حسب النموذج المرفق.

 )8( المركبات ذات المقود األيمن 

أكتوبر  المجلس،  بدول  الداخلية  وزراء  والمعالي  السمو  ألصحاب  العشرين  االجتماع  في   
حاطة  2001، تم إقرار عدم السماح بتسجيل وترخيص السيارات المعدل مقودها في دول المجلس، واإ

الجهات ذات العالقة بهذا القرار.

 )9( اإلستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية 

في االجتماع السادس عشر ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، نوفمبر   
1997، تمت الموافقة على اإلسـتراتيجية الخليجية للتوعية المرورية بدول مجلس التعاون لـدول الخليج 

العربية، لتسترشد بها الدول األعضاء عند وضع خطط وبرامج التوعية المرورية.

)10( الدراجات النارية : متطلبات السالمة العامة

        تم اعتمـاد الالئحـة الفنيـة الخليجية رقم GSO 1798 : 2007 “الدراجات النارية ـ متطلبات 
السالمة العامة” من مجلس إدارة هيئة التقييس باجتماعه السادس، 5 يوليو 2007.

)11( مواصفات قياسية للدراجات النارية

“الـدراجات   )ECE  GSO 41 ـ   1( أرقام  الخليجية  القياسـية  المواصفات  اعتماد  تم          
النارية ـ التلـوث الضوضـائي” و )2 ـ ECE  GSO 42( “الـدراجـات النارية ــ طرق اختبار التلوث 

الضوضائي” من مجلس إدارة هيئة التقييس في 5 يونيو 2007.

)12( شهادة المنشأ للمقطورات والمعدات الضخمة

       عند إصدار شهادة المنشأ أو التصدير للمقطورات والمعدات المصّنعة في دول المجلس تقرر 
بأن يضمن رقم القاعدة، وتاريخ الصنع، واألوزان، وبلد الصنع، ومسمى المقطورة )الماركة(. 
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)13( المركبات السكراب المستوردة

       تقرر عدم السماح بترخيص المركبات السكراب المستوردة بغرض الترخيص.

رابع عشر : التعاون يف مجال حرس الحدود وخفر السواحل
       أما في مجال حرس الحدود وخفر السواحل فقد أقّر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية 

العديد من القرارات من أبرزها ما يلي :

التدريب السنوية ألجهزة  التأكيد على أن تقوم الدول األعضاء بتزويد االمانة العامة ببرامج   *
حرس الحدود وخفر السواحل، لتعميمها. 

* أهمية دور ضباط االتصال في تبادل المعلومات بين أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في 
دول المجلس والتنسيق فيما بينهم.

دول  لمواطني  العائدة  والنزهة  الصيد  قوارب  تجاوزات  لمعالجة  الموحدة  واإلجراءات  القواعد   *
المجلس للمياه اإلقليمية بين الدول األعضاء والتي أعدتها األمانة العامة.

* الضوابط الموحدة للتفتيش والمراقبة على السفن الخشبية بدول المجلس.

* االستعانة بخطة البحث واإلنقاذ البحري كأساس لإلجراءات التي تحقق التنسيق والتعاون بين 
الدول األعضاء لعمليات المساندة والمساعدة في حاالت البحث واإلنقاذ البحري.

* أهمية استمرار تبادل الزيارات الميدانية بين أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل بدول المجلس 
لالطالع واألستفادة من التجارب السابقة. 

 * التأكيد على أهمية التمارين البحرية المشتركة بين الدول األعضاء. 

 * التأكيد على ان يكون موعد األسبوع التوعوي ألجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في األسبوع 
األول من شهر أبريل من كل عام.

خامس عشر : التعاون يف مجال املؤسسات العقابية واإلصالحية
       فيما يتعلق بالمؤسسات العقابية واإلصالحية، اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية 

بدول المجلس العديد من القرارات، من أبرزها :

* إقرار النظام النموذجي الموحد للمؤسسات العقابية كنظام استرشادي موحد.
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* العقبات التشريعية المتعلقة برد االعتبار التي تسبب العودة للمفرج عنهم.    

* بدائل السجن.                                                                

* الرعاية الالحقة للسجين بعد اإلفراج عنه.

* إقرار “اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الدول األعضاء”، وذلك لما لها 
من جوانب إنسانية.  

* الموافقة على القواعد الموحدة لرد االعتبار، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة ثالث سنوات.  

* الموافقة على تخصيص أسبوع سنوي للنزيل على مستوى دول المجلس. 

سادس عشر : التعليم والتدريب األمني 
       رغبة في إعــداد الخطـط والبرامج وتطـوير وترســـيخ التنســيق والتعــاون األمني، وألهمية إعداد 
وتأهيل العناصر األمنية وتنظيم الدورات التدريبية، فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية 
عددًا من القـرارات في هذا المجال،  كانت نتاج اجتماعات مسؤولي التدريب والتعليم األمني في دول 

المجلس.  

       في هذا اإلطار، تمت الموافقة على اعتماد الدليلين التعليمي والعسكري ليكونا مرجعين تستفيد 
جماعية  ميدانية  زيارات  تنفيذ  سنويًا  يتم  كما  المجلس.  دول  في  والتدريب  التعليم  مؤسسات  منهما 
للضباط والطلبة بين مؤسسات التعليم والتدريب األمني. كذلك تقرر السـماح لمسـئولي المكتبات األمنية 

بتبادل المعلومات فيما بينهم، لإلستفادة من محتوياتها وإلثراء الفكر األمني.

      وفي اجتماعهم التاسع والعشرين، نوفمبر 2010، قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، 
أن يتم التنسيق المباشر بين مؤسسات التدريب والتعليم األمني حول موضوع نقل المؤتمرات واللقاءات 
العلمية فيما بين مؤسسات التعليم والتدريب األمني في الدول األعضاء عن بعد من خالل تقنية الدوائر 
التلفزيونية. كما قرروا أن تقوم مؤسسات التعليم األمني بوزارة الداخلية بالدول األعضاء باالتصال 
بالجهة  المعنية بالفهرس العربي الموحد في المملكة العربية السعودية لالستفادة منه والمساهمة فيه. 
باإلضافة إلى ذلك تقرر االستفادة من تجربة األكاديمية الملكية للشرطة في مملكة البحرين في تدريس 

منهج االتجار باألشخاص.

سابع عشر : جائزة مجلس التعاون للبحوث األمنية
البحـث  التعاون ألهمية  الداخلية بدول مجلس  السمو والمعالي وزراء  إدراكًا من أصحاب         
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ثراء المكتبـة األمنية بالدراســـات التي تتناول الظواهر األمنية، التي بدأت تأخذ أبعادًا وأشكااًل  العلمـي واإ
وصورًا غير مألوفة في مجتمعاتنا الخليجية خاصة ومحيطنا اإلقليمي والدولي بشكل عام، وتمشيًا مع 
األهداف السامية لمجلس التعاون وما تضمنته المادة الرابعة من نظامه األساسي من توجهات لدعم 
التقدم العلمي وتشجيع البحوث والدراسات في الدول األعضاء، وتقديرًا لجهود الباحثين والمتخصصين 
والمهتمين بالجوانب األمنية، ال سيما من أبناء دول المجلس، فقد أقّر أصحاب السمو والمعالي وزراء 
الداخلية في اجتماعهم السادس عشر، 1997، نظام جائزة مجلس التعاون للبحوث األمنية. وبدأت 
انطالقة الجائزة واإلعالن عنها في عام 2000م، حيث خصص لها ستون ألف ريال سعودي في 
البداية، إال أن اإلقبال المتزايد من قبل الباحثين والباحثات من مواطني دول المجلس على التنافس 
في بحوثهم دفع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية إلى رفع قيمة الجائزة إلى مائتي ألف ريال 
سعودي. وخالل هذه الفترة من عمر الجائزة جرى تطوير نظامها والئحتها التنفيذية بما يتناسب مع ما 

يشهده العصر من تطور علمي وتقني. 

      وفي االجتماع السابع والعشرين ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، 6 
نوفمبر 2008، تم إقرار النظام األساسي الجديد للجائزة والئحته التنفيذية، مع رفع قيمة الجائزة إلى 
التاسع والعشرين  ألف ريال سعودي. وفي االجتماع  مائتي  بداًل من  ألف ريال سعودي  مائة  أربع 
التنظيمية  الالئحة  إقرار مشروع  تم  نوفمبر 2010،  الداخلية، 2  والمعالي وزراء  السـمو  ألصحاب 
قرار نظام جائزة مجلس التعاون  الموحدة لكراسي البحوث األمنية بالجامعات الوطنية لدول المجلس، واإ

لدول الخليج العربية المعّدل.

السمو والمعالي وزراء  الحادي والثالثين الصحاب  الجائزة في االجتماع  تعديل مسمى       وتم 
الداخلية، نوفمبر 2012م، ليصبح “جائزة األمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث األمنية لدول المجلس” 
تقديرًا لصاحب السمو الملكي االمير نايف بن عبدالعزيز نظير ما قدمه في المجال األمني وتخليدًا 

لذكراه.

       وفي اإلجتماع الثامن والعشرين ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، 27 أكتوبر 2009، 
تم منح الجائزة وموضوعها الحوادث المرورية : “األبعاد، النتائج، الحلـول” مناصفة بين فائزين في 
للعام 2011م،  التعاون للبحوث األمنية  إحتفاليـة على هامش اإلجتماع. كما منحت جائزة مجلس 
والتي كان موضوعها “التركيبة السكانية وأثرها على األمن في دول مجلس التعاون”، مناصفة بين 

بحثين فائزين.

       أما جائزة مجلس التعاون للبحوث األمنية لعام 2013، التي كان موضوعها “برامج التوعية 
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في ظل التحديات األمنية لشباب مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، فقد توزعت على أربعة بحوث. 
كما تم إقرار موضوع جائزة العام 2015 تحت عنوان “الجريمة االلكترونية في المجمتع الخليجي 

وكيفية مواجهتها”.

ثامن عشر : اإلعالم األمني
       نظرًا لوجود العديد من الموضوعات في المجال التوعوي األمني، والتي ُتعنى بها لجان فينة 
برازها من الجانب األمني التوعوي، قرر أصحاب  متعددة، ورغبة في توحيد الجهود في هذا المجال، واإ
السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين، 6 نوفمبر 2008، 
استحداث لجنة عامة تحال لها الموضوعـات التوعوية واإلعالمية في كافـة المجــاالت األمنية، ُتسمى 

لجنة اإلعالم األمني.

تاسع عشر : األمن الصناعي وحماية املنشآت
       نظرًا ألهمية المحافظة على المكتسبات الوطنية وخاصة المواقع النفطية، قرر اصحاب السمو 
والمعالي وزراء الداخلية إستحداث لجنة أمنية تحت مسمى لجنة األمن الصناعي وحماية المنشآت، 

تعقد اجتماعاتها بشكل سنوي.

عشرون : الرياضة الشرطية
       رغبة في تطوير الرياضة الشرطية وصقل المواهب الرياضية، قرر أصحاب السمو والمعالي 
وزراء الداخلية استحداث لجنة أمنية تعنى بكل ما يتعلق بعمل االتحادات الرياضية الشرطية بدول 

المجلس، تعقد اجتماعاتها سنويًا.
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الفصل الرابع
التعاون اإلعالمي

أواًل : املراحل األوىل للتعاون اإلعالمي
       بدأ التعاون اإلعالمي بين دول المجلس قبل قيام المجلس من خالل االجتماعات الدورية 
لوزراء اإلعالم بدول الخليج، أي وزراء اإلعالم في دول مجلس التعاون حاليًا باإلضافة إلى العراق، 
وتم من خالل تلك االجتماعات إنشاء ثمان مؤسسات إعالمية مشتركة هي: مؤسسة اإلنتاج البرامجي 
المشترك، جهاز تلفزيون الخليج، وكالة أنباء الخليج، مركز التراث الشعبي، مركز تنسيق التدريب 
لجنة  البترولي،  لإلعالم  والتخطيط  التنسيق  لجنة  اإلعالمي،  التوثيق  مركز  والتلفزيوني،  اإلذاعي 
العالقات اإلعالمية الدولية. وقد تم االستغناء عن اللجنتين األخيرتين بقرار من االجتماع الثاني عشر 
لوزراء اإلعالم بدول الخليج في أبريل1988 م، وتوقف مركز تنسيق التدريب الذي لم يقر نظامه 

األساسي من وزراء اإلعالم.

        وبحلول العام  1990، انحصر عدد المؤسسات اإلعالمية المشتركة في خمس مؤسسات، 
هي جهاز تلفزيون الخليج، ومؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك، ووكالة أنباء الخليج، ومركز التراث 
الشعبي، ومركز التوثيق اإلعالمي. وبعد العدوان على دولة الكويت في  العام ذاته، تم إلغاء عضوية 
العراق من المؤسسات الخليجية المشتركة، وانسحبت دول المجلس من مركز التوثيق، وتحّولت وكالة 
أنباء الخليج إلى وكالة أنباء البحرين، وتم تحديد عالقة المؤسستين المتبقيتين وهما مؤسسة اإلنتاج 
البرامجي المشترك وجهاز اذاعة وتلفزيون الخليج مع مجلس التعاون. وقد انضمت الجمهورية اليمنية 
إلى جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، بموجب قرار اتخذه المجلس األعلى في دورته التاسعة والعشرين 
لى مؤسسة االنتاج البرامجي المشترك، بناء على قرار المجلس األعلى  (مسقط، ديسمبر 2008(، واإ

في دورته الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر، 2010(.

ثانيًا : أهداف التعاون االعالمي املشرتك 
وضع أنظمة متماثلة في المجاالت اإلعالمية، تراعي األهداف األساسية لمجلس التعاون في   •
مجاالت اإلذاعة، والتلفزيون، والصحافة  ووكاالت األنباء، والمطبوعات، واإلعالم الخارجي.

توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات اإلعالمية بما يساهم في تحقيقها ألهدافها ومسؤولياتها   •
للمصلحة  اإلعالمي  نتاجها  واإ جهدها  وتسخير  اشمل،  بشكل  المجلس  ودول  المواطن  تجاه 
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المشتركة.

تعميق اإليمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خالل تزويد أجهزة اإلعالم بالمعلومات   •
الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل المشترك.

تحقيق المواطنة في مجال العمل اإلعالمي، سواء من خالل المساواة بتوفير فرص العمل   •
لمواطني دول المجلس في الدول األعضاء، أو من خـالل العمـل اإلعـالمي التجاري الذي 

يدخل ضمن مفهوم النشـاط االقتصادي. 

ثالثًا: انجازات العمل االعالمي املشرتك 
ابرز  ومن  أهدافه،  من  العديد  الماضية  االعوام  المجلس خالل  دول  بين  اإلعالمي  التعاون  حقق 

اإلنجازات ما يلي : 

)1( ميثاق الشرف اإلعالمي 

      أقّر المجلس االعلى في دورته السابعة )ابوظبي، نوفمبر 1986( ميثاق الشرف اإلعالمي الذي 
ينظم العالقة بين وسائل اإلعالم في دول المجلس واإلعالم الخارجي، وتم تطوير وتحديث مضامينه 

في الدورة التاسعة عشرة للمجلس االعلى )ابوظبي، ديسمبر 1998(.

)2( االستراتيجية اإلعالمية   

ديسمبر  )ابوظبي،  والثالثين  الحاديــة  دورته  في  اإلعالميـة  اإلســـتراتيجية  االعلى  المجلس  أقّر     
2010( ومن اهم اهدافها :

تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس    •

ترسيخ الهوية الخليجية والعربية واإلسالمية لدول مجلس التعاون   •

تعميق المواطنة الخليجية    •

دعم ترابط المجمع الخليجي وأمنه واستقراره   •

تنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين   •

دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية   •

دعم التعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في دول المجلس   •
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       وعملت االمانة العامة من خالل عرض االستراتيجية االعالمية على جميع اللجان االعالمية 
على ترجمة مضامين االستراتيجية االعالمية الى برامج ومشاريع عملية. كما تم تشكيل لجنة تنفيذية 
لتنفيذ االستراتيجية وترجمة مساراتها الى برامج عملية.  لالستراتيجية االعالمية تتولى اقتراح آليات 

وعقدت اللجنة ثالثة إجتماعات، واحيلت توصياتها الى اللجان االعالمية المتخصصة لتنفيذها.

)3(  التعاون في مجال اإلعالم الخارجي  

االعـالم  وثيقة ضوابط  نوفمبر 1986(  )ابوظبي،  السابعة  دورته  في  االعلى  المجلس  أقّر   •
الخارجـي، التي تحدد العـالقة مع وسائل االعالم في الخارج. وتم تحديث هذه الوثيقة في الدورة 

التاسعة عشرة للمجلس االعلى )ابوظبي، ديسمبر 1998(.

إعداد تقـارير شهرية بعدة لغات، شـملت االنجليزية، والفرنسية، واألسبانية، واأللمانية، وتوزيعها   •
على قادة الرأي العام وصانعي القرار السياسي واالقتصادي في كل من بريطانيا، وفرنسا، 

وأسبانيا، وألمانيا خالل االعوام من 1992 ـــ 1994م.

طباعة وتوزيع كتب عن دول المجلس وقضاياه الهامة بعدة لغات شـملت الروسية، واألندونيسية،   •
واألردية، وتوزيعها في الدول الناطقة بهذه اللغات.

إقامة أسبوع إعالمي في تونس عام 1998م.  •

تنفيذ أيام مجلس التعاون في عدد من الدول، شملت فرنسا 2004، وبلجيكا 2005، والمانيا   •
وكوريا   ،2010 وبريطانيا   ،2009 وايطاليا   ،2008 واسبانيا    ،2007 وهولندا   ،2006

الجنوبية 2011، ومملكة السويد 2013م، واليابان 2015.

العمل على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل خاصة بالعاملين في اإلعالم الخارجي، حيث   •
ُعقدت ورشة العمل األولى في أبوظبي في يونيه 2009م. 

التنسيق لزيارة عدد من الصحفيين األوربيين لدول المجلس.   •

تنظيم نشاط اعالمي مشترك من خالل اقامة ندوة تعريفية عن دول المجلس تحت مسمى “دور   •
دول المجلس في التنمية المستدامة” على هامش معرض اكسبو ميالنو 2015م.

)4(  التعاون التلفزيوني 

إنتاج رسائل توعوية وأفالم تسجيلية بالتعاون مع مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك.  •

تبادل البرامج التلفزيونية بصفة دورية بين تلفزيونات الدول األعضاء.   •
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التعريف بالسوق الخليجية المشتركة من خالل إنتاج رسائل تلفزيونية قصيرة تسلط الضوء على   •
مسارات السوق. 

انتاج وبث برامج تعزز المواطنة الخليجية، وتساهم في تحقيق المزيد من االندماج بين شعوب   •
دول المجلس في تلفزيونات الدول االعضاء.

إبراز مكتسـبات المواطنـة، من خالل إنتاج فالشات تلفزيونية للتعريف بها.   •

انتاج برنامج مواهب خليجية، يساهم في التوعية بحقوق الملكية الفكرية بدول المجلس ويشجع   •
على االبتكار واالختراع.

اعتماد استخدام شعار مجلس التعاون في تلفزيونات دول المجلس اثناء المناسبات الوطنية   •
للدول األعضاء، وفي ذكرى قيام مجلس التعاون.

إنتاج برنامج تلفزيوني مشترك بين تلفزيونات دول المجلس إليصال رسائل اعالمية تعكس   •
أهداف اإلستراتيجية اإلعالمية لدول المجلس. وتسلط حلقات البرنامج الشهرية الضوء على 
قرارات العمل المشترك، التي تتناوب كل دولة من دول المجلس في إعدادها وبثها بالمشاركة 

مع تلفزيونات الدول األعضاء األخرى.

ُعقدت حلقة نقاشية حول مجاالت االستفادة من االستراتيجية االعالمية، في مايو 2012م ،   •
بمملكة البحرين.

تقوم تلفزيونات دول المجلس بإعداد وبث برامج خاصة باألعياد الوطنية والمناسبات الرسمية   •
للدول االعضاء واالشارة اليها ضمن برامجها.

في  للعاملين  ويتاح  المجلس  دول  تلفزيونات  تعقدها  التي  التدريبية  الدورات  من  االستفادة   •
تلفزيونات دول المجلس المشاركة فيها، وكذلك تنظيم دورات تدريبية متخصصة ومشتركة من 

خالل جهاز اذاعة وتلفزيون الخليج.

انتاج برامج حوارية جماهيرية مباشرة تتناول تعميق المواطنة الخليجية.  •

تساهم تلفزيونات دول المجلس في تفعيل مسيرة العمل االعالمي المشترك، وتتعامل مع مسيرة   •
االمانة  مقر  في  تعقد  التي  والنشاطات  والفعاليات  االجتماعات  تغطية  خالل  من  المجلس 

العامة.

تشارك تلفزيونات الدول األعضاء بإنتاج وبث برامج وندوات تسلط الضوء على مسيرة مجلس   •
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التعاون وما تحقق من انجازات وذلك بمناسبة ذكرى قيام المجلس.

إنتاج برامج وافالم وثائقية وثقافية عن مسيرة مجلس التعاون.  •

استكمال إنتاج سلسلة أفالم “الخليج العربي مكمن طاقة العالم”، باللغتين العربية واالنجليزية،   •
التي تبرز الحضور الفاعل لدول المجلس في مجال المساعدات والمعونات واالغاثة االنسانية، 

وذلك من خالل مؤسسة االنتاج البرامجي المشترك.

تنسيق المواقف بين تلفزيونات دول المجلس في اإلطار العربي، وذلك من خالل المشاركة في   •
اللجنة الدائمة لإلعالم العربي واجتماعات وزراء اإلعالم بجامعة الدول العربية.

دول  في  السياحية  المرافق  تشمل  وبناء”  حضارة  “الخليج  سلسلة  ضمن  أفالم  وبث  إنتاج   •
المجلس، وفيلم عن “جهود دول المجلس في مكافحة االتجار بالبشر”.

•  إنتاج مسلسل درامي إجتماعي من ثالثين حلقة يركز على الوالء واإلنتماء وترسيخ الهوية 
شاعة التسامح ونبذ العنف. الوطنية واإ

انتاج وبث برامج تلفزيونية للتعريف بقطاعي البترول والطاقة.  •

انتاج برنامج اسبوعي بعنوان “المجلة الخليجية” يسلط الضوء على قرارات ومنجزات العمل   •
المشترك. 

)5(  التعاون اإلذاعي 

استمرار بث صوت مجلس التعاون خالل دورات المجلس األعلى، وتقوم جميع إذاعات دول   •
المجلس بالربط اإلذاعي مع الصوت أثناء بثه.

•  تبادل البرامج والمواد االذاعية بين إذاعات دول المجلس. 

تبادل الزيارات بين المسؤولين والمعدين والمخرجين والمذيعين.   •

إنتاج وبث برنامج “السياحة في الخليج” من ثالثين حلقة.  •

الهوية  إنتاج مسلسل درامي اجتماعي من ثالثين حلقة يركز على الوالء واالنتماء وترسيخ   •
شاعة التسامح ونبذ العنف. الوطنية واإ

إنتاج برامج إذاعية للتعريف بقطاعي البترول والطاقة.  •

توسيع مجال مهرجان الخليج لإلنتاج التلفزيوني، الذي يقام كل عامين، ليشمل االنتاج اإلذاعي   •
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بدول المجلس، واعتماد نظام أساسي له. 

تقوم اذاعات دول المجلس بإنتاج برامج تحمل مضامين اعالمية تخص المجمتع الخليجي في   •
كل ما يهدد تماسكه وأمنه واستقراره.

االهتمام بتسليط الضوء على االعياد الوطنية والمناسبات الرسمية لدول المجلس واإعداد برامج   •
خاصة بهذه المناسبات واالشارة لها ضمن برامج االذاعة.

المشاركة في الدورات التدريبية المختصة التي ينظمها جهاز اذاعة وتلفزيون الخليج.  •

إتاحة الفرصة لمتدربين من اذاعات دول المجلس في الدورات التي تعقدها أي من اذاعات   •
الدول االعضاء.

إنتاج البرامج التي تعمق المواطنة الخليجية.  •

إنتاج برامج وتنظيم ندوات تسلط الضوء على مسيرة مجلس التعاون.  •

البرامجي  اإلنتاج  مؤسسة  خالل  من  الطاقة”  مكمن   “الخليجي  البرامج  من  حلقات  إنتاج   •
المشترك، حيث تم التركيز في هذا البرنامج على االنسان بدول المجلس ومسيرة بناء اإلعالم 

الحديث وتقنية االتصاالت ويتم بثه من إذاعات دول المجلس.

إستمرار إنتاج وبث برنامج “خليجنا واحد” للعام الثالث على التوالي، يبث كل يوم خميس على   •
الهواء مباشرة من إذاعات دول المجلس ولمدة ساعة ونصف ويتم الربط بين اذاعات دول 

المجلس خالل بث البرنامج.

اإلسـتمرار في دعم االنتاج البرامجي المشـترك في مجالي اإلذاعة والتلفزيون، لما يمثله من   •
بعد استراتيجي في العالقات اإلعالمية بين دول المجلس، فضاًل عن تحقيق إنتاج برامجي 
متميز على غرار برنامج “سالمتك” و “افتح ياسمسم”، وبرامج التوعية المتميزة بكلفة موزعة 

على ست دول بداًل من دولة واحدة.

إنتاج أعمال درامية مشتركة بين إذاعتين أو أكثر من إذاعات دول المجلس.  •

عقد حلقات عمل للبرامج المخصصة للشباب في دول المجلس.  •

إنتاج برنامج “فالكم خير” والذي يمثل رسائل درامية خاصة بالبرنامج اإلذاعي “خليجنا واحد”   •
للتعريف بقرارات العمل المشترك لمجلس التعاون. 

التنافس وضرورة  المجلس “أهمية  الرسمية والخاصة بدول  بين اإلذاعات  نقاشية  عقد حلقة   •
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الشراكة”، 2 ــ 3 مارس 2015م بدولة الكويت.

إقامة استديو إذاعي للبث المباشر من مقر األمانة العامة سنويًا بمناسبة ذكرى قيام مجلس   •
التعاون، وذلك بالتعاون مع إذاعة الرياض حيث تقوم إذاعات دول المجلس بالربط المباشر 

مع إذاعة الرياض أثناء بثها المباشر لإلحتفال. 

اعادة انتاج حلقات من برنامج “إضاءات” في الخطة البرامجية للعام 2016.  •

)6( التعاون الصحفي

       يعتبر التعاون الصحفي أحد جوانب التعاون اإلعالمي المهمة، فالمؤسسات الصحفية بدول 
المجلس لديها برامجها القائمة في مجال التعاون والتواصل من خالل اللقاء السنوي الذي يجمع رؤساء 
التحرير ومديري المؤسسات الصحفية، حيث تم إنشاء اتحاد للصحافة الخليجية، الذي يعقد اجتماعات 

منتظمة خارج إطار األمانة العامة لمجلس التعاون. 

)7( التعاون في مجال وكاالت االنباء  

التعـاون”  إعداد وبث تقارير اخبارية بصفة دورية حول المجلس ودوله تحت مسمى “ملف   •
تعنى بجميع الجوانب التنموية واالجتماعيـة في دول المجلـس. وبعد استنفاذ “ملف التعاون”، 
استمرت الوكاالت ببث تقارير أسبوعية تسلط الضوء على منجزات مسيرة مجلس التعاون مثل 
السوق الخليجية المشتركة واالتحاد الجمركي ومّد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، 

إلستفادة وسائل اإلعالم من هذه التقارير.

إستمرار تبادل الزيارات بين المسئولين والمحررين والفنيين في وكاالت أنباء دول المجلس.  •

تنظيم دورات تدريبية متخصصة في وكالة األنباء القطرية ووكالة األنباء الكويتية للعاملين في   •
وكاالت االنباء بدول المجلس واالمانة العامة. 

بدول  االنباء  لوكاالت  انشاء حساب موحد  الجديد، وذلك من خالل  االستفادة من االعالم   •
المجلس على تويتر واليوتيوب. 

تكثيف المواد االخبارية والتقارير االعالمية التي توضح مواقف وسياسات دول المجلس.  •

استمرار التزام جميع وكاالت انباء دول المجلس بإستقبال وبث االخبار التي تخص الدول   •
االعضاء من مصادرها الرسمية.

تفاعل وكاالت انباء دول المجلس ودورها المشترك والفاعل في االحداث التي تواجه أي من   •
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الدول االعضاء.

استمرار العناية بإيصال اخبار ومواقف دول المجلس ألكبر شريحة ممكنة من وسائل االعالم   •
وذلك من خالل البث بلغات مختلفة.

واالجتماعات  المناسبات  خالل  المجلس  بدول  االنباء  وكاالت  بين  الصور  تبادل  سرعة   •
والفعاليات المشتركة التي تعقد في الدول االعضاء.

مساهمة وكاالت انباء دول المجلس في مسيرة العمل المشترك من خالل تغطية االجتماعات   •
والفعاليات والنشاطات، والبث المستمر للتقارير االخبارية عن مسيرة مجلس التعاون. 

تعزيز التعاون الفني والتقني بين وكاالت األنباء بدول المجلس.  •

إقامة معرض “للصور الفوتغرافية” مصاحب لدورات المجلس األعلى في الدولة المضيفة.  •

عقد ورشــة عمـل في تكنولوجيـا المعلومات وبمشاركة وكاالت األنباء بدول المجلس، في عام   •
2014م بدولة قطر.

تم إنشاء الموقع المشترك لتبادل الصور بين وكاالت انباء دول المجلس.  •

تكثيف التغطية اإلخبارية عن المجلس وانشطته المختلفة، مع التركيز على المجاالت التي   •
تضمنتها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المقدمة الى 
للمجلس  والثالثين  السادسة  الدورة  في  التعاون  مجلس  دول  قادة  والسمو  الجاللة  اصحاب 

االعلى )الرياض، ديسمبر 2015(.

اعداد جدول يتضمن الموضوعات الخاصة بمجاالت العمل المشترك المختلفة، وتوزيعها على   •
وكاالت األنباء إلعداد تقارير صحفية اسبوعية بشأنها وتزويد وكاالت االنباء بخلفيات عن 

الموضوعات المقترحة لالستفادة منها في اعداد التقارير.

السعودية والقطرية والكويتية، إضافة  تشكيل فريق عمل فني وتحريري من وكاالت األنباء   •
الى الشئون الثقافية واالعالمية باألمانة العامة، لدراسة متطلبات تنفيذ قرار اصحاب المعالي 
والسعادة وزراء االعالم في اجتماعهم الثاني والعشــرين بإنشـاء بوابة إلكترونية خليجية، بعدة 

لغات، تمثل المرجع الرسمي لألخبار والمعلومات الموثوقة عن المجلس ودوله. 

تنفيذ تطبيق الهاتف الجوال الموحد لوكاالت أنباء دول المجلس، والذي أبدت وكالة االنباء   •
القطرية استعدادها إلنجازه. 



 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م71 

)8( التعاون في مجال اإلعالم اإللكتروني  

       يعتبر التعاون في مجال اإلعالم اإللكتروني من أحدث مجاالت التعاون بين دول المجلس 
حيث عقدت خمسة اجتماعات، من أبرز نتائجها ما يلي :  

عقد ورشة عمل في مجال االعالم االلكتروني.  •

إعداد مسودة ميثاق شرف لإلعالم اإللكتروني.  •

التمهيد لصياغة قانون موحد لإلعالم اإللكتروني.  •

طرح مشروع إنشاء قناة يوتيوب لبث األنشطة الخليجية في هذا المجال.  •

زيارة مركز التميز الدولـي لمكافحة التطرف العنيف “هداية” في ابوظبي، 8 نوفمبر 2015،   •
حيث تم االطالع على تجربة المركز في مكافحة التطرف، خاصة في الجوانب االعالمية.

عقد ورشة “دور االعالم االلكتروني في ادارة االزمات” ضمن فعاليات مؤتمر الكويت االول   •
للتواصل االجتماعي، 6 و 7 ديسمبر 2015.

)9( السوق الخليجية المشتركة 

مارس  و 19  المشـتركة، 18  الخليجيـة  السـوق  األولـى حول  النقاشـية  الحلقـة  وتنفيذ  إعداد   •
2008، التي اسـتهدفت تعريف المشاركين بالسوق الخليجية المشتركة ومكتسبات المواطنة 

الخليجية حتى يتمكنوا من نقلها إلى المواطنين في دول المجلس بكل وضوح.

تعمل اجهزة االعالم الحكومية والخاصة بالدول األعضاء على تنفيذ قرار المجلس األعلى   •
في دورته الرابعة والثالثين )الكويت، ديسمبر 2013( بشأن التعريف بقرارات العمل المشترك، 

خاصة القرارات ذات الصلة بالمواطنة الخليجية.

اإلذاعية  والمواد  البرامج  بإنتاج  المجلس  دول  أنباء  ووكاالت  وتلفزيونات  إذاعات  قامت   •
والتلفزيونية للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى البرامج الحوارية، وبث التقارير 

اإلعالمية والصحفية حول السوق. 

ُنظمت حملة إعالمية للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة، وأُعدت خطة لتنفيذها من ثالثة   •
مسارات شـملت إعـالم  دول المجلس، واإعالم األمانة العامة، والمؤسسات االقتصادية بدول 

المجلس.
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خطة توعية اعالمية للشباب  )10(

إعداد وتطبيق خطة توعية اعالمية من خالل اجهزة االعالم التقليدية والحديثة تنفيذًا لقرار   •
المجلس األعلى في دورته الرابعة والثالثين )الكويت، ديسمبر 2013( بشأن الشباب وصقل 

مواهبهم.



 الباب الثاني

التعاون االقتصادي

مسرية العمل االقتصادي املشرتك
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الفصل األول
مسرية العمل االقتصادي املشرتك

املسرية واألهداف
   يمثل النظام األساسي لمجلس التعاون واالتفاقية االقتصادية وقرارات المجلس األعلى المرجعية 
المجال  في  األعضاء  الدول  بين  والترابط  التكامل  ويشكل  المشترك،  االقتصادي  للعمل  األساسية 
االقتصادي أحد األهداف األساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام األساسي، إذ حددت 

المادة الرابعة من النظام األساسي األهداف الرئيسة لمجلس التعاون على النحو التالي:

1. تحقيق التنسـيق والتكامل والترابط بين الدول األعضاء في جميع الميادين وصوال إلى وحدتها. 

2. تعميق وتوثيق الروابط والصالت وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجاالت. 

3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون اآلتية: 

أ ـ الشئون االقتصادية والمالية. 

ب ـ الشئون التجارية والجمارك والمواصالت.

ج ـ الشئون التعليمية والثقافية. 

د ـ الشئون االجتماعية والصحية. 

هـ ـ الشئون اإلعالمية والسياحية. 

و ـ الشئون التشريعية واإلدارية. 

المائية  الصناعـة والتعدين والزراعة والثروات  العلمي والتقني في مجاالت  التقدم  4. دفع عجلة 
نشاء مراكز بحوث علمية و إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما  والحيوانية واإ

يعود بالخير على شعوبها.

االتفاقية االقتصادية املوحدة لعام 1981 
       لتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال االقتصادي، أقّر المجلس األعلى في دورته الثانية 
المشـترك  االقتصادي  العمل  خطة  لترسم  الموحدة  االقتصادية  االتفاقية  نوفمبر1981(  )الرياض، 
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ومراحل التكامل والتعاون االقتصــادي بين دول المجلس، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها 
بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين األولى من قيام المجلس، وتشمل على وجه الخصوص: 

1. تحقيق المواطنة االقتصادية لمواطني دول المجلس.

2. تحقيق التكامل االقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءًا بإقامة منطقة التجارة 
النقدي  باالتحاد  وانتهاًء  المشتركة،  الخليجية  السوق  استكمال  ثم  الجمركي،  االتحاد  ثم  الحرة، 

قامة المؤسسات المشتركة الالزمة لذلك. واالقتصادي. واإ

3. تقريب وتوحيد األنظمة والسياسات واالستراتيجيات في المجاالت االقتصادية والمالية والتجارية.

4. ربط البنى األساسـية بدول المجلس، السيما في مجاالت المواصالت والكهرباء والغاز، وتشجيع 
إقامة المشاريع المشتركة.

االتفاقية االقتصادية لعام 2001
تمشيًا مع تطورات العمل المشترك خالل العقدين األولين من عمـر المجلس، والمستجدات   
والتحديات الدولية في المجال االقتصادي، أقّر المجلس األعلى في دورته الثانية والعشرين )مسقط، 
ديسمبر 2001( االتفاقية االقتصادية بين دول المجلس، وقد نقلت االتفاقية الجديدة أسلوب العمل 
شمولية  أكثر  أنها  كما  محددة،  وبرامج  آليات  وفق  التكامل  طور  إلى  التنسيق  طور  من  المشترك 

بمعالجتها للموضوعات التالية:

1. االتحاد الجمركي لدول المجلس.

األخرى  االقتصادية  والمجموعات  الدول  مع  المجلـس  لـدول  الدوليـة  االقتصادية  العالقات   .2
والمنظمات الدولية واإلقليمية، وتقديم المعونات الدولية واإلقليمية.

3. السوق الخليجية المشتركة حيث تشمل تحديد مجاالت المواطنة االقتصادية.

4. االتحاد النقدي االقتصادي.

5. تحسين البيئة االستثمارية في دول المجلس.

6. التكامل اإلنمائي بين دول المجلس، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد 
الطبيعية، والتنمية الزراعية، وحماية البيئة، والمشروعات المشتركة.

وتفعيل  األساسي،  التعليم  لزامية  واإ األمية  ومحو  التعليم،  ذلك  في  بما  البشرية،  الموارد  تنمية   .7
االستراتيجية السكانية، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل.



 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م77 

8. البحث العلمي والتقني وتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية، وحماية الملكية الفكرية.

9. التكامل في مجاالت البنية األساسية، بما في ذلك النقل واالتصاالت والتجارة اإللكترونية.

       باإلضافة إلى ذلك، تضمنت االتفاقية االقتصادية في فصلها الثامن آليات للتنفيذ والمتابعة 
وتسوية الخالفات، حيث نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام 

االتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقًا ألحكامها.

اإلنجازات الرئيسـة
1. قيام المجلس النقدي الخليجي، ودخول اتفاقية االتحاد النقدي، والنظام األساسي للمجلس النقدي 
حيز النفاذ في 27 مارس 2010م في الدول األعضاء األطراف، حيث بارك المجلس األعلى 
في دورته الثالثين )ديسمبر 2009م( مصادقة الدول األعضاء في اتفاقية االتحاد النقدي على  
األعضاء  بالدول  الخارجية  وزراء  والمعالي  السمو  أصحاب  قبل  من  توقيعها  تم  التي  االتفاقية 
باالتحاد النقدي وهي )مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت( وذلك 
على هامش الدورة )111( للمجلس الوزاري )يونيه، 2009م(. وتم تأسيس المجلس النقدي في 

مارس 2010م. 

2. تم في ديسمبر 2007 إعالن قيام السوق الخليجية المشتركة بعد إستكمال متطلباتها الرئيسة، 
وذلك اعتبارًا من األول من يناير 2008.

3. تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين:

)أ( إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس اعتبارا من مارس 1983م، األمر الذي أدى إلى 
السلع  معاملة  ومعاملتها  جمركية  رسوم  دون  المجلس  دول  بين  الوطنية  السلع  انتقال  حرية 

الوطنية، ضمن ضوابط معينة. 

)ب( إقامة االتحـاد الجمركـي لـــدول المجلــس اعتبــارًا من األول من يناير2003م، والذي يقضي 
غير  أو  جمركية  قيود  دون  المجلس  دول  بين  السلع  انتقال  وحرية  الجمركية  التعرفة  بتوحيد 

جمركية.

4.إبرام االتفاقية االقتصادية بين دول المجلس لعام 2001 والتي صادقت عليها جميع دول المجلس.

5. تبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقًا للسياسات الوطنية في الدول األعضاء، ومن 
والصناعة  والسكان  والتنمية  التخطيط  مجاالت  في  األعلى  المجلس  الصادرة عن  الوثائق  ذلك 

والبترول والزراعة. 
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6. توحيد القوانين واألنظمة واإلجـراءات في المجاالت االقتصادية، حيث أقّر المجلس األعلى نحو 
أربعين قانونًا موحدًا، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي. 

الفني واالقتصادي بين دول المجلس  التعاون  7. بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد 
وخفض النفقات، ومن هذه المؤسسات :

مؤسسة الخليج لالستثمار.  •

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.  •

مركز التحكيم التجاري.  •

مكتب براءات االختراع.  •

المكتب الفني لالتصاالت.  •

الشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف اآللي بدول المجلس.  •

تأسيس هيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة.   •

مكتب األمانة الفنية لمكافحة اإلغراق.  •

مكتب سكرتارية مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس.    •

المركز االحصائي لدول مجلس التعاون.  •

8. تنسيق المواقف على الساحة االقتصادية الدولية، والتفاوض الجماعي والحوار االقتصادي مع 
الدول والمجموعات االقتصادية كاالتحاد األوروبي والواليات المتحدة واليابان والصين.

9. التعاون والتنسيق في مجال الهياكل األساسية من طرق ومواصالت واتصاالت، وفي مجال 
المشاريع المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، والعمل على تنفيذ مشروع سكة حديد دول 

مجلس التعاون.

10. التعاون على مختلف المستويات وفي شتى الميادين االقتصادية من تقنية، وبنكية، بنكية، 
وموضوعات نقدية ومالية، ومسوح إحصائية، ومؤتمرات للصناعيين ورجال األعمال إلى ندوات 

ودراسـات في مجاالت النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة، على سبيل المثال.
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 الفصل الثاني
التعاون املالي واالقتصادي

       تبذل لجنة التعاون المالي واالقتصادي، التي أنيط بها متابعة تنفيذ االتفاقية االقتصادية، 
جهودًا حثيثة ومتواصلة لتنفيذ توجيهات اصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس وتحقيق طموحاتهم 
وتطلعات شعوبهم، وتحويلها إلى واقع عملي ملموس. فلقد أقّر المجلـس األعلى العديد من القرارات في 
جميع المجاالت : االقتصـادية، الصناعيـة، التجاريـة، المواصـالت، االتصاالت ، التعاون الكهربائي، 
والتنمية البشرية والتخطيط، التي لها أثر كبير في دفع العمل الخليجي المشترك خطوات واسعة نحو 

التكامل، وتشمل:

أواًل : اإلتحاد الجمركي 
       أقّر المجلس األعلى إقامة اإلتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اعتبارًا من األول من يناير 
2003م. وتم إنشاء هيئة لإلتحاد الجمركي، بدأت أعمالها في األول من يونيه 2012م، وذلك بهدف 
والحماية  الجمركية،  الحصيلة  توزيع  آلية  تشمل  التي  الجمركي،  اإلتحاد  إنشاء  متطلبات  استكمال 
الجمركية، والتعامل مع السلع األمريكية التي تستورد من خالل مملكة البحرين وسلطنة عمان، وحماية 
الوكيل المحلي، وتوحيد اإلجراءات الجمركية، ومنتجات المصانع الوطنية في المناطق الحرة. وتعتبر 

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(

إجمالي الناتج القومي 2014 م
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مهام هيئة اإلتحاد الجمركي برنامجًا زمنيًا لتطبيق الوضع النهائي لإلتحاد الجمركي بكامل متطلباته 
في األول من يناير 2015م.

ثانيًا : املواطنة االقتصادية 
       أدركت دول مجلس التعاون منذ بداية تكوينه، أهمية المواطنة االقتصادية التي تنطلق من 
مبدأ المساواة التامة في  المعاملة بين مواطني دول المجلس دون تفريق أو تمييز في جميع المجاالت 
االقتصادية، بل جعلته الركيزة األساسية والعمود الفقري ألي عمل اقتصادي مشترك. حيث كان للجنة 
التعاون المالي واالقتصادي دور فعال ومؤثر إزاء القـــرارات االقتصادية الصادرة عن المجلـس األعلى 
بهـذا الشـأن. وخالل الفترة الماضية تم اتخاذ العديد من القرارات االقتصادية واالجتماعية والسكانية 

والبيئية التي تصب في هذا االتجاه نذكر على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

السكنية  األغراض  لمختلف  األعضاء  الدول  في  للعقار  المجلس  دول  مواطني  تملك  إطالق   )1(
االتفاقية  من   )8( المادة  نصت  إذ  عديدة  بخطوات  العقار  بتملك  السماح  مّر   : واالستثمارية 
من    )3( المادة  مثلها  ونصت  العقار.  بتملك  السماح  على  1981م  لعام  الموحدة  االقتصادية 
المجلس في  المعاملة بين مواطني دول  المساواة في  لعام 2001م على  االتفاقية  االقتصادية 

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(

إجمالي عدد مواطني دول املجلس املتملكني للعقارات بدول املجلس األخرى 

حتى عام 2014 م
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تملك العقار مع وجود لعدد من الضوابط المقيدة خاصة فيما يتعلـق بتملك األراضي الخام، وقد 
تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجيًا، حيث صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة 

والعشرين للمجلس األعلى )الدوحة، ديسمبر 2002م( خلوا من معظم تلك القيود.

)2( وقف العمل بالقيود على ممارسـة مواطني دول المجلـس لألنشطة االقتصادية والمهن الحرة بالدول 
)الدوحة، ديسمبر 2007م( وقف  الثامنة والعشرين  المجلس األعلى في دورته  أقّر  األعضاء: 
العمل بهذه القيود، والنص بداًل عن ذلك على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول 

المجلس في ممارسة المهن والحرف واألنشطة االقتصادية واالستثمارية والخدمية.

)3( مّد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس : أقّر المجلس األعلى في دورته الخامسة والعشرين 
مظلة  لمّد  واالقتصادي  المالي  التعاون  لجنة  اقترحتها  التي  اآللية  ديسمبر 2004م(  )المنامة، 
العاملين خارجها في دول المجلس  التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها  الحماية 

األخرى في القطاعين العام والخاص.   

)4( اعتماد قواعد ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة وفقًا للصيغة المعدلة: 
أقّر المجلس األعلى في دورته الثامنة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2007م( تعديل قواعد ممارسة 
الخليجية  السوق  متطلبات  مع  يتوافق  بما  والجملة،  التجزئة  تجارة  مجالي  في  التجاري  النشاط 

المشتركة.

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(

الناتج املحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون باألسعار الجارية
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)5( السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بموجب قرار المجلس األعلى في 
دورته الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010(.

ثالثًا : التعاون يف املجاالت املصرفية
توحيد  أهمية  المجلس برزت  التي حققتها دول  االقتصادية  المعطيات واالنجازات        في ظل 
لتحقيق هذا  العمل  الـدول األعضــاء. وبدأ  المصرفي في  العمـل  الرقابة واإلشـــراف على  ممارسـات 
المشترك  العمل  لنموذج  العام  بإعداد اإلطار  للقيام  استشارية متخصصة  تكليف جهة  الهدف، وتم 
لتقريب وتوحيد النظام المصرفي بدول المجلس. وتم االنتهاء من إعداد وثيقة “المعايير االسترشادية 
للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” من قبل لجنة اإلشراف والرقابة 
على الجهاز المصرفي بدول المجلس. وقد اعتمدت لجنة محافظـي مؤسسـات النقـد والبنوك المركـزية 
بدول المجلـس هـذه الوثيقـة، وقررت في شـهر سبتمبر 2013م تمديد فترة العمل بهذه المعايير بصفة 
استرشادية لمدة سنتين اعتبارًا من 19 مارس 2014م، وذلك تمهيدًا لمراجعتها وموائمتها مع تطورات 

بازل 3. 

     وألهمية آلية تبادل المعلومات االئتمانية بين مراكز المعلومات االئتمانية في دول المجلس، 

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(

الناتج املحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون باألسعار الجارية يف الرتتيب العاملي، 2014م
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قررت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في شهر أكتوبر 2014م تشكيل 
فريق عمل من مراكز المعلومات االئتمانية او ما يعادلها بدول المجلس للقيام بوضع اإلطار الشامل 

والخطة المستقبلية آللية تبادل المعلومات االئتمانية بين الدول األعضاء.

      كما ارتأت دول المجلس أهمية ربط أنظمة المدفوعات لتسريع حركة انتقال التجارة واالستثمارات، 
وتم تكليف جهة استشارية للقيام بإعداد دراسة إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس. 
النقد  مؤسسات  محافظي  لجنة  من  وبإشراف  المجلس  بدول  المدفوعات  لنظم  الفنية  اللجنة  وتعمل 
والبنوك المركزية على متابعة تنفيذ الدراسة التي يتوقع استكمالها قبل نهاية عام 2015م. كما تم تعزيز 
وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف اآللي بدول المجلس، واالتفاق على اعتماد معايير 
مشتركة للبطاقات الذكية في الدول األعضاء، باإلضافة للعمل على دراسة طرق االتصال الحديثة 

إلختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف اآللي.

       باإلضافة إلى ذلك، تتعاون لجنة مدراء المعاهد المصرفية بشكل وثيق في مجال تدريب وتأهيل 
الموارد البشرية في القطاع المصرفي.

رابعًا : تقريب وتوحيد السياسات املالية واالقتصادية 
)1( العمل المتواصل لتقريب وتوحيد األنظمة المالية والمصرفية في دول المجلس.

معدالت  وتشمل  النقدي،  االتحاد  لنجاح  تقاربها  يلزم  التي  االقتصادي  األداء  معايير  إعتماد   )2(

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(
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التضخم، أسـعار الفائدة، مدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية، نسبة العجز السنوي في المالية 
الحكومية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

)3( إعتماد المعايير االسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون وذلك من قبل لجنة 
بصفة  بها  والعمل  )مارس 2012م(  المجلس  بدول  المركزية  والبنوك  النقد  محافظي مؤسسات 

إسترشادية لمدة سنتين تمهيدًا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

المجلس  دول  بين  واالقتصادي  الفني  التعاون  تأكيد  بغية  المشتركة  الخليجية  المؤسسات  بناء   )4(
وخفض النفقات ومن هذه المؤسسات:

* هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.

* مركز التحكيم التجاري.

* الشبكة  الخليجية للربط بين شبكات الصرف اآللي بدول المجلس.

* هيئة الربط الكهربائي.

)5( تنسيق المواقف على الساحة االقتصادية الدولية، والتفاوض الجماعي والحوار االقتصادي مع 
الدول والمجموعات االقتصادية كاإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية واليابان والصين. 

)6( العمـل على توحيد القوانين واألنظمة واإلجـراءات في المجاالت االقتصادية، حيث أقّر المجلس 
األعلى نحو )40( قانونًا موحدًا، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي.

)7( توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي لدول المجلس.

خامسًا: تكامل األسواق املالية بدول املجلس
       في ظل المعطيات واإلنجازات التي حققتها دول المجلس في كافة المجاالت وال ســيما في المجال 
االقتصادي بداية من قيام منطقة التجارة الحرة في عام 1983م، ثم انطالق االتحاد الجمركي في 
بداية 2003م، واإعالن السوق الخليجية المشتركة اعتبارًا من يناير 2008م، والسير قدمًا في اإلتحاد 
النقدي ودخول اتفاقية اإلتحاد النقدي حيز النفاذ في 27 فبراير 2010م، وقيام المجلس النقدي، وبدء 
طـالق العملــة الموحدة، برزت أهمية تكامل األسواق، التي  تنفيذ مهامه، تمهيدًا لقيام البنك المركــزي واإ
نصت عليها االتفاقية االقتصادية لدول مجلس التعاون. وهذا ما أكد عليه المجلس األعلى في دورته 
الثالثين )الكويت، ديسمبر 2009( “بتكليف اللجان الوزارية المعنية، كل فيما يخصه، بوضع اآلليات 
الالزمة لتفعيل المادة )5( من االتفاقيـة االقتصـادية بشــأن تعزيز بيئة االســـتثمار بين دول المجلس، 
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والمادة )12( الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة االستثمارات البينية التي تسهم في 
تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجاالت، واقتراح الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي 

تعترضها”.

       وسعيًا لتحقيق التكامل في األسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة 
األسواق  جميع  في  والتداول  االستثمار  من  واالعتباريين  الطبيعيين  المجلس  دول  مواطني  وُيمّكن 
المالية بدول المجلس بيسر وسهولة، ودون تفريق أو تمييز في المعاملة ويتيح لهذه األسواق تحقيق 
التي لها دور هام في  التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات  مزيد من 
تعزيز مسـيرة النمو االقتصـادي بدول المجلـس، وتنفيذًا لقـرار المجلس األعلى المشار إليه، وبناء على 
اقتراح من معالي األمين العام لمجلس التعاون، وتوصية من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة 
المنعقدة في مارس 2010م بتشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء  المالية بدول المجلس  لألسواق 
مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري، قرر 
المجلس الوزاري في دورته )115، مايو 2010( تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات 
الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري، يكون من مهامها 

واختصاصاتها ما يلي:

توحيد السياسات واألنظمة المتعلقة باألسواق المالية سعيًا لتكاملها، تنفيذًا للفقرة )3( من المادة   •
من  قرارات  من  ويصدر  وما صدر  التعاون،  مجلـس  دول  بين  االقتصـادية  االتفاقية  من   )5(

المجلس األعلى بهذا الشأن.

تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه المادة )3( من االتفاقية والتي تنص   •
على أن “يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون واالعتباريون في أي دولة من الدول األعضاء 
نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجاالت االقتصادية”، بما في ذلك تداول 

األسهم وتأسيس الشركات.

       وفي ضوء ما أوكل لها من مهام واختصاصات شكلت اللجنة الوزارية لجنة عالية المستوى 
من رؤساء هيئات األسواق المالية )أو من يعادلهم( القتراح اآلليات الالزمة لتنفيذ تلك المهام، واقتراح 
خطة عمل اللجنة الوزارية ضمن برنامج زمني لتحقيق التكامل بين األسواق المالية بدول المجلس. 
وشرعت اللجنة في تنفيذ مهامها، حيث قررت في اجتماعها األول )يونيه 2010م( تشكيل ست فرق 

عمل، هي :  

)1( فريق عمل اإلدراج واإلفصاح والحوكمة. 
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)2( فريق عمل اإلصدارات األولية واالكتتابات في األسواق المالية.

)3( فريق عمل الربط والتقاص.  

)4(  فريق عمل األدوات المالية. 

)5(  فريق عمل اإلشراف والرقابة على األسواق المالية .

)6( فريق عمل مؤسسات السوق المالية.

           وقد توصلت اللجنة الوزارية لألسواق المالية في اجتماعها الثاني )دبي، 16 يونية 2011م( 
إلى قواعد موحدة إلدراج األوراق المالية )األسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق االستثمار( 
إلعتمادها  األعلى  للمجلس  برفعها  الوزاري  للمجلس  وأوصت  المجلس،  بدول  المالية  األسواق  في 
والعمل بها بصفة استرشادية، على أن تقوم الدول األعضاء برفع تقارير دورية كل ستة أشهر عن 
تطبيقها ومقترحاتها لتحسين وتطوير هذه القواعد تمهيدًا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. وفي 
دورته الثانية والثالثين )الرياض، ديسمبر 2011م( اعتمد المجلس األعلى هذه القواعد، حيث قرر :

)أ( اعتماد القواعد الموحدة إلدراج األوراق المالية في األسواق المالية بدول المجلس وهي:      

القواعد الموحدة إلدراج األسهم في األسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  •

القواعد الموحدة إلدراج السندات والصكوك في األسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج   •
العربية.

القواعد الموحدة إلدراج وحدات صناديق االستثمار في األسواق المالية بدول مجلس التعاون   •
لدول الخليج العربية.

)ب( العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدًا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.       

        في عام 2012م، توصلت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق 
المالية بدول المجلس إلى عدد من القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل األسواق المالية بدول 
المجلس والتي اعتمدها مقام المجلس األعلى في دورته الثالثة والثالثين )البحرين، ديسمبر 2012م(، 

حيث قرر ما يلي: 

الخليج  لدول  التعاون  بدول مجلس  المالية  األسواق  في  األسهم  لطرح  الموحدة  القواعد  إعتماد   .1
العربية، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدًا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
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اعتماد قواعد اإلفصاح الموحدة لألوراق المالية المدرجة في األسواق المالية بدول مجلس التعاون   .2
بها  لمراجعتها والعمل  تمهيدًا  لمدة سنتين  بها بصفة استرشادية  العربية، والعمل  الخليج  لدول 

بصفة إلزامية.

إعتماد المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في األسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول   .3
الخليج العربية، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدًا لمراجعتها والعمل بها بصفة 

إلزامية.

      وفي عام 2013، توصلت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق 
المالية بدول المجلس إلى عدد من القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل األسواق المالية بدول 
المجلس، التي اعتمدها المجلس األعلى في دورته الرابعة والثالثين )الكويت، ديسمبر 2013( بصفة 

استرشادية لمدة سنتين، تمهيدًا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. وهي :

مشروع القواعد الموحدة إلصدار وطرح وحدات صناديق االستثمار في األسواق المالية بدول   .1
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مشروع القواعد الموحدة لإلشراف والرقابة على التداول في األسواق الماية بدول المجلس.  .2

مشروع القواعد الموحدة إلصدار وطرح السندات والصكوك في األسواق المالية بدول المجلس.  .3

      كما اعتمد المجلس األعلى ما اوصت به اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس الجهات المنظمة 
لألسواق المالية بدول المجلس بإستمرار العمل بالقواعد الموحدة إلدراج األوراق المالية بدول المجلس 
بصفة استرشادية لمدة سنة واحدة إضافية تمهيدًا لمراجعتها والعمل بها بصفة ملزمة، وايضا االستمرار 
في تطبيق القواعد الموحدة إلدراج وحدات صناديق االستثمار في األسواق المالية بشكل استرشادي 

لمدة سنتين إضافيتين تمهيدًا لمراجعتها والعمل بها بصفة الزامية.

     وفي عام 2014م، قرر المجلس األعلى استمرار العمل بصفة استرشادية بجميع القواعد والمبادئ 
الموحدة لتكامل األسواق المالية بدول المجلس والتي سبق وأن اعتمدها، ولذلك لحين االنتهاء من 
إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل األسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من موائمتها 

وتوافقها مع بعضها البعض.

سادسًا: مجموعة العمل املالي ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
)فاتف( واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة

      تشارك األمانة العامة لمجلس التعاون في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل 
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األموال وتمويل اإلرهاب )فاتف(. وبهدف تحقيق األهداف المرجوة من مشاركة مجلس التعاون، تقوم 
وتمويل  األموال  لمكافحة غسل  الوطنية  اللجان  األعضاء، من خالل  الدول  بتزويد  العامة  األمانة 
اإلرهاب، بجميع الوثائق المتعلقة باالجتماعات، والتنسيق معها قبل وأثناء االجتماعات لطرح وجهة 
نظر دول المجلس وحماية مصالحها. وتتمتع االمانة العامة لمجلس التعاون بصفة عضو مراقب في 
اللجنة اإلقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مينافاتف( ومجموعة 

اإليجومونت لوحدات المعلومات المالية.
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الفصل الثالث
االحتاد النقدي والعملة املوحدة

أواًل : األهداف  
      بدأت فكرة إصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون مع نشـأة المجلــس، حيث نصت االتفاقية 
االقتصادية الموحدة 1981م، في مادتها الثانية والعشرين على “ العمل على توحيد العملة لتكون 
متممة للتكامل االقتصادي المنشود فيما بينها”. ثم جاءت االتفاقية االقتصادية لدول مجلس التعاون، 
المادة  التعاون. حيث نصت  لدول مجلس  االقتصادي  التكامل  برامج  اتمام  أهمية  لتبرز  2001م، 
“4” من الفصل الثالث من االتفاقية االقتصادية بأن “تقوم الدول األعضاء وفق جدول زمني محدد 
بتحقيق متطلبات هذا االتحاد بما في ذلك إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول األعضاء في 
كافة السياسات االقتصادية، ال سيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية، ووضع معايير 
معدالت  مثل  والنقدي،  المالي  االستقرار  لتحقيق  األهمية  ذات  االقتصادي  األداء  معدالت  لتقريب 

العجز والمديونية واألسعار”.

      يشكل اإلتحاد النقدي اللبنة األخيرة في مشروع التكامل االقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله 
تصبح الدول األعضاء فعليًا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي. ونظرًا للطبيعة اإلستراتيجية 
لمشروع اإلتحاد النقدي فإن من المتوقع أن تتحقق من خالله منافع قصيرة األجل وأخرى متوسطة 
الدول  صرف  بأسعار  المتعلقة  التحويل  رسوم  إلغاء  األجل  القصيرة  المنافع  من  األجل.  وطويلة 
األعضاء فيما بينها وهذا األمر سيخفض تكاليف التبادل التجاري بين الدول األعضاء، كما سيرفع 
من مستوى التجارة البينية، ويساهم في رفع مستوى التنافسية، كون قطاع األعمال في جميع الدول 
األعضاء سيتعامل مع أسواق الدول األعضاء كسوق واحدة سواًء من خالل النفاذ إلى هذه األسواق أو 
من خالل التسعير بعملة واحدة. أما المنافع اإلستراتيجية لمشروع اإلتحاد النقدي، فهي األكثر أهمية، 
ومنها، أن اإلتحاد النقدي يفرض ارتباط دول المجلس فعليًا بسياسة نقدية واحدة وسياسة سعر صرف 
واحدة، وهذا األمر يقلل من احتماالت التباعد االقتصادي بين دول المجلس نتيجة الحتماالت عدم 
تجانس السياسات االقتصادية فيما بينها في المستقبل البعيد. كما أن لالتحاد النقدي إنعكاسات مباشرة 
محتملة على معدالت النمو االقتصادي، والتوظيف، وسهولة انتقال االستثمارات بين دول المجلس، 

وزيادة تنافسية دولة المجلس في استقطابها لالستثمارات األجنبية.
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المكاسب السياسية لإلتحاد النقدي

     ستجسد العملة الموحدة هوية اقتصادية واحدة للدول األعضاء، وترجمة لإلخاء السياسي والقيم 
المشتركة لمواطنيها، ناهيك عن أنها رمز للتكامل وخطوة عملية لتحقيق المواطنة الخليجية. كما أن 
اإلتحاد النقدي، سيزيد من الحضور والتأثير العالمي للدول األعضاء في المحافل الدولية ومؤسسات 

صنع القرار االقتصادي العالمي.

المكاسب االقتصادية

     يؤمل أن يحقق التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون العديد من  المكاسب على الصعيد 
االقتصادي ومنها:

تنويع خيارات السياسة النقدية وسياسات أسعار الصرف.  .1

تطوير البنية المؤسساتية للسياسات االقتصادية المشتركة.  .2

تعزيز االستقرار المالي والنقدي.  .3

تخفيض تكاليف رسوم تحويل العمالت والرسوم المصرفية األخرى.  .4

القوة  وارتفاع  السوق  التساع  واألجنبي  المحلي  لالستثمار  األعضاء  الدول  اقتصادات  جاذبية   .5
دول  لتكتل  المستثمرين  على  االقتصادية  المخاطر  وانخفاض  المنطقة  دول  لسكان  الشرائية 

المجلس في منطقة عملة واحدة.

ارتفاع حجم البينية بين دول المجلس في المعامالت التجارية بسبب انتفاء مخاطر تقلبات العملة   .6
وتكاليف المعامالت للمصدرين والموردين.

استقرار معدالت التضخم واستقرار المستوى العام لألسعار.  .7

تعزيز ممارسات االنضباط المالي من خالل مراقبة عجز الموازنات العامة ومستوى الدين العام.  .8

توسيع جغرافية القطاع المالي، مما يوجد فرصًا أكبر للممولين والمستفيدين من التمويل.  .9

سهولة االندماج واالستحواذ.  .10

ثانيًا : متطلبات االتحاد النقدي
       يتطلب تحقيق االتحاد النقدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العمل على تأهيل 
االتحاد  نجاح  فإن  وعليه  والفعالية.  الكفاءة  أسس  على  الالزمة،  والتشريعية  المؤسساتية  المنظومة 
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النقدي وديمومته يرتكز إجمااًل على توافر ما يلي:

)1( اإلرادة السياسية

دول  قادة  قبل  من  كبير  باهتمام  الموحدة  العملة  صدار  واإ النقدي  اإلتحاد  مشروع  يحظى       
المجلس،تجسد هذا اإلهتمام من خالل المتابعة المباشرة والدعم الواضح من خالل عدد من القرارات 
التي انعكست على مسيرة اإلتحاد النقدي، وسجلت ترجمة واضحة للرؤية واإلرادة السياسية نحو تحقيق 

اإلتحاد النقدي، كما يلي :

األعلى  المجلس  أقّر  ديسمبر 2001م(،  )مسقط،  األعلى  للمجلس  والعشرين  الثانية  الدورة  في   •
صدار العملة الموحدة والقاضي بتطبيق  لمجلس التعاون البرنامج الزمني إلقامة اإلتحاد النقدي واإ
الدوالر مثبتًا مشتركًا لعمالت دول المجلس في المرحلة الحالية قبل نهاية عام 2002م، وأن 
تعمل الدول األعضاء على اإلتفاق على معايير التقارب المالية والنقدية والتي تم اعتمادها من 
لجنة التعاون المالي واالقتصادي في اجتماعها الثالث والسبعين )مايو 2007م( بتفويض من 

المجلس األعلى في دورته السابعة والعشرين )الرياض، ديسمبر 2006م(.

• بنهاية عام 2002م، أتمت الدول األعضاء ربط أسعار صرف عمالتها الوطنية بالمثبت المشترك 
)الدوالر األمريكي( تطبيقًا للفقرة األولى من قرار المجلس األعلى المشار إليه، غير أن دولة 
الكويت في مايو 2007م، وألسباب شرحتها في خطاب موجه لألمانة العامة، عدلت عن هذا 

الربط واستبدلته باالرتباط بسلة من العمالت.

• خالل الفترة من عام 2002 وحتى عام 2005م، عملت كل من لجنة التعاون المالي واالقتصادي 
ولجنة المحافظين على استكمال بحث معايير األداء االقتصادي ذات العالقة باالستقرار المالي 
والنقدي الالزم تقاربها لنجاح االتحاد النقدي، والنسب المتعلقة بهذه المعايير، ومكوناتها وكيفية 

احتسابها، والوصول إليها، واإلتفاق على ذلك في موعد أقصاه نهاية 2005م. 

• في دورته السادسة والعشرين )أبوظبي، ديسمبر 2005م(، اعتمد المجلس األعلى معايير التقارب 
ومكوناتها. كما اتفقت لجنة التعاون المالي واالقتصادي ولجنة المحافظين في اجتماعها المشترك 
الخامس )أكتوبر 2005( على مهام السلطة النقدية المشتركة في ظل قيام االتحاد النقدي وأن 
تكون هذه السلطة مستقلة في قراراتها، وأن تبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي 

خليجي.

• في دورته السابعة والعشرين )الرياض، ديسمبر 2006م(، أخذ المجلس األعلى علمًا بما أبدته 
صدار العملة الخليجية الموحدة  سلطنة ُعمان حول موقفها تجاه البرنامج الزمني لالتحاد النقدي واإ
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والمتضمن عدم تمكن السلطنة من االنضمام، وأنها ال تمانع في الوقت ذاته من استمرار بقية 
في  االستمرار  على  األعلى  المجلس  أكد  السياق،  هذا  وفي  المشروع.  في  األعضاء  الدول 
البرنامج  وفق  المجلس  لدول  الموحدة  العملة  صدار  واإ النقدي  االتحاد  إقامة  استكمال خطوات 
المعنية بتكثيف الجهود لالتفاق على األنظمة والوثائق الالزمة  اللجان  المقرر،وتوجيه  الزمني 

لذلك.

• في مايو 2007م، والستكمال ما ورد في الفقرة الثانية من البرنامج الزمني إلقامة اإلتحاد النقدي 
والسبعين  الثالث  اجتماعها  في  المحافظين  ولجنة  واالقتصادي  المالي  التعاون  لجنة  اعتمدت 
النسب الخاصة بمعايير التقارب والمراد تحقيقها وكيفية حسابها والوصول إليها وذلك بتفويض 

من المجلس األعلى في دورته السابعة والعشرين )الرياض، ديسمبر 2006م(.

• في دورته الثامنة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2007م(، وّجه المجلس األعلى لجنة التعاون المالي 
واالقتصادي ولجنة المحافظين “بوضع برنامج مفصل الستكمال متطلبات االتحاد النقدي ورفعه 
إلى الدورة التاسعة والعشرين”. وتنفيذًا لذلك، أوصت لجنة التعاون المالي واالقتصادي ولجنة 
المحافظين بأن يحّدد المجلس النقدي البرنامج الزمني إلصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول. 

وقد اعتمد المجلس األعلى ذلك.

• في دورته التاسعة والعشرين )الكويت، ديسمبر 2008م(، اعتمد المجلس األعلى اتفاقية االتحاد 
على  بالمصادقة  األعضاء  الدول  تقوم  أن  على  النقدي،  للمجلس  األساسـي  والنظام  النقدي 
االتفاقية في أسرع وقت ممكن تمهيدًا إلقامة المجلس النقدي وتمكينه من القيام بمهامه في موعد 
أقصاه نهاية 2009م. كما فّوض المجلس األعلى المجلس الوزاري بالتوقيع على االتفاقية بعد 
اختيار المقر الدائم للمجلس النقدي، آخذًا بعين االعتبار الطلبات المقدمة من الدول األعضاء 

الستضافة المقر.

• في مارس 2009م، وبناء على تفويض المجلس األعلى في دورته التاسعة والعشرين )مسقط، 
للمجلس  الدائم  المقر  اختيار  بعد  االتفاقية  على  بالتوقيع  الوزاري  للمجلس  2008م(  ديسمبر 
ناقش  المقر،  إلستضافة  األعضاء  الدول  من  المقدمة  الطلبات  االعتبار  بعين  آخذًا  النقدي، 
المجلس الوزاري في دورته )110( موضوع اختيار المقر الدائم للمجلس النقدي والتوقيع على 
للمجلس  الحادي عشر  التشاوري  اللقاء  إلى  المقر  موضوع  رفع  وقرر  النقدي  االتحاد  اتفاقية 

األعلى، إلتخاذ قرار بشأنه.

• في القمة التشاورية الحادية عشرة للمجلس األعلى )مايو 2009م(، تم إختيار الرياض مقرًا دائما 
للمجلس النقدي.
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)مسقط،  والعشرين  التاسعة  دورته  في  األعلى  المجلس  تفويض  على  بناء  يونيه 2009م،  في   •
ديسمبر 2008م( للمجلس الـوزاري بالتوقيع على االتفاقية، تم التوقيع على اتفاقية االتحاد النقدي 
من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بالـدول األعضاء باالتحاد النقدي وهي مملكة 
البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، وذلك على هامش الدورة الحادية 

عشرة بعد المائة للمجلس الوزاري )يونيه 2009م(.

• في دورته الثالثين )الكويت، ديسمبر 2009م(، بارك المجلس األعلى مصادقة الـدول األعضاء 
األطراف في اتفاقية اإلتحاد النقدي على االتفاقية، ووجه بسرعة إقامة المجلس النقدي وفقًا لهذه 
اإلتفاقية والنظام األساسي للمجلس النقدي، كما كلف مجلس إدارة المجلس النقدي بتكثيف العمل 
إلنجاز المهام الموكلة إليه بموجب اتفاقية اإلتحاد النقدي وتحديد البرنامج الزمني إلصدار العملة 

الموحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك.

• في يناير 2010م، استكملت دول المجلس األعضاء في اتفاقية االتحاد النقدي المصادقة على 
اتفاقية االتحاد النقدي.

• في 27 فبراير 2010م، دخلت اتفاقية اإلتحاد النقدي حيز النفاذ.

مجلس  وعقد  النفاذ،  حيز  النقـدي  للمجلـس  األســاسـي  النظــام  دخل  2010م،  مارس   27 في   •
إدارة المجلس النقدي أول اجتماع له في 30 مارس 2010م بمدينة الرياض بالمملكة العربية 

السعودية.

)2( تجانس الهياكل االقتصادية للدول األعضاء

     تعتبر الدول األعضاء مرشحًا طبيعيًا لتحقيق اإلتحاد النقدي، فتجانس هياكلها االقتصادية يجعل 
منها نسيجًا اقتصاديًا قادرًا على التعامل مع القرار االقتصادي الواحد.

)3( التقارب المالي والنقدي

     من المرتكزات األساسية لإلتحاد النقدي، ضرورة أن تحاكي اقتصادات الدول األعضاء بعضها 
البعض في سلوكها المالي والنقدي، وذلك حتى يتسنى تحقيق كفاءة السياسة النقدية الموحدة. وقد 
اتفقت الدول اأَلعضاء على عدد من المتغيرات التي تضمن تحقيق درجة عالية من التقارب المالي 

والنقدي وهي كما يلي:

معيار التضخم 

     يجب أن ال يزيد معدل التضخم في أي من الدول األعضاء عن المتوسط المرجح )بحجم الناتج 
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المحلي اإلجمالي( لمعدالت التضخم في دول المجلس زائدًا نقطتين مئويتين )%2(.

سعر الفائدة 

      يجب أن ال يزيد سعر الفائدة في أي من الدول األعضاء عن متوسط أدنى ثالثة أسعار للفائدة 
قصيرة األجل )لمدة ثالثة أشهر( في دول المجلس زائدًا نقطتين مئويتين.

كفاية احتياطيات الســلطة النقدية من النقد األجنبي لتغطية الــواردات السـلعية 

     يجب أن تكون  احتياطيات السلطة النقدية في كل دولة كافية لتغطية تكلفة وارداتها السلعية 
لمدة ال تقل عن أربعة أشهر.

نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

    يجب أن ال تزيد نسبة العجز السنوي عن 3% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )طالما كان 
متوسط سعر نفط سلة األوبك في حدود السعر المقبول(.

نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

     يجب أن ال تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60%، وال تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة 
المركزية 70% من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي.

)4( توافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية االتحاد النقدي

     يتطلب دخول الدول األعضاء في االتحاد النقدي، اتخاذ عدد من اإلجراءات التي تضمن تحقيق 
درجة عالية من التقارب التشريعي بما يضمن فعالية اإلتحاد النقدي وتنفيذ سياساته. وقد نصت  اتفاقية 
اإلتحاد النقدي على ذلك في المادة )17( “على الدول األعضاء اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات 
لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها األنظمة األساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه االتفاقية 
بما يسـمح للبنك المركـزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه. وتلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره 

البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي”.

)5( المشاريع التكاملية األخرى

     إن ضمان تحقيق الفائدة القصوى من االتحاد النقدي، يتطلب إكتمال تنفيذ مشروعي اإلتحاد 
الجمركي والسوق المشتركة. وقد خطت الدول األعضاء خطوات هامة في تنفيذ هذين المشروعين 

الهامين.
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)6( تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها الالزمة للعملة الموحدة

    يتطلب وجود عملة موحدة نظام مدفوعات موحد لتسوية المعامالت المالية التي تتم بهذا العملة 
بصفة آنية كما لو كانت تتم في بلد واحد. وتعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات حاليًا على تطوير 
خيارات التصميم المتاحة لهذا النظام، حيث تم تعيين شركة متخصصة للقيام بدراسة مشروع ربط 
التي تعمل لجنة  الكبيرة  المشاريع االستراتيجية  يعتبر من  المجلس، والذي  لدول  المدفوعات  انظمة 

المحافظين على تنفيذها. وهناك جهة مشرفة مكّونة من ممثلين عن جميع الدول االعضاء.

)7( بناء منظومة إحصائية موحدة ومتكاملة للوفاء بمتطلبات اإلتحاد النقدي

    تهدف هذه المنظومة إلى ما يلي:

تفعيل الرصد المنتظم للبيانات اإلحصائية، مما يساهم في تسهيل إجراءات الدراسات التحليلية   •
والمقارنات اإلحصائية المنتظمة.

توافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول األعضاء وهي ضرورة الحتساب معايير تقارب   •
األداء االقتصادي بموضوعية.

المساهمة في فعالية السياسة النقدية، وتنسيق السياسات اإلشرافية لمؤسسات االتحاد النقدي في   •
المرحلة المقبلة فمن خالل التأكد من مدى جودة تجانس وتناسق اإلحصاءات ذات  العالقة 

وطرق احتسابها.

تفادي النتائج السلبية المترتبة عن تفاوت آلية رصد وجمع البيانات ذات العالقة باالتحاد النقدي   •
بين الدول األعضاء.

االستقرار  يحقق  بما  المصرفية  الرقابة  مجال  في  وقواعد مشتركة  تشريعات مصرفية  تبني   )8(
النقدي والمالي

     عندما قررت الدول األعضاء تحقيق اإلتحاد النقدي، أخذت على عاتقها أن تقوم هذه الدول 
مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من األزمات المالية بصورة مشتركة، والتأكد من وضع شبكة 
أمان موحدة لنظامها المالي، وعلى هذا األساس فإن توحيد وتنسيق منظومة اإلشراف والرقابة على 
الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات االتحاد النقدي في دول مجلس التعاون، كما وضحتها اتفاقية 
االتحاد النقدي، فاإلشراف والرقابة على  الجهاز المصرفي هو خط الدفاع األول ضد األزمات المالية، 
ولذلك فإن دول المجلس، األعضاء وغير األعضاء في االتحاد النقدي، تعمل على بناء قواعد موحدة 

لإلشراف على قطاعها المصرفي.
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       وفي االجتماع الرابع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركـزية بدول المجلـس، 
الـذي عقد في 19 مارس 2012، أعتمد العمـل “بالمعايير االسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة 
لدول المجلس” بصفة استرشادية لمدة سنتين، كما تقرر تمديد العمل بها لفترة سنتين اخريين وذلك 
الستكمال البنود غير المطبقة والمطبقة جزئيًا ومراجعة البنود الواردة في الوثيقة بهدف مواءمتها مع 

تطورات بازل 3.

ثالثًا : البنية التشريعية لإلتحاد النقدي
       إن قوام اإلتحاد النقدي يتمثل في قوة بنيته التشريعية، وقد أرست الدول األعضاء هذه البنية، 
ووضعت دعائمها من خالل اتفاقية االتحاد النقدي، والنظام األساسي للمجلس النقدي، وما سيتلوه 

من تشريعات أخرى.

إتفاقية اإلتحاد النقدي

تتكون االتفاقية من ثماني وعشرين مادة في ستة فصول تتضمن ما يلي:

* الفصل األول: قيام اإلتحاد النقدي والسمات والمالمح األساسية له وما يتطلبه من تنسيق في 
نشاء مجلس  السياسات االقتصادية وبناء نظم المدفوعات وتبني تشريعات مصرفية مشتركة، واإ

صدار عملة موحدة تحل محل عمالت  الدول األعضاء. نقدي يهيئ إلنشـاء بنك مركزي، واإ

وأهدافه  المستقلة،  القانونية   بالشخصية  وتمتعه  ومقره،  النقدي  المجلس  إنشاء  الثاني:  الفصل   *
ومهامه وتنظيمه اإلداري والتزام الدول األعضاء بالتشاور مع المجلس فيما يتعلق بالتشريعات 

المتعلقة باإلتحاد النقدي.

* الفصل الثالث: دور المجلس النقدي في تحديد مسمى العملة وتقسيماتها ومواصفاتها وعالماتها 
األمنية وسعر صرفها وتحديد القيم التبادلية لعمالت الدول األعضاء مقابل العملة الموحدة.

البنك المركزي واستقالليته وأهدافه ومهامه، وأن نظامه األساسي سيحدد  * الفصل الرابع: إنشاء 
أجهزته واختصاصاتها.

* الفصل الخامس: يبّين “أسس وقواعد التعاون” بين البنك المركزي للدول األعضاء وبين الدول 
األعضاء من حيث االلتزام بانسجام تشريعاتها الوطنية مع أحكام هذه االتفاقية بما يسمح للبنك 
المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه، وكذلك بين البنك وبين البنوك المركزية الوطنية. ويتناول 
هذا الفصل كذلك تمثيل البنك المركزي منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون 

المالي والنقدي الدولية والتزام الدول األعضاء بمعايير تقارب األداء االقتصادي.
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المنازعات والتعديالت  الختامية مثل االمتيازات والحصانات وتسوية  السادس: األحكام  الفصل   *
وانضمام أي دولة من دول المجلس، من غير الدول األعضاء في االتفاقية، لالتفاقية.

* مادة النفاذ: دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ في 27 فبراير 2010م.

رابعًا : البنية املؤسساتية لالتحاد النقدي
       إن ما يميز اإلتحاد النقدي، هو منهج البناء المؤسساتي الذي يجب أن يعمل نحو إيجاد بنية 
قادرة على إدارة  العملة الموحدة وحمايتها. ويشكل المجلس النقدي اللبنة األولى لمؤسسات اإلتحاد 
النقدي، والذي يعمل على تهيئة البناء ألهم مؤسسات اإلتحاد النقدي وأقرته الدورة التاسعة والعشرين 

للمجلس األعلى )مسقط، ديسمبر 2008م(، ودخل حيز النفاذ في 27 مارس 2010.

النظام األساسي للمجلس النقدي

ومقر  واإلنشاء  التعاريف  األولى  الثالث  المواد  تتناول  مادة،  عشرين  من  النظام  يتألف       
المجلس النقدي وشخصيته القانونية. وحددت المادة الرابعة أهداف المجلس ومهامه والتي يأتي في 
مقدمتها تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعمالت الوطنية، وتحديد اإلطار القانوني 
والتنظيمي للبنك المركزي، وتطوير األنظمة اإلحصائية والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل 
مع العملة الموحدة، واإلعداد إلصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة. وفي ضوء 

ذلك يحدد المجلس النقدي البرنامج الزمني إلصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.

       وتتناول المواد من )6 ـ 13( عضوية المجلس النقدي، والتي تتألف من  البنوك المركزية 
الوطنية للدول األعضاء في االتفاقية، أجهزته )مجلس اإلدارة، والجهاز التنفيذي( حيث يتألف مجلس 
اإلدارة من محافظي البنوك المركزية للدول األعضاء في االتفاقية، ويتألف الجهاز التنفيذي من رئيس 
تنفيذي متفرغ ومن كبار موظفين وموظفين آخرين. وتبّين مواد النظام اختصاصات كل من الجهازين 
جراءات اجتماعات مجلس اإلدارة والتي ال تقل عن ستة اجتماعات في السنة على األقل، كما  وآلية واإ

تبين آلية تعيين ومسؤوليات الجهاز التنفيذي.

       أما بقية المواد )14ـ  20( فإنها تتناول السنة المالية للمجلس ومساهمة البنوك المركزية الوطنية 
حالل البنك المركزي محله، باإلضافة  جراءات إنهائه واإ بالتساوي في نفقات تأسيسه وميزانيته السنوية واإ
جراء التعديالت. وتنص مادة النفاذ على أن يدخل  إلى األحكام الختامية مثل االمتيازات والحصانات واإ
هذا النظام حيز النفاذ بعد مرور شهر من دخول اتفاقية االتحـاد النقدي حيز النفاذ، ويصبح المجلس 

النقدي قائمًا عندئذ. وقد دخلت هذا النظام حيز النفاذ في 27 مارس 2010م.
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منذ إنشاء المجلس النقدي، وعقده أول اجتماع لمجلس إدارته في 30 مارس 2010م، توالت   •
اجتماعات مجلس اإلدارة بمعدل ستة اجتماعات في السنة سعيًا إلنجاز مهامه التي تتضمن 
اإلعداد والتهيئة فنيًا ومؤسسيًا إلنشاء البنك المركزي الخليجي الذي بدوره سيقوم بالعمل على 

تحديد موعد إصدار العملة الموحدة.

عقد مجلس اإلدارة حتى تاريخه ثالثين اجتماعًا، ابتداًء من اجتماعه األول في مدينة الرياض   •
اكتوبر  الثالثين في 25  السعودية في 30 مارس 2010م، وحتى اجتماعه  العربية  بالمملكة 

2014م. 

ركزت أعمال المجلس النقدي حتى اآلن على البناء المؤسسي من خالل:  •

)1( التعاقد مع أحد بيوت االستشارة العالمية إلعداد كافة اللوائح المالية واإلدارية واالستراتيجيات 
الستكمال البناء المؤسسي للمجلس النقدي الخليجي.

الخليجي،  النقدي  للمجلس  المحددة  التأسيس  مراحل  على  االستشارية،  الجهة  مع  العمل،   )2(
وتنظيم العـديد من ورش العمـل لمتابعــة اعمـال الجهة االستشارية، وبمشاركة فريق عمل مكون 

من مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول االعضاء.

)3( اعتماد شعار المجلس النقدي. 

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(

عدد البنوك التجارية الخليجية العاملة يف دول مجلس التعاون األخرى
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)4( التوقيع على اتفاقية المقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي في 28 
ابريل 2013م.

)5( افتتاح مقر المجلس النقدي الخليجي، بمدينة الرياض، في 5 اكتوبر 2013م.

)6( اإلنتهاء من العديد من مخرجات الدراسة المتعلقة بالبناء المؤسسي مثل رؤية ورسالة المجلس، 
المخرجات  من  والعديد  التنظيمي،  والهيكل  التنفيذ،  وخطة  االستراتيجية،  الخيارات  وتحليل 

المطلوبة لبناء مؤسسة قادرة على التحول إلى البنك المركزي الخليجي.

)7(  العمل على تهيئة وتجهيز البنى األساسية المطلوبة والخاصة بدراسة الجوانب الفنية لقيام 
رساء قدراته التحليلية والتشغيلية. االتحاد النقدي، وخصوصًا إنشاء البنك المركزي واإ

خامسًا: البعد االسرتاتيجي لالتحاد النقدي
       يتمثل الهدف األسمى لإلتحاد النقدي في تحقيق أعلى درجات التكامل االقتصادي لدول مجلس 
الـدول األعضاء تجسد مفهوم االقتصادات  الخليجية. ونظرًا لكون  المواطنة  إلى  التعاون والوصول 

الناشئة فإنها تملك قدرة حقيقة لتحقيق قفزات تنموية كبيرة إذا ما قورنت باالقتصادات الناضجة.

       يمثل اإلتحاد النقدي مشروعًا استراتيجيًا، وبالتالي فإن قياس مكاسبه أو تكاليفه يجب أن يأتي 
ضمن المنظور االستراتيجي. وتتجسد أبرز المكاسب اإلستراتيجية في ما يلي:

)1( من المتوقع أن يشكل  اإلتحاد النقدي نقلة نوعية في آليات بناء القرار االقتصادي المشترك 
باستناده على منظومة تشريعية ومؤسساتية متميزة، مما يجعل منه دعامة قوية لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

)2( إن هذا المشروع سيعزز مفهوم اإلخاء السياسي واالقتصادي القائم بين دول مجلس التعاون.

)3( سيعزز هذا المشروع الحضور اإلقليمي والدولي لمجلس  التعاون ككيان يمثل العبين رئيسين 
في االقتصاد العالمي.

تنافسية  تعزيز  في  تساهم  دولية رئيسة،  في مرحلة الحقة عملة  الموحدة ستشكل  العملة  إن   )4(
اقتصادات الدول األعضاء، وتكون عاماًل مساعدًا في تحقيق التنويع االقتصادي.
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الفصل الرابع
 التعاون التجاري 

األهداف 
    قطعت دول المجلس شوطًا كبيرًا في مجال التعاون التجاري، وعملت على تعزيزه وتطويره بما 
يعود بالنفع على دول ومواطني مجلس التعاون، ويعزز المناخات االستثمارية والتجارية. وفي ظل 
قيام السوق الخليجية المشتركة واإلعـالن عنها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس األعلى )الدوحة، 
ديسمبر 2007( فقد تبنت دول المجلس مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العديد 
من المجاالت، منها ممارسة األنشطة التجارية في مجالي التجزئة والجملة، وتملك األسهم، وتأسيس 
زالة العقبات التي تعيق حرية التبادل  الشركات المساهمة، وتشجيع االستثمارات البينية والمشتركة، واإ
التجاري بين دول  المجلس. باإلضافة إلى ذلك، سعت الدول األعضاء إلى توحيد القوانين التجارية.

       كما اهتمت دول المجلس بتحسين المناخ لإلستثمار األجنبي، والعمل على تحسين شروط النفاذ 
لألسواق العالمية من خالل توحيد المواصفات ومقاييس السلع المنتجة في دول المجلس. فقد تبنى 
مجلس التعاون سياسة تجارية موحدة في إطار التعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية 
والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى كوحدة اقتصادية واحدة لتنشيط التبادل التجاري واالستثماري مع 
العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية، إضافة إلى تحسين 
شـروط نفاذها إلى األسواق العالمية، وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في األسواق الخارجية 
وحماية األسواق المحلية، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع 

والخدمات. 

     ومن أهداف السياسة التجارية الموحدة أيضًا، تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة 
تضمن تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل، وتأخذ في االعتبار المحافظة 

على البيئة وحماية المستهلك. 

االنجازات 
     لقد تحقق العديد من اإلنجازات في مجال التعاون التجاري، والتي تمثلت في إقرار عدد من 
نشاء الهيئات المشتركة. وفيما يلي إيجاز ألهم ما  القوانين واألنظمة، وتعزيز المواطنة االقتصادية، واإ

تم انجازه في هذا المجال :      
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* السماح لمواطني الدول األعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني 
الدولة اعتبارا من أول مارس 1987م، وكذلك السماح لمواطني الدول األعضاء بمزاولة تجارة 
الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1990م، وذلك 

تنفيذًا لقرار المجلس األعلى في دورته السابعة )أبوظبي، ديسمبر 1986(.

* السماح للمؤسسات والوحدات اإلنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في 
أي دولة عضو، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس األعلى فـي دورتـه الثانية عشر )الكويت، ديسمبر 
دونما  المجلس  دول  والى  من  الوطنية  المنتجات  وتصدير  باستيراد  السماح  وكذلك   ،)1991

الحاجة الى وكيل محلي.

* الموافقة على إقامة مركز التحكيم التجاري لـدول المجلس وعلى نظام المركز، وذلك بموجب قــرار 
المجلس في دورته الرابعة عشرة )الرياض، ديسمبر 1993(. وقد أقيم المركز في مملكة البحرين 
وأعلن عن قيامه رسميًا في مارس 1995م، ويهدف هذا المركز إلى توفير آلية مقبولة لفض 
المنازعات في المجال التجاري، حيث يختص هذا المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين 
مواطني دول المجلس أو بينهم والغير، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو إعتباريين، باإلضافة إلى 
المنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ االتفاقية االقتصادية والقـرارات الصادرة تنفيذًا لها، وتنظيم 

الندوات والدورات في كافة الدول األعضاء بالمجلس وذلك لنشر الفكر القانوني التحكيمي.

* اعتماد النظام األساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وذلك بموجب قرار المجلس 
ممارسة  في  الهيئة  بدأت  وقد   ،)1998 ديسمبر  )أبوظبي،  عشرة  التاسعة  دورته  في  األعلى 

نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس.

المجلـس  قرار  بموجب  وذلك  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  التقييس  هيئة  إنشاء   *
واعتماد  إعداد  إلى  الهيئة  وتهدف  2002م(،  ديسمبر  )الدوحة،  والعشرين  الثالثة  دورته  في 
ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة 
ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول األعضاء، بما يساهم 
في تطوير قطاعاتها اإلنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة 
الخليجي  االقتصاد  دعم  ويحقق  الخليجية،  الزراعية  والمنتجات  الصناعات  وتشجيع  العامة 
والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجامًا مع 

أهداف االتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

* تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول األسهم 
زالة القيود التي قد تمنع من ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م، وذلك  وتأسيس الشركات واإ
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تنفيذًا لقرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2002م(.

* اعتماد وثيقة السياسة التجارية الموحدة التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول 
المجلس بموجب قرار المجلس في دورته السادسة والعشرين )أبوظبي، ديسمبر 2005م(.  

* اعتماد قانون )نظام( العالمات التجارية بدول المجلس بموجب قرار المجلس األعلى في دورته 
الثالثة والثالثين )المنامة، ديسمبر 2012(.

* السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواة التامة في 
معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية بموجب قرار المجلس األعلى في دورته 

الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010(.

* مشاركة إتحاد غرف دول المجلس في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجاالت ذات 
العالقة المباشرة بالقطاع الخاص بموجب قرار المجلس األعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر 

)الرياض، مايو 2009(.

* اعتماد القانون )النظام( الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس بموجب قرار المجلس االعلى في 
دورته السادسة والثالثين )الرياض، ديسمبر 2015م(.

* يجري العمل حاليًا على تحويل عدد من القوانين واألنظمة التجارية من استرشادية إلى إلزامية، 

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(
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واستكمال إعداد مشروعات قوانين وأنظمة جديدة أخرى، مثل القانون )النظام( التجاري الموحد، 
الموحد، وقانون  التجاري  التجارية، وقانون )نظام( السجل  للوكاالت  الموحد  والقانون )النظام( 
)نظام( مكافحة الغش التجاري بدول المجلس، وقانون )نظام( المنافسة بدول مجلس التعاون، 
وقانون )نظام( األسرار التجارية بدول المجلس، والقانون )النظام( الموحد لإلشراف والرقابة على 
أعمال التأمين بدول المجلس، والقانون )النظام( الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات، والقانون 

)النظام( الموحد للتعامالت االلكترونية.

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(

امليزان التجاري لدول مجلس التعاون

270

466 504 474
385

590

852
942 939

861

320
386 438 465 476

0

200

400

600

800

1000

2010 2011 2012 2013 2014

الر
دو

ر 
ليا

م

الميزان التجاري لدول مجلس التعاون

الصادرات   الميزان التجاري الواردات 



104 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م

 الفصل الخامس
 اإلحتاد اجلمركي

 األهداف
       تتلخص أهداف التعاون التجاري بين دول المجلس في العمل على إزالة الحواجز الجمركية بين 
الدول األعضاء فيما يخص منتجاتها واإعفاء تلك المنتجات من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة 
السلع الوطنية، والعمل على تنسيق سياسات االستيراد والتصدير، وخلق قوة تفاوضية جماعية في 

مجال االستيراد والتصدير.

      وعماًل بتلك األهداف أقامت دول مجلس التعاون منذ عام 1983 منطقة تجارة حرة، ثم انتقلت 
في األول من يناير 2003م إلى إقامة االتحاد الجمركي لدول المجلس مما جعلها تمثل قوة تفاوضية 
العالمية  االقتصادية  التكتالت  أو  األوروبي  االتحاد  مع  التجارة  لتحرير  سعيها  في  سواء  جماعية 

األخرى، أو في تنسيق سياسات االستيراد والتصدير.

       كما يسعى المجلس في هذا المجال إلى تطوير التعاون بين دوله األعضاء من خالل وضع 
الخطط والبرامج والمشروعات الكفيلة بتحقيق االستراتيجية التجارية لدول المجلس وتشجيع التعاون بين 

القطاع الخاص من خالل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

اإلنجازات
التعاون من 6 مليارات دوالر في العام 1984م إلى  البينية لدول مجلس       قفز حجم التجارة 
110 مليار دوالر في العام 2012م، ثم الى 124 مليار دوالر في العام 2014م، وبنسبة نمو قدرها 
12.7% في العام 2014 مقارنة بالعام 2012م، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى اإلجراءات التي اتخذتها 

الدول األعضاء مجتمعة لتسهيل انسياب السلع بينها من خالل الخطوات الرئيسة الثالث التالية:

* إقامة منطقة التجارة الحرة )1983 ـ 2002(.

* إقامة االتحاد الجمركي )يناير 2003(.

* توحيد التشـريعات واإلجـراءات الخاصـة بالتجارة واالستيراد والتصدير والجمارك.
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أواًل : إقامة منطقة التجارة الحرة

      يعتبر تحفيز التبادل التجاري أحد أهم مبررات أي تجمع اقتصادي، سواء كان على شكل 
التجاري هدفًا رئيسًا  التبادل  اقتصادي. وتعتبر زيادة  اتحاد  اتحاد جمركي أو  منطقة تجارة حرة أو 
إلقامة أي اتحاد جمركي، حيث إنه ووفقًا للنظرية االقتصادية فإن االتحاد الجمركي يؤدي إلى زيادة 
التقليل منها. وبدورها فإن زيادة  التجارة أو  التجاري بين أعضائه عن طريق إزالة معوقات  التبادل 
التبادل التجاري هي آلية التأثير الرئيسة التي يتم من خاللها تحقيق األهداف األخرى من إقامة االتحاد 
السوق  اإلنتاجية، وزيادة رقعة  الكفاءة  التخصص، وتخفيض األسعار وزيادة  الجمركي، مثل زيادة 
وكفاءتها. وتظهر عدد من الدراسات أن االتحاد الجمركي ألي تجمع اقتصادي يؤدي إلى رفع معدالت 
التبادل التجاري فيه، فعلى سبيل المثال ارتفع التبادل التجاري بين دول االتحاد الجمركي األوربي 

خالل السنوات االثنتي عشرة األولى من قيامه بنسبة 600% تقريبًا.

     ولهذه األسباب فإن دول مجلس التعاون شرعت منذ بداية إنشاء المجلس في مايو 1981 
باتخاذ الترتيبات القانونية والعملية الالزمة إلنشاء “منطقة التجارة الحرة لدول المجلس” عن طريق إبرام 
االتفاقية االقتصادية الموحدة التي تم التوقيع عليها في نوفمبر 1981، وتضمنت األحكام الرئيسة 

لمنطقة التجارة الحرة لدول المجلس.

الصناعية  التعاون  مجلس  دول  منتجات  بإعفاء  رئيسي  بشكل  الحرة  التجارة  منطقة  وتميزت      
والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية شريطة اصطحابها لشهادة منشأ من الجهة 

الحكومية المختصة في الدول المصدرة للبضاعة، إضافة لما يلي :

لى دول المجلس دونما حاجة إلى وكيل محلي  * السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من واإ
أو اتخاذ أية إجراءات سوى شهادة المنشأ ومنافست التصدير.

* في حالة استيفاء رسوم جمركية أو تأمين على أي بضاعة ذات منشأ وطني بسبب الشك في 
صحة منشأها، يعاد هذا التأمين أو الرسوم الجمركية لصاحب البضاعة بعد التأكد من وطنيتها.

* العمل بنظام التخليص الفـوري إلنهـاء اإلجراءات الجمركية للبضائع التي يصطحبها المسافرون 
بالمراكز الحدودية لدول المجلس.

* إعداد بيانات الصادر للبضائع ذات المنشأ الوطني بالمراكز الحدودية لدول المجلس.

* تخصيص ممرات خاصة في المنافذ بين الدول األعضاء لمواطني دول المجلس وتوضع عليها 
لوحات تحمل عبارة “مواطنو دول مجلس التعاون”.



106 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م

      دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عامًا إلى 
نهاية عام 2002 حين حـل محلها االتحـاد الجمركـي لـدول المجلس. وخـالل فترة منطقـة التجارة الحـرة 
)1983 ـ 2002م( ارتفع حجـم التبادل التجاري بين دول المجلس من أقل من 6 مليار دوالر في عام 

1983 إلى 15.1 مليار دوالر في عام 2002م.

ثانيًا : قيام االتحاد الجمركي لدول المجلس ـ  يناير 2003

أعلن  فقد  المجلس،  بين دول  االقتصادي  التكامل  المباركة ورغبة في  المجلس  لمسيرة  تعزيزًا      
المجلس األعلى في دورته الثالثة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2002م( عن قيام اإلتحاد الجمركي 
لدول مجلس التعاون اعتبارًا من 1 يناير 2003م، وذلك انطالقًا من األهداف والغايات التي نص 
عليها النظام األساسي لمجلس التعاون، واالتفاقية االقتصادية بين دول المجلس، وتعزيزًا للخطوات 
والجهود التي قطعتها مسيرة العمل االقتصادي المشترك، وحرصًا منه على تقوية أواصر التعاون بين 

الدول األعضاء وصواًل إلى التكامل المنشود لتحقيق أمال وتطلعات مواطني دول المجلس.

       شهدت هذه المرحلة نقطة تحول جوهرية في مسيرة العمل االقتصادي المشترك لدول المجلس، 
فإتفاق دول المجلس على قيام اإلتحاد الجمركي في عام 2003م، يعني أنها أصبحت ضمن جدار 
جمركي واحد تجاه العالم الخارجي، تستوفي فيه الرسوم الجمركية على السلع األجنبية لمرة واحدة فقط 
في نقطة الدخول األولى، ويتم انتقال كافة هذه السلع بين دول المجلس دون استيفاء رسوم جمركية 
مرة أخرى عليها، وهذه الخطوة تعتبر من أهم خطوات اإلتحاد الجمركي والتي طبقتها دول المجلس في 
اليوم األول من قيام اإلتحاد، ويتم معالجة نصيب كل دولة من الدول األعضاء من الرسوم الجمركية 
الخاصة بالسلع األجنبية التي يتم انتقالها بين الدول األعضاء خالل الفترة االنتقالية، من خالل آلية 

المقاصة، وذلك خالل فترة انتقالية يتم بعد انتهائها الوصول إلى الوضع النهائي لالتحاد الجمركي.

       إن ما حققه اإلتحاد الجمركي لدول المجلس جاء تنفيذًا للمادة األولى من االتفاقية االقتصادية 
لدول المجلس، والتي نصت على إقامة إتحاد جمركي لدول المجلس يطبق في موعد أقصاه يناير 

2003م ويتضمن كحد أدنى ما يلي:

* تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.

جراءات جمركية موحدة. * أنظمة واإ

* نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.

* انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع األخذ في االعتبار تطبيق 



 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م107 

أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.

* معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

      في هذا اإلطار طبقت دول المجلس تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، كما طبقت 
القانون الجمركي الموحد منذ عام 2002م وحقق هذا اإلنجاز فوائد كبيرة إلدارات الجمارك بالدول 
األعضاء، وبمجرد أن يعمل ما يزيد عن ستين منفذًا جمركي بدول المجلس بقانون جمركي موحد 
جراءات  وتعرفة جمركية موحدة، فهو إنجاز تفخر به دول المجلس، ومن خالله تم العمل بأنظمة واإ

جمركية موحدة في كافة المنافذ الجمركية في الدول األعضاء.

       فيما يخص نقطة الدخول الواحدة التي يتم بها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة على البضائع 
المستوردة لدول المجلس، طبقت جميع دول المجلس هذا المطلب منذ قيام اإلتحاد الجمركي بشكل 
جيد، حيث تطبق جميع اإلجراءات الجمركية على جميع السلع األجنبية في نقطة الدخول األولى في 
أي من دول المجلس بحيث يقوم المنفذ األول الذي دخلت عن طريقه البضاعة بإجراءات التفتيش 
والمعاينة على البضائع األجنبية الواردة إليه والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من 
الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتنتقل السلعة فيما بعد دون استيفاء رسوم 
جمركية عليها في الدول األعضاء األخرى التي تنتقل إليها داخل دول المجلس. وقد حقق انتقال السلع 
الوطنية واألجنبيـة نموًا ملحوظـًا منذ العام 2002م، الذي سـبق قيام اإلتحاد الجمركي، إلى عام 2013 
بلغ حوالي 707%، حيث بلغ حجم التجارة البينية 124 مليار دوالر في العام 2014م، مقارنة بـ 15 
مليار دوالر في العام 2002. واستفادت معظم الصناعات الوطنية من المزايا التي وفرها اإلتحاد 
الجمركي، خالل الفترة التي مضت منذ بدء العمل به، كما تم االتفاق منذ قيام اإلتحاد الجمركي على 

عدد من الجوانب الهامة للعمل بنقطة الدخول الواحدة.

تأثري االتحاد الجمركي على حجم  التجارة البينية
      ال يتوقع أن تصل نسب النمو في التجارة البينية في مجلس التعاون في المدى القريب إلى تلك 
النسب التي حققها االتحاد األوروبي،  فقد سبق أن قّدرت دراسة قامت بها األمانة العامة قبل قيام 
االتحاد الجمركي أن يكون نمو التجارة البينية في حدود 6ـ30% خالل السنوات األربع األولى من قيام 
االتحاد الجمركي. وقد بنيت تلك التوقعات على أساس واقعي وتم حسابها باستخدام تجارب محاكاة 
تعتمد على “النموذج القياسي لدول مجلس التعاون”، وذلك نظرًا إلى التشابه الكبير بين اقتصاد دول 
الفترة  للتجارة خالل  المقّيدة  الظروف  بعض  واستمرار  الدول،  لهذه  الهيكلية  والخصائص  المجلس، 

االنتقالية.
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ولمعرفة مدى االستفادة الفعلية لدول المجلس من قيام االتحاد الجمركي خالل فترة قيامه القصيرة، 
فقد كان ضروريًا قياس مدى النمو في التبادل التجاري بعد قيام االتحاد الجمركي ومقارنة هذا النمو 

بالمعدل التاريخي لنمو التجارة البينية خالل الفترة السابقة لقيام االتحاد الجمركي.

     وقد تم إعداد دراسات مفصلة لهذا الغرض قامت بتحليل حجم التجارة البينية في مجلس التعاون 
خالل الفترة من 1993 إلى 2004، لمقارنة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس قبل وبعد قيام 
التوقعات في حجم  الدراسات وجدت ارتفاعًا كبيرًا فاق  االتحاد الجمركي. وقد كان مفاجئًا أن تلك 
التجارة البينية في دول المجلس بعد قيام االتحـاد الجمركي في األول من يناير عام 2003. فلقد ارتفع 
إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من 10 مليار دوالر في عام 1993م إلى 15 مليار 
دوالر عام 2002م، وبمعدل نمو سنوي قدره 6%. أما بعد قيام االتحاد الجمركي في األول من يناير 
من عام 2003م، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري البيني بمعدل نمو سنوي بلغ 20% خالل الفترة من 

2003م ـــ 2014م.

الفرتة االنتقالية لتطبيق االتحاد الجمركي )2003- 2015( 
     تعطي الفترة االنتقالية )2003 - 2015( الـدول األعضـاء فرصة للتأقلم مع  بعض جوانب 

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(

إجمالي التجارة البينية لدول املجلس )صادرات-واردات(
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االتحاد الجمركي في النواحي التالية:

استيراد األدوية والمستحضرات الطبية.  *

استيراد المواد الغذائية.  *

استمرار الحماية الجمركية لبعض السلع في بعض الدول االعضاء.  *

استمرار حماية الوكيل المحلي في بعض الدول األعضاء.  *

استمرار بعض المهام الجمركية للمراكز البينية في دول المجلس.  *

التحصيل المشترك لإليرادات الجمركية.  *

      وتحدد وثيقة “إجراءات وخطوات تطبيق االتحاد الجمركي” األحكام الخاصة بالفترة االنتقالية، 
وبنهاية تلك الفترة فمن المقرر أن يتم العمل بالوضع النهائي لالتحاد الجمركي وذلك بإنهاء الدور 
المجلس  لقرار  تنفيذًا  واحدة  جمركية  منطقة  التعاون  مجلس  ويصبح  البينية،  المراكز  في  الجمركي 

االعلى في دورته الحادية والثالثين )ابوظبي، ديسمبر 2010(.

اإلجراءات العملية إلقامة االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون 
      في األول من يناير 2002م تم تطبيق قانون موحد للجمارك في جميع دول المجلس. وفي 
األول من يناير 2003م حققت دول المجلس خطوة هامة بتطبيقها االتحاد الجمركي، حيث تم االتفاق 
على تعرفة جمركية موحدة لالتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5% على السـلع األجنبية المسـتوردة 
من خارج االتحاد الجمركي، والعمل بها من األول من شهر يناير 2003م، مع إعفاء عدد من السلع 
الموحد  )القانون(  النظام  في  الواردة  الجمركية  لإلعفاءات  إضافة  الجمركية  الرسوم  من  الضرورية 
للجمارك، والتزامات بعض دول المجلـس لمنظمة التجارة العالمية علمًا بأن السلع المعفاة من الرسوم 
الجمركية تشكل حوالي 10% من مجموع السلع المستوردة. وتم تطبيق جميع اإلجراءات الجمركية على 
جميع السلع األجنبية في نقطة الدخول األولى في أي من دول المجلس بحيث يقوم المنفذ األول الذي 
دخلت عن طريقه البضاعة بإجراءات التفتيش والمعاينة على البضائع األجنبية الواردة إليه والتأكد 
من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها. 
وتتحرك السلعة فيما بعد بحرية داخل دول المجلس، وبموجب ذلك، تم إلغاء التعامل بالنقل بالعبور 

)الترانزيت( للبضائع األجنبية فيما بين دول المجلس باعتبارها منطقة جمركية واحدة.

      وفي إطار متابعة تنفيذ متطلبات تطبيق االتحاد الجمركي، قام فريق من األمانة العامة والدول 
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األعضاء بعدد من الزيارات السنوية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس، وذلك للتأكد من تطبيقها 
لمتطلبات االتحاد الجمركي. وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ 

الجمركية في الدول األعضاء، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول األعضاء. 

    وضمن الجهود التي تبذل لمتابعة تنفيذ متطلبات االتحاد الجمركي، قرر وزراء المالية واالقتصاد 
بدول المجلس ما يلي :

االتفاق على مفهوم اإلتحاد الجمركي، وأعتبر أنه هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسـوم “الضرائب”   .1
فيها رسوم “ضرائب”  بين دول اإلتحاد، وتطبق  للتجارة  المقيدة  الجمركية واللوائح واإلجراءات 

جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.

الخارجي،  العالم  تجاه  الموحدة  الجمركية  التعرفة  وهي  الجمركي  اإلتحاد  أسس  على  االتفاق   .2
والقانون الجمركي الموحد لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة، واعتماد لوائح وأنظمة 

متماثلة فيما يتعلق باإلتحاد الجمركي لدول المجلس.

السماح للبضائع الوطنية المنتجة بدول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول األعضاء بعد   .3
قيام اإلتحاد الجمركي بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد لألغراض 

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(
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الجمركية واإلحصائية.

المنتج لها  المثبت عليها داللة منشأ واسـم  بالسلع الوطنية  المحلية الخاصة  بالفواتير  اإلكتفاء   .4
بطريقة غير قابلة للنزع دون الحاجـة الصطحابهـا بشهادة منشأ، أما السلع التي يتعذر ـ طبقًا 
تنتقل خالل  فإنها  للنزع  قابلة  المنتج عليها بطريقة غير  المنشأ وأسم  تثبيت داللة  ـ  لطبيعتها 
الفترة االنتقالية لإلتحاد الجمركي كحد أقصى، بموجب شهادة المنشأ باإلضافة للفواتير المحلية 

الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد لألغراض الجمركية واإلحصائية.

عدم مطالبة سلطات الجمارك بدول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب   .5
بها مثيالتها األجنبية األخرى من حيث شكل ونوع وداللة المنشأ.

تكون مهمة المراكز الجمركية الحدودية بين الدول األعضاء مجرد مطابقة روتينية للبضائع على   .6
المستندات المرافقة لها، والتأكد من خلوها من  البضائع الممنوعة حسب رغبة الدول األعضاء 

لذلك.

البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول األعضاء ومسموح استيرادها في الدول األخرى،   .7
يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها، أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط 

عدم عبورها ألراضي الدول األعضاء التي تمنع استيرادها.

تحصل الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع ذات الطبيعة الخاصة المشار إليها بالفقرة )4(   .8
أعاله من قبل الدولة المستوردة لها، وتصبح هذه اإليرادات من حق الدولة التي تستوردها، وتبقى 

خارج الحصيلة الجمركية المشتركة لإلتحاد الجمركي )مرفق( قائمة بهذه السلع مرفق رقم2.

التي تستوفي  الرسوم  الضرائب  البضائع على توحيد  التي تستورد هذه  الدول األعضاء  تعمل   .9
عليها.

تقتصر اإلعفاءات الحكومية واإلعفاءات الخاصة واإلعفاءات الدبلوماسية على ما يتضمنه   .10
لغاء أية استثناءات  النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول المجلس المقر من المجلس األعلى، واإ

أخرى ما لم يتم االتفاق عليها بشكل جماعي.

تأخذ دول المجلس في اعتبارها عند مناقشة أي اتفاقيات ثنائية أن تكون منسجمة مع متطلبات   .11
دول  بين  االقتصادية  االتفاقية  وأحكام  التعاون  مجلس  لدول  الجمركي  اإلتحاد  إقامة  وبرنامج 

مجلس التعاون.

أهمية توافر المعلومات الرئيسية عن السجل التجاري في نقطة الدخول الواحدة لدى المنافذ   .12
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لآللية  وفقًا  الجمركي  الفسح  ألغراض  الخارجي  العالم  مع  المجلس  لدول  الحدودية  الجمركية 
المتفق عليها في إطار المجلس.

تتم معالجة موضوع اإلدخال والتصدير المؤقت في ظل قيام اإلتحاد الجمركي والعمل بنقطة   .13
الدخول الواحدة لدول المجلس وفق األحكام الواردة في النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول 

المجلس.

إلغاء اشتراط الحصول مسبقًا على رخص االستيراد عند استيراد أي سلع عامة ألي من دول   .14
المجلس لكونها تتعارض مع متطلبات اإلتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول 

الواحدة.

دعم االقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرات الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الحصار   .15
والعزل اإلسرائيلي ضمن البرنامج الزمني التفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارًا من 

األول من يناير 2005م، حيث تعفى جميع المنتجات العربية من الرسوم الجمركية.

تتم معالجة البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام اإلتحاد الجمركي والعمل   .16
بنقطة الدخول الواحدة طبقًا لما ورد بالنظام “القانون” الموحد للجمارك لدول المجلس.

يتم استرجاع الرسوم “الضرائب” الجمركية التي تستوفى بالتأمين على البضائع األجنبية في   .17
اإلتحاد الجمركي لدول المجلس وفق اآللية المتفق عليها في إطار المجلس.

يتم إعادة الضرائب “الرسوم” الجمركية على السلع األجنبية المعاد تصديرها خارج دول مجلس   .18
التعاون واسترداد الضرائب “الرسوم”الجمركية المستوفاة عليها وفقًا لما ورد في المادة )16( من  

الالئحة التنفيذية لنظام “قانون” الجمارك الموحد لدول المجلس.

تعتبر دول مجلس التعاون في اإلتحاد الجمركي مجموعة اقتصادية واحدة وتتعامل بالعبور   .19
“الترانزيت” وفق ذلك مع بقية الدول األخرى بموجب االتفاقيات الدولية النافذة.

الدول األعضاء بعد قيام االتحاد  للبضائع فيما بين  الترانزيت  بالعبور  بالنقل  التعامل  عدم   .20
الجمركي لدول المجلس.

تطبيق الشروط واإلجراءات الفنية الواردة في اتفاقية النقل بالعبور “الترانزيت” العربية التي   .21
ترتبط بها الدول األعضاء، وذلك بالتعامل بالعبور “الترانزيت” مع العالم الخارجي.

ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الواردة لدول المجلس في أول منفذ جمركي )بحري أو   .22
بري أو جوي( وتستكمل إجراءاتها الجمركية من معاينة وتفتيش واستيفاء الرسوم الجمركي عليها 
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كغيرها من البضائع األخرى.

يبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادرة أو المعاد تصديرها من أي من دول المجلس في   .23
وضع العبور الترانزيت، من آخر منفذ جمركي )بحري أو بري أو جوي(.

تنتقل البضائع التي وردت أصاًل لدول المجلس في وضع العبور “الترانزيت” ألي من دول   .24
المجلس األخرى بعد إتمام إجراءاتها الجمركية كغيرها من البضائع األخرى دون أي معوقات.

البضائع التي تخضع لقيود عند استيرادها في إحدى الدول األعضاء وفق قائمة البضائع   .25
المقيدة التي يتفق عليها في دول المجلس، يتم انتقالها من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى 
أو أكثر وفق اآللية التي تم االتفاق عليها لتنقل هذه البضائع داخل دول المجلس، والتي تضمن 

وصولها للدولة المستوردة لها إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك.

المستوردة لدول  الحية  النباتية والحيوانية والحيوانات  السلع  انسياب  بآلية تسهيل  العمل  يتم   .26
المجلس وفقًا للضوابط المتفق عليها في إطار المجلس.

البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول األعضاء ومسموح استيرادها في الدول األخرى،   .27
بدخولها بشرط  أو عن طريق دولة عضو تسمح  لها،  المستوردة  للدولة  مباشرة  استيرادها  يتم 
والضرائب  الرسوم  تحصل  وأن  استيرادها،  تمنع  التي  األعضاء  الدول  ألراضي  عبورها  عدم 
الجمركية على هذه البضائع من قبل الدولة المستوردة لها، وتصبح هذه اإليرادات من حق الدولة 
التي تستوردها، وتبقى خارج الحصيلة الجمركية المشتركة لإلتحاد الجمركي، وأن تعمل الدول 

األعضاء التي تستورد هذه البضائع على توحيد الضرائب و الرسوم التي تستوفى عليها.

تمنح المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون إعفاء من  الضرائب “الرسوم” الجمركية على   .28
وارداتها من اآلالت والمعدات وقع الغيار والمواد الخام األولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة 
والتغليف الالزمة مباشرة لإلنتاج الصناعي وفقًا للضوابط المتفق عليها في إطار المجلس، على 
أن يقوم المنفذ الجمركي في أي دولة من الدول األعضاء بالمجلس والذي استوردت البضاعة 
عن طريقه بتسهيل دخول المستوردات التي صدرت لها الشهادة من الجهة المختصة في أي 

دولة من دول المجلس.

تطبيق إجراءات موحدة الستيراد وفسح األدوية والمستحضرات الطبية بالدول األعضاء في   .29
نقطة الدخول الواحدة وتقوم لجنة التسجيل الدوائي بوضع آلية موحدة للفسح الجمركي لألدوية 
والمستحضرات الطبية بما في ذلك التسجيل الموحد لألدوية في ظل إقامة اإلتحاد الجمركي لدول 

المجلس.
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لدول  الجمركي  اإلتحاد  في  اآللية  والمركبات  النقل  الجمركية على وسائط  الرسوم  تستوفى   .30
المجلس وتتخذ كامل اإلجراءات الجمركية في نقطة الدخول الواحدة، ويتم انتقالها بين الدول 

األعضاء دون استيفاء رسوم جمركية عليها كغيرها من البضائع األخرى.

إلغاء عملية تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس مع قيام اإلتحاد الجمركي لدول المجلس   .31
اعتبارًا من األول من يناير 2003م.

منشأ  داللة  تحمل  وطنية  بضاعة  أي  منشأ  من  الجمركية  السلطات  قناعة  عدم  حالة  في   .32
قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة، يتم ربط الرسوم الجمركية بالتأمين ويطالب صاحبها بتقديم 

المستندات التي تثبت منشأ البضاعة خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر.

تقوم الدول األعضاء بتزويد األمانة العامة بنسخ من التعليمات التي تقوم بإصدارها لإلدارات   .33
أو المراكز )المنافذ( الجمركية لديها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات اإلتحاد الجمركي، لتقوم 

األمانة العامة بتعميمها على بقية الدول األعضاء.

الدول  من  أي  في  التخليص  مهنة  بممارسة  المجلس  بدول  الجمركيين  للمخلصين  السماح   .34
األعضاء ومعاملتهم معاملة المخلصين الوطنيين.

الدول  إلى  المطابقة عند تصدير منتجاتها  الوطنية بشهادة  المنتجات  عدم ضرورة مطالبة   .35
األعضاء واالكتفاء بتطبيقها على  السلع األجنبية الواردة لدول المجلس.

تقوم إدارات الجمارك بدول المجلس باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التي تصدر إلى   .36
أي من دول المجلس من المناطق واألسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بدول 

المجلس كأي بضاعة واردة من خارج دول المجلس.

االتفاق على آلية لتسوية اإليرادات الجمركية بين  الدول األعضاء في االتحاد الجمركي لدول   .37
المجلس )آلية المقاصة(، والمقصود بذلك أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة 

تحتفظ باإليرادات الجمركية لتلك السلعة.

اإلتفاق على آلية لمعالجة قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.  .38

تطبق الدول األعضاء البيان الجمركي الموحد المتفق عليه في إطار دول المجلس لألغراض   .39
التالية : استيراد وتصدير وتصدير مؤقت وترانزيت ومناطق حرة، لألغراض اإلحصائية، وتتقيد 
لألغراض  القيمة  احتساب  حول  المجلس  لدول  الموحد  الجمارك  “قانون”  نظام  في  ورد  بما 

الجمركية.
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اتصال  وتسمية ضباط  الجمركي،  االتحاد  تطبيق  عن  للتاجر  وآخر  للموظف  دليل  إعداد   .40
الحاجة، وذلك لحل ما  المجلس يمكن االتصال بهم عند  للجمارك بدول  العامة  في اإلدارات 
يكتنف انتقال السـلع بين دول المجلس من عقبات. كما أعدت األمانة العامة دلياًل عن إجراءات 
وخطوات تطبيق االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تم توزيعه على الدول األعضاء ونشر 

على موقع األمانة العامة في شبكة اإلنترنت.

االتحاد  جراءات  واإ لخطوات  األعضاء  الدول  تطبيق  لمتابعة  استبيان  نموذج  على  االتفاق   .41
الجمركي لدول المجلس.

والجوية  والبحرية  البرية  الجمركية  المنافذ  بعض  إلى  دورية  بصفة  ميدانية  بزيارات  القيام   .42
بدول المجلس للوقوف على تطبيق الدول األعضاء إلجراءات وخطوات االتحاد الجمركي ويتم 
عرض تقارير عن تلك الزيارات على لجنة االتحاد الجمركي ويتم رفعها للجنة التعاون المالي 

واالقتصادي، ألخذ التوجيه المناسب.

تبادل موظفي الجمارك للعمل بمنافذ الجمركية في الدول األعضاء لفترات محددة بهدف تبادل   .43
الخبرة في العمل الجمركي.

التحاق موظفي الجمارك في دول المجلس في برامج التدريب التي تنظمها إدارات الجمارك   .44
في الدول األعضاء.

إلغاء شروط الحصول مسبقًا على رخص االستيراد عند استيراد السلع األجنبية ألي من دول   .45
المجلس.

االتفاق على قائمة موحدة للسلع سريعة التلف واإعطاؤها أولوية إلنهاء إجراءات فسحها على   .46
مدار الساعة وأثناء العطل الرسمية واألعياد في المنافذ الجمركية بدول المجلس أو في أماكن 

تفريغها.

إعطاء تسهيالت النتقال قطع الغيار والمواد المستخدمة في قطاعي الكهرباء وتحلية المياه   .47
مدار  على  الطوارئ  حاالت  عند  وخاصة  األعضاء  الدول  في  والماء  الكهرباء  محطات  بين 

الساعة. 

القيام بندوات تعريفية في جميع الدول األعضاء بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة فيها   .48
جراءات تطبيق االتحاد الجمركي. وذلك لشرح خطوات واإ

رفع تقرير دوري من قبل األمانة العامة عن سير االتحاد الجمركي يعرض على لجنة التعاون   .49
المالي واالقتصادي.
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العمل بنظام التخليص الفوري إلنهاء اإلجراءات الجمركي للبضائع التي يصطحبها المسافرون   .50
بالمراكز الحدودية لدول المجلس.

إعداد بيانات الصادر للبضائع ذات المنشأ الوطني بالمراكز الحدودية بدول المجلس.  .51

إلغاء العمل بنظام العبور )الترانزيت( للبضائع من دول المجلس بعد قيام اإلتحاد الجمركي،   .52
حيث ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع األجنبية الواردة ألي من دول المجلس في أول منفذ 
المعاد  أو  الصادرة  للبضائع  بالنسبة  بالعبور  النقل  البضائع، ويبدأ  جمركي دخلت عن طريقه 

تصديرها من آخر منفذ جمركي خرجت عن طريقه البضاعة.

المنافذ بين الدول األعضاء لمواطني دول المجلس وتوضع  تخصيص ممرات خاصة في   .53
عليها لوحات تحمل عبارة “مواطنو دول مجلس التعاون”.

الوطنية  النقل  وسائط  معاملة  نفس  المجلس  دول  لمواطني  المملوكة  النقل  وسائط  معاملة   .54
العائدة لمواطني الدولة.

االكتفاء بشهادة صالحية المواد الغذائية الصادرة من الدولة العضو المصدرة ووضع نموذج   .55
موحد لذلك.

المواد  صالحية  وشهادات  لها  المصاحبة  والفواتير  المنشأ  شهادات  تصديق  ضرورة  عدم   .56
بدول  والقنصليات  والممثليات  السفارات  من  الوطني  المنشأ  ذات  بالبضائع  والخاصة  الغذائية 

المجلس.

االتفاق علي آلية احتساب القيمة الجمركية لوسائط النقل المستعملة في المراكز الجمركية   .57
بالدول األعضاء.

لدول  الجمركي  االتحاد  في  والمنفردة  الموحدة  والمقيدة  الممنوعة  السلع  قوائم  على  االتفاق   .58
المجلس.

االتفاق على آلية المقاصة االلكترونية لإليرادات الجمركية في االتحاد الجمركي لدول المجلس.  .59

االتفاق على آلية انتقال السلع المقيدة في الوضع النهائي لالتحاد الجمركي في دول المجلس.  .60

وفق  المجلس  لدول  الواردة  األجنبية  للسلع  الجمركية  القيمة  احتساب  قواعد  على  االتفاق   .61
المعايير الدولية وذلك بتعديل المادة األولى من الالئحة التنفيذية للقانون الجمركي الموحد لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
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بدء العمل في مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس الذي سيوفر معلومات هامة عن   .62
الدول  في  الجمارك  إدارات  وتزويد  المجلس  بدول  الجمارك  إدارات  في  الجمركية  العمليات 
األعضاء بالتعليمات الموحدة ذات الصلة باالتحاد الجمركي ويتابع تنفيذها، ويوفر المعلومات 

التي تطلبها الدول األعضاء عن حركة انتقال السلع بين دول المجلس ومع العالم الخارجي.

اآللية  يتضمن  والذي  المجلس،  لدول  الموحد  الجمركي  القانون  من  الثانية  الطبعة  صدور   .63
الجديدة الحتساب القيمة لألغراض الجمركية وفق متطلبات منظمة التجارة العالمية والتي بدأ 

تطبيقها في جميع إدرات الجمارك بدول المجلس في مطلع عام 2008م.

صدور الطبعة الثانية من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي تضمنت السلع التي   .64
تم االتفاق علي إعفائها من  الرسوم الجمركية.

النهائي  الوضع  في  المجلس  لدول  البينية  المراكز  عبر  البضائع  انتقال  آلية  على  االتفاق   .65
لالتحاد الجمركي.

االتفاق على اإلجراءات الموحدة لمعاينة وفسح اإلرساليات الواردة عبر المنافذ البرية لدول   .66
المجلس والخاصة بالنقل البريدي.

االتفاق على آلية معاملة السلع األجنبية التي ترد بدون داللة منشأ تدل على منشأها.  .67

االتفاق على إعفاء عدد من السلع التي تأتي ضمن التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة   .68
العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات.

إنضمام دول المجلس إلى اتفاقية كيوتو الدولية لتبسيط وتسهيل اإلجراءات الجمركية.  .69

إنضمام دول المجلس لالتفاقية الدولية لإلدخال المؤقت للبضائع.  .70

بدء العمل في المقاصة االلكترونية في إدارات الجمارك في الدول األعضاء من خالل مركز   .71
المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون.

لجنة  وأقّرت  2012م،  يونيه  من  األول  في  اعمالها  بدأت  الجمركي،  لالتحاد  هيئة  إنشاء   .72
التعاون المالي واالقتصادي نظامها الداخلي في اجتماعها الثالث والتسعين. وتتضمن مهامها 

اآلتي:

إستكمال دراسة آلية توزيع الحصيلة الجمركية، بما في ذلك استمرار آلية المقصد النهائي، أو   •
توزيع كامل الحصيلة الجمركية )100%(، ويتم االتفاق على توزيع النسب وفقًا لمعيار صافي 
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الواردات الفعلية ويحسب ذلك وفقًا للمتوسط المتحرك لثالث سـنوات ويعدل المتوسط المتحرك 
ضافة سنة. سنويا، بحذف سنة واإ

وتضمين  األولى  الدخول  نقاط  في  تطبيقها  أسلوب  ذلك  في  بما  الجمركية  الحماية  دراسة   •
الحصيلة  توزيع كامل  آلية  االتفاق على  المشتركة، في حالة  الجمركية  الحصيلة  حصيلتها 

الجمركية.

استكمال دراسة التعامل مع السلع األمريكية التي تستورد من خالل مملكة البحرين وسلطنة   •
ُعمان.

توحيد اإلجراءات الجمركية والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري   •
ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول األولى.

اإلجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ األولى مع العالم الخارجي ال يتم تكرارها في المنافذ   •
نقاط  في  تتم  لم  التي  اإلجراءات  البينية على  المنافذ  في  الجمركي  الدور  ويقتصر  البينية، 

الدخول األولى.

مراجعة موضوع حماية  الوكيل المحلي من خالل دراسة القوانين المطبقة في دول  المجلس،   •
بالتنسيق مع جهات االختصاص األخرى.

استكمال دراسة منتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس.  •

تشكل مهام هيئة االتحاد الجمركي لدول المجلس، التي يتم تنفيذها بشكل متكامل، برنامجًا   .73
زمنيًا لتطبيق الوضـع النهائي لالتحـاد الجمركـي بكامل متطلباته.

اكتمل تطبيق جميع الدول األعضاء آللية التحويل اآللي المباشر للرسوم الجمركية اعتبارًا   .74
من 5 ابريل 2016م، حيث حلت هذه اآللية بداًل عن آلية المقاصة، وبموجبها يتم تحويل تلك 
الرسوم بين الدول األعضاء بشكل آلي بمجرد انتقال البضاعة ودون الحاجة إلجراء مطالبات 
بين الدول األعضاء وعقد اجتماعات للجنة المقاصة، وذلك بمتابعة مستمرة من مركز المعلومات 

الجمركي باألمانة العامة.

 اإلتحاد الجمركي يف اإلطارين اإلقليمي والدولي
       تعتبر تجربة اإلتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون من التجارب الناجحة على المستويين 
عام  في  الجمركي  االتحاد  قيام  على  اتفاقها  بعد  المجلس  دول  أصبحت  حيث  والدولي،  اإلقليمي 
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2003م ضمن جدار جمركي واحد تجاه العالم الخارجي، تستوفى فيه الرسوم الجمركية على السلع 
انتقال كافة هذه السلع بين دول المجلس  األجنبية لمرة واحدة فقط في نقطة الدخول األولى، ويتم 
دون استيفاء رسوم جمركية مرة أخرى عليها. وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات اإلتحاد الجمركي 
التي طبقتها دول المجلس في اليوم األول من قيام اإلتحاد. ويتم معالجة نصيب كل دولة من الدول 
األعضاء من  الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع األجنبية التي تم انتقالها بين الدول األعضاء خالل 

الفترة االنتقالية من خالل آلية المقاصة.

التي تسعى إلقامة إتحاد جمركي عربي من تجربة االتحاد  الدول العربية       واستفادت جامعة 
الجمركي لدول المجلس، وأخذت بمعظم مقومات هذه التجربة لالستفادة منها في وضع أسس وخطوات 
االتحاد الجمركي العربي، ودعمت دول المجلس الجهود التي تبذل في إطار جامعة الدول العربية 
الستكمال متطلبات اإلتحاد الجمركي العربي، وقدمت العون الفني للجان المعنية، من خالل المشاركة 
الفاعلة في اجتماعات اللجان التي تبحث في استكمال هذه المتطلبات. وقدمت دول المجلس قانونها 

الجمركي الموحد وتعرفتها الجمركية الموحدة كأساس لإلتحاد الجمركي العربي.

       وعلى الصعيد الدولي تعامل دول المجلس كإتحاد جمركـي في منظمة الجمارك العالمية، حيث 
تشــارك األمانة العامة في العــديد من لجانهـا بصفة مراقب، وتشمل اللجان الخاصة بجدول التعرفـة 
واللجان  التجاري،  والغش  التهريب،  ومكافحة  الجمـركية،  القيمة  وأسس  المنشـأ،  وقواعد  الجمركيـة، 
الخاصة باالتفاقيات الدولية الجمركية التي تم انضمام دول المجلس إليها كاتفاقية كيوتو واسطنبول، 
العامة في االجتماعات السنوية لمدراء عامي الجمارك على المستويين  باإلضافة لمشاركة األمانة 

اإلقليمي والدولي.

       كما تم اإلخطار عن اإلتحاد الجمركي لدول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية، ويجري حاليًا 
استكمال اإلجراءات الالزمة مع الدول األعضاء في المنظمة لمناقشة العرض الواقعي عن االتحاد 

الجمركي لدول المجلس، تمهيدًا لإلعالن عن قبولها لهذا اإلخطار. 
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الفصل السادس
 التعاون يف جمال مكافحة املمارسات الضارة

 يف التجارة  الدولية

      انطالقًا من األهداف األساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانسجامًا مع أهداف 
ارتأت دول  فقد  الدول األعضاء،  بين  التكامل االقتصادي  إلى تحقيق  الرامية  االقتصادية  االتفاقية 
المجلس أهمية اتخاذ التدابير الالزمة لحماية اقتصادياتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، 
والتي تنحصر في اإلغراق والدعم والزيادة في الواردات، وهي ممارسات من شأنها أن تسبب ضررًا 

للصناعة الخليجية، أو تهدد بوقوعه، أو تعيق قيامها.

       وفي هذا اإلطار، قرر المجلس األعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين )الكويت، 
ديسمبر2003( إعتماد القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول 

مجلس التعاون.

      كما أقّر أصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول المجلس في 11 فبراير 2004م الالئحة 
التنفيذية للقانون. وقرروا في مارس 2006م بدء عمل األمانة الفنية لمكافحة اإلغراق من خالل مكتب 
باألمانة العامة لمجلس التعاون. وتنفيذا لذلك، أصدر معالي األمين العام لمجلس التعاون في 6 مارس 
2007م قرارًا بإنشاء مكتب لألمانة الفنية لمكافحة اإلغراق. وتأتي أهمية هذه الخطوة كونها تعتبر 
الخطوة األساسية في تفعيل القانون )النظام( الموحد والذي من خالله يتم تنسيق وتوحيد جهود مجلس 
التعاون لمواجهة التزايد في قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها دول مجلس 

التعاون، كما أن العمل بالقانون )النظام(  يدعم الموقف التفاوضي لدول المجلس.

اواًل: القانون املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية
      يمثل القانون ) النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس 
التعاون أهمية خاصة للصناعة المحلية لدول مجلس التعاون بإعتباره يوفر الحماية ضد الممارسات 
الضارة في التجارة الدولية، والمتمثلة في اإلغراق والدعم والزيادة في الواردات، والتي قد تضر أو 
تهدد أو تعيق إقامة صناعات في دول المجلس. كما يعّد هذا القانون )النظام( السبيل األمثل لحماية 
الصناعة الخليجية في ظل إنضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية، والتي تهدف إلى تحرير 

المبادالت التجارية بين أعضائها في إطار قواعد متعددة االطراف.
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     كما يوفر القانون لدول المجلس آلية متوافقة والتزاماتها في منظمة التجارة العالمية تمكنها من 
أصبحت  حيث  الدولية،  التجارة  في  الضارة  الممارسات  من  سيما صناعاتها،  اقتصادياتها،  حماية 
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الثالث المتعلقة بمكافحة اإلغراق والدعم والزيادة في الواردات، بمثابة 
نظام عالمي متفق عليه لحماية االقتصاديات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وقد 
جاء القانون )النظام( الموحد لدول مجلس التعاون متسقًا مع هذه االتفاقيات، وبالتالي فإنه يعد بديال 
لدول المجلس في حال رغبت في استخدامه لحماية صناعاتها الوطنية مما قد يتهددها من ممارسات 

ضارة في التجارة الدولية.

     بعد تطبيق القانون )النظام( والتعرف على ايجابيات وسلبيات التطبيق وما تقتضيه المصلحة 
لدول  الدولية  التجارة  في  الضارة  الممارسات  لمكافحة  الدائمة  اللجنة  ارتأت  المجلس،  لدول  العامة 

مجلس التعاون، في اجتماعها الخامس، 9 و 10 مارس2008م، مراجعة القانون.

     وقد قررت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الحادي والثالثين، يونيو 2010م، الموافقة 
على تعديل القانون والتوصية للجنة التعاون المالي واالقتصادي بإعتماد تعديله عماًل بالمادة السادسة 
عشرة من القانون. وبارك المجلس األعلى في دورته الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010م( 
تعديل القانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.

ثانيًا: مكتب األمانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية  
الصناعة  حماية  الدولية  التجارة  في  الضارة  الممارسات  لمكافحة  الفنية  األمانة  مكتب  يتولى      
الخليجية من الواردات األجنبية التي تمثل ممارسات ضارة في السوق الخليجية، إلى جانب الدفاع عن 
الصناعات الخليجية لما قد تتعرض له منتجاتها في األسواق الخارجية من قضايا مرفوعة عليها، وذلك 
وفقا للقانون )النظام( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول 
التنفيذية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية المعنية بمكافحة اإلغراق والدعم  الخليج العربية والئحته 

والزيادة في الواردات.

     كما يتولى مكتب األمانة الفنية اقتراح ومتابعة تطبيق الرسوم والتدابير التعويضية والوقائية ضد 
اإلغراق والدعم والزيادة في الواردات الموجهة إليها من غير الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

1. أهداف مكتب األمانة الفنية 

 أ.  حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما يمكنها من الرفع من 
قدراتها التنافسية والتصديرية.
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جراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين المعنيين،   ب. نشر المعرفة بقواعد واإ
بإعتبارها موضوعات جديدة على الساحة االقتصادية الخليجية.

توثيق العالقة بين مجتمع الصناعيين الخليجيين ومكتب األمانة الفنية.  ج. 

توثيق العالقة بين منظومات العمل االقتصادي الخليجي.  د. 

الدولية  المنظمات  في  اإلغراق  مكافحة  وأجهزة  العالمية  التجارة  منظمة  مع  العالقة  توثيق   ه. 
والدول الشقيقة والصديقة.

2. أهم االعمال واإلنـجازات  

 أ. متابعة القضايا العكسية المرفوعة على دول المجلس

     قام مكتب األمانة الفنية بالتحرك ضد التحقيقات والرسوم والتدابير التي تعرضت لها بعض دول 
المجلس، بناًء على طلب من الدول األعضاء المعنية بتلك التحقيقات والتدابير. وأعّد المكتب مجموعة 
بالقضايا،  المتعلقة  والعملية  القانونية  الجوانب  لمختلف  تحلياًل  تتضمن  التي  الفنية  المذكرات  من 
المجلس،  دول  الحمائية ضد  التدابير  أو  للرسوم  المتخذة  تلك  أو  للتحقيق  الفاتحة  الدول  ومخاطبة 
باالضافة إلى المشاركة في جلسات االستماع العامة التي نظمتها هذه الدول بهدف بيان الثغرات 

القانونية في فرضها للرسوم والتدابير الحمائية على دول المجلس.

      وفيما يلي توضيح بالقضايا التي قام المكتب بالدفاع عنها بناًء على تفويض من الدول األعضاء 
المعنية: 

* قضية الدعم المرفوعة من جمهورية مصر العربية ضد صادرات سلطنة عمان من منتج 
البولي ايثيلن تريفيثاالت )PET( ، والتي فتحت في عام 2014، وتم غلق التحقيق.

* قضية زيادة في الواردات )وقاية( من منتج سبائك األلمنيوم المرفوعة من الهند ضد صادرات 
مملكة البحرين وسلطنة عمان، والتي فتحت في عام 2014، وتم غلق التحقيق.

ضد  تونس  من  المرفوعة  الزجاجية  القوارير  منتج  من  )وقاية(  الواردات  في  زيادة  قضية   *
صادرات سلطنة عمان، والتي فتحت في عام 2014م ، ومايزال المكتب في انتظار النتيجة 

النهائية للتحقيق.

* قضية زيادة في الواردات )وقاية( من منتج بطاريات السيارات المرفوعة من  جمهورية مصر 
العربية ضد صادرات سلطنة عمان ، والتي فتحت في عام 2014، وتم غلق التحقيق.
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* قضية مكافحة اإلغراق من منتج البولي ايثيلن تريفيثاالت )PET( المرفوعة من البرازيل ضد 
صادرات مملكة البحرين، والتي فتحت عام 2015 ، وتم غلق التحقيق.

* قضية زيادة في الواردات )وقاية( من منتج األلمنيوم المرفوعة من األردن ضد صادرات مملكة 
البحرين، والتي فتحت عام 2016م، وما زال المكتب في انتظار النتيجة النهائية للتحقيق. 

 ب. التحقيق في  الشكاوى  

     استنادًا للقانون الخليجي الموحد، تصدر اللجنة الدائمة، المشّكلة من وكالء الوزارت المعنية 
بالصناعة، قرارها بقبول شكوى الصناعة واإعالن بدء التحقيق بناًء على التقرير المبدئي الذي يصدره 
مكتب األمانة الفنية. وترفع اللجنة الدائمة بناًء على توصية المكتب قرارها بفرض التدابير المؤقتة 
إلى لجنة التعاون الصناعي، والتوصية بفرض التدابير النهائية إلعتمادها. وفيما يلي ملخص لشكاوى 

الصناعة الخليجية واالجراءات التي تمت بشأنها:

* فتح تحقيق، في العام 2009 ، ضد الزيادة في الواردات من منتج القواطع الحديدية ضد دول 
العالم المصدرة للمنتج المعني، وقد تم إغالق التحقيق بناًء على توصية المكتب بعدم وصول 

الضرر إلى مستوى الضرر الخطير.

 * فتح تحقيق ، في العام 2009، ضد الزيادة في الواردات من منتج الورق المقوى ضد دول 
العالم المصدرة للمنتج المعني، وقد تم اغالق التحقيق بناًء على توصية المكتب بعدم وصول 

الضرر إلى مستوى الضرر الخطير.

 * فتح تحقيق في العام 2015، في شكوى إغراق ضد منتج بطاريات السيارات المصدرة من 
كوريا الجنوبية . وصدر قرار اللجنة الدائمة بفتح التحقيق في ديسمير 2015م، وقد تبين 
من التحقيقات وجود مؤشرات أولية بوجود هوامش إغراق. ومن المتوقع صدور القرار النهائي 

بفرض رسم جمركي أو غلق التحقيق قبل نهاية عام 2016م.

 * فتح تحقيق في العام 2016، في شكوى ضد الزيادة في الواردات من منتج المسطحات 
في  قرارها  الدائمة  اللجنة  اصدرت  ولقد  المعني.  للمنتج  المصدرة  العالم  دول  ضد  الملونة 
إلى  أولي  بشكل  المكتب  تحقيق. وتوصل  بفتح  المكتب  توصية  بناًء على  مارس 2016م 
وجود الضرر الخطير والعالقة السـببية نتيجة الزيادة المطلقة والنسبية للواردات المعنية. ومن 
المتوقع صدور القرار النهائي بفرض الرسوم الجمركية أو غلق التحقيق في نهاية شهر فبراير 

.2017
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 ج. تقديم االستشارات والمساعدات الفنية 

     أعّد مكتب األمانة الفنية مجموعة من المذكرات والتقارير الفنية وتم تقديمها للدول األعضاء 
وكذلك بعض اللجان الفنية، ومن أهمها : 

* إرسال إخطار لمنظمة التجارة العالمية بالقانون )النظام( الموحد لمكافحة االغراق والتدابير 
الدائمة، حيث قامت دولة  اللجنة  التعويضية والوقائية للدول األعضاء ، وذلك تنفيذًا لقرار 
قطر باعتبارها دولة الرئاسة بإخطار المنظمة بالقانون )النظام( الموحد في 2 أبريل 2014م.

* قدم المكتب المعونة الفنية لكل من مملكة البحرين ودولة قطر للرد على االستفسارات التي 
والتدابير  اإلغراق  لمكافحة  الموحد  )النظام(  القانون  حول  سنغافورا  جمهورية  من  وردتهما 

التعويضية والوقائية. 

 د. نشر ثقافة الحماية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية 

     يقوم المكتب بنشر ثقافة الحماية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية وفق االختصاصات 
الممنوحة له بموجب القانون )النظام( الموحد، حيث قام مكتب األمانة الفنية بتنظيم عدد من البرامج 
العامة  واألمانة  الفنية  األمانة  بمكتب  العاملين  من  عدد  فيها  شارك  والتي  العمل،  التدريبية وورش 
لمجلس التعاون والمختصين بوزارات التجارة والصناعة والجمارك بالدول االعضاء. كما قام المكتب 
البحرين،  الممارسات الضارة في كل من مملكة  آليات مكافحة  العمل حول  بتنظيم عدد من ورش 

والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت.

هـ. التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية 

 * تنفيذًا لرسالة المكتب بتوثيق العالقة مع المؤسسـات الدولية واإلقليمية، ومساهمة من المكتب 
في تدعيم القدرات الفنية للعاملين في مجال مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية 
بدول المجلس، قام المكتب بتنفيذ عدد من الفعاليات والندوات بالتعاون مع المؤسسات الدولية 

التي تعنى بعمل المكتب مثل البنك اإلسالمي للتنمية واالنكتاد ومنظمة التجارة العالمية.

* شارك مكتب األمانة الفنية في اجتماعات لجنة النظم بمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في 
جنيف، وقد نجح المكتب بتفعيل أحكام المادة الرابعة والثمانين من الئحة القانون )النظام( 
الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية والتي تنص على أن يقوم مكتب األمانة 
بمكافحة  الصلة  ذات  العالمية  التجارة  اتفاقيات منظمة  تقتضيها  بتقديم أي إخطارات  الفنية 
اإلغراق والدعم والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية حسب اإلجراءات المنصوص عليها في 
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تلك االتفاقيات من خالل دولة الرئاسة في مجلس التعاون. وبناًء على ذلك، اصبحت منظمة 
التجارة العالمية تنشر إخطارات موحدة بإسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يعّد 

انجازًا للمجلس. 

و . التوعية واإلعالم 

      قام المكتـب باصـدار عـدد مـن الكتيبـات التعـريفية والتثقيفيـة فـي مجـال اختصاصه، ومن أهمها 
ما يلي:  

جراءات فرض رسوم مكافحة اإلغراق. * الطبعة الثانية المعّدلة من الكتيب التعريفي باإلغراق واإ

* الطبعة الثانية المعّدلة من الكتيب التعريفي بالدعم وبإجراءات فرض التدابير التعويضية.

 * الطبعة الثانية المعّدلة من الكتيب التعريفي باإلجراءات الوقائية ضد الزيادة في الواردات.

* الطبعة الثانية المعّدلة من الكتيب التعريفي بدور األمانة الفنية في مكافحة الممارسات الضارة 
في التجارة الدولية.

* الطبعة الثانية المعّدلة من كتيب يتضمن أهم األسئلة واألجوبة حول الممارسات الضارة في 
التجارة الدولية.

* دليل اإلجراءات في القضايا العكسية.

* الخطة اإلستراتيجية لمكتب األمانة الفنية لعام 2015 ـــ 2019.
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الفصل السابع
السوق اخلليجية املشرتكة واملواطنة االقتصادية

املواطنة االقتصادية الخليجية 
      تعّرف المواطنة االقتصادية اليوم بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول 
المجلس في كافة المجاالت االقتصادية في جميع الدول األعضاء. إال أن مفهوم المواطنة مّر بعدة 
تطورات في تاريخ العمل االقتصادي المشترك لمجلس التعاون، فقد نصت المادة )8( من اتفاقية عام 
1981 على أربعة مجاالت فقط، على سبيل الحصر، يتعين تحقيق المواطنة االقتصادية، أو المساواة 

في المعاملة فيها، وهي: 

حرية االنتقال والعمل واإلقامة.  •

حق التملك واإلرث واإليصاء.  •

حرية ممارسة النشاط االقتصادي.  •

حرية انتقال رؤوس األموال.  •

      خالل العقدين األولين من قيام مجلس التعاون تم تطبيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول 
المجلس في العديد من المجاالت المنصوص عليها في االتفاقية، حيث تبّنت دول المجلس قرارات 
مهمة في هذا الشأن تنص على فتح المجال لمواطني الدول األعضاء لممارسة النشاط االقتصادي في 
أي من دول المجلس على قدم المسـاواة مع مواطنيها ضمن ضوابط معينة لكـل مجال اقتصادي، وذلك 
من خالل المنهج التدريجي الذي تبنته االتفاقية االقتصادية الموحدة لعام 1981، واقتضته ظروف 
تلك المرحلة من بداية العمل المشترك. إال أنه اتضح لدى التطبيق الفعلي أن بعض هذه الضوابط 
صعبة التطبيق وأّدت إلى إحجام مواطني دول المجلس عن االستفادة من قرارات المجلس األعلى التي 
تمنحهم حق المساواة في المعاملة في تلك المجاالت االقتصادية. ورغبة في نقل العمل المشترك من 
مرحلة التنسيق والتعاون إلى التكامل، فإن التوجه الذي تتبناه االتفاقية االقتصادية لعام 2001 يميل 

إلى التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة في جميع المجاالت االقتصادية.

المواطنة  بخصوص    2001 لعام  االقتصادية  االتفاقية  في  نص  أهم   )3( المادة  وتتضمن      
االقتصادية، والذي يحتوي على هذا التوجه الجديد، حيث تنص هذه المادة على التطبيق المباشر 
لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس وذلك عن طريق ضمان مبدأ معاملة 
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مواطني دول المجلس المقيمين في أي من الدول األعضاء نفس معاملة مواطنيها “دون تفريق أو 
تمييز” في “كافة المجاالت االقتصادية”، ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين واالعتباريين. وتأكيدًا لهذا 
زالة ألي لبس، تذكر المادة عشرة مجاالت اقتصادية عامة، توردها كأمثلة ال على سبيل  المبدأ  واإ
الحصر، يتعين فيها تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس. وتشمل هذه المجاالت 

العشرة ما يلي:

التنقل واإلقامة.  .1

العمل في القطاعات الحكومية واألهلية.  .2

التأمين االجتماعي والتقاعد.  .3

ممارسة المهن والحرف.  .4

مزاولة جميع األنشطة االقتصادية واالستثمارية والخدمية.  .5

تمّلك العقار.  .6

تنقل رؤوس األموال.  .7

المعاملة الضريبية.  .8

تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات.  .9

التعليم والصحة والخدمات االجتماعية.  .10

        ويتضح المنهج الجديد في قرار الدورة الثالثة والعشرين للمجلس األعلى )الدوحة، ديسمبر2002(، 
الذي وضع برنامجًا زمنيًا الستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة على النحو  التالي:

أ. يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات 
زالة القيود التي قد تمنع من ذلك، في  األهلية، ومجال تملك وتداول األسهم وتأسيس الشركات، واإ

موعد أقصاه نهاية عام 2003م. 

في  العمل  مجال  في  المجلس  دول  مواطني  بين  المعاملة  في  التامة  المساواة  تطبيق  يتم  ب. 
زالـة القيود التي قد تمنع من ذلك، في موعد  القطاعات الحكومية، والتأمين االجتماعي والتقاعد، واإ

أقصاه نهاية عام 2005م.

ج. تستكمل اللجان المختصة جميع المتطلبات الالزمة لضمان تحقيق السوق الخليجية المشتركة 
في موعد أقصاه نهاية عام 2007م.
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       ويعني هذا الجدول الزمني المضي قدمًا في كافة إجراءات تحقيق المساواة التامة في المعاملة 
بين مواطني دول المجلـس في جميع المجاالت المنصوص عليها في االتفاقية، وفق هذا البرنامج 
الزمني، بحيث تزال جميع القيود والضوابط التي تحد من تحقيق المساواة التامة، وذلك بتحديث قرارات 

العمل المشترك. 

آلية تحقيق السوق املشرتكة 
       أقّر المجلس األعلى في دورته الرابعة والعشرين )الكويت، ديسمبر 2003( آلية متابعة سير 

العمل في السوق المشتركة على النحو التالي:

الخليجية  السوق  تطبيق  الالزمة الستكمال  اآلليات  باقتراح  المختصة  الوزارية  اللجان  تقوم   .1
المشتركة وفق البرنامج الزمني المحدد في قرار المجلس األعلى في الدورة الثالثة والعشرين.

تكّلف لجنة التعاون المالي واالقتصادي بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في   .2
ضوء قرارات المجلس األعلى واالتفاقية االقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في 
كل جانب من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح اآلليات الالزمة لتذليلها. 

       وفي حين لم تتضمن “االتفاقية االقتصادية الموحدة” للعام 1981 أي ذكر مباشر للمواطنة 
أن  على  مباشرة  تنص   2001 لعام  االقتصادية”  “االتفاقية  فإن  المشتركة،  السوق  أو  االقتصادية 
الهدف من تحقيق المساواة في المعاملة في المجاالت العشرة الواردة فيها هو تحقيق السوق الخليجية 

المشتركة، كما تشير إلى تحقيق المواطنة االقتصادية كهدف من أهدافها.

        وتتضمن ديباجة االتفاقية االقتصادية لعام 2001 إشارة إلى أن االتفاقية تمثل اسـتجابة لتطلعات 
وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواَطنة الخليجية، بما في ذلك المساواة في المعاملة، وفي 
التنقل واإلقامة، والعمل، واالستثمار، والتعليم، والصحة، والخدمات االجتماعية، موضحة بأن ذلك هو 

أحد أهم أهداف هذه االتفاقية.

الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق املواطنة االقتصادية

أواًل : التنقل واإلقامة
قامة المواطنين  ) أ ( تنقل واإ

       يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث حق اإلقامة والتنقل بين الدول 
األعضاء، والذي يتم بالبطاقة الذكية الموحدة التي اصدرتها جميع الدول االعضاء للتنقل ولتحقيق 
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اهداف اخرى. وتظهر االحصائيات تضاعف اعداد المواطنين الذين تنقلوا بين الدول االعضاء من 
4.5 مليون مواطن في العام 1995م إلى حوالي 19 مليون مواطن في العام 2014م، وبنسبة نمو 

قدرها %321. 

 )ب( تنقل غير المواطنين 

       بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري وفق ما يقتضيه قيام االتحاد الجمركي لدول المجلس، 
اللجان  “تكّلف  بأن   )2002 ديسمبر  )الدوحة،  والعشرين  الثالثة  الدورة  في  األعلى  المجلس  قرر 
المختصة بوضع آليات عملية ضمن ضوابط مناسبة لتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنيـن، 
مثل المسـتثمرين األجانب، وكبار المديرين، ومسؤولي التسويق وسائقي الشاحنات، وأن يتم ذلك في 
موعد أقصاه نهاية عام 2003م، وذلك انسجاما مع متطلبات االتحاد الجمركي وتسهيل انسياب حركة 

التجارة بين دول المجلس”. 

      وقد أقرت لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها الثاني والعشرين، أكتوبر 2003، عددًا من اآلليات 
لتسهيل تنقل الفئات المشار إليها بين دول المجلس، وتشمل هذه اآلليات ما يلي: 

)1( منح أصحاب المؤسسات والشركات، ومدرائها وممثليها  المقيمين إقامة نظامية في أي دولة 
المنافذ  من  األخرى  األعضاء  الدول  من  دولة  أي  إلى  الدخول  تأشيرات  المجلس،  دول  من 

الحدودية وفقًا للضوابط التالية:

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(

دول مجلس التعاون املستقبلة ملواطني الدول األعضاء األخرى  2014
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* أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول.

* أن يحمل المقيم إقامة نظامية سارية المفعول.

* أن يقدم المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها.

* ال تقل مدة اإلقامة الممنوحة في هذا النوع من  التأشيرة عن أربعة عشر يومًا.

)2( سائقو الشاحنات 

       أقرت لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها العشرين، أكتوبر 2001، مبدأ منح سائقي الشاحنات 
ومعاونيهم تأشيرات الدخول إلى الدول األعضاء من  المنافذ الحدودية، تحقيقًا النسياب حركة 
التبادل التجاري وانتقال السلع الوطنية بين دول المجلس، كما قررت اللجنة في اجتماعها الثاني 
والعشرين، أكتوبر 2003، بأن ال تقل مدة البقاء الممنوحة لسائق الشاحنة ومعاونه في الدولة 
القادمين إليها عن أسبوع واحد. وقد شرعت أغلب الدول األعضاء في تنفيذ هذه القرارات وفق 

إجراءات معينة في كل منها.

)3( بالنسبة للمستثمرين األجانب غير المقيمين في أي من دول المجلس، تتم معاملتهم وفقًا لما 
سيقر بشأن التأشيرات السياحية.

        نظرًا الختالف رسوم هذا النوع من التأشيرات بين دول المجلس، وجهت لجنة وزراء الداخليـة 
في اجتماعها الثاني والعشرين، أكتوبر 2003، األمانة العامة بمخاطبة الجهات المعنية بسن رسوم 
في  واالقتصادي  المالي  التعاون  لجنة  على  الموضوع  وبعرض  توحيدها.  على  والعمل  التأشيرات 
اجتماعها الحادي والستين، رأت اللجنة تأجيل البت في رسوم التأشيرات إلى أن تستكمل لجنة االتحاد 

الجمركي دراسة جميع الرسوم المفروضة على الشاحنات.

التأشريات السياحية املوحدة
      وقد قررت لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها الثاني والعشرين إحالة الموضوع إلى لجنة مدراء 
يجاد ضوابط إلصدار تأشيرة  الجوازات الستكمال الضوابط الالزمة إلصدار هذا النوع من التأشيرات واإ

موحدة لرجال األعمال.

ثانيا : العمل يف القطاعات الحكومية واألهلية
) أ ( المساواة في المعاملة في القطاع األهلي  

       صدر قرار المجلس األعلى في الدورة الرابعة عشرة )الرياض، ديسمبر 1993( بمساواة مواطني 
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التنفيذية”  “الضوابط  العمل، وفق  مقر  الدولة  بمواطني  الخاص  القطاع  في  العاملين  المجلس  دول 
التي أقرها المجلس األعلى في نفس الدورة.  وأكد قـرار المجلس األعلى في الدورة الثالثة والعشرين 
)الدوحة، ديسمبر 2002( على تطبيق “المساواة التامة في المعاملة” بين مواطني دول المجلس في 
مجال العمل في القطاعات األهلية، و “إزالة القيود التي قد تمنع من ذلك”، وذلك في موعد أقصاه 

نهاية عام 2003.

       وقد اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
برامج عمل خاصة بزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع 
األهلي. ويقوم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول المجلس  بمتابعة تنفيذ 
هذه البرامج مع الدول األعضاء. ويرفع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بالتعاون مع األمانة 
العامة تقريرًا سنويًا مستقاًل إلى المجلس األعلى بتطورات هذا الموضوع يتضمن ما تم اتخاذه من 

خطوات، وما يواجه التطبيق من صعوبات واقتراحات بتذليلها. 

       وتظهر االحصائيات ان عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع االهلي بالدول 
االعضاء االخرى بلغ 15092 موظفًا في العام 2014.

 )ب( المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي 

       صدر قرار المجلس األعلى في دورته الحادية والعشرين )المنامة، ديسمبر 2000( بالموافقة 
على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني 

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(

عدد  مواطني دول املجلس العاملني يف القطاعني الحكومي واألهلي
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الدولة مقر العمل أثناء الخدمة، وذلك وفقًا لما يلي:

الراتب األساسي.  .1

بدل طبيعة عمل.  .2

بدل المواصالت )النقل(.  .3

بدل منطقة نائية أو قاسية.  .4

العالوة الدورية )السنوية(.  .5

بدل السكن غير المرتبط بالمواطنة.  .6

بدل االنتداب إلنجاز مهمة خارج مقر العمل، حسب المسافات المحددة في النظام.  .7

بدل التكليف للقيام بمهام وظيفة أخرى.  .8

بدل ساعات العمل اإلضافي في األيام العادية والعطل واألعياد.  .9

جازة عدة الوفاة. جازة الوضع واإ اإلجازة العادية والطارئة واإلجازة المرضية واإ  .10

تعويض الوفاة واإلصابات.  .11

       وفيما عدا ذلك، فيتم التعامل معهم وفق أنظمة وقوانين كل دولة. مع األخذ في االعتبار أن 
البند الخاص ببدل طبيعة  العمل يعني بدل الخطر، أو بدل التخصص، بقصد الترغيب في نوع العمل 

وما يدخل في هذا المفهوم.

الثالثة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2002( بتطبيق       وصدر قرار المجلس األعلى في دورته 
القطاعات الحكومية،  المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في  التامة في  المساواة 
زالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام  والتأمين االجتماعي والتقاعد، واإ

2005م.

      كما اتخذت اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما 
بين دول المجلس، من أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحالل 
العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة المتعاقد معها لشغل وظائف 
الخدمة المدنية في دول المجلس، بما في ذلك إمكانية عدم تجديد عقود شاغلي الوظائف اإلدارية 
والكتابية والمالية في حالة توفر البديل من مواطني دول المجلس  كمرحلة أولى، واستمرار كل دولة 
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من دول المجلس في إعطاء األولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس األخرى 
قبل اللجوء للتعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.

      وتظهر االحصائيات ان عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول 
العام  إلى 16345 موظفًا في  العام 2005م  ارتفع من 9773 موظفًا في  قد  األعضاء االخرى، 

 .2014

ثالثا : التأمني االجتماعي والتقاعد
* وّجه المجلس األعلى في دورته العشرين )الرياض، نوفمبر 1999م( بوضع نظام شامل ومناسب 
للتأمينات االجتماعية في كل دولة يغطي مواطني دول المجلس الذي يعملون خارج دولهم أسوة 
بمواطني الدولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين االجتماعي ليغطي العاملين من 

المواطنين فيما بين دول المجلس.  

* قّرر مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية ولجنة التعاون المالي واالقتصادي  في أكتوبر 
2000م، “مد مظلة الحماية التأمينية المطبقة في كل دولة من دول المجلس لتشمل مواطنيها الذين 

يعملون خارج دولهم، كمرحلة انتقالية”.

* وّجه المجلس الوزاري في الدورة السابعة والسبعين )نوفمبر 2000م( األجهزة المختصة بالتأمينات 
االجتماعية والتقاعد المدني باستكمال مهامها المناطة بها بموجب قرار المجلس األعلى بدورته 

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(

عدد املشمولني من مواطني دول املجلس يف التقاعد و التأمني االجتماعي 

بالدول األعضاء األخرى
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العشرين بشأن حقوق ما بعد الخدمة للعاملين خارج دولهم، ليتم تطبيقه خالل مدة أقصاها خمس 
سنوات.

تطبيق  يتم  أن  ديسمبر 2002م(،  )الدوحة،  والعشـرين  الثالثة  دورته  في  األعلى  المجلس  قّرر   *
المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلـس في مجال التأمين االجتماعي والتقاعد، 

زالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م. واإ

* أقّر المجلس األعلى في دورته الخامسة والعشرين )المنامة، ديسمبر 2004( اآللية التي اقترحتها 
لجنة التعاون المالي واالقتصادي في اجتماعها الرابع والستين )مايو 2004( لمد مظلة الحماية 
التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجهـا في دول المجلس األخرى في 

القطاعين العام والخاص، وذلك وفق اآللية التالية :

لزاميًا اعتبارًا من أول يناير   1. يكون التطبيق اختياريًا لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، واإ
2006م.

التأمينات  لدى مؤسسة  لديه،  العاملين  المجلس  بتسجيل مواطني دول  العمل  يلتزم صاحب   .2
االجتماعية / التقاعد المدني في الدولة مقر العمل، على أن تقوم هذه المؤسسة بإشعار مؤسسة 
التقاعد المدني / التأمينات االجتماعية في دولة العامل بذلك، حسب األسس والضوابط التي تيم  

االتفاق بشأنها بين مؤسسات التأمينات االجتماعية والتقاعد المدنيز

 3. يتم تحصيل االشتراكات وفق اآلتي:

أ. يلتزم العامل / الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في االشتراك وفقًا للنسب المعمول 
بها في نظام )قانون( موطن العامل / الموظف على أال تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة 
المعمول بها في الدولة مقر العمل. وفي األحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن 
النسبة المطلوبة، يقوم العامل / الموظف بتغطية الفرق لضمان سداد االشتراكات كاملة إلى 
مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات االجتماعية التي يخضع لنظامها العامل / الموظف ما لم 

تر كل دولة تحمل الفرق عوضًا عن مواطنيها.

يداعها مع  ب. يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة العامل / الموظف من الراتب الشهري، واإ
الحصة التي يلتزم بها في حساب مصرفي تحدد المؤسسة التي يخضع لنظامها العامل / 

الموظف وذلك خالل المواعيد المعمول بها في الدولة مقر العمل.

       وفي حالة تخلف صاحب العمل عن سداد هذه االشتراكات في مواعيدها المحددة تقوم 
إلى  ذلك  بإبالغ  العامل  دولة  في  المعنية  االجتماعية  التأمينات   / المدني  التقاعد  مؤسسة 
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مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات االجتماعية المعنية في دولة مقر العمل والتي يقع عليها 
للقواعد  وفقًا  االشتراكات  هذه  بتحصيل  الكفيلة  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  المتابعة  عبء 

واألحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل.

4. ال تمس الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم  بأية حقوق، ومزايا، 
تكفلها لهم أنظمة التقاعد المدني / التأمينات االجتماعية، وأنظمة وقوانين العمل في الدولة مقر 

العمل.

5. الموافقة على مشروع النظام الموحد ومذكرته اإليضاحية لمد الحماية التأمينية )التقاعد المدني/ 
التأمينات االجتماعية( لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم 

في أي دولة عضو في المجلس، واعتبار مواده آليات تنفيذية للقرار.

          وتظهر االحصاءات اآلثار االيجابية لقرارات المجلس االعلى في هذا الخصوص، والمتمثلة 
في استفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول االعضاء االخرى من نظام مّد 
الحماية التأمينية للمواطنين، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول 
االعضاء االخرى من 902 مواطنًا في عام 2005 إلى 13027 مواطنًا في عام 2014م. أما في 
التأمينات االجتماعية، فلقد بلغ عدد المواطنين المشمولين في الدول االعضاء االخرى ما مجموعه 

10487 مواطنًا في العام 2014م، مقارنة بـ 1430 مواطنًا في العام 2005م.

رابعًا : ممارسة الحرف واملهن
فيما يتعلق بالحرف، قـّرر المجلس األعلى في دورته الرابعة )الدوحة، نوفمبر 1983( السماح   
للحرفيين من مواطني دول المجلس بممارسة حرفهم في أي من الدول األعضاء، دون أي استثناء، 

اعتبارًا من أول مارس 1984م.

)المنامة،  والعشرين  الحادية  دورته  في  األعلى  المجلس  قرار  بالمهن، صدر  يتعلق  وفيما   
ديسمبر 2000( بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع المهن )ما عدا ما يندرج منها تحت 

قائمة األنشطة االقتصادية المستثناة الواردة في خامسًا أدناه(.

خامسًا : مزاولة األنشطة االقتصادية واالستثمارية و الخدمية 
ممارسة األنشطة االقتصادية 

       ابتداء من الدورة الثالثة للمجلس األعلى )المنامة، نوفمبر 1982( تم بالسماح لمواطني دول 
المجلس الطبيعيين واالعتباريين بممارسة عدد من األنشطة االقتصادية. وفي الدورة السابعة )أبوظبي، 



136 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م

نوفمبر 1986(، سمح بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة، وفي الدورة الثامنة )الرياض، ديسمبر 
1987( وضعت ضوابط لممارسـة األنشطة والمهن. وكان المتبع هو أن يضاف بين سـنة وأخرى مهن 
وأنشطة اقتصادية لما هو مسموح به، إلى أن صدر قرار المجلس األعلى في دورته الحادية والعشرين 
)المنامة، ديسمبر 2000( بالسماح بممارسة جميع األنشطة االقتصادية والمهن دون تحديد، باستثناء 
التي ُقصر ممارستها مرحليا على  قائمة محددة من األنشطة والمهن وعددها سبعة عشر نشاطًا، 

مواطني الدولة مع ربط ذلك بالضوابط التي أقرها المجلس األعلى في دورته الثامنة. 

       ثم صدر قـرار المجلس األعلى في الدورة الثالثة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2002( بتقليص 
قائمة األنشطة االقتصادية والمهن المقصور ممارستها من سبعة عشر نشاطًا إلى عشرة  أنشطة، كما 
لغاء ما  نص القرار على “تفويض لجنة التعاون المالي واالقتصادي باتخاذ القرارات المتعلقة بتقليص واإ

تبقى من قائمة األنشطة االقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة “. 

       وأقّرت لجنة التعاون المالي في السنوات الالحقة حذف عدد من األنشطة من القائمة المشار 
إليها، وبذلك أصبحت “القائمة السلبية” محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب 

نشاء الصحف والمجالت ودور الطباعة والنشر، والوكاالت التجارية. إستقدام العمالة األجنبية، واإ

ممارسة النشاط التجاري

) أ ( تجارة التجزئة 

       قّرر المجلس األعلى في الدورة السابعة )نوفمبر 1986م( السماح لمواطني دول المجلس 

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(
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بالقـرار،  المرفقة  للقواعد  الدولة وفقا  التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني  بمزاولة تجارة 
اعتبارا من أول مارس 1987م. وتم تعديل هذه القواعد في الدورة الثالثة عشر )أبوظبي، ديسمبر 
الثامنة والعشرين  الدورة  )المنامة، ديسمبر 2000(. وفي  الحادية والعشرين  الدورة  ثم في   )1992
)الدوحة، ديسمبر 2007( أقّر المجلس األعلى القواعد المطّورة لممارسة تجارة التجزئة والتي أزالت 

القيود التي كانت تحكم هذا النشاط.

)ب( تجارة الجملة 

لمواطني دول  السماح  نوفمبر 1986م(  )أبوظبي،  السابعة  المجلس األعلى في دورته  قّرر       
المجلس بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط المرفقة 
بالقرار، اعتبارا من أول مارس 1990م. وقرر المجلس في دورته الخامسة عشرة )المنامة، ديسمبر 
1994( تعديل تلك الضوابط، والتي من أهمها ممارسة الشخص الطبيعي للنشاط التجاري بنفسه، 
واإلقامة في الدولة مقر النشاط، واشتراط شريك محلي. وفي الدورة الثامنة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 

2007( صدر قرار المجلس األعلى بإزالة القيود على ممارسة هذا النشاط.

)ج( فتح فروع للشركات الخليجية 

       قّرر المجلس األعلى في دورته الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010م( السماح للشركات 
الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات 

معاملة الشركات الوكنية.  

      وشهدت االعوام الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عدد المستفيدين من هذه القرارات، حيث بلغ العدد 
التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف االنشطة االقتصادية 48392 
رخصة حتى العام 2014م، مقارنة بـ 13656 رخصة في العام 2005م، وبنسبة نمو قدرها %254 

خالل عشرة اعوام.

 سادسًا : تملك العقــار

     مّر السماح بتملك العقار بخطوات عديدة، حيث نصت المادة )8( من “االتفاقية االقتصادية 
الموحدة” )1981( على السماح بتملك العقار، ونصت مثلها المادة )3( من “االتفاقية االقتصادية” 
)2001( على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إال أن ذلك تم وفقًا 
لعدد من الضوابط المقّيدة خاصة فيما يتعلق بتملك األراضي الخام، وقد تم التخفيف من هذه الضوابط 
تدريجيًا، حيث صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس األعلى )الدوحة، 

ديسمبر 2002( خاليًا من معظم تلك القيود.
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وتظهر البيانات االحصائية ان تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول االعضاء االخرى بلغ 
الى  العقار  لحاالت شراء  التراكمي  االجمالي  بذلك  ليرتفع  العام 2014،  في  تملك  حالة   23509

153678 حالة بنهاية العام ذاته.

سابعًا : تنقل رؤوس األمــوال
ليست هناك أية قيود على تنقل رؤوس األموال بين دول المجلس، ولذلك لم تتناول قرارات   
المجلس األعلى هذا الموضوع بالتفصيل. وهناك حركة متنامية لرؤوس األموال بين دول المجلس، إال 

أن زيادة وتشجيع هذه الحركة تتطلب استكمال بقية متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

ثامنًا : املعاملة الضريبية
      وفق قرار المجلس األعلى في الدورة التاسعة )المنامة، ديسمبر 1988(، تمت مساواة مواطني 
االقتصادية  األنشطة  ممارستهم  عند  نفسها  الدولة  بمواطني  الضريبية  المعاملة  في  المجلس  دول 
األول من  اليوم  اعتبارا من  المجلس  “مساواة مواطني دول  القرار على  فقد نص  والحرف.  والمهن 
العضو  الدولة  الشأن معاملة مواطني  المعامالت الضريبية ومعاملتهم في هذا  مارس 1989م في 
المضيفة عند ممارستهم األنشطة االقتصادية المسموح بها، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقا لالتفاقية 
االقتصادية الموحدة وقرارات المجلس األعلى، على أال يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها 
دولة عضو لمواطني دول المجلس”. وقد أصدرت جميع الدول األعضاء القرارات التنفيذية الالزمة 

لتطبيق هذا القرار.

تاسعًا : تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات
       أقّر المجلس األعلى في دورته التاسعة )المنامة، ديسمبر 1988م( القواعد الموحدة لتملك 
مواطني دول المجلس ألسهم الشركات المساهمة بالدول األعضاء ونقل ملكيتها. كما قرر المجلس 
األعلى في دورته الخامسة عشرة )المنامة، ديسمبر 1994( الموافقة على القواعد )المعدلة( لتملك 
أنه  الثانية منها على  المادة  المساهمة والتي تنص  الشركات  المجلس ألسهم  وتداول مواطني دول 
تأسيسها  الجديدة والمشاركة في  المساهمة  الشركات  بتأسيس  التعاون  “يسمح لمواطني دول مجلس 
واالكتتاب فيها وتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجاالت االقتصادية 
المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استنادًا إلى قرارات المجلس األعلى وأحكام االتفاقية 
االقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، كما يسمح لهم بتملك وتداول أسهم  الشركات المشتركة 
وذلك وفقًا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. ويجوز للدولة التي تؤسس فيها 

الشركة اشتراط تملك مواطنيها لنسبة ال تزيد عن 51% من أسهم هذه الشركات”. 
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       كما تنص المادة الثالثة من هذه القواعد على ما يلي : “باستثناء شركات التأمين والصرافة 
في  والمشاركة  الجديدة  المساهمة  الشركات  بتأسيس  التعاون  مجلس  دول  لمواطني  يسمح  والبنوك 
تأسيسها واالكتتاب بها وتملك وتداول أسهم شركات المساهمة القائمة  التي تعمل في مجال األنشطة 
االقتصادية األخرى بما ال يزيد عن 25% من رأسمال هذه الشركات. وذلك وفقًا للقواعد المطبقة على 

مواطني الدولة العضو مقر الشركة”.

        في دورته الثالثة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2002( صدر قرار المجلس األعلى الذي نص 
على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول األسهم 

زالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003. وتأسيس الشركات، واإ

       وفي هذا اإلطار، أوصت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثالثين في 5 نوفمبر 2003 
بالتالي:

1. حث الجهات المختصة بالدول األعضاء على اإلسراع في إصدار القرارات التنفيذية الالزمة 
لتطبيق قرار المجلس األعلى بما يكفل تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول 
زالة القيود التي تمنع من ذلك، وذلك  المجلس في مجال تملك وتداول األسهم وتأسيس الشركات واإ

في موعد أقصاه نهاية عام 2003م.

2. نظرًا لحاجة بعض الدول األعضاء لمزيد من الوقت لتنفيذ قرار المجلس األعلى، تقترح اللجنة 

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(

عدد الشركات املساهمة والشركات املسموح تداول أسهمها ملواطني دول املجلس
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الطلب من المجلس األعلى إتاحة المزيد من الوقت لتنفيذ القرار خالل العام 2004م.

3. دعوة رؤساء األسواق المالية بدول المجلس اللجان المختصة لوضع اآلليات المناسبة التي 
المتبادل  القرار من خالل اإلدراج  المجلس من االستفادة من تطبيق هذا  تمكن مواطني دول 
للوساطة  مشتركة  إنشاء شركات  وتشجيع  الخليجية  المال  أسواق  في  المالية  واألوراق  لألسهم 

والنظر في إمكانية إنشاء هيئة مركزية خليجية للتسوية والمقاصة.

       وفي دورته الثالثين )الكويت، ديسمبر 2009( قرر المجلس األعلى تكليف اللجان الوزارية 
المعنية، كل فيما يخصه، بوضع اآلليات الالزمة لتفعيل المادة )5( من االتفاقية االقتصادية بشأن 
تعزيز بيئة االستثمار بين دول المجلس، والمادة )12( الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة 
وزيادة االستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجاالت واقتراح 

الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تعترضها.

      وبناء على ذلك قرر المجلس الوزاري في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، التي عقدت في 23 
مايو 2010م، تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق المالية 
بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري. وفي ضوء ما أوكل لها من مهام، عقدت اللجنة ثالثة 
اجتماعات أخرها في 30 مايو 2012م، وتوصلت الى قواعد ومبادئ موحدة لتكامل األسواق المالية 

في دول المجلس.

      تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق المالية 

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(

رؤوس أموال الشركات املساهمة والشركات املسموح تداول أسهمها 
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بدول المجلس بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس 
إلنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لتنفيذ أو 
ضمان االلتزام بقوانينها)أنظمتها(المتعلقة باألوراق المالية وأي قانون )نظام( أو متطلب تنظيمي أو 
رقابي، وتعزيز حماية المستثمرين وسالمة أسواق المال من خالل تبادل المعلومات والمساعدة في 
التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين)أنظمة( وممارسات الجهة المنظمة، وتعزيز التعاون بين 
الجهات المنظمة في مجاالت التدريب وتطوير الموارد البشرية و تبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق 

المال. 

       وتظهر البيانات االحصائية اآلثار االيجابية المباشرة لقرارات المجلس االعلى فيما يتعلق بتملك 
اسهم الشركات ونقل ملكيتها، وتتمثل في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول اسهمها 
لمواطني دول المجلس من اجمالي الشركات المساهمة من 20% في عام 1985 إلى ما نسبته %95 
في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول اسهمها لمواطني دول المجلس 653 شركة 
مساهمة، برأسمال يصل إلى حوالي أكثر من 256 مليار دوالر. وبلغ عدد المساهمين من مواطني 

دول المجلس في هذه الشركات حوالي 516 ألف مساهم في عام 2014.

عاشرًا : التعليم والصحة والخدمات االجتماعية
التعليم العام 

       أقـّر المجلــس األعلى في دورته السادسـة )مســقط، ديســمبر 1985م( اآلتي: 

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(

عدد املساهمني من مواطني دول املجلس يف الشركات املسموح تداول أسهمها 
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 أ. معاملة كل طالب دول المجلس في مراحل التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي معاملة طالب 
الدولة مكان الدراسة. وقد أصدرت جميع دول المجلس القرارات الداخلية لتنفيذ القرار.

معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة   ب. 
نفسها، وال  الدولة  الصادرة من  والوثائق  الشهادات  تلك  معاملة  المجلس  بدول  تعليمية رسمية 

تتطلب التصديق من السفارات والملحقيات الثقافية ووزارات الخارجية. 

     وتظهر االحصائيات حجم االستفادة الكبير من هذا القرار وغيره من القرارات الالحقة في ذات 
الحكومية  المدارس  في  الدارسين  التعاون  دول مجلس  ومواطنات  مواطني  بلغ عدد  االطار، حيث 
بالدول االعضاء االخرى، في العام 2014م، ما مجموعه 42953 طالب وطالبة، في جميع مراحل 

التعليم العام.

التعليم العالي 

   قّرر المجلس األعلى في دورته الثامنة )الرياض، ديسمبر 1987م( “الموافقة على مساواة طالب 
دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طالب الدولة مقر الدراسة”، وذلك 

وفقًا لما يلي:

 أ. مع عدم اإلخالل بأي معاملة أفضل، تسعى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمعاملة طالب 
دول المجلس في القبول معاملة طالب الدولة مكان الدراسة ووفق الضوابط التالية : 

أبناء  العالي والمطبقة على  التعليم  القبول والتسجيل المعتمدة من مؤسسات  انطباق شروط   .1
اإلمكانيات  ووفق  األخرى  المجلس  دول  طالب  من  المتقدمين  على  الدراسة  مقر  الدولة 

المتوفرة.

تعطى األفضلية في القبول لمواطني دول مجلس التعاون المقيمين في الدولة مقر الدراسة   .2
والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من نفس الدولة مقر الدراسة.

في  قبولهم  بعد  التعاون  مجلس  دول  أبناء  يعامل  أفضل،  معاملة  بأي  اإلخالل  عدم  مع   ب. 
مؤسسات التعليم العالي معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة فيما يتعلق بالدراسة، ومتطلباتها من 

رسوم ومكافآت، وسكن وعالج.

التعليم الفني 

       صدر عن المجلـس األعلى في دورته الثالثين )الكويت، ديسمبر 2009(، قرار نص على 
تطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.
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ممارسة النشاط االقتصادي في المجاالت التعليمية  

      أقّر المجلس األعلى في دورته السادسة عشرة )مسقط، ديسمبر 1995م( السماح لمواطني 
دول المجلس الطبيعيين واالعتباريين بممارسة النشاط االقتصادي في عدد من المجاالت التعليمية تم 

تحديدها في القرار.

المساواة في المعاملة في تلقي الخدمات الصحية 

      نّص قرار المجلس األعلى في دورته التاسعة )المنامة، ديسمبر 1988م( على أن “يعامل 
مواطنو دول مجلس التعاون المقيمون والزائرون ألي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في 
مارس  أول  من  إعتبارًا  وذلك  العامة  والمستشفيات  والمستوصفات  الصحية  المراكز  من  االستفادة 
1989م”. وقد أصدرت الدول األعضاء قراراتها الداخلية بتطبيق هذا القرار. وتظهر االحصائيات 
المتوفرة والتي تشمل ثالث دول اعضاء، هي دولة االمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة 
عمان، أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الحكومية من مواطني الدول االعضاء االخرى في 

الدول الثالث قد بلغ 434 الف حالة في العام 2014.    

      كما أقّر المجلس االعلى في دورته الثالثة والثالثين )مملكة البحرين، ديسمبر 2012( عالج 
في  المشاركين  او  رسمية  مهام  في  المنتدبين  وعائالتهم،  المجلس  لدول  المسلحة  القوات  منتسبي 
المجلس  وافق  كما  الدول.  لتلك  العسكرية  المستشفيات  في  االعضاء،  الدول  في  تدريبية  دورات 
العالجية  الخدمات  توفير  على   )2014 ديسمبر  )الدوحة،  والثالثين  الخامسة  دورته  في  االعلى 
لالمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول االعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز 

التخصصية في دول المجلس.

إعالن قيام السوق الخليجية املشرتكة واستكمال املواطنة االقتصادية
       أقّر المجلس األعلى في دورته الثامنة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2007( إعالن الدوحة 
جراءات السوق الخليجية المشتركة،  لقيام السوق الخليجية المشتركة. وبهدف إيجاد مرجعية لقوانين واإ
تم إصدار “وثيقة السوق الخليجية المشتركة” التي أقرّها المجلس األعلى في دورته التاسعة والعشرين 

)مسقط، ديسمبر 2008م(.

       وتحقيقًا للتواصل مع المواطنين، تم تعيين ضباط اتصال للسوق الخليجية المشتركة من جميع 
الدول األعضاء واألمانة العامة، كما تم تصميم موقع للسـوق الخليجية المشتركة ضمن موقع األمانة 
واإلحصائيات عن  والكتب  المطبوعات  من  عدد  نشر  إلى  باإلضافة  اإلنترنت،  شبكة  على  العامة 

السوق المشتركة وتوزيعها على نطاق واسع، وذلك للتعريف بها. 
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       وبهدف متابعة سير التنفيذ وتقييم العلم بالسوق الخليجية المشتركة قامت األمانة العامة بإعداد 
بدول  والصناعة  التجارة  األعضاء وغرف  بالدول  المختصة  الجهات  مرئيات  استبيانات الستطالع 
المجلس لتحديد أي صعوبات تواجه التنفيذ ووضع الحلول لها. وقد تم رفع نتائج ذلك إلى اللجان 
المختصة، وأقرّها المجلس األعلى في دورته التاسعة والعشرين  )مسقط، ديسمبر 2008م(، ضمن 
اإلجراءات التي تم إقرارها لتنفيذ مقترح خادم الحرمين الشريفين لتسريع األداء ومعالجة العقبات التي 

تواجه العمل المشترك.     

       ويتواصل العمل على استكمال األدوات التي تمكن المواطنين في الدول األعضاء من االستفادة 
من قرارات المجلس األعلى وذلك من خالل ما يلي:

) أ( قياس درجة اسـتفادة مواطني دول المجلس من قرارات المجلس األعلى التي صدرت بشأن 
المواطنة االقتصادية. 

)ب( االستمرار في نشر الوعي بين المواطنين باالمتيازات التي توفرها لهم المواطنة الخليجية 
المشتركة، من خالل عقد المزيد من الندوات التعريفية بالسوق الخليجية المشتركة في الدول 
األعضاء، واجتماعات مسؤولي اإلعالم في دول المجلس، تنفيذًا لما تم االتفاق عليه لنشر 

الوعي بين المواطنين بهذا الشأن.

االتفاقية  المادة )27( من  في  المنصوص عليها  الخالفات  تسوية  آليات  إنشاء  استكمال  )ج( 
االقتصادية، بما سيوفر للمواطنين ورجال األعمال مرجعية ميّسرة للفصل في االختالفات في 

تفسير مقومات المواطنة  االقتصادية.
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الفصل الثامن
التعاون يف جمال الطاقة

 األهداف
نصت االتفاقية االقتصادية الموحدة، لعام 1981، على ضرورة أن تقوم الدول األعضاء   
بتنسيق سياساتها في مجال الصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع 
وتسعير واستغالل الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة، والعمل على وضع سياسات نفطية موحدة 

واتخاذ مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة.

     وأكدت االتفاقية االقتصادية، لعام 2001، على ذلك حيث نصت في مادتها التاسعة على ما يلي:

“بهدف تحقيق التكامل بين دول المجلس في مجاالت الصناعة البترولية و المعدنية والموارد الطبيعية 
األخرى و تعزيز الوضع التنافسي لدول المجلس:

تتبنى الدول األعضاء سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما   .1
األجيال  ومصالح  البيئية  االعتبارات  مراعاة  مع  الطبيعية  للموارد  األمثل  االستغالل  يحقق 

القادمة.

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(
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تضع الدول األعضاء سياسات موحدة للنفط والغاز وتتبنى في هذا المجال مواقف مشتركة   .2
إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة.

تتعاون الدول األعضاء وشركات النفط والغاز العاملة فيها لدعم وتطوير األبحاث في مجاالت   .3
النفط والغاز والموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات في هذه المجاالت”.

اإلنجازات
التعاون في  لتعزيز  الخطوات  العديد من  باتخاذ  لتلك األهداف، قامت دول مجلس  وتنفيذًا   

مجال الطاقة، منها:

)1( اإلستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون

       قرر المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة )المنامة، ديسمبر 
1988م( تكليف لجنة التعاون البترولي بإعداد إستراتيجية بترولية طويلة المدى لدول المجلس. وتم 
إعداد اإلستراتيجية انطالقًا من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستنادًا على األسس التي 
قام عليها المجلس، والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، وما تبع 
ذلك من لوائح تنظيمية ومؤتمرات وقرارات واتفاقيات موحدة على مستوى دول المجلس واالتفاقيات 

والسياسات التفاوضية بين دول المجلس والمجموعات والتكتالت االقتصادية الدولية.

       كما روعي بأن تكون أهداف هذه اإلستراتيجية مواكبة لألهداف اإلستراتيجية لخطط التنمية 
ستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والتي ترتكز بشكل  المحلية في الدول األعضاء واإ

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(

 احتياطي النفط باملليار برميل 2014 م
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عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستويات المعيشة وتنويع قواعد االقتصاديات الوطنية وتوسعة 
دور القطاع الخاص في الدول األعضاء وتقليل االعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي 

فيها.

     وقد انطلقت هذه اإلسـتراتيجية من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيًا واقتصاديًا، 
ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي بإعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول 
وتشكل أكبر منطقة إلنتاجه وتصديره، وبالتالي تأتي أهمية تعزيز المركز السياسي واالقتصادي لدول 

المجلس ودورها على الصعيد العالمي من خالل تعزيز دورها وثقلها البترولي.

لدول  البترولية  للعالقات  والخارجـي  الداخلي  البعدين  المقترحة  اإلستراتيجية  راعت  فقد  لهذا،      
أهم  الستغالل  األمثل  األسلوب  المجلس  لدول  موحدة  بترولية  إستراتيجية  اعتماد  ويعتبر  المجلس. 
المـوارد الطبيعية التي تعتمد عليه اقتصادياتها. وفي هذا اإلطار فإن الرؤية اإلستراتيجية لدول المجلس 
تسعى إلى تحقيق عدد من األهداف الرئيسية باعتماد مجموعة من السياسات واإلجراءات التنفيذية 
لتحقيق هذه األهداف وتقييم األداء المستهدف وفق آلية تنفيذية واضحة المعالم ووسائل متابعة وتقييم 

متفق عليها.

     وقد تمت مراجعة االستراتيجية، ووافقت عليها بعد تحديثها لجنة التعاون البترولي بدول المجلس 
في اجتماعها الثالثين المنعقد في 25 ديسمبر 2011م، واعتمدها المجلس االعلى في دورته الثالثة 

والثالثين )البحرين، ديسمبر 2012(.

مجلس التعاون
21%

مجموع العالم
79%

م 2012احتياطي الغاز الطبيعي العالمي 

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(

احتياطي الغاز الطبيعي 2014 م
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)2( خطة الطوارئ اإلقليمية للمنتجات البترولية 

أّقر المجلس األعلى في دورته الثالثة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2002م( خطة الطوارئ   
االقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون، التي تهدف إلى تحديد آليات التحرك الجماعي بين  
الدول االعضاء للتعامل االمثل مع حاالت الطوارئ التي قد تتعرض لها احدى الدول االعضاء نتيجة 
نقص او انقطاع كامل المداداتها المحلية من المنتجات البترولية، وقد تم تحديث بيانات الخطة في 

عام 2014م.

 )3( نظام اإلقراض البترولي

نظام  على  الموافقة  1987م(  ديسمبر  )الرياض،  الثامنة  دورته  في  األعلى  المجلس  قّرر   
بين جميع دول  أساس تضامني  اإلقراض على  ويتم  التعاون.  بين دول مجلس  البترولي  اإلقراض 
المجلس عند حدوث أي ضرر يترتب عليه تعطيل المنشآت الناقلة للصادرات من الموانئ، على أن 
تكون نسبة الضرر 30% من الكمية المتوقع أن تقوم الدولـة المتضررة بتصديرها والتوقع باستمرار 
الضرر لمدة شهر على األقل، مع ارتباط تلك النسبة بالحصص التي تلتزم بها الدول األعضاء في 

األوبك.

)4( القانون )النظام( الموحد للتعدين  

      يشجع هذا النظام المستثمرين على استغالل الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد 

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(

احتياطي الغاز الطبيعي لعام 2014 م

اإلمارات 
215

البحرين
11

السعودية
300

عمان
25

قطر
867

الكويت
63

إجمالي االحتياطي

 1480

الف مليار قدم مكعب

 في نهاية السنة
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وتسويق  وتصنيع  ستثمار  واإ بإستغالل  العالقة  ذات  األطراف  لجميع  والحقوق  وااللتزامات  الشروط 
الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس. وينسجم إقرار مثل هذا النظام مع 
إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد األنظمة والقوانين والتشريعات، وخاصة في مجال 
االستثمار حيث يجد المستثمر تماثاًل بين الدول األعضـاء فيما يخص حقوقه والتزاماته. ولقد اعتمد 

المجلس االعلى القانون )النظام( في دورته الثالثة والثالثين )البحرين، ديسمبر 2012(.

)5( استراتيجية اإلعالم البترولي      

       تم إعداد استراتيجية اإلعالم البترولي لدول مجلس التعاون انطالقًا من كون البترول سلعة 
التعاون واالقتصاد  للطاقـة، والمحرك األساس القتصاديات دول مجلس  استراتيجية ومصدر رئيس 
هذه  تسعى  حيث  متميزة،  عالمية  بترولية  ومكانة  ثقل  من  المجلس  دول  به  تحظى  ولما  العالمي، 
الدول لتحقيق مصالحها البترولية وتحقيق االستقرار في السوق البترولية العالمية بالتعاون مع جميع 
البترول  أهمية  من  التقليل  محاوالت  مواجهة  إلى  البترولي  االعالم  استراتيجية  وتهدف  األطراف. 
المجلس  البترولية لدول  للسياسات والمواقف  الموجهة  للطاقة، والحمالت االعالمية  كمصدر رئيس 
والتشكيك في قدراتها بضمان امن االمدادات، وتوضيح وابراز السياسات البترولية لدول المجلس. ولقد 

اعتمد المجلس االعلى االستراتيجية في دورته الثالثة والثالثين )مملكة البحرين، ديسمبر 2012(. 

 )6( العالقات المتداخلة بين الطاقة والبيئة 

       قّرر المجلس األعلى في دورته التاسعة عشرة )أبوظبي، ديسمبر 1998( اعتماد التوصيتين 
التاليتين بشأن الجازولين الخالي من الرصاص وتخفيض نسبة الكبريت في الديزل :

* تأكيد دول المجلس على حماية البيئة وصحة اإلنسان بطرح شركات البترول الوطنية الجازولين 
تنفيذ ذلك بين  المجلس. ولضرورة تزامن  المحلية بدول  الخالي من الرصاص في األسواق 
الدول األعضاء لعالقته بحركة النقل والمواصالت بينها، فإن دول المجلس أكدت على سرعة 
إنتاج هذا المنتج وتسـويقه محليـًا في مدة أقصاها عام 2002م، وبرقم أوكتيني يتراوح بين 

90 و 97.

المنتج  الديزل  الكبريت في  نسبة  لتخفيض  كافة اإلجراءات  اتخاذ  المجلس على  تأكيد دول   *
من المصافي الوطنية لألسواق المحلية ليتوافق مع المستويات العالمية المقبولة للحفاظ على 

صحة اإلنسان وسالمة البيئة من التأثيرات الصحية السلبية للمنتجات الكبريتية. 

   * وتنفيذًا لقرار المجلس األعلى، قامت وزارات البترول وشركاتها المختصة بتنفيذ القرار وذلك 
بطرح الجازولين الخالي من الرصاص بالرقـم األوكتيني المطلوب خالل الفترة المحددة بالقرار، 
كما وضعت مشاريع إنتاج الديزل المنخفض الكبريت في قائمة أولويات خططها اإلستراتيجية.
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الفصل التاسع
التعاون يف جمالي الكهرباء واملاء

األهداف 
       أكدت االتفاقية االقتصادية الموحدة، لعام 1981، على أن تعمل دول المجلس على تنسيق 
التنمية  المياه لتحقيق  الكهرباء وتحلية  البنية األساسية، بما في ذلك محطات توليد  قامة مشـاريع  واإ
االقتصادية المشتركة، وترابط النشاطات االقتصادية. كما أكدت االتفاقية االقتصادية، لعام 2001، 
والخدمات  التحتية  البنية  مشروعات  في  المجلس  دول  بين  تكاملية  اقتصادية  سياسات  تبني  على 
األساسية كالكهرباء، وذلك بهدف دعم الترابط اإلنتاجي بين دول المجلـس واالستفادة من اقتصاديات 

الحجم فيها، وتحقيق التكامل االقتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بينها.

       ويشمل التعاون في مجال الكهرباء والماء عدة مجاالت من أهمها الربط الكهربائي بين دول 
نشاء قاعدة للمعلومات الكهربائية والمائية، وتبني المقارنة المعيارية الكهربائية والمائية،   المجلس، واإ
خدمات  وتطوير  والماء  الكهرباء  اسـتهالك  وترشيد  والمائية،  الكهربائية  الفنية  المواصفـات  وتوحيد 
مشتركي الكهرباء والماء، ودراسة استخدام الطاقة النووية في انتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتمثيل 

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(
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مجلس التعاون ككتلة خليجية في المحافل والجهات اإلقليمية والدولية ذات االختصاص في مجال 
الكهرباء والماء، وتنظيم اللقاء السنوي لمنتدى منظمي الكهرباء بدول المجلس. 

       وفي مجال المياه، فإن التعاون يشمل العمل على تحقيق األمن المائي في دول المجلس من 
صدار التشريعات  خالل تبني اإلدارة المتكاملة للمياه، والعمل على إعداد سياسات مائية مشتركة، واإ
دارة  والقوانين المائية المشتركة، واإعداد خطة طوارئ مشتركة للمياه، وتوطين صناعة تحلية المياه، واإ
الصرف  مياه  استخدام  واإعادة  الشرب،  مياه  جودة  على  والحفاظ  المشتركة،  الجوفية  المياه  مكامن 

الصحي المعالجة. 

مشروع الربط املائي
        تنفيذًا لتوجيه أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون في اللقاء التشاوري الرابع 
عشر، الذي عقد في 14 مايو 2012 بمدينة الرياض، لدراسة الربط المائي بين دول مجلس التعاون، 
وفي ضوء قرارات المجلس األعلى بهذا الشأن والدراسات السابقة التي أعدت بأن يكون مصدر المياه 
من بحر العرب أو بحر عمان، تم تكليف شركة استشارية متخصصة بإعداد دراسة معدلة للربط 
المائي بناء على شروط مرجعية تأخذ في االعتبار المستجدات في المنطقة. وتم االنتهاء من هذه 
الدراسة، وما تزال المشاورات تتم بين الدول األعضاء للوصول إلى افضل طريقة لتنفيذ المشروع على 
أرض الواقع، مع مراعاة متطلبات البيئة، فالمشروع حيوي ومهم ويضمن توفر المياه في دول المجلس 

على المدى الطويل.  

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(
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إعداد اسرتاتيجية شاملة بعيدة املدى للمياه
       تنفيذًا لتوجيه أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون في اللقاء التشاوري الرابع عشر، 
الذي عقد في 14 مايو 2012 بمدينة الرياض، بإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن 
المياه، أخذًا في االعتبار ما تضمنه إعالن أبوظبي من توصيات بهذا الشأن واالستفادة من البحوث 
والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الخصوص، تم تكليف 
أحد بيوت الخبرة الخليجية إلعداد استراتيجية شاملة وموحدة للمياه بدول مجلس التعاون للعشرين سنة 

القادمة. وتم اعداد مشروع االستراتيجية تمهيدًا لرفعه للجان الوزارية المختصة إلعتماده.

اإلنجازات    
أواًل : الربط الكهربائي 

       يعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات ربط البني األساسية التي 
أقرها مجلس التعاون. ومن بين الفوائد التي يحققها المشروع تخفيض االحتياطي المطلوب في كل 
دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ واالستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. 
وتنفيذًا لقرار الدورة الثامنة عشرة للمجلس األعلى )الكويت، ديسمبر 1997(، تم في العام 2001م  

تأسيس “هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون” للقيام بإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته.

       في نوفمبر 2005م، تم توقيع مجموعة من العقود لتنفيذ المرحلة األولى من المشروع، والتي 
تشمل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت، بقيمة تجاوزت المليار 
الفعلي لها في شهر يوليو 2009م،  دوالر أمريكي. وقد أنجزت أعمال هذه المرحلة وبدأ التشغيل 
وبذلك ارتبطت أربع دول أعضاء كهربائيًا في لحظة تاريخية سجلها تدشين أصحاب الجاللة والسمو 

قادة دول المجلس لهذه المرحلة، بتاريخ 14 ديسمبر 2009م، في دولة الكويت. 

       كما تم االنتهاء من المرحلة الثانية في عام 2006م برفع كفاءة شبكتي كهرباء اإلمارات 
العربية المتحدة وسلطنة عمان. أما المرحلة الثالثة فقد أنجز الجزء األول منها بربط شبكة اإلمارات 
العربية المتحدة بشبكة الربط الرئيسة  في 20 أبريل 2011م، وبذلك ارتفع عدد دول المجلس المرتبطة 

كهربائيًا إلى خمس دول.

       ويتمثل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة بربط شبكة سلطنة عمان بالشبكة الرئيسة من خالل 
انضمت سلطنة عمان رسميًا  نوفمبر 2014م،  المتحدة. وفي 20  العربية  اإلمارات  شبكة كهرباء 
إلى الربط الكهربائي الخليجي بتوقيعها على مستندات االنضمام والتي تشمل عقد التأسيس، والنظام 
االساسي للهيئة، واالتفاقية العامة للربط الكهربائي، واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. وبإنضمام سلطنة 

عمان إلى الربط الكهربائي الخليجي اكتملت المرحلة الثالثة واألخيرة من المشروع.   
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المعالي  أصحاب  أقّر  الكهربائي،  الربط  مشروع  في  المشاركة  الدول  بين  العالقة  ولتنظيم       
وزراء الكهرباء والماء في 2009م االتفاقية العامة للربط الكهربائي، والتي أصبحت سارية المفعول 
والتنظيمية  االستشارية  “اللجنة  تشكيل  االتفاقية  هذه  على  وترتب  مارس 2009م.  من 23  اعتبارًا 
للربط الكهربائي” ومهمتها تنظيم أعمال هيئة الربط الكهربائي، والقيام بدور استشاري للجنة التعاون 
الكهربائي والمائي ومتابعة تنفيذ قراراتها فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي. وتعمل الهيئة خالل 
المرحلة الحالية على تشجيع الدول األعضاء إلنشاء سوق خليجية مشتركة للطاقة تمهد لتجارة الطاقة 

فيما بين الدول األعضاء.

ثانيًا : قاعدة المعلومات الكهربائية والمائية 

       لتيسير تبادل المعلومات بين الجهات المختصة بقطاعي الكهرباء والماء في دول المجلس 
واالستفادة من الخبرات المتراكمة في كل دولة، تم االنتهاء من إعداد الهياكل الالزمة لقاعدة معلومات 
مشتركة لقطاعي الكهرباء والماء بدول المجلس، وتم وضعها على شبكة اإلنترنت. ويجري العمل حاليًا 

دخال البيانات الخاصة بالدول األعضاء وتحديثها. على تطوير قواعد المعلومات واإ

ثالثًا : الترشيد الكهربائي والمائي 

       تم إعداد الئحة العزل الحراري، وقّرر المجلس األعلى في 2002م تطبيق العزل الحراري على 
جميع المباني في الدول األعضاء، وتكليف اللجنة الوزارية المعنية بشئون البلديات بتحديد مستويات 

العزل الحراري المطلوبة، واإعداد الضوابط الالزمة لهذا التطبيق.

      وفي مجال التوعية بترشيد استهالك الكهرباء والماء، تم إعداد حلقات تلفزيونية تحوي رسائل 
الدول  في  التلفزة  اإلعالم ومحطات  والماء عممت على وزارات  الكهرباء  ترشيد  مجال  في  توعوية 
األعضاء. باإلضافة إلى ذلك، يجري دوريًا وبإستمرار تنظيم ورش عمل مشتركة في مجال ترشيد 
استهالك الكهرباء والماء بمعدل ورشــة عمل للكهرباء وأخــرى للمياه كل سـنة في احدى دول المجلس، 
المؤتمرات  في  وتشارك  العامة  األمانة  تدعم  كما  للمياه.  الخليجي  باألسبوع  سنويًا  االحتفاء  ويتم 

والمعارض المعنية بترشيد استهالك الكهرباء والماء والتي تقام في دول المجلس.

      كما تم تنفيذ الحملة االعالمية الخليجية للترشيد، بهدف رفع الوعي لدى المواطن الخليجي عن 
االستهالك المرتفع للمياه والكهرباء. وتقوم الحملة الخليجية بتنفيذ أنشطة في الدول االعضاء بالتعاون 

مع الحمالت الوطنية. 

رابعًا : خدمات المشتركين في قطاعي الكهرباء والماء 

     حققت دول المجلس انجازات هامة وهادفة  لتطوير خدمات المشتركين عن طريق استحداث 
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الخدمة وقياس مستوى األداء وتعزيز  المتطورة، واالهتمام بجودة  التقنية  برامج وأنظمة تعتمد على 
لتطوير  السعي  كيفية  في  المجلس  دول  تجارب  لتعدد  ونظرًا  االتصال.  ومراكز  األمامية  المكاتب 
خدمات المشتركين، يجري تنظيم ورش عمل بصورة دورية الستعراض وتبادل تجارب دول المجلس في 
هذا المجال. وقد تم إعداد كتيبات تضم معلومات شاملة عن خدمات المشتركين في قطاعي الكهرباء 

والماء في دول مجلس التعاون. 

خامسًا : توحيد المواصفات الفنية الكهربائية والمائية  

وتسعين  مجموعه ست  ما  المجلس  بدول  والماء  الكهرباء  وزراء  المعالي  أصحاب  اعتمد       
مواصفة فنية خليجية موّحدة، منها ستين مواصفة كهربائية، وست وثالثين مواصفة مائية. وقد وضعت 
هذه المواصفات في موقع خاص على شبكة اإلنترنت، كما قامت االمانة العامة بطباعة دليل يحوي 

أسماء المواصفات الخليجية المعتمدة، يتم تحديثه كل ثالث سنوات.

وبعد انشاء هيئة التقييس الخليجية في عام 2008م، ولتفادي االزدواجية في العمل، تم اعتماد   
اسلوب التكامل بين كل من لجنة توحيد المواصفات الفنية الكهربائية والمائية وهيئة التقييس الخليجية 
بحيث تتبنى الهيئة المواصفات الفنية التي تعدها اللجنة وتعمل على تحويلها الى مواصفات قياسية 

خليجية موحدة. 

سادسًا : دراسة أسس احتساب التعرفة الكهربائية والمائية

بتكليف من أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء، قامت لجنة متخصصة بإعداد تقرير       
لتحديد أسس احتساب تعرفة الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون للوقـوف على أوجه التشابه ومصادر 
االختالف في هذه األسس. ويجري حاليًا تحديث هذا التقرير إلعداد دراسة تعرفة الكهرباء والماء على 

مستوى دول المجلس بما يحقق ترشيد االستهالك ورفع كفاءة االستخدام. 

سابعًا : أدلة وكتب إحصائية عن المياه والكهرباء 

      تم إصدار عدد من األدلة والكتيبات في مجال الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون، منها دليل 
المياه، ودليل  الكهرباء وتحلية  لمرافق  التشغيل والصيانة  أساليب  الكهربائية، ودليل  القوى  محطات 
الحوادث الفنية، ودليل الشركات الوطنية المصنعة للمواد والمعدات المستخدمة في تشغيل وصيانة 
خدمات  وكتيب  للمياه،  اإلحصائي  والكتاب  الحراري،  العزل  والئحة  المياه،  وتحلية  الكهرباء  مرافق 
المشتركين في قطـاعي الكهـرباء والماء، وكتيب تحليـة الميـاه بدول مجلــس التعاون، ودليل المواصفات 

الفنية الكهربائية والمائية، والكتاب اإلحصائي للكهرباء في دول المجلس.

ثامنًا : األمن المائي واإلدارة المتكاملة للمياه 

     أعدت اللجان المختصة في مجال المياه ورقة بعنوان “الخطوط الرئيسية إلعداد سياسة مائية 
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مشتركة لدول مجلس التعاون”، وورقة أخرى بعنوان “برنامج عمل اإلدارة المتكاملة والتنمية المستدامة 
للمياه”. ويشتمل برنامج العمل على عدد من المشـاريع واألنشـطة المشـتركة مثل إعـداد التشـريعات 
دارة مكامن المياه الجوفية المشتركة، واإعداد  والقوانين المائية المشتركة، وتوطين صناعة التحلية، واإ
الصحي  الصرف  مياه  استخدام  واإعادة  الشرب،  مياه  جودة  ومراقبة  المياه،  لطوارئ  خليجية  خطة 

المعالجة. 

        ويجري العمل على تنفيذ المشاريع أعاله وفقًا لخطة عمل وبرنامج زمني محدد يتم تحديثهما 
باستمرار حسب الظروف والمستجدات. وفيما يلي بيان لما تم انجازه من هذه المشاريع: 

)1(  إعداد تشريعات وقوانين مائية مشتركة : تهدف هذه التشريعات والقوانين إلى المحافظة على 
المصادر المائية بنوعيها التقليدي وغير التقليدي وترشيد استخداماتها. وفي هذا اإلطار تم إعداد 
القوانين التالية التي اعتمدت من قبل المجلس األعلى كقوانين استرشادية لمدة سنتين يتم النظر 

بعدها في تحويلها إلى قوانين إلزامية :

قانون )نظام( المحافظة على مصادر المياه السطحية والجوفية   •

قانون )نظام( إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة   •

قانون )نظام( مياه التحلية.   •

توطين صناعة التحلية : تم إعداد الشروط المرجعية لدراسة تصنيع قطع الغيار المستخدمة   )2(
في محطات التحلية في دول مجلس التعاون. 

دارة مكامن المياه الجوفية المشتركة : تم استكمال الشروط المرجعية إلعداد دراسة  مراقبة واإ  )3(
شاملة عن الطبقات المائية المشتركة في دول مجلس التعاون وسبل المحافظة عليها وحمايتها 

يجاد آلية مشتركة إلدارتها. من االستنزاف والتلوث واإ

إعداد خطة خليجية مشتركة لطوارئ المياه : تم إعداد خطة استرشادية مشتركة لدول المجلس   )4(
لمواجهة الحاالت الطارئة في المياه مثل الكـوارث البيئية أو الطبيعية أو الناجمة عن عمليات 

تخريبية وغيرها. 

مراقبة جودة مياه الشرب : نظرا ألهمية جودة مياه الشرب وضرورة حماية هذه المياه من   )5(
التلوث بأشكاله المختلفة، يجري حاليا إعداد دراسة للتعرف على نوعية وكمية الملوثات في مياه 

يجاد أفضل السبل لمكافحة هذه الملوثات وتقليل تأثيرها على مياه الشرب. الخليج العربي، واإ

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة : أصبحت مياه الصرف الصحي المعالجة   )6(
تمثل مصدرا من مصادر المياه التي يمكن أن تحل محل مصادر المياه التقليدية لالستخدام في 
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مناحي عدة طبقًا لمواصفات ومعايير معينة. ويجري حاليا النظر في الطريقة المثلى للتعامل 
مع هذا المصدر الجديد نسبيًا من المياه، وتحديد الضوابط والمعايير الستخدامه.  

التنسيق مع الجهات المعنية بالزراعة والبيئة في إطار األمن المائي والغذائي : نظرًا لالرتباط   )7(
الوثيق بين األمن المائي واألمن الغذائي وتأثيراتهما المتبادلة مع البيئة، يجري حاليا التنسيق مع 
الجهات المعنية بالزراعة وبالبيئة في مجلس التعاون وفي الدول األعضاء لبحث سبل التنسيق 

والتعاون وتفادي االزدواجية في العمل.

تاسعًا: التعاون الدولي في مجال الكهرباء والماء 

تم تشكيل فريق عمل للتعاون مع الدول والمجموعات االقليمية األخرى في مجال الكهرباء   
الوزارية  المجالس  تقرها  التي  المجال  هذا  في  المشترك  التعاون  عمل  خطط  تنفيذ  ومهمته  والماء 
المشتركة في إطار الحوار االستراتيجي مع هذه الدول والمجموعات الدولية. وقد أوصت اللجنة الفرعية 
المشتركة للتعاون بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في مجال الكهرباء والماء بإقامة ورشة عمل في 
مجال استغالل الفرص االستثمارية إلنتاج المياه في جمهورية تركيا باستخدام طاقة المياه المتوفرة، 
الكهربائية  تركيا  شبكة  مع  الخليجية  الكهرباء  شبكة  ربط  وسبل  امكانية  لبحث  أخرى  عمل  وورشة 

للوصول إلى الشبكة االوربية.

عاشرًا: استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية المياه 

      تم تسمية مدير إدارة الكهرباء والماء في األمانة العامة لمجلس التعاون عضوًا في الفريق المكلـف 
بمتابعة دراســة اسـتخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية، للمشاركة في أعمال الفريق وتقديم تقرير 
سنوي ألصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء. وقد قطع الفريق المكلف شوطًا كبيرًا في إعداد دراسة 

الجدوى األولية والدراسات التفصيلية، ووضع خطة استراتيجية للمشروع. 

حادي عشر: منتدى منظمي الكهرباء 

   تنظم األمانة العامة بصورة دورية، وبالتنسيق مع الدول األعضاء، منتدى سنوي لمنظمي 
اللجنة  بالتعاون مع  الخليج  يعقد على هامش مؤتمر كهرباء  التعاون  بدول مجلس  الكهرباء  قطاع 

اإلقليمية للنظم الكهربائية في دول مجلس التعاون. 

ثاني عشر: دعم واشراك القطاع الخاص في المشروعات المشتركة 

      قدمت األمانة العامة الدعم المعنوي لعمل الدراسات األولية والتفصيلية لمشروع إنشاء “مختبر 
مركزي خليجي لفحص المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي”، والتي تمت بمبادرة وتمويل من بعض 
شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال. وال تزال األمانة العامة تقدم هذا الدعم من خالل 
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العضوية المراقبة في اللجنة التأسيسية للمشروع، ومن خالل دعوة القطاع الخاص في الدول األعضاء 
للمساهمة في هذا المشروع الحيوي والمهم لقطاع الكهرباء في دول المجلس.

ثالث عشر: دعم المنظمات الخليجية المتخصصة غير الحكومية

        قدمت األمانة العامة دعمها للجان والهيئات الخليجية غير الحكومية المتخصصة في مجال 
علوم  جمعية  و  التعاون،  مجلس  دول  في  الكهربائية  للنظم  اإلقليمية  اللجنة  مثل  والماء،  الكهرباء 
وتقنية المياه في دول مجلس التعاون. حيث ساهمت األمانة العامة في المراحل األولى إلنشاء هذه 
المنظمات، ومازالت تقدم الدعم المعنوي لها من خالل المشاركة كعضو مراقب في مجالس إدارة هذه 

المنظمات، والمشاركة في رعاية المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها.

رابع عشر: لجنة الطاقة المتجددة والجديدة

        بناء على قرار وزراء الكهرباء والماء في اجتماعهم الثامن والعشرين والقاضي بإستحداث لجنة 
تعنى بالطاقة المتجددة والجديدة، قامت األمانة العامة بدعوة الدول األعضاء للمشاركة في اللجنة 
بهدف التعاون فيما يخص جهود الدول المبذولة في انتاج الكهرباء والماء عن طريق الطاقة المتجددة.
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الفصل العاشر
التعاون يف اجملال الصناعي

األهداف 
       تعمل دول المجلس على تنسيق النشاط الصناعي فيما بينها، ووضع السياسات واقتراح الوسائل 
المؤدية إلى التحول الصناعي للدول األعضاء على أساس تكاملي، وذلك من خالل توحيد تشريعاتها 
وأنظمتها الصناعية، وتوزيع الصناعة على رقعة الدول األعضاء بتشجيع إقامة الصناعات المكّملة 

للمشروعات األساسية موزعة في الدول األعضاء حسب الميزات النسبية.

       وضمن هذا السياق أوضحت المادة الثامنة من االتفاقيـة االقتصـادية لعام 2001م أهداف 
العمل الخليجي المشـترك في مجال التنمية الصناعية وفقًا لما يلي:

)1(  تتبنى الدول األعضاء السياسات الالزمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في االقتصاد وتنسيق 
النشاط الصناعي بينها على أساس تكاملي، بما في ذلك تنفيذ “اإلستراتيجية الموحدة للتنمية 

الصناعية لدول المجلس”.  

)2(  تقوم الدول األعضاء بتوحيد التشريعات واألنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع 
الصناعة ومكافحة اإلغراق واإلجراءات االحترازية.

اإلنجازات
  خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينهما، وعملت 
التنمية الصناعية بدول المجلس، و في هذا اإلطار  على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزيز استمرار 

عملت على ما يلي:

* إقرار اإلستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس :  وذلك لتحقيق  تنمية صناعية 
على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي الدخل 
القومي، حيث قرر المجلس األعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م 
الموافقة على اإلستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في 
أبوظبي عام 1998م أقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه اإلستراتيجية لتتماشى مع المستجدات 

في الساحة االقتصادية.
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* المواطنة الخليجية في المجال الصناعي : أعفت االتفاقية االقتصادية الموحدة لدول المجلس 
لعام 1981م المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في الدول األعضاء من الرسوم الجمركية 
منتجاتها  انسياب  من  تحد  التي  العقبات  من  الكثير  إزالة  وتم  المماثل،  األثر  ذات  والرسوم 
الصناعية فيما بينها. كما نصت االتفاقية االقتصادية لعام 2001م على معاملة السلع المنتجة 
في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. ومنذ البدء بتطبيق االتحاد الجمركي في 

يناير 2003م تم اعفاء جميع المنتجات المصنعة في دول المجلس من الرسوم الجمركية.  

       كذلك قرر المجلس األعلى في دورته السابعة )ابوظبي، نوفمبر 1986( السماح للمستثمرين 
بالدول  الصناعية  التنمية  وصناديق  بنوك  من  قروض  على  بالحصول  المجلس  دول  مواطني  من 
األعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث األهلية وفقًا للضوابط المعدة بهذا الشأن. ولقد بلغ 
عدد القروض الممنوحة في هذا اإلطار، حتى العام 2013م، ما مجموعه مئة وثالثة وثالثين قرضًا، 

بقيمة إجمالية تزيد على 1.64 مليار دوالر. 

* إعفاء مدخالت الصناعة من الرسوم الجمركية : قرر المجلس األعلى في دورته الثانية والعشرين 
الضرائب  من  إعفاءًا  المجلس  دول  في  الصناعية  المنشآت  منح   )2001 ديسمبر  )مسقط، 
األولية  الخام  والمواد  الغيار  وقطع  والمعدات  اآلالت  من  وارداتها  على  الجمركية  )الرسوم( 
ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف الالزمة مباشرة لإلنتاج الصناعي، وتم إعداد الضوابط 

الالزمة لذلك.

* توحيد القوانين واألنظمـة الصناعيـة : تم إعـداد قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية 
بدول المجلس، وقانون موحد للتنظيم الصناعي بدول المجلس، وقانون مكافحة اإلغراق والتدابير 
التعويضية والوقائية، وقواعد إعطاء األولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول 
المجلس، وقواعد موّحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بالدول األعضاء، 
وقانون )نظام( لتشجيع وتنمية الصناعة في دول المجلس، يجري العمل السـتكمال متطلبات 
قانون  إعداد  العمل على  يجري  كما  المجلـس،  لــدول  االختراع  لبراءات  ونظـام موحد  تطبيقه، 

)نظام( لتشجيع استثمار رأس المال األجنبي بدول المجلس. 

* أعدت دول المجلس الوثائق التالية : )1( “سبل ومجاالت زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في 
المشروعات  في  االستثمارات  وتشجيع  تطوير  “سبل   )2( المجلس”،  بدول  الوطني  االقتصاد 
الخليجية  الصناعية  المنتجات  “استخدام   )3( المجلس”،  بدول  المشتركة  الخليجية  الصناعية 
كجزء من القروض واإلعانات التي تقدمها دول المجلس للدول األخرى”، )4( “إستراتيجية تنمية 
الصادرات الصناعية غير النفطية”، وتتضمن عددًا من األهداف الرئيسة بعيدة وقصيرة المدى، 
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مما يعزز القدرة التنافسية لصادرات دول المجلس.

* لقاءات الصناعيين في دول المجلس مع نظرائهم في  الدول األخرى : نظمت األمانة العامة 
لمجلس التعاون عددًا من المؤتمرات والندوات واللقاءات بين رجال األعمال الصناعيين من دول 
المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات االقتصادية األخرى، شملت عقـد عدد من المؤتمرات 
اليمنيين،  ومع  الروس،  مع  واحد  ومؤتمر  واليابانيين،  واألمريكيين،  والهنود،  األوربيين،  مع 

إلستكشاف فرص االستثمار باليمن.
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الفصل الحادي عشر
التعاون يف جمال براءات االخرتاع

التأسيس واألهداف
     أقّر المجلس األعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة عشرة )أبو ظبي، ديسمبر 1992( نظام 
براءات االختراع لدول مجلس التعاون والنظام األساسي للمكتب، وذلك انسجامًا مع أحكام االتفاقية 
دول  من  وحرصًا  الفكرية،  بالملكية  المتعلقة   )20( المادة  خاصة  المجلس،  دول  بين  االقتصادية 
المجلس على دفع عجلة التقدم العلمي والتقني فيها، وتحقيقًا ألهداف التعاون بينها، وتكوينًا للقاعدة 

العلمية الالزمة لدعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتقنية.

التعاون بقرار من المجلس األعلى في دورته       تم تعديل نظام براءات االختراع لدول مجلس 
العشرين )الرياض، نوفمبر 1999(، وتعديل الالئحة التنفيذية بقرار من المجلس الوزاري في دورته 
الدولية في  االتفاقيات  النظام والالئحة متماشيان مع  أبريل 2000، لكي يصبح  الرابعة والسبعين، 
مجال براءات االختراع، مثل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية جوانب حقوق الملكية 
الفكرية المتصلة بالتجارة )اتفاقية تريبس(. ويجري العمل حاليًا على تعديل نظام براءات االختراع لكي 

يكون منسجمًا مع المستجدات والتغيرات العالمية في أنظمة الملكية الفكرية.

     تم إنشاء مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون ضمن نطاق األمانة العامة لمجلس التعاون، 
كمكتب براءات اختراع إقليمي يتكون من مجلس إدارة يتألف من ممثلين من الدول األعضاء وجهاز 
تنفيذي. وبدأ المكتب ممارسة مهامه في 1 أكتوبر 1998م، بإستقبال وفحص طلبات براءات االختراع 

ومنح براءات االختراع.

     ويهدف مكتب براءات االختراع إلى اإلسهام  في حماية حقوق الملكية الفكرية بمنح براءات 
التقنية ودفع  االختراع على مستوى دول المجلس، وتشجيع البحث العلمي والتقني وتسهيل انسياب 
عجلة التنمية االقتصادية، باالضافة إلى اإلسهام في نقل وتطويع التقنية، وتشجيع وتطوير التقنيات 
المحلية بما يتالءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها، وتشجيع االستثمار في 
المجاالت المنتجة، وتنشيط السوق الصناعي والتجاري بتقديم نوعيات جديدة من المنتجات، والمساعدة 

على التقدم الصناعي والزراعي عن طريق القيام بنشر االختراعات التي تخدم مختلف المجاالت.
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آلية عمل املكتب 
        يمنح المكتب براءات اختراع للطلبات المودعة لديه إذا توفرت فيها شروط المنح المنصوص 
عليها في نظام براءات االختراع والئحته التنفيذية. وتعد البراءات الممنوحة من المكتب سارية في جميع 
دول مجلس التعاون وال تحتاج ألي إجراءات أخرى في الدول األعضاء. ويحظر نظام براءات االختراع 
التعدي على أي براءة اختراع صادرة من المكتب. وتنظر الجهات المعنية في كل دولة في الدعاوى 

بشأن التعديات التي تحدث في أراضيها على براءات االختراع الممنوحة من المكتب. 

لجنة التظلمات 
         يشكل المجلس الوزاري لجنة التظلمات في مكتب براءات االختراع استنادًا إلى نص المادة 
بثالث  اللجنة  التعاون، ويحدد مدة عمل  لدول مجلس  الثامنة والعشرين من نظام براءات االختراع 
سنوات. ويبلغ عدد أعضاء لجنة التظلمات اثني عشر عضوًا، من كل دولة عضوين، يتم اختيارهم 
بصفتهم الشخصية وليس الرسمية، على أن يكون أحدهما قانوني واآلخر فني. وتختص اللجنة بالنظر 
في التظلمات من أي قرار صادر عن مكتب براءات االختراع. أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالتعدي 
على البراءة أو احتمال حدوثه، فينظر في ذلك أمام الجهات المختصة في كل دولة عضو، حسب 
مكان وقوع التعدي. ويجوز الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة أمام ديوان المظالم في المملكة 

العربية السعودية، دولة المقر.
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ورد إلى لجنة التظلمات أربعة تظلمات خالل العام 2015، وتم إصدار قرارات بذلك، وعقدت    
لجنة التظلمات عشرة اجتماعات خالل العام ذاته.

اإلنجازات 

أواًل : الطلبات المودعة والبراءات الممنوحة

    بنهاية عام 2015، بلغ إجمالي طلبات براءات االختراع المودعة لدى مكتب براءات االختراع 
30610 طلب براءة اختراع، بينما بلغ عدد براءات االختراع التي منحها المكتب 3914 براءة اختراع، 

منها 662 براءة اختراع منحت في 2015. 

ثانيًا: دعم االبتكار واالختراع  

)أ ( إبراز اليوم العالمي للملكية الفكرية في دول المجلس  

   بدأ المكتب في تنفيذ قرار مجلس اإلدارة بتوحيد الجهود نحو إبراز اليوم العالمي للملكية الفكرية 
الذي يصادف 26 ابريل من كل عام، عبر تنظيم ورشة عمل بهذه المناسبة بالتنسيق والمشاركة مع 
مكاتب براءات االختراع الوطنية، ويتم تدوير ورشة العمل سنويا بين الدول األعضاء، باإلضافة إلى 
إعداد مواد توعوية واإعالمية مشتركة من أجل نشر ثقافة الملكية الفكرية. كما نظم المكتب ورشة عمل 
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في الملكية الفكرية ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون التي اقيمت في الدوحة، 2015م.

)ب( جائزة مكتب براءات االختراع لدعم االبتكار واالختراع 

    إسـهامًا من المكتب في تحفيز مواطنـي دول المجلـس على االبتكـار واالختراع، وفقًا لما نصت 
بوضع  الدول  “تقوم  بأن  التعاون  مجلس  دول  بين  االقتصادية  االتفاقية  من  عشرون  المادة  عليه 
برامج لتشجيع الموهوبين ودعم االبتكار واالختراع”، فقد شرع المكتب إعتبارًا من 2010  في تقديم 
جائزة مالية، بمبلغ يتراوح بين 50 ألف و 100 ألف ريال، في معارض االختراعات الرسمية التي 
تنظمها دول المجلس على أراضيها. ويستضيف المكتب مخترعين من مواطني دول المجلس لعرض 
اختراعاتهم. ويتم تقديم الجائزة الى الفائزين بالمراكز الثالثة األولى من المخترعين من مواطني الدول 
األعضاء. وفي عام 2015، تم تقديم جائزة المكتب في “المعرض الدولي السابع لالختراعات في 

الشرق األوسط” في دولة الكويت، ومعرض “اينا 2015” في المانيا.

ثالثًا: التعاون الدولي

      للمكتب حضور في األنشطة التي يتم تنظيمها على مستوى مكاتب براءات االختراع في الدول 
العربية واإلسالمية والدول األخرى. كما أبرم المكتب مذكرات تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية الصيني 
براءات  تدريب موظفيه وفي فحص طلبات  منهما في  االستفادة  بهدف  النمساوي  البراءات  ومكتب 

االختراع، حيث اقيمت عدة دورات لتدريب موظفي المكتب.

   ويشارك المكتب في أنشطة واجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية )ويبو( بصفة مراقب، كما 
يقوم المكتب بتنفيذ مذكرة التفاهم بين األمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. 

    كما تم منح األمانة العامة لمجلس التعاون عام 2012 صفة مراقب في مجلس اتفاقية الجوانب 
المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تريبس(. ويشـارك المكتب ممثال لألمانة العامة في أعمال 

المجلس ومتابعة ما ينتج عنه.

رابعًا: النشاط االعالمي

     للمكتب دور إعالمي في تغطية النشاطات والفعاليات التي تتم في دول المجلس فيما يتعلق 
بمجال الملكية الفكرية، للمساهمة في زيادة نشر ثقافة الملكية الفكرية بين مواطني دول المجلس، وذلك 

من خالل تغطية أهم األحداث واألنشطة ذات الصلة.



 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م165 

الفصل الثاني عشر
التعاون يف جمال النقل واملواصالت

األهداف
البنية التحتيـة  النقل والمواصالت إلى التنسيق في إقامة مشاريع  التعاون في قطاع        يهدف 
التكامليـة في قطــاع الموانئ والمطــارات والنقـل البري والسكك الحديدية، ودعم المؤسسات القائمة حاليًا 
بهذه النشاطات بين الدول األعضاء. كما أن من أهدافه العمل على تنسيق سياسات الطيران والنقل 
الجوي والنقل بالسكك الحديدية بين دول المجلس على مختلف المستويات. ويتم التعاون والتنسيق بين 
دول المجلس في قطاع النقل والمواصالت من خالل لجنة وزراء النقل والمواصالت واللجان المنبثقة 

عنها. وفيما يلي إيجاز لما تم تحقيقه في هذا المجال الحيوي. 

اإلنجازات 
أواًل : السكك الحديدية 

      تنفيذًا لقرار المجلس األعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين )الكويت، 
ديسمبر 2003( القاضي بتكليف األمانة العامة بإعداد دراسـة الجدوى االقتصادية لمشروع إنشاء شبكة 
سـكك حديدية تربط دول المجلس وتساهم في تعزيز نموها االقتصـادي، فقد استكملت األمانة العامة 
الدراسة، بالتنسيق مع الدول األعضاء، واعتمدتها اللجان الوزارية المعنية، وهي النقل والمواصالت 
انتقال  ديسمبر 2009(  )الكويت،  الثالثين  دورته  في  األعلـى  المجلـس  وقـّرر  واالقتصـاد.  والماليـة 
مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ودراسة 
انشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس لألشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل، والتنسيق 
فيما بين الدول األعضـاء لمواءمة ســكة حديد دول مجلس التعاون مع شـبكات سـكك الحديد الوطنية. 
كما وّجه المجلس األعلى بتكثيف العمل إلنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل 
النقل والمواصالت  فنية ومالية من وزارات  لذلك، ُشكلت لجنة  المتوفرة عالميًا. وتنفيذًا  المواصفات 
ووزارات المالية واالقتصاد بالدول االعضاء لمتابعة تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتواءم مع شبكات 

السكك الحديدية الوطنية. 

    وتتابع األمانة العامة مع الدول األعضاء تنفيذ المشروع الذي يحقق تقدمًا ملموسًا، وصواًل إلى 
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تنفيذه بشكل متكامل وفي الوقت المحدد 2018م. وفيما يلي نبذة عن مشروع سكة حديد دول مجلس 
التعاون :

* يبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من دولة الكويت مرورًا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن 
الدمام إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط دولة قطر بمملكة البحرين. ومن المملكة 
إلى مسقط في  ثم  المتحدة، ومن  العربية  اإلمارات  والعين في  أبوظبي  إلى  السعودية  العربية 

سلطنة عمان عبر صحار.

* البداية المتوقعة لتشغيل المشروع هي في عام 2018، تنفيذًا لقرارات المجلس األعلى في هذا 
الشأن، حيث بدأت العديد من دول المجلس بتنفيذ أجزاء من المشروع فيها.  

* قدرت التكلفة اإلجمالية إلنشاء البنية التحتية للمشروع 15.4 مليار دوالر أمريكي شاماًل الربط 
بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من خالل الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط 

بمشروع سكة حديد دول المجلس.

* قدر الطول اإلجمالي للمسار 2117 كم ويربط مدينة الكويت مرورًا بجميع دول المجلس وصوال 
إلى مسقط، ويتوزع على الدول االعضاء وفق ما يلي : دولة الكويت 145 كم، المملكة العربية 
السعودية 663 كم، مملكة البحرين 36 كم، دولــة قطـــر 283 كم، اإلمـارات العربيــة المتحــدة 

684 كم، ســـلطنة عمان 306 كم.

* تصل سرعة قطارات نقل الركاب إلى 220 كم/ساعة، أما سرعة قطارات نقل البضائع فهي ما 
بين 80 ــ إلى 120 كم/ساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.

بناًء على طول  للمشروع  التحتية  البنية  إنشاء  تكلفة  التعاون  مجلس  دول  ستتحمل حكومات   *
المسار داخل كل دولة عضو، على أن يسند إلى القطاع الخاص تكاليف التشغيل والصيانة.

* سيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوفرة إقليميًا وعالميًا في قطاع السـكك الحديدية 
للمشـروع مثل األعمـال المحورية، واإلشـارات وأنظمة االتصاالت، وأنظمة التشغيل والصيانة.

السكك  بقطاع  المتعلقة  المجاالت  في  المجلس  دول  لمواطني  عمل  فرص  المشروع،  سيوفر   *
الحديدية والنقل والمواصالت والخدمات المساندة، مما يساعد على تنمية الموارد البشرية وتعزيز 

النمو االقتصادي، باإلضافة إلى تشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.

تقدم سير عمل تنفيذ المشروع

* أحرز المشروع تقدمًا ملموسًا حيث اتفقت الدول األعضاء، بالتنسيق مع األمانة العامة، على 
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عامي  خالل  للمشروع  التفصيلية  الهندسية  التصاميم  الستكمال  زمني  وبرنامج  عمل  خطة 
2014م و2015م، وتنفيذه وتشغيله خالل عام 2018م.

للتأكد من أن ذلك يتم بشكل  * تتابع األمانة العامة مع الدول األعضاء مراحل تنفيذ المشروع 
الدول  حققت  حيث  المجلس،  بدول  الوطنية  الحديدية  السـكك  شـبكات  مع  ومتواءم  متكامل 

األعضاء االنجازات التالية:

أ.  تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط فيما بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات 
المسار على خرائط هندسية.

هذا  في  العالمية  الممارسات  أفضل  مع  يتماشى  بما  الفنية  والمعايير  المواصفات  توحيد  ب. 
الشان، حيث أقرت الدول األعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمشروع وأكدت على 
االلتزام بها أثناء مراحل تنفيذه للتأكد من موائمة المواصفات الفنية المستخدمة في جميع الدول 

األعضاء وتنفيذه وتشغيله بشكل متكامل.

متكامل ومتوائم مع  بشكل  المشروع  لتنفيذ  إعداد خطة عمل وجدول زمني شامل وموحد  ج. 
شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.

د. استكملت دراسة جدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة 
حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح بين البلدين مواٍز لجسر الملك فهد. 

الخطوات المستقبلية

التعاون، لإلشراف على  * استكمال دراسة إنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول مجلس 
المشروع والتنسيق فيما بين الدول االعضاء للتأكد من تنفيذه وتشغيله بشكل متكامل ومتوائم مع 

شبكات السكك الحديدية لدول المجلس.

القوانين والتشريعات  اقتراح  العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها  * استكمال كراسة اإلطار 
الالزمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول االعضاء بعد دمجها بكراسة واحدة خالل 

عام 2016.

توطين صناعات السكك الحديدية

      عقدت عدة مؤتمرات وورش عمل بشأن بحث ودراسة امكانية توطين الصناعات المساندة 
لمشاريع السكك الحديدية بدول المجلس منها :
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1 ـــ مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو بدول المجلس، يناير 2015م، في سلطنة 
عمان.

2ـ ــ ورشة عمل عن العوائد االقتصادية وتوطين الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية بدول 
المجلس، نوفبمر 2015م، بمقر االمانة العامة.

3 ـــ مؤتمر الصناعيين وجلسة الحوار بشأن توطين الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية 
بدول المجلس، 25 و 26 نوفمبر 2015م، بدولة الكويت.

       شارك في هذه المؤتمرات وورش العمل عدد كبير من القطاعين العام والخاص المهتمين بتطوير 
مشاريع السكك الحديدية، الذين اتفقوا على أهمية توطين الصناعات واستدامة تطوير مشاريع السكك 
الحديدية، مع التركيز على التدريب والتطوير ورفع الكفاءات. وتنسق االمانة العامة مع اتحاد غرف 
دول مجلس التعاون الخليجي والدول االعضاءإلعداد دراسة إلنشاء صندوق ائتماني يعنى بتوطين 

واستدامة قطاع السكك الحديدية بدول المجلس. ويتوقع ان تستكمل الدراسة خالل عام 2017م

ثانيًا : النقل البري  

* إعداد مواصفات قياسية موحدة لبناء طرق الربط والطرق الرئيسة بدول المجلس.

* اللوائح التنفيذية والتنظيمية لتطبيق المواصفات القياسية والمشروع الموحد للمصطلحات والتعاريف.

*  تأسيس جمعية هندسة الطرق الخليجية والتي تعنى بالرفع من مستوى أعمال هندسة الطرق 
بدول المجلس، وتمّكن مهندسي الطرق بدول المجلس من تبادل اآلراء والخبرات في هذا المجال.

* إعداد دليـل الهياكل التنظيمية لـوزارات المواصالت بالدول األعضاء، للمساهمة في توحيدها. 

*  إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل.

*  اعتماد الدليل الموحد ألجهزة التحكم المروري بدول المجلس بصفة الزامية..  

*  إعداد دليل رسوم خدمات الطرق. 

*  اعتماد الئحة إشتراطات سالمة النقل البري بدول المجلس. 

* إتخذ المجلـس األعلـى في دورته السـابعة والعشرين )الرياض، ديسمبر 2006م( قـرارًا بالسماح 
لمواطني دول المجلس الطبيعيين واإلعتباريين بممارسة نشاط النقل بأنواعه في الدول األعضاء 

ومعاملتهم معاملة مواطني الدولة عند ممارستهم النشطتهم. 
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ثالثًا : النقل الجوي  

*  السماح للناقالت الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل 
محلي في دول المجلس مما يساهم في تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على تذاكر السفر 

من الناقالت الوطنية مباشرة كما يساهم في زيادة دخل الناقالت الوطنية.

*  إنشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى منظمة الطيران المدني الدولية يتولى تنسيق المواقف 
بين الدول األعضاء في المحافل الدولية ومتابعة ما يستجد في مجال النقل الجوي في المنظمة 

بالغه للدول األعضاء. الدولية واإ

*  إنشاء وحدة تموين غذائي مشتركة في مطار هيثرو بلندن لتزويد طائرات الناقالت الوطنية 
بالوجبات التي تتماشى مع التعاليم اإلسالمية، كما يتم تزويد العديد من الناقالت التابعة للدول 

اإلسالمية بتلك الوجبات مما يساهم في تنمية دخل الناقالت الوطنية.

* تكثيف الرحالت الجوية بين الدول األعضاء، مما يساهم في زيادة الترابط والزيارات بين أبناء 
دول المجلس، ويعزز التبادل التجاري والسياحي فيما بينها.

* دخول الناقالت الوطنية في بوليصة تأمين مشتركة على طائراتها مما يقلل التكاليف التي تدفعها 
الناقالت الوطنية في هذا المجال، ويمنحها شروطًا ومميزات أفضل في هذا السبيل.

* الشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في أنحاء العالم.

* إعداد دليل تدريب ودليل إجراءات أمنية موحدة للناقالت الوطنية.

* اإلعداد إلنشاء اقليم جوي موحد لدول المجلس.

* البرنامج الموحد لتقييم السالمة على الطائرات األجنبية المشغلة بدول المجلس.

رابعًا : النقل البحري

*  إصدار الدليل الموّحد لقواعـد وتعليمات الموانئ بدول المجلـس واإعتباره إلزاميًا. 

*  إعداد واعتماد النموذج الموحد إلحصائيات الموانئ بدول المجلس.

* إصدار القانون )النظام( البحري الموحد لدول المجلس والعمل بموجبه في موانئ الدول األعضاء 
دارات الشئون البحرية. واإ

بالتفتيش والرقابة على السفن في  التفاهم الخاصة  *  توقيع جميع الدول األعضاء على مذكرة 
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موانئ دول المجلس )مذكرة الرياض(، والتي هي عبارة عن مذكرة دولية يتم توقيعها بين عدد 
من الدول التي يجمعها إقليم موحد في أي جزء من العالم، وتعنى هذه المذكرة بالسالمة وحماية 
البيئة البحرية في ذلك اإلقليم. وتم تفعيل هذه المذكرة من خالل إنشاء مكتب سكرتارية ومركز 
معلومات المذكرة في مسقط، والبدء في ممارسة مهامها. وتم منح مكتب سكرتارية مذكرة التفاهم 

االستقاللية القانونية واالدارية والمالية عن األمانة العامة لمجلس التعاون.

* إقرار الئحة السـالمة الخاصة بالســفن ذات الحمـوالت الصغيرة في الـدول األعضاء، التي ال 
تشملها المعاهدات البحرية الدولية.

* اإلنتهاء من دراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات المالحية.

* إقرار اإلجراءات الموحدة للتصنيف البحري.

* اعداد شروط وضوابط الترخيص لشركات معاينة السفن.
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الفصل الثالث عشر
التعاون يف جمال االتصاالت

األهداف
       نظرًا لألهمية المتزايدة لالتصاالت، والبريد، وشبكات المعلومات بما فيها تطبيقـات الحكومة 
فلقد شرحت االتفاقية االقتصادية  الحادي والعشـرين،  القـرن  الذكية، في عالم  االلكترونية، والبطاقـة 
لعام 2001 أهداف العمل المشترك في هذا المجال الحيوي، حيث أشارت المادة الرابعة والعشرون 
بتكامل  الكفيلة  اإلجراءات  األعضاء  الدول  “تتخذ  يلي  ما  إلى  باالتصاالت  الخاصة  االتفاقية  من 
سياسات االتصاالت بما في ذلك خدمات االتصال الهاتفي والبريد وشبكات المعلومات، بما يؤدي إلى 
تحسـين خدماتها وكفاءتها االقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة 

والعامة”.

اإلنجازات
اواًل : االتصاالت

       خالل السنوات الماضية، تم تحقيق العديد من اإلنجازات في مجال االتصاالت، والتي توجزها 
الفقرات التالية:      

التي أنشئت بين دول منطقة الخليج، عدا المملكة العربية   الدائمة لالتصاالت  اللجنة  * ُضمت 
السعودية، عام 1970م إلى األمانة العامة لمجلس التعاون تحت اسم “المكتب الفني لالتصاالت 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”، وتم إقرار نظامه الداخلي من قبل اللجنة الوزارية والمجلس 

األعلى عام 1985م.

* إنجاز الدراسة الخاصة بالتكامل بين دول المجلس في مجال االتصاالت.

* ربط دول المجلس من خالل الكوابل األلياف البصرية.

* توسيع الشبكات الداخلية بدول المجلس بحيث تكون كافية للحركة الخليجية المنتهية والعابرة.

* توحيد العديد من برامج التدريب في مجال االتصاالت وتطبيقها في المعاهد والكليات.

* تنفيذ دراسة فنية متخصصة للتعرف على طبيعة االنتشار الموجي في منطقة الخليج العربي 
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وتأثير ظاهرة الممرات  الهوائية على انتشار الموجات في منطقة الخليج. اعتمدت الدارسة على 
معلومات األرصاد  الجوية بدول المجلس لمدة عشر سنوات ونتج عنها نموذج رياضي النتشار 

الموجات الالسلكية في منطقة الخليج العربي.

* تنفيذ العديد من الدورات المشتركة المتخصصة لمعاهد وكليات ومراكز االتصاالت وقبول العديد 
من المتدربين من الدول األعضاء.

* فتح المجال للعديد من المنح الدراسية المقدمة لمواطني دول المجلس.

الصناعية  لألقمار  البحرية  المنظمة  إدارة  التعاون ضمن مجلس  إنشاء مجموعة دول مجلس   *
)االنمارسات(.

* إعداد خطة لدول المجلس لتوزيع واستخدام القنوات التلفزيونية الرقمية األرضية والتنسيق في ذلك 
يران(، وتم اعتماد هذه الخطة وتسجيلها لدى االتحاد الدولي  مع دول  الجوار )العراق واليمن واإ

لإلتصاالت في المؤتمر االقليمي للقنوات التلفزيونية الرقمية األرضية عام 2006م.

* تكوين مجموعة دول مجلس التعاون في مجلس محافظي منظمة االنتلسات.

* تبني نظام “جي. اس. ام” للهاتف السيار كنظام موحد بجميع دول المجلس.

* إعتماد آلية لتشغيل شبكات الجيل الثاني والثالث للهاتف النقال في المناطق  الحدودية بين دول 
المجلس وذلك منعًا للتداخالت المتبادلة بين هذه الشبكات في المناطق الحدودية بين الدول 

األعضاء.

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(
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* اعتماد خطة استعادة الخدمة )الطوارئ( في مجال االتصاالت بين دول المجلس.

* عمل تخفيضات خالل ساعات الليل وأيام الجمع والعطالت الرسمية بين دول المجلس لجميع 
خدمات االتصاالت.

* تخفيض رسوم وأسعار خدمات االتصاالت.

* حفض اسعار التجوال بين دول المجلس بنسبة تزيد عن %50.

دول  بين  الحدودية  المناطق  في   العريض  للنطاق  المستخدمة  األنظمة  لتشغيل  آلية  إعتماد   *
المجلس.

* تطبيق مبدأ المرسل يحتفظ بجميع اإليرادات )S. K. A( عند التحاسب.

* تخفيض أسعار التحاسب مع الدول التي تعاني دول المجلس من أسعار مرتفعة معها وذلك من 
خالل فريق العمل الذي قام بزيارات جماعية لتلك الدول.

* عقد عدد من الندوات  المتخصصة عن اآلثار المترتبة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية في 
مجال االتصاالت والبريد.

* تخفيض أسعار التحاسب للحركة الهاتفية فيما بين الدول العربية.

* تشكيل فريق مشترك بين الجهات المختصة بدول المجلس وممثلين عن وزارة الدفاع األمريكية، 
التحالف  قوات  وسفن  األمريكية  السفن  على  المحمولة  الرادارات  لتشغيل  آلية  على  واالتفاق 
المتواجدة في منطقة الخليج العربي، مع تحديد النطاقات التي يمكن أن تعمل عليها لتفادي أي 

تداخالت تسببها هذه الرادارات على خدمات االتصاالت بدول المجلس.

اقتصادية  له من مزايا  لما  المجلس  بدول  اإلنترنت  بين شبكات  المباشر  الربط  إنجاز عملية   *
المعلومات، وتحديد أسماء وعناوين نطاقات اإلنترنت الخاصة بدول المجلس،  وحماية ألمن 
وتشجيع دعم المحتوى المحلي لشبكة اإلنترنت، وبذل الجهد في مجال تعريب المعلومات على 

الشبكة.

* تبني دول المجلس المنهجية التي قدمتها  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتعريب أسماء 
النطاقات والمواقع على شبكة االنترنت. 

الجوار  وبينها ودول  المجلس  بين دول   )FM( اإلذاعية  القنوات  استخدام  لتنسيق  آلية  إعتماد   *
بمنطقة الخليج العربي، تحتوي على المواصفات الفنية التي يجب االلتزام بها عند تشغيل هذه 
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القنوات منعًا ألي تداخالت بينها.

* تنسيق وتوحيد المواقف في المحافل الدولية في مجالي البريد واالتصاالت.

* تنفيذ وصالت الربط بواسطة الكوابل الضوئية بين دول المجلس، ولقد أصبحت هذه الوصالت 
متكاملة وعلى درجة عالية من الكفاءة.

* تكثيف استغالل مراكز العبور الخليجية لتمرير الحركة البينية الفائضة وتلك  الصادرة إلى الدول 
األخرى. 

* تبني أسعار تجارية وتفضيلية مخفضة بين الدول األعضاء للحركة العبورية، بحيث تكون أسعار 
العبور المطبقة بين دول المجلس متوافقة مع الميزة السعرية والفنية.

* االتفاق على اآللية المنظمة لتشغيل شبكات )تترا( في المناطق الحدودية بين دول المجلس، 
كما تم االتفاق على توحيد النطاقات المخصصة لهذه الشبكات لالستخدامات التجارية واألمنية.

* البدء بفتح األسواق المحلية بدول المجلس أمام المنافسة ودخول شركات إتصاالت خليجية في 
هذا المجال.

* إقرار إنشاء نقاط  اتصال )CERT( للتعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن المعلومات واالستجابة 
لتبادل  االتصال  نقاط  بين  تعاونية  شبكة  نشاء  واإ متعددة،  مستويات  وعلى  حدوثها  وقت  لها 

معلومات وتقنيات أمن المعلومات على شبكة اإلنترنت.

* إجراء تخفيض على أسعار التحصيل التي تؤخذ من المستخدم يتماشى مع التخفيض على معدل 
التحاسب.

المواضيع  تجاه  لبلورة وجهة نظر موحدة  المجلس  بدول  المختصة  الجهات  فريق من  تشكيل   *
المطروحة على المؤتمرات العالمية لالتصاالت والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على خدمات االتصاالت 

بدول المجلس.

الطوارئ  وحاالت  الكوارث  أثناء  لإلغاثة  الستخدامها  المجلس  لدول  موحدة  نطاقات  تحديد   *  
وتسجيلها لدى االتحاد الدولي لالتصاالت.

* تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل المتخصصة في إدارة واستخدام ومراقبة الطيف الترددي، 
وقضايا الصحة والبيئة وعالقتها بخدمات االتصاالت الالسلكية.

الحديدية  السكك  بين شبكات  التشغيلية  المستخدمة لالتصاالت  النطاقات  * االتفاق على توحيد 
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)القطارات( بدول المجلس.

* تطبيق خاصية )CAMEL( في الشبكات المعنية، مع األخذ في االعتبار التطبيقات األحدث 
لهذه الخاصية. 

* نجاح دول المجلـس في الحصول على مقاعد في كل من االتحاد الدولي لالتصاالت، واالتحاد 
البريدي العالمي، وكذلك مجلس االستثمار التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت.

* تنسيق وتسجيل العديد من الترددات التي تطلبها دول المجلس لخدمة الطيران مع المنظمة الدولية 
للطيران المدني )ايكاو(.

* وضع اللوائح المنظمة للترخيص للمحطات األرضية على سطع الطافيات بدول المجلس.

* إعتماد خطة لدول المجلس لالنتقال الجماعي من البث التلفزيوني التماثلي األرضي إلى البث 
الرقمي، مع تحديد الجدول الزمني والتكنولوجيا المستخدمة.

* تم الحصول على عضوية القطاعات الثالثة باالتحاد الدولي لالتصاالت وهي قطاع الراديو، 
وقطاع تنمية االتصاالت، وقطاع تقييس اإلتصاالت، والمشاركة في المؤتمرات التي تنظمها 

هذه القطاعات لمتابعة مصالح دول المجلس.

* التنسيق المستمر مع فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي المنبثق عن جامعة الدول العربية 
لتوحيد المواقف تجاه المواضيع المطروحة على المؤتمرات العالمية المتخصصة في االتصاالت.

* تنفيذ العديد من القياسات الميدانية المشتركة في المناطق الحدودية بين دول  المجلس، وذلك 
لتحديد نسبة التداخالت المتبادلة والتغطية المتجاوزة للحدود لشبكات الهاتف النقال والشبكات 

الخاصة ذات النطاق العريض، ووضع الحلول المناسبة إليقافها.

* إعداد آلية لتسهيل انتقال هواة الالسلكي المرخصين بإحدى دول المجلس بين الدول األعضاء 
و، السعي إلقرارها من الجهات المختصة.

* التنسيق مع االتحاد الدولي لالتصاالت لتحديد الشبكات الساتلية التي يمكن أن تؤثر على دول 
المجلس عند تشغيلها واالعتراض عليها لدى االتحاد.

* التنسيق بين دول المجلس إليقاف التداخالت المتبادلة على الترددات المستخدمة بالدول األعضاء 
للخدمات الالسلكية من خالل عقد االجتماعات التنسيقية.

* تخصيص الترددات لدول المجلس للخدمات الثابتة والمتنقلة وتنسيقها مع بقية الدول األعضاء 
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لتفادي أي تداخالت عليها.

* االتفاق على اللوائح المنظمة لترخيص واستخدام األجهزة الالسلكية قصيرة المدى.

* التباحث مع الشركات العاملية الكبرى المقدمة لتطبيقات االنترنت بهدف ايجاد آلية للتعاون مع 
هذه الشركات للحد من اساءة استخدام الخدمات المقدمة من هذه الشركات النتهاك القوانين 
المحلية وترويج المحتوى المخالف واالفكار المسيئة التي تدعو للكهراهية واالرهاب وتعريض 

حياة الناس للخطر.

* اعداد مؤشرات سنوية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بدول المجلس للمساهمة في اعداد 
الخطط المستقبلية لهيئات االتصاالت والمشغلين في الدول االعضاء.

مجال  في  والمغرب  االردن  من  وكل  المجلس  دول  بين  المشتركة  العمل  خطة  تنفيذ  متابعة   *
االتصاالت.

* التنسيق مع الجانب االوربي لعقد ورش عمل مشتركة في مواضيع االتصاالت وذلك خالل عام 
.2016

* تم تطبيق خطة خفض اسعار التجوال حيث بدأت المرحلة األولى اعتبارًا من 1 أبريل 2016م، 
ويبلغ متوسط التخفيض في هذه المرحلة 40% لجميع خدمات التجوال.

ثانيًا: البريد

* اعتماد مذكرة التفاهم للبريد الممتاز فيما بين الدول األعضاء. 

* عقد المعرض المشترك للطوابع البريدية بدول المجلس سنويا وحسب التسلسل األبجدي.

* قيام إدارات البريد بإعطاء تعرفة تفضيلية ومخفضة لجميع المطبوعات الصادرة بدول المجلس، 
وتعرفة مخفضة للبريد الممتاز فيما بين دول المجلس.

* الموافقة على تخفيض قيمة التعويض في حالة عدم توازن مبادالت بعائث البريد  الممتاز بين 
اإلدارات األعضاء.

* اصدار طابع خليجي موحد بمناسبة اليوبيل الفضي لقيام مجلس التعاون.

* مشاركة الدول األعضاء بمعرض الطوابع الدولية بإسم “المجموعة البريدية الخليجية”.

* تنفيذ العديد من المناقصات المشتركة لشراء لوازم ومعدات البريد بصورة جماعية.
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اكسبرس  خليجي  تجاري  اســــم  تحت  الممتاز  للــبريد  الجديد  المنتج  وتسويق  تنفيذ  في  البدء   *
)GULF EX(، والموافقة على نظام الشرائح في تعرفته. 

* اإلنتهاء من إعداد النظام )القانون( الموحد الذي ينظم عمل الشركات العاملة في مجال البريد 
العاجل والطرود داخل دول المجلس والئحته الداخلية.

ثالثًا: بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس )البطاقة الذكية(

       تنفيذًا لتوجيهات المجلس األعلى في اللقاء التشاوري السادس )جدة، مايو 2004م( بشأن تنفيذ 
مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس )البطاقة الذكية( خالل سنتين، مع ضرورة وضع اآلليات 
المناسبة لتطبيقها بين دول المجلس من خالل اللجان المعنية، وقراره في دورته الخامسة والعشرين 
)المنامة، ديسمبر 2004م( بـ “حث الدول التي لم تستكمل مشروع البطاقة الذكية الوطنية على إنهاء 
البطاقة  بمشروع  المعنية  الرئيسية  للجهات  ممثلة  تكون  توجيهية  لجنة  المشروع، وتشكيل  متطلبات 
استكمال  ومتابعة  الذكية  البطاقة  استخدام  نطاق  توسيع  على  وتعمل  األعضاء،  الدول  في  الذكية 

التطبيقات األخرى على مستوى دول المجلس”.

      وخالل السنوات الماضية، تم تحقيق العديد من اإلنجازات في مجال البطاقة الذكية، والتي 
توجزها الفقرات التالية:

* أصدرت جميع الدول األعضاء بطاقاتها الذكية بشكل نهائي.

* تم اعتماد استخدام البطاقة في التنقل ويجري العمل بها حاليًا من قبل جميع الدول االعضاء.

* تم االنتهاء من إعداد الدليل الموحد لقراءة البطاقات الذكية إلكترونيًا في المنافذ بين دول المجلس 
ويتم استخدامه حسب جاهزية كل دولة وبما يتفق مع أنظمتها.

البوابات  في  الذكية  البطاقة  الستخدام  الالزمة  اآللية  الذكية،  بالبطاقة  المعنية  اللجنة  انهت   *
االلكترونية ويتم استخدامها حسب جاهزية كل دولة.

* يتم تنقل جميع الفئات العمرية من المواطنين بالبطاقة الذكية.

* اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعامالت واالستخدامات 
المتعلقة بالمواطن لـدى القطاعين العام والخاص في الدول األعضاء، وأن تقوم الجهات المعنية 
في الدول األعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة 

الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس.
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وتم  الذكية.  البطاقة  تتضمنها  التي  المعلومات  البطاقة ضمن  لحامل  الصحي  الملف  اضافة   *
االتفاق على البيانات والحقول الخاصة التي يجب أن يتضمنها الملف الصحي بالبطاقة الذكية 
االسعافية  الجهات  قبل  الحاجة من  الطارئة، ويمكن االطالع عليها عند  بالحاالت  والمتعلقة 
على  واالتفاق  وتوفيرها  عليها  المتفق  المعلومات  ترميز  تم  حيث  األعضاء،  بالدول  والطبية 

برنامج ادخالها وبرنامج قراءتها من قبل الجهات االسعافية والطبية بالدول االعضاء.

* إنشاء مراكز تصديق رقمية وطنية.

* االتفاق على آلية موحدة لتبادل المعلومات بين دول المجلس حول االبالغ عن فقدان بطاقة 
الهوية الذكية سواء داخل دول المجلس او خارجها.

* البدء في اعداد مواصفات البطاقة الذكية لتمكين قراءتها بتقنية )NFC( التالمسية والالتالمسية، 
مثل بصمة العين.

.)GCC-LDS( االتفاق على آلية حماية المنطقة الخاصة بالتنقل *

رابعًا : الحكومة االلكترونية بدول المجلس

االستراتيجية   )2013 ديسمبر  )الكويت،  والثالثين  الرابعة  دورته  في  األعلى  المجلس  اعتمد   *
االسترشادية للحكومة االلكترونية، وتشمل الخطوط العريضة للتعاون بين دول المجلس في هذا 

المجال.

* بدأت الدول األعضاء بتنفيذ ثماني مبادرات مشتركة ذات االولوية من المسارات االربعة الواردة 
في االستراتيجية االسترشادية للحكومة االلكترونية لدول مجلس التعاون والمعتمدة من اللجنة 

الوزارية للحكومة االلكترونية في اجتماعها الثالث )مارس 2014، الكويت(.

* وافقت اللجنة الوزارية على البدء بتنفيذ الربط بين شبكات الحكومات االلكترونية بدول المجلس، 
والذي يعتبر خطوة متقدمة في مجال التنسيق والتعاون بين دول المجلس وصواًل لوحدتها حيث 
سيتمكن مواطنو دول المجلس من تنفيذ اعمالهم والحصول على خدماتهم في أي دولة من الدول 

األعضاء وهم في محل اقامتهم.

المتحركة  والهواتف  الويب   بنسختيها  المجلس،  لدول  موحدة  ذكية  الكترونية  بوابة  انشاء  تم   *
وباللغتين العربية واالنجليزية،  لتقديم معلومات محدثة بشكل دوري عن كل دولة عضو.

* يجري حاليًا وضع خطة تنفيذية للخدمات االلكترونية المشتركة التي تقدم للمواطنين وهم في 
محل اقامتهم.
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الفصل الرابع عشر
التعاون يف جمال الزراعة 

األهداف  
       يهدف العمل المشترك في مجال الزراعة إلى توحيد سياسات وأنظمة وقوانين الدول األعضاء، 
قـرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة، والثروة السمكية. كما تعمل دول المجلس على تحقيق  واإ
األمن الغذائي معتمدة على االستخدام األمثل للموارد الطبيعية المتوفرة. وخالل األعوام الماضية تم 

تحقيق عدد من اإلنجازات المهمة في هذا المجال الحيوي.

اإلنجازات    
أواًل : السياسة الزراعية المشتركة المعّدلة لدول المجلس

الزراعية  السياسة  )الدوحة، ديسمبر 1996(  السابعة عشرة  المجلس األعلى في دورته  أقّر       
المشتركة، التي تم تعديلها في العام 2004، بهدف تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق 
الغذائي من  المتاحة وتوفير األمن  المائية  للموارد  إستراتيجية موحدة تعتمد على االستخدام األمثل 

مصادر وطنية، وزيادة اإلنتاج، وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص. 

      وتتضمن السياسـة الزراعية عدة برامج للعمـل المشـترك تتلخص في ما يلي:

البرنامج المشترك لتنسيق الخطط والسياسات الزراعية الذاتية.  .1

البرنامج المشترك لمسوحات واستغالل وصيانة الموارد الطبيعية.  .2

البرنامج المشترك لإلنتاج الزراعي الغذائي.  .3

      وتقوم لجنة التعاون الزراعي واللجان الفنية التابعة لها بتنفيذ برامج هذه السياسة، حيث نفذ العديد 
من البرامج والمشاريع والدراسات الواردة في هذه السياسة.

ثانيًا : مشروع تطوير قدرات المحاجر الزراعية والبيطرية   

      يهدف المشروع إلى رفع كفاءة المحاجر الفنية، وتنمية مهارات وقدرات العاملين بها للتعامل مع 
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اإلرساليات الزراعيـة والحيوانية لحماية مواطني دول المجلس والثروة الحيوانية والموارد النباتية والبيئة 
من اآلفات واألمراض. 

ثالثًا: آلية حظر أو رفع الحظر عن اإلرساليات الزراعية والحيوانية والمنتجات الغذائية 

      اعتمدت لجنة التعاون الزراعي آلية لحظر أو رفع الحظر عن اإلرساليات الزراعية أو الحيوانية 
أو المنتجات الغذائية تنفيذًا لمتطلبات قيام االتحاد الجمركي.

رابعًا: تحديد أطوال األسماك التجارية المسموح بتداولها

      تم إقرار العمل بمحتوى الملصق اإلرشادي حول توحيد األطوال المناسب صيدها لبعض أنواع 
بصفة خاصة  تستهدف  استرشادية  كوسيلة  وذلك  عام 2016م،  المجلس  بدول  المتداولة  األسماك 
للحفاظ  أساسية  بالتعامل مع األسماك. وتعتبر هذه اإلجراءات خطوة  المعنية  األشخاص والجهات 
على مخزون الثروة السمكية بحيث تسمح لألسماك بالوصول إلى األعمار التي تسمح لها بالتكاثر. 

خامسًا: تنظيم مرور السلع الزراعية في المنافذ البينية 

       تم إعتماد شهادة الصحة النباتية  كشهادة خليجية موحدة وذلك بهدف تشجيع تبادل المنتجات 
إجراءات  بتوحيد  إقرارا  الشهادة  هذه  تعتبر  كما  البينية.  التجارة  لتعزيز  المجلس  دول  بين  الزراعية 
الفحوصات التي تجري على المنتجات الزراعية وتعزيز دور المختبرات في دول المجلس من حيث 

توحيد آلية الفحوصات المختبرية.

سادسًا: السماح بدخول الحمام وطيور الزينة 

     أقّرت لجنـة التعـاون الزراعي رفع الحظر المفروض على الحمام وطيور الزينة، وفق شروط 
دول  وتعتمد   .)OIE( الحيوانية  للصحة  العالمية  المنظمة  وتعليمات  شروط  مع  تتوافق  جراءات  واإ
المجلس في وضع التشريعات المنظمة للتعاون مع العالم الخارجي وفق األسس الدولية التي تقرها 
المنظمات العالمية بهدف الحفاظ على الثروات الوطنية وحمايتها من األوبئة واألمراض. ومن الجدير 
ذكره أن جميع دول المجلس أعضاء في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE( والمنظمة الدولية 

لألغذية والزراعة )الفاو(.

سابعًا : وضع شروط لرفع الحظر عن إستيراد الحيوانات من الدول المسجلة بها إصابات بمرض 
جنون البقر

المسجل  الدول  من  الحيوانات  بدخول  يسمح  بموجبها  الزراعي شروطا  التعاون  لجنة  أقرت       
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بها إصابات بمرض جنون البقر وذلك في اإلجتماع التاسع عشر للجنة التعاون الزراعي )الدوحة، 
يوليو 2008م(، حفاظًا على صحة المواطن والمقيم، ومنعًا إلنتقال العدوى إلى الحيوانات في الدول 

األعضاء.

)GIS( ثامنًا : استخدام نظام المعلومات الجغرافية

الثروة  مجال  في   )GIS( الجغرافية  المعلومات  نظام  استخدام  الزراعي  التعاون  لجنة  أّقرت       
الحيوانية، وخصوصًا في مسح وتقصي األمراض واألوبئة.

تاسعًا: خطط مواجهة األمراض الحيوانية الوبائية والمعدية 

      أدركت دول مجلس التعاون صعوبة وضع خطة موحدة تعنى بمواجهة األمراض واألوبئة نظرًا 
به،  الخاصة  انتشارها والوقاية منها ومكافحتها وأن لكل مرض طبيعته  الختالف األمراض وطرق 
وأن المناسب هو وضع إطار عام لخطط مواجهة األمراض الحيوانية الوبائية والمعدية. وعلى هذا 

األساس، تمت الموافقة على اإلطار العام لخطط مواجهة األمراض الحيوانية الوبائية والمعدية.

عاشرًا: األدلة اإلسترشادية

        تم إقرار العديد من األدلة اإلسترشادية لإلستفادة منها عند وضع التشريعات واألنظمة الداخلية 
في كل دولة وبالتالي مقاربة هذه التشريعات بتلك التي تصدر في الدول األخرى سعيا لتوحيدها ومثال 

ذلك: 

اعتماد الكتيب اإلسـترشادي المختصر عن األمراض واألوبئة بين اإلنسان والطيور.   .1

إعتماد قوائم آفات قانون )نظام( الحجر الزراعي الموحد بدول المجلس.  .2

أنواع  لبعض  المناسب صيدها  الملصق اإلرشادي حول توحيد األطوال  العمل بمحتوى  إقرار   .3
األسماك المتداولة بدول المجلس كوسيلة استرشادية تستهدف بصفة خاصة األشخاص والجهات 

المعنية بالتعامل مع األسماك. 

حادي عاشر : دراسة األمن الغذائي والمائي بدول المجلس

       صدر قرار المجلس األعلى في دورته التاسعة والعشرين )مسقط، ديسمبر 2008م( بتكليف 
الهيئـة اإلستشــارية بدراســة األمن الغذائـي والمائـي بدول المجلـــس. وقد أقّر المجلس األعلى في دورته 
الثالثين )الكويت، ديسمبر 2009( مرئيات الهيئة االستشارية في هذا الخصوص. ويجري تنفيذ البنود 

في الدراسة.
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ثاني عشر: دراسـة زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي

       صدر قرار من المجلس األعلى في دورته الثالثين )الكويت، ديسمبر 2009م( بتكليف الهيئة 
اإلستشارية بدراسة المحاصيل الزراعية المستوطنة في دول المجلس وزيادة مساهمة القطاع الزراعي 
في الناتج المحلي. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع إطار عام لحماية المحاصيل الزراعية المستوطنة 
وتنميتها لتساهم في زيادة دخل الفرد وخصوصا المواطن الخليجي الذي يعتمد في دخله أساسًا على 
األساسية  األهداف  أحد  أن  إذ  القومي  الدخل  في  الزراعي  اإلنتاج  مساهمة  زيادة  وكذلك  الزراعة، 
هو تقليل اإلعتماد على مصادر الدخل غير المتجددة، وتشجيع المصادر األخرى وأهمها الزراعة 

ومساهمتها في الصناعات الوطنية.

ثالث عشر: المشاريع المشتركة

       تم تنفيذ العديد من البحوث المشتركة التي ساهمت في تطوير العمل الخليجي المشترك، كما 
أقّر وزراء الزراعة بدول المجلس تشكيل فريق عمل دائم يسمى فريق عمل البحوث الزراعية ويتكون 

من مسئولي البحوث الزراعية بالدول األعضاء، ومن أهم البحوث التي تم تنفيذها: 

* إجراء مسح شامل لمصايد الربيان.

* إجراء مسح شامل لألسماك القاعية.

* مراقبة اسماك الكنعد بواسطة نظام المعلومات الجغرافية.

* تحديد منافذ الدخول للمنتجات والسلع الزراعية والحيوانات والمنتجات الحيوانية تطبيقا لالتحاد 
الجمركي.

* تنفيذ مشروع بحثي لتطوير النخيل شمل محاور عدة منها المكافحة الحيوية، التسويق، معاملة 
ما بعد الحصاد، والتصنيف، وبنك وراثي للجينات.

* انضمام دول المجلس كمجموعة واحدة في عضوية المجموعة الدولية للبحوث الزراعية. 

* إقامة ندوات وورش عمل مشتركة للعديد من المواضيع الزراعية مثل : ندوة المحافظة على الثروة 
المختلفة في  المياه  استخدام مصادر  ندوة عن  الزراعية،  اآلفات  ندوة عن  السمكية وتنميتها، 
الزراعة، ندوة عن مراقبة اللحوم، ندوة عن المنتجات الزراعية المحورة وراثيًا، وندوة عن األمن 

الغذائي لدول المجلس. 

رابع عشر: القوانين واألنظمة المتعلقة بالتعاون الزراعي

       صدرت عن المجلس األعلى العديد من القرارات في المجال الزراعي، بهدف تحقيق التكامل 
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الزراعي بين دول المجلس، وتطوير العمل المشترك بين دوله، حيث تعمل هذه القرارات على توحيد 
القوانين )األنظمة( على ضوء أهداف االتفاقية االقتصادية لدول المجلس، وتشمل ما يلي : 

1. قانون )نظام ( األسمدة ومحسنات التربة الزراعية، للعام 2004م 

       يتوافق هذا القانون )النظام( والتوجه العام لحماية البيئة الزراعية الخليجية لتشابهها من حيث 
الظروف المناخية وطبيعة التربة ويعكس اإلطار العام الذي تنتهجه لجنة التعاون الزراعي حول تفعيل 

التعاون بين دول المجلس وتوحيد القوانين والتشريعات التي تحافظ على البيئة الزراعية الخليجية. 

      تم تطبيق هذا القرار في جميع دول المجلس وقد بنيت مواد هذا القانون أو التشريعات وفق 
تخاذها كمراجع أساسية مع إضافة السمة الخليجية  التشريعات الدولية التي صدرت في هذا النطاق واإ
ذات الخصوصية بما يحقق األهداف المنشودة.  كما تم إقرار الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( األسمدة 
ومحسنات التربة بصفة إلزامية في اإلجتماع العشرين للجنة التعاون الزراعي )مسقط، يونيو 2009م(.

2. قانون )نظام( المبيدات، للعام 2004م  

      تعتبر حماية  المنتجات الزراعية من اآلفات واألمراض من مقومات النجاح لخلق بيئة زراعية 
سليمة. اال أن إستخدام المبيدات له عواقب وخيمة إذا لم تقنن ويتم معرفة األنواع المناسبة لمكافحة 
اآلفات، وكذلك الكميات، وطرق إستخدامها وصالحيتها. وحتى يتسنى لدول المجلس منع اإلسـتخدام 
السيئ للمبيدات، وكذلك حماية المنتجات الـزراعية، والمواطن والبيئة من التأثيرات السلبية لها، أقّر 
يحقق  بأسلوب علمي  المبيدات  وبيع  تداول  ليشرع عملية  المبيدات  )نظام(  قانون  األعلى  المجلس 
للمبيدات،  الضار  اإلستخدام  يمنع  كما  والمنتجات،  المحاصيل،  وتطوير  الزراعية،  التنمية  أهداف 

ويشرع العالقة بين المستورد، والمنتج، والمستهلك لهذه المبيدات.

      وقد تم تطبيق هذا القانون )النظام( في جميع دول المجلس وأعتمدت اللجان الفنية التشريعات 
الدولية التي صدرت في هذا المجال كأحد المراجع األساسية في إعداد هذا القانون )النظام(. كما 
أقرت لجنة التعاون الزراعي الالئحة التنفيذية لهذا القانون في إجتماعها السابع عشر الذي عقد في 

يونيو 2006م.

3. قانون ) نظام ( البذور والتقاوي والشتالت 

إنتاجية  بيئة  وخلق  الزراعية  للمحاصيل  فعالة  تنمية  لتحقيق  )النظام(  القانون  هذا  يهدف       
سليمة، كما يقنن التشريعات المالئمة التي تحكم العالقة بين الجهات المنتجة أو المستوردة للبذور 
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والتقاوي والشتالت بأسلوب يحمي المحاصيل المستوطنة ويمنع دخول األنواع الرديئة وكذلك المصابة 
بالفيروسات واألمراض. وقد تم تطبيق هذا القانون )النظام( من قبل جميع الدول األعضاء. كما أقرت 
لجنة التعاون الزراعي الالئحة التنفيذية للقانون )النظام( بصفة إلزامية في إجتماعها العشرين، يونيو 

 .2009

4. قانون )نظام( مزاولة مهنة الطب البيطري

       يأتي هذا القانون )النظام( والئحته التنظيمية تتويجًا لجهود لجنة التعاون الزراعي في المحافظة 
والعيادات  والمستشفيات  البيطريين  االطباء  قدرات  تعزيز  من خالل  وتنميتها  الحيوانية  الثروة  على 
والصيدليات البيطرية. ولقد اعتمد المجلس األعلى هذا القانون )النظام( في دورته الثانية والثالثين 

)الرياض، ديسمبر 2011م(.

5. قانون )نظام( الرفق بالحيوان

      يهدف هذا القانون )النظام(، إلى الرفق بالحيوان واخذ جميع االحتياطات التي تضمن عدم 
اإلضرار أو إلحاق األذى أو التسبب في ألم أومعانة الحيوانات، والمستمدة من تعاليم الدين اإلسالمي 
الثانية والثالثين  المجلس األعلى في دورته  قبل  )النظام( من  القانون  اعتماد هذا  تم  الحنيف. وقد 

)الرياض، ديسمبر 2011م(. 

6. قانون )نظام( المستحضرات البيطرية

       يهدف قانون )نظام( المستحضرات البيطرية للتحكم في تسجيل شركات المستحضرات البيطرية 
ومصانعها ومنتجاتها والتأكد من تطبيقها ألسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي. وقد تم اعتماد هذا 

القانون )النظام( من قبل المجلس األعلى في دورته الثانية والثالثين )الرياض، ديسمبر 2011م(. 

خامس عشر: أنظمة وتشريعات تحت المراجعة 

* القانون )النظام( الموحد لحماية واستغالل الثروة المائية الحية. 

* قانون )نظام( االجراءات الوقائية من االمراض الحيوانية المعدية والوبائية والئحته التنفيذية.

* الشراء الجماعي الموحد لالدوية واللقاحات البيطرية.

* الدليل الموحد لالجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس.

* قانون )نظام( الحجر البيطري.
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سادس عشر :  المختبرات الخليجية 

     منعًا لالزدواجية في مجال عمل المختبرات ولخلق آلية تكاملية بين دول المجلس في هذا المجال 
فقد تم االتفاق على :

المبكر  الكويت مركزًا خليجيًا موحدًا لإلنذار  المبكر لألمراض في دولة  * إعتماد مركز اإلنذار 
لألمراض. 

* تم االتفاق على تحديد مرجعية بعض المختبرات في الدول االعضاء لبعض األمراض الحيوانية 
والسمكية.

سابع عشر : التعاون مع المنظمات الدولية 

* تحويل مكتب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( في اإلمارات العربية المتحدة إلى 
مكتب إقليمي لشبه الجزيرة العربية.

* مشاركة معالي األمين العام في االجتماع الثالثين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية )إيفاد( والذي عقد في روما، فبراير 2007م، ضمن إحتفالية إبراز التعاون القائم بين 

الصندوق ومجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ألقى معاليه كلمة في هذا اإلجتماع.

* المشاركة في مؤتمر األمن الغذائي العالمي الذي نظمته منظمة األغذية والزراعة الدولية )روما، 
نوفمبر 2009م( وتوزيع بيان لمعالي األمين العام لمجلس  التعاون عن األمن الغذائي في دول 

المجلس.

الدولية  البحثية  والمراكز  المنظمات  تنظمها  التي  الدولية  واللقاءات  المؤتمرات  في  المشاركة   *
واإلقليمية.

* المشاركة في إجتماعات المجموعة الدولية للبحوث الزراعية )سيجار(. 

* المشاركة في اجتماعات مجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 

* زيارة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة واالراضي القاحلة في سوريا.

* زيارة مركز البحوث الزراعية في االراضي الجافة بسوريا.

* توقيع مذكرة تفاهم بين االمانة العامة لمجلس التعاون والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

ثامن عشر: البرامج البحثية المشتركة

   تم انجاز عدد من البحوث المشتركة، وتشمل ما يلي :
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* إجراء مسح شامل لمصايد الربيان.

* إجراء مسح شامل لألسماك القاعية.

* مراقبة اسماك الكنعد بواسطة نظام المعلومات الجغرافية.

* تنفيذ مشروع بحثي للنخيل وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
واألراضي القاحلة )إيكاردا(.

      ويجري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مراقبة اسماك الكنعد، باالضافة إلى تنفيذ 
عدد من ورش العمل والندوات في المجاالت الزراعية والحيوانية والسمكية.

تاسع عشر: التعاون مع المراكز البحثية الدولية  

     انضمت دول المجلس كمجموعة واحدة إلى عضوية المجموعة الدولية للبحوث الزراعية. وتستفيد 
دول المجلس من هذه العضوية في الحصول على نتائج  البحوث الزراعية والحيوانية والسمكية وكذلك 
في تنفيذ البحوث التي تحتاجها من خالل شبكة من المراكز البحثية العالمية التي تنضوي تحت مضلة 

هذه المجموعة، والبالغ عددها خمسة عشر مركزًا عالميًا.

عشرون: إقامة ندوات وورش عمل مشتركة 

     أقيمت عدد من الندوات منها ندوة المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها، وندوة عن اآلفات 
الزراعية، وندوة عن اسـتخدام مصادر المياه المختلفة في الــزراعة، وندوة عن مراقبة اللحــوم، وندوة 
في  البحثية  المستجدات  آخر  على  التعرف  بهدف  وذلك  وراثيــًا،  المحـورة  الزراعية  المنتجـات  عــن 
الدولية  المنظمات  التواصل مع  إلى  باالضافة  الوطني،  الكادر  البحث، وتأهيل  الموضوعات مدار 

قامة عالقات مع الباحثين الخليجيين ونظرائهم من الدول األخرى. واإلقليمية، واإ

الحادي والعشرون : ندوة األمن الغذائي لدول المجلس

      عقدت ندوة “األمن الغـذائي في دول مجلـس التعـاون: التحديـات والحلـول”، بمقـر األمانة العامة 
بالريـاض يومـي 1 و 2 نوفمبر 2008. وشارك في أعمال هذه الندوة كبار المسؤولين في الـوزارات 
والهيئات المعنية بالزراعة في دول المجلس، كما شارك فيها باحثون من منظمات دولية ومراكـز بحثية 
أساسية وهي:  تناولت خمسة محاور  أحد عشر ورقة عمل،  مناقشة  الدول األعضاء. وتمت   في 
مواجهة  الغذاء،  تأمين  في  والخاص  العام  القطاعين  دور  وأسبابها،  الغذائي  األمن  أزمة  تشخيص 
اإلجتماعية واإلقتصادية، ونحو سياسة خليجية مشتركة في مجال  التأثيرات  الغذاء،  طوارئ نقص 
األمن الغذائي. وتوصلت الندوة إلى توصيات أوجزت في أربعة محاور وهي : اإلنتاج المحلي، واردات 
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دول المجلس من السلع الغذائية، اإلستثمار الخارجي في تحقيق األمن الغذائي، وأخيرا خطة طوارئ 
مشتركة لمواجهة نقص الغذاء في دول المجلس.

الثاني والعشرون : االصدارات 

أصدرت األمانة العامة المطبوعات التالية في مجال التعاون الزراعي :

•  كتاب التنمية الزارعية بدول مجلس التعاون، اإلصدار الخامس.

•  قانون )نظام( الحجر الزراعي.

•  قانون )نظام( الحجر البيطري.

•  السياسة الزراعية المشتركة بدول المجلس.

القانون )النظام( الموحد إلستغالل وحماية الثروة المائية الحية بدول المجلس.  •

•  القانون )النظام( اإلسترشادي للغابات والمراعي بدول المجلس.

•  قانون )نظام( األسمدة ومحسنات التربة.

•  قانون )نظام( المبيدات. 

•  مطوية اإلطار العام  لمكافحة األمراض واألوبئة بدول المجلس.

•  ندوة األمن الغذائي بدول مجلس التعاون: التحديات والحلول.

الثالث والعشرون: التعاون الزراعي على الشبكة العالمية للمعلومات

تم تأسيس رابط ضمن موقع االمانة العامة على الشبكة العالمية للمعلومات للبحوث الزراعية   •
والسمكية بدول المجلس.

إنشاء موقع شامل للتعاون يتم فيه تبادل المعلومات حول اإلرساليات الزراعية والحيوانية التي   •
تمنع من دخول أية دولة عضو، وأسباب المنع، وبالتالي تمنع من دخول دول المجلس األخرى 
الحجر  )نظام(  قانون  جراءات  واإ الزراعي  الحجر  )نظام(  قانون  في  المتبعة  اإلجراءات  وفق 
البيطري. كما يتضمن الموقع بيانات عن اللجان الفنية ومحاضر اجتماعاتها والبحوث العلمية 
المتوفرة، وكذلك القوانين )األنظمة( المعتمدة ولوائحهــا التنفيذية، والقــرارات التي تتخذها لجنة 

التعاون الزراعي، والدراسات والبحوث الزراعية والسمكية.
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الرابع والعشرون: سالمة األغذية

       قرر المجلس الوزاري في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة )جدة، سبتمبر 2013( استحداث 
لجنة وزارية تعنى بسالمة األغذية بدول المجلس، والذي يعتبر داللة بالغة األهمية على إهتمام دول 
المجلس بوضع رؤية مشتركة في تحقيق التوازن بين ضمان أعلى مستوى لسالمة الغذاء، من جهة، 
أخرى،  جهة  من  الدولية،  التجارة  اتفاقية  متطلبات  مع  يتناسب  بما  الدولية  التجارة  حركة  وتسهيل 
بحيث تتكفل الجهات المختصة المسئولة عن الرقابة الغذائية في دول مجلس التعاون بتوحيد آنظمتها 
وتشريعاتها بمطابقة جميع األغذية المستوردة إلى دولها للمتطلبات واللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة 

بما يعزز سالمة المواطن والمقيم في دول المجلس. وقد انجزت اللجنة ما يلي:

قانون )نظام( الغذاء الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون.  .1

الدليل الخليجي للرقابة على األغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون.  .2

آليات تطبيق الدليل الخليجي للرقابة على األغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون.  .3
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الفصل الخامس عشر
التعاون يف جمال التخطيط واإلحصاء والتنمية 

األهداف
       يهدف العمل المشترك في مجال التخطيط والتنمية على تحقيق التنسـيق والتجانس فيما يتعلق 
بالخطط اإلنمائية للدول األعضاء بهدف الوصول إلى التكامل في شتى القطاعات. وتحقيقًا لذلك، 
تقوم دول المجلس بوضع االستراتيجيات والسياسات وآليات العمل الالزمة لتعزيز التكامل االقتصادي 
واالجتماعي في ضوء مراجعة وتقييم سياسات التكامل القائمة واقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بقيام 
المشاريع المشتركة لتحقيق أهداف دول المجلس في التكامل االقتصادي، وصياغة  سياسـات وبرامج 
مالئمة لزيادة دور التنمية االقتصادية، ووضع األطر العامة للتنمية، بما يتفق وأهداف التنمية الشاملة 

في الدول األعضاء. 

كما تعمل دول المجلس على تنسـيق الجهود في مجال توفير وتبادل المعلومات، واالستفادة من   
تقنية المعلومات في تطوير اإلحصائيات والبيانات وتيسير تبادلها بين الدول األعضاء، وتنفيذ برامج 
تعامالت  التصانيف واألدلة اإلحصائية، وتنسيق  المشتركة، وتوحيد  البحوث اإلحصائية والمشاريع 
الدول األعضاء وتعاونها مع المؤسسات والتكتالت اإلقليمية والدولية في مجاالت التخطيط والتنمية 
واإلحصاء لتعظيم الفائدة وتعميمها على دول المجلس. باإلضافة إلى ذلك، تعمل أجهزة التخطيط 

واإلحصاء في الدول األعضاء على وضع برامج لتبادل الخبرات في مجال التخطيط.  

اإلنجازات
أواًل : وثيقة “ أهداف وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون”

       أقّر المجلس الوزاري في دورته الرابعة عشرة )مارس 1985م( وثيقة “أهداف وسياسات خطط 
نوفمبر  )الكويت،  الخامسة  دورته  في  األعلى  المجلس  من  بتفويض  التعاون”  لدول مجلس  التنمية 

 .)1984

ثانيًا : إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى )2000 ـ 2025 م (  

       أعتمد المجلس األعلى في دورته التاسعة عشـرة )أبوظبي، ديسمبر 1998م( وثيقة “إستراتيجية 
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التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000 ـ 2025م”. وتم االنتهاء من كافة اآلليات 
واإلجراءات والبرامج لتحقيق األهداف المتعلقة بالقضايا الواردة في اإلستراتيجية وقياس تحقيق هذه 

األهداف عن طريق حساب المؤشرات الكمية.

إيجاد فهم متبادل  المشترك من خالل  العمل  إلى تعزيز       ولقد أدى اعتماد هذه اإلستراتيجية 
قرار مجموعة كبيرة من االتفاقات والمؤسسات ونظم العمل  حول أولويات التنمية ووسائل انجازها، واإ

قامة العديد من المشروعات المشتركة.         المشترك في كافة مجاالت العمل اإلنمائي، واإ

متغيرات  إلى  أدت  التي  األخيرة  السنوات  في  والعالمية  واإلقليمية  المحلية  للتطورات  ونظرًا      
ومستجدات لها آثارها الكبيرة على مسيرة العمل اإلنمائي في كل دولة من الدول األعضاء فقد تمت 
مراجعة اإلستراتيجية وتطويرها بما يتواكب مع التطورات المحلية واإلقليمية والعالمية. وأقر المجلس 
األعلى في دورته الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010م( اإلستراتيجية المطورة والتي تتضمن 
رصدًا موجزًا لإلنجازات واألوضاع والتحديات الراهنة التي يعايشها مجلس التعاون، سواء على مستوى 
الجديد  المشترك. ويصبح مسماها  العمل  أو على مستوى مسيرة  لكل دولة عضو  الوطنية  الجهود 

“إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010 ـ 2025م”.

      وتتمثل الغاية المحورية لإلستراتيجية في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس 
في كافة المجاالت، وتعميق التنسيق بين األنشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية، والمرونة 

الالزمة لخدمة أهداف التنمية في كل دولة على حدة، وعلى مستوى دول المجلس كمنظومة واحدة.

ثالثًا : اإلطار العام لإلستراتيجية اإلحصائية الموحدة  

أعتمد المجلس األعلى في دورته الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010م( اإلطار العام    
لإلستراتيجية اإلحصائية الموحدة، الذي يتضمن ما يلي :

تقييم لواقع العمل اإلحصائي بدول المجلس من حيث اإلنجازات والتحديات.  -

مجلس  لدول  والمؤسسية  اإلحصائية  القدرات  وتعزيز  بناء  وتشمل:  والجزئية  الكلية  األهداف   -
التعاون. 

تعزيز وتحسين  نوعية وكمية المنتجات اإلحصائية.  -

تطوير وتوسيع  النشر اإلحصائي.  -

تطوير وتحسين آليات التنسيق فيما بين األجهزة اإلحصائية.  -
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العمل على إعداد وتقريب االستراتيجيات اإلحصائية الوطنية في دول المجلس بما يتماشى مع   -
المتطلبات والبرامج اإلحصائية الخليجية المشتركة. 

الخطة التنفيذية.  -

رابعًا : اإلطار العام لإلستراتيجية السكانية الموحدة

       اعتمد المجلس األعلى في دورته التاسعة عشرة )أبوظبي، ديسمبر 1998( وثيقة “اإلطار العام 
لإلستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون”. وتم تنفيذ األهداف الواردة في اإلطار العام لإلستراتيجية 
السكانية على ضوء اآلليات المتفق عليها، حيث تم إنشاء لجان وطنية للسكان في الدول األعضاء، 
واإعداد تقارير عن الواقع السكاني في دول المجلس تعكس االيجابيات المتحققة من تطبيق السياسات 
السكانية والتحديات التي يجب مواجهتها، وتوحيد البيانات المطلوبة سنويًا، والتي تعكس التطورات 
السنوية للسكان في الدول األعضاء. كما تنسيق مواقف دول المجلس في المؤتمرات الدولية المتعلقة 
بموضوع العمالة. وقد تم تطوير هذا اإلطار، وصدر قرار المجلس االعلى في دورته الثالثة والثالثين 
ويتناول  استرشادية.  بصفة  به  والعمل  المطور،  اإلطار  هذا  بإعتماد  ديسمبر 2012م(  )البحرين، 
االطار بعد تطويره محاور جديدة تغطي المجاالت التنموية المؤثرة على السكان مثل التعليم والتدريب 
والصحة والبيئة والتنمية االجتماعية، لتضاف إلى المحاور السابقة مثل السكان والقوى العاملة وغيرها.

صالح االختالل في التركيبة السكانية  خامسًا : المعالجة الشاملة لقضايا السكان واإ

     أصدر المجلس األعلى في الدورة الرابعة والعشرين )الكويت، ديسمبر 2003( قراره بـالمعالجة 
الشاملة لقضايا السكان واإصالح االختالل في التركيبة السكانية بما يحقق التجانس السكاني واالجتماعي 

فصدرت العديد من القرارات ومن أهمها:

المنظمة والمساعدة في عالج  القوانين والقرارات واللوائح  للعديد من  الدول األعضاء  إصدار   -
الخلل في التركيبة السكانية وسوق العمل وتفعيل عملية التوطين وعالج البطالة، واإعادة تأهيل 

العمالة الوطنية لمتطلبات التشغيل وسوق العمل.

النمو السكاني والموارد  التوازن بين  االستفادة من الرؤى االقتصادية للدول األعضاء لتحقيق   -
االقتصادية والبيئية.

تسهيل إجراءات التنقل بين الدول األعضاء.  -

تحفيز مواطني دول المجلس لاللتحاق بالعمل في القطاع الخاص.  -
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تنمية االستثمارات الستيعاب الداخلين لسوق العمل.   -

-  تم تنفيذ العديد من الفعاليات حول قضايا السكان في دول المجلس مثل المؤتمرات والمنتديات 
وورش العمل وغيرها.

سادسًا : تقرير الواقع السكاني لدول المجلس

      يتم إعداد تقرير الواقع السكاني كل ثالث سنوات، بهدف إعطاء معلومات متكاملة عن السكان 
في دول المجلس ويتم تعبئة استبانة الواقع السكاني المتفق عليها سنويًا. ولقد صدر التقرير األول عن 
الفترة 2002م ــــ 2004م، والتقرير الثاني عن الفترة 2005م ـــ 2007م، والتقرير الثالث عن الفترة  
2009مـ ــ 2011م. ويجري العمل على إعداد التقرير الرابع لألعوام 2012 و 2013 و2014.  ومن 

المتوقع االنتهاء منه بنهاية اكتوبر 2016م.

سابعًا : التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

       أقّر المجلس األعلى في دورته الثانية والعشرين )مسقط، ديسمبر 2001( إجراء تعداد مشترك 
عام في عام 2010م، وأن يتم توحيد الفترات الزمنية للتعدادات بحيث تكون عشرية وأن تجرى في 

السنوات الصفرية. 

     ولقد نفذت الدول األعضاء في عام 2010م بشكل مشترك التعداد العام للسكان والمساكن 
والمنشآت وتم االتفاق على جداول نشر بياناته وكيفية االستفادة من نتائجه. وسوف يسهم هذا التعداد 
الشامل والموحد في دعم آليات التخطيط في دول المجلس ويتيح لصانع القرار األسس التي يبني عليها 
قراراته المتعلقة برسم السياسات وتحديد األولويات واستثمار الموارد والتوزيع العادل لها لتحقيق رفاه 
وتقدم المجتمع ومعالجة قضايا عديدة تختص بالسكان والجوانب الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية 

المؤثرة.

ثامنًا : الدليل الموحد لألنشطة االقتصادية

      صدرت الطبعة الثانية من هذا الدليل عام 2012م، بعد أن تم تطوير هذا الدليل إلى الحد 
السادس طبقًا لمتطلبات األدلة الدولي، ويتم تطبيقه حاليًا.

تاسعًا : الدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية 

       صدرت الطبعة الثانية من الدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات االحصائية في دول مجلس 
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المالية  والمصطلحات  المفاهيم  بإضافة  تطويره  المجلس  دول  وأنجزت  2012م.  عام  في  التعاون 
المستخدمة في االتحاد النقدي، ومفاهيم البيئة والتنمية البشـرية والطاقـة والسـياحة واالســتثمار األجنبي 

والخدمات في دول المجلس، وجعله مطابقًا لمتطلبات األدلة الدولي وتم إصدار الدليل وتطبيقه. 

عاشرًا : الدليل الموحد لمصطلحات التخطيط  والتنمية 

إعداده  سبق  الذي  والتنمية،  التخطيط  ومصطلحات  لمفاهيم  الموحد  الدليل  تطوير  تم         
التجاري واالقتصادي  االنفتاح  المعبرة عن  والمعايير  المفاهيم والمصطلحات  ليشمل  عام 1996م، 
للمجتمعات الخليجية، باالضافة إلى المفاهيم والمصطلحات المستحدثة من قبل الهيئات والمنظمات 
االقليمية والدولية. ويهدف الدليل إلى توحيد المصطلحات والمفاهيم ونشرها بين العاملين في دول 
من  ذلك  وغير  المجلس  دول  خطط  في  وتضمينها  واالحصاءات  البيانات  جمع  وتسهيل  المجلس 

االهداف.       

حادي عشر : دليل مؤشرات التنمية البشرية الموحد

       أنجزت دول المجلس إعداد الدليل الموحد لمؤشــرات التنمية البشـرية وتطبيقه، وذلك في ضوء 
الدليل الدولي الذي أصدرته األمم المتحدة.

ثاني عشر : القانون اإلحصائي الموحد لدول المجلس  

       تم إعداد مشروع القانون االسترشادي الموحد لإلحصـاء في دول المجلس من قبل الدول 
األعضاء تمهيدًا لمناقشته في اجتماع للفريق المختص بالقانون، ومن ثم رفعه للجنة الوزارية للتخطيط 

والتنمية العتماده.

ثالث عشر : تطبيق نظام الحسابات القومية  93 

       تم االنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك لتأهيل العاملين في مجال الحسابات القومية 
بدول المجلس. ولقد قامت دول المجلس بتطبيق نظام الحسابات القومية )SNA93 ( بنسبة كبيرة. 
ويجري حاليًا التنسيق بين الدول األعضاء لتطبيق بقية معايير النظام  بشكل كامل. كما بدأت دول 

المجلس في تنفيذ برنامج تطبيق نظام الحسابات القومية 2008م.

رابع عشر : حساب األرقام القياسية ألسعار المستهلك

       تمت الموافقة على اعتماد )COICOP( في تصنيف السلة الجديدة المتفق على إعدادها 
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الوسط  باستخدام  األسعار  مناسيب  استخراج  على  والموافقة  2007م،  عام  األساس  سنة  واعتماد 
الهندسي )معادلة السبير(. كما تم االتفاق على الحد األدنى لدورية جمع األسعار لمجموعات السلع 

المتفق عليها. 

       باإلضافة إلى ذلك، تم االتفاق على التنسيق بين األجهزة اإلحصائية والبنوك المركزية إلعداد 
الدول  قبل  من  المستهلك  ألسعار  القياسية  األرقام  بيانات  تنشر  وأن   .)Core inflation( مؤشر 
األساس  سنة  على  وبناًء   ،)GDDS( البيانات  لنشر  الموحد  النظام  وفق  شهري  بشكل  األعضاء 

2007م. 

خامس عشر: المشاريع المشتركة

     تم تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة التي تخدم مسيرة العمل المشترك في كافة المجاالت ومن 
أهمها: 

إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات اإلحصائية لدول المجلس وربطها بالشبكة العالمية )اإلنترنت(،   -
ويتم تبادل المعلومات اإلحصائية بين الدول األعضاء باستخدام هذه القاعدة.

تنفيذ العديد من المسوح المشتركة ومن أهمها: مسح إنفاق ودخل األسرة، مسح القوى العاملة،   -
مسح االستثمار األجنبي، مسح القوى العاملة بالعينة.  

سادس عشر: إنشاء المركز االحصائي لدول مجلس التعاون

       صدر قرار المجلس الوزاري في دورته العشرين بعد المائة بإنشاء المركز االحصائي لدول 
مجلس التعاون، ومقرّه مدينة مسقط بسلطنة ُعمان. واعتمد المجلس االعلى النظام االساسي للمركز 
في دورته الثالثة والثالثين )البحرين، ديسمبر 2012( وتم تشكيل مجلس ادارته. ودشن المركز أعماله 

في 9 أبريل 2014. 

اواًل : المهام واألهداف   

تتلخص مهام واهداف المركز فيما يلي :

ـــ  تجميع وتصنيف وتخزين وتحليل البيانات واإلحصاءات.

ـــ  تنفيذ المشاريع اإلحصائية المشتركة لدول مجلس التعاون.

ـــ  وضع الخطـط اإلسـتراتيجية للعمـل اإلحصائي لـدول مجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز اإلحصاء 



 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م195 

الوطنية.

ـــ  تمثيل مجلس التعاون في الشؤون اإلحصائية.

ـــ عقد اتفاقيـات التعاون الدوليــة لتطوير النظام اإلحصــائي في الدول األعضاء بالتنسيق مع الجهات 
المختصة.

ـــ  تطبيق المعايير الدولية في جميع مجاالت ومراحل العمل اإلحصائي.

وذلك  اإلحصائي،  العمل  في  المستخدمة  والتصنيفات  والتعاريف  والمعايير  المنهجيات  توحيد  ـــ 
بالتنسيق مع مراكز اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء. 

ـــ  وضع السياسات وتحديد اإلجراءات التي تضمن جودة العمل اإلحصائي.

ـــ  توفير الدعم الفني للنهوض بالعمل اإلحصائي للدول األعضاء.

ـــ  بناء القدرات في الدول األعضاء في مجال العمل اإلحصائي.

ـــ  المساهمة في بناء ثقافة إحصائية واالرتقاء بالوعي اإلحصائي.

       وتحقيقًا لذلك، إعتمد مجلس إدارة المركز تسعة أهداف من اجل البدء بقواعد متينة، ولرسم 
خارطة الطريق للمركز، وتتخلص هذه األهداف فيما يلي :

ـــ  بناء وتعزيز القدارت اإلحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لمواكبة المتطلبات اإلحصائية 
على مستوى الدول األعضاء خصوصًا، وعلى المستوى الدولي عمومًا.

ـــ  تعزيز وتحسين نوعية وكمية المننتجات اإلحصائية بشكل مستدام.

ـــ إبراز مجلس التعاون كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد.

ـــ تطوير وتوسيع وتسويق النشر اإلحصائي.

ـــ  بناء برامج عمل مشتركة بين األجهزة اإلحصائية الوطنية والمركز اإلحصائي.

البرامج اإلحصائية  المجلس مع احتياجات  الوطنية في دول  ـــ  توحيد االستراتيجات اإلحصائية 
المشتركة وفق أفضل الممارسات الدولية.

للبيانات  والصحيح  الفعلي  االستخدام  وتعزيز  اإلحصائي  الوعي  ورفع  إحصائية  ثقافة  بناء  ـــ  
والمعلومات اإلحصائية في صنع القرار ورسـم السياسات في دول المجلس. 
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ـــ ضمان أن يكون لدول مجلس التعاون حضور ومشاركة فّعالة في التنمية اإلحصائية الدولية.

ـــ  ضمان استدامة المركز اإلحصائي كمؤسسة مهنية في النظام اإلحصائي لدول المجلس. 

      ولقد اقـّر المجلس الوزاري في دورته السادسة والثالثين بعد المائة، 15 سبتمبر 2015، الخطة 
االستراتيجية االحصائية للمركز وخارطة الطريق 2015.

ثانيًا : اإلنجازات

    حقق المركز االحصائي عددًا من االنجازات المهمة خالل العام 2015، منها:

ـــ ايفاد ثالث وعشرون بعثة فنية للدول األعضاء في شتى المجاالت الإلحصائية ذات األولوية 
خالل عام 2015م.

ـــ عقد اربع عشرة ورشة عمل حسب البرنامج السنوي، حضرها 257 مشاركًا من األجهزة اإلحصائية 
الوطنية ومن بعض الجهات الحكومية في دول المجلس، وعدد من مؤسسات مجلس التعاون.

ـــ عقد ستة عشر اجتماعًا للجان وفرق العمل. كما تم تفعيل االجتماعات عن بعد لبعض اللجان 
وفرق العمل، باإلضافة إلى االجتماعات الفنية الثنائية مع الدول األعضاء.

ـــ تم بناء شراكة استراتيجية مع سبع منظمات دولية واقليمية خالل عام 2015م.

ـــ اصدر المركز وألول مرة رقمًا قياسيًا ألسعار المستهلكين على مستوى مجلس التعاون، وهو مؤشر 
مهم من اجل رسم سياسات اقتصادية منسقة.

ـــ عمل المركز على بناء نموذج اقتصادي للتنبؤ بأهم مؤشرات االقتصاد الكلي.  

ـــ أعد المركز خطة عمل لمشروع جديد يهدف إلى حصر قواعد البيانات وجمعها من الدول األعضاء 
لتسهيل وزيادة كفاءة عملية تدفق البيانات والمعلومات اإلحصائية الواردة من المراكز الوطنية. 

ـــ تم إطالق بوابة البيانات اإللكترونية للمركز والتي تحتوي على بيانات تفصيلية لبعض القطاعات 
واإلحصاءات  القومية،  والحسابات  المستهلك،  ألسعار  القياسية  األرقام  وتشمل  اإلحصائية، 

النقدية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والبيئة.

ـــ اصدر المركز تسع وثالثين نشرة خالل العام 2015، تعكس الجوانب االقتصادية واالجتماعية 
لدول المجلس منفردة ولمجلس التعاون كمجموعة.

ـــ اعّد المركز خمسة عشر دلياًل وورقة فنية مرتبطة بالمشاريع اإلحصائية، وذلك ضمن جهوده 
لتنسيق وموائمة العمل اإلحصائي بدول المجلس.
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الفصل األول
التعاون يف جمال التعليم

البدايات واألهداف
     بدأت مسيرة العمل التربوي المشترك قبل قيام مجلس التعاون من خالل مكتب التربية العربي لدول 
الخليج الذي أنشيء عام 1975، تحت إشـراف وزراء التربية والتعليم )المؤتمر العام(. وأدى تطـور 
التعليم في المنطقـة في فترة الحقـة، وظهور الكثير من مؤسسات التعليم العالي المستقلة عن وزارات 
نشاء وزارات للتعليم العالي،  التربية مثل الكليات والجامعات وهيئات التعليم الفني والتدريب التطبيقي، واإ

إلى محورة برامج ومشاريع المكتب حول التعليم العام بشكل رئيسي.

     لذا فإن االجتماع األول للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، 
المشــترك  التربوي  العمـل  تنظيم  انطالقة  مّثل   ،1986 مارس  في  العامة  األمانة  بمقر  عقد  الذي 
تناول ذلك االجتماع موضوعات ذات أهمية  المجلس، حيث  العالـي تحت مظلـة  التعليم  في مجـال 
خاصة لمسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، شملت قرارات المجلس األعلى بشـأن التعليم العام 
والجامعي،  العالي  للتعليم  المشترك  العمل  وأولويات  التنمية،  وخطط  وسياسات  وأهداف  والجامعي، 
التعليم  وتعريب  العلمي،  البحث  مجال  في  الجهود  وتنسيق  والمعاملة،  القبول  في  الطالب  ومساواة 

العالي، وتعميق توجهات المجلس نحو التكامل والوحدة، واألنشطة واللقاءات الطالبية المشتركة.

ومديري  رؤساء  لجنة  قامت  العالي،  التعليم  مؤسسات  بين  والتعاون  التكامل  مجاالت  ولتعدد      
تم   ،)1993 نوفمبر  )الكويت،  المشترك  للعمل  خطة  بإعتماد  العالي  التعليم  ومؤسسات  الجامعات 
بموجبها تحديد مجاالت وأهداف التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، واآللية التي يتم من خاللها 
تنظيم اللقاءات ودراسة أوجه التنسيق والتكامل، ومعالجة القضايا ذات االهتمام المشترك. ووفقا للخطة 
الطب(،  العلوم،  )اآلداب،  المتناظرة  األكاديمية  الكليات  عمداء  لجان  مثل  اللجان،  من  عدد  تشكل 
والعمادات المساندة )القبول والتسجيل، المكتبات، الطالب، وكالء الجامعات(، ورؤساء بعض األقسام 

العلمية. وتولت كل منها تنفيذ ما يخصها من الخطة. 

     وفي سنة 1996، ومع وجود وزارات للتعليم العالـي بمعظم دول المجلس، تشكلت لجنة وزارية 
بالتعليم  المختصة  واألجهزة  المؤسسات  بين  والتكامل  التعاون  جهود  على  لإلشراف  العالي،  للتعليم 
في  الشهادات  معادلة  لجان  رؤساء  من  مكّونة  لجنة  هناك  اللجنتين،  هاتين  جانب  لى  واإ العالي. 



200 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م

الفنـي والتـدريب  التعليـم  التنسـيقية لإلعتماد األكاديمي، ولجنـة من مســؤولي  العالي، واللجنة  التعليم 
المهني، ولجنة مسؤولي التعليم التقني، إضافة إلى العديد من لجان العمل المشترك للكليات المتناظرة 

والعمادات المساندة.

       في اطار التعاون والتكامل بين اعمال مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب التربية العربي 
المائة )جدة، يونيو 2013(  السابعة والعشرين بعد  الوزاري في دورته  المجلس  الخليج، وّجه  لدول 
األولوية  ذات  الموضوعات  لمناقشة  المجلس  بدول  والتعليم  التربية  لوزراء  دورية  اجتماعات  بعقد 
والخصوصية الخليجية. وتتولى االمانة العامة للمجلس اعمال التنسيق واالعداد لعقد اجتماعات لجنة 

وزراء التربية والتعليم، التي عقدت اجتماعها األول “التأسيسي” في يناير 2015م بدولة قطر.

قرارات املجلس األعلى 
      حظي العمل التربوي المشترك بإهتمام أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وهو 
ما يتضح من خالل القرارات التي أصدرها المجلس األعلى لمجلس التعاون في هذا المجال، والتي 

من أبرزها:

* إقرار األهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم في الوفاء بإحتياجات التنمية لدول 
المجلس )مسقط، نوفمبر 1985م(.

* معاملة طالب دول المجلس في مراحل التعليم العام معاملة طالب الدولة مكان الدراسة )مسقط، 
نوفمبر  1985م(.

* معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة 
تعليمية رسمية بدول المجلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها )مسقط، 

نوفمبر  1985م(.

* السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط االقتصادي في المجاالت التعليمية  )مسقط، 
1995م(.

* دعم جامعة الخليج العربي حيث تم تخصيص كراسي في الجامعة بأسماء قادة دول المجلـس 
وتمويل الدول األعضـاء لبعض البرامج العلمية واألكاديمية )الرياض، ديسمبر 1993م(.

* انشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس.

* اعتماد المعايير االسترشادية الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي 
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األهلية بدول المجلس.

       وقد اكتسبت مسيرة العمل التربوي المشترك دفعة قوية بإتخاذ المجلس األعلى مجموعة أخرى 
من القرارات المهمة، التي كان لها تأثير مباشر في تبني العديد من برامج ومشاريع التعاون. وتمثلت 

هذه القرارات فيما يلي:

أواًل: الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام 

       اعتمد المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته السادسة عشرة، التي عقدت 
في مارس 2001، برامج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام، وعددها ثمانية عشر برنامجا، 

وقد قام مكتب التربية بتنفيذها، وهذه البرامج على النحو اآلتي:

* إعادة صياغة األهداف العامة للتعليم.

* إعداد إطار مرجعي لمرحلة التعليم ما قبل االبتدائي.

* تطوير القدر المشترك في االجتماعيات.

* تحسين مواصفات الكتاب المدرسي والمواد التعليمية المساعدة.

* أهداف المواد الدراسية.

* تحديد المهارات األساسية للصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية.

* التكامل بين المواد الدراسية.

* استخدام تقنية المعلومات والحاسوب.

* اختبارات مستوى التحصيل.

* تحديد كفايات المعلمين.

* تنمية مهارات التفكير.

* الوزن النسبي للمواد الدراسية.

* األهداف العامة للتعليم وأهداف المراحل الدراسية.

* تنمية مهارات التفكير.
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* كفايات المعلمين.

* اختبارات مستوى التحصيل.

       وألهمية الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام، وجه المجلس األعلى في دورته الثالثة 
والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2002( بإعتبار الخطة محورًا أساسا للبرامج والمشاريع الخاصة بالمكتب. 

وقد أنجز مكتب التربية تنفيذ برامج الخطة. 

ثانيًا: مرئيات الهيئة االستشارية حول التعليم 

       إعتمد المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة في دورته الثانية والعشرين )مسقط، 
ديسمبر 2001( مرئيات الهيئة االستشارية للمجلس األعلى في دورتها الرابعة بشأن التعليم وتطوير 
المنظومة التعليمية، وقرر إحالة المشروعات المشتركة الواردة ضمن مرئيات الهيئة إلى اللجان الوزارية 

المختصة لوضع اآلليات الالزمة لتنفيذها. 

     وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة االستشارية قد قامت بتشخيص المنظومة التعليمية والتحديات التي 
تواجهها، ووضعت جملـة من المرئيات تقع في أربعة محاور : األول منها عام، والثاني يتناول التعليم 
ما قبل المرحلة االبتدائية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة، والثالث يخص التعليم العام. أما المحور 
الرابع فجاء عن التعليم العالي. كما اقترحت الهيئة االستشارية عددا من المشاريع المشتركة في مجال 

التعليم والبحث العلمي.

     وتنفيذًا لذلك، شكلت لجنة رؤسـاء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، في أكتوبر 
2002، لجنة من المختصين لدراسة مرئيات الهيئة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي ووضع 
الخطوات التي ينبغي تبنيها لتحقيق كل مرئية من المرئيات. وطلب االجتماع الثامن لوزراء التعليم 
العالي والبحث العلمي، الذي عقد في مارس 2003، تعميم ما توصلت إليه اللجنة على الوزارات 
والجامعات ومراكز البحث الوطنية، والطلب من هذه الجهات إعداد تقارير دورية حول ما تم أو سيتم 

تنفيذه من هذه البرامج والخطوات.

      أما في مجال التعليم العام، فقد ضّمن مكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته المالية 
2005 ـ 2006 عددًا من البرامج  ذات الصلة المباشرة بتحقيق ما ورد من مرئيات.

       فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة، ارتأت الهيئة اإلستشارية إنشاء هيئة لإلعتماد األكاديمي، 
وهيئة مشتركة للتنمية العلميـة والتقنية، ومركز إقليمي للبحث العلمي والتقني في مجال الطاقة، ومركز 
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مشترك للدراسات اإلستراتيجية في مجال الطاقة. وقد قررت لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي 
في فبراير 2002، تكليف فريق من وزارات التعليم العالي بإعداد دراسة لمتطلبات إنشاء هيئة االعتماد 
األكاديمي. وقد ُشكلت لجنة تنسيقية لإلعتماد األكاديمي في مجال التعليم العالي كنواة للهيئة، ومن 
ثم تم اعتماد إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس، ومقرها سلطنة 

عمان، لتكون نواة للهيئة الخليجية لضمان الجودة.

ثالثًا: الجانب التعليمي في وثيقة اآلراء لخادم الحرمين الشريفين 

إلى  التي قدمها  الملك عبدهللا بن عبدالعزيز،  الشريفين  الحرمين  تناولـت وثيقة اآلراء لخادم       
اللقاء التشاوري )جدة، مايو 2002( عددًا من الجوانب المتعلقة بمسـيرة مجلس التعاون االقتصادية 
واالجتماعية، بما في ذلك قضية التعليم. واعتمد المجلس األعلى في دورته الثالثة والعشرين )الدوحة، 
ديسمبر 2002( التوجهات الواردة في ملخص التقرير الذي أعدته األمانة العامة في ضوء اقتراحات 
ومالحظات الدول األعضاء بشأن الجانب التعليمي الوارد في الوثيقة، ووجه اللجان الوزارية بوضع 
اآلليات والبرامج الكفيلة بتحقيق هذه التوجهات. وتجدر اإلشارة إلى أن التوجهات ركزت على عدة 
التنمية، وتطوير  التعليم ومتطلبات  العلمية، والمواءمة بين مخرجات  القاعدة  بناء  محاور شملت : 

مناهج التعليم، والتنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية.

      وفي هذا اإلطار، قامت األمانة العامة بالعديد من خطوات المتابعة وتنفيذ عدد من النشاطات 
العمل  لجان  خالل  من  لتحقيقها  المناسبة  الخطوات  تبني  إلى  والسعي  التوجهات،  بهذه  للتعريف 
المشترك. وأعاد قرار المجلس األعلى في دورته الرابعة والعشرين )الكويت، ديسمبر 2003(، التأكيد 
على أهمية الوثيقة وضرورة تبني البرامج الالزمة لتحقيق توجهاتها ضمن المنظور الشامل للتطوير. 
لــدول  التربية العربي  العام لمكتب  المؤتمر  التربية والتعليم في اجتماع  للقرار تبنى وزراء  واستجابة 
الخليــج، في فبراير 2005، الوثيقة مرجعـا لخطـط مكتب التربيــة ومشــروعاته، كما تبنى المؤتمر العام 

عددًا من البرامج والنشاطات التعليمية ذات الصلة بتحقيق التوجهات الواردة في الوثيقة. 

       كما شكلت لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي فريق عمل من المختصين لدراسة التقارير 
الواردة من الدول األعضاء حول آليات تنفيذ ما ورد في الوثيقة. ونظمت جامعة الملك عبدالعزيز 
الوثيقة،  لتقديم مقترحات بشأن  العامة ورشة عمل خالل شهر فبراير 2005  بالتنسيق مع األمانة 
وعرضت نتائج الورشة على االجتماع العاشر لوزراء التعليم العالي، في مارس 2005، الذي شكل 
بوثيقة  الخاص  األعلى  المجلس  قرار  لتنفيذ  القائمة  الجهود  بشأنها ضمن  لتقديم خطة  فريق عمل 

التطوير الشامل للتعليم. 
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رابعًا: التوجهات الخاصة بالتعليم

       تنـاول المجلــس األعلـى موضـوع التعليـم في دورته الثالثـة والعشــرين )الدوحة، ديسمبر 2002(، 
وأصدر قرارًا تضمن عددًا من التوجهات، يمكن تلخيص مجاالتها فيما يلي:

* تطوير المناهج

* تطوير المعلم واالرتقاء بمستواه من حيث االعداد والتدريب.

* المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية.

* التنظيم واإلدارة 

* تكامل الموارد وتبادل الخبرات 

* تحسين النوعية وضبط الجودة 

       وكّلف المجلس األعلى معالي األمين العام لمجلس التعاون بإعداد تقرير يشتمل على مقترحات 
محددة لترجمة هذه التوجهات إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. وقد شـكل معالي األمين العام فريقـًا من 
المتخصصين وذوي الخبرة في قضايـا التعليـم، قدم دراسة مستفيضة )وثيقة التطوير الشامل للتعليم( 

عن التوجهات متضمنة مقترحات ببرامج ومشاريع لتحقيقها. 

خامسًا: وثيقة التطوير الشامل للتعليم 

       تبنى المجلس األعلى في دورته الرابعة والعشرين )الكويت، ديسمبر 2003( الوثيقة موجهًا 
اللجان الوزارية المختصة بتنفيذ ما ورد بها من مشاريع وبرامج. وقد كان قرار المجلس األعلى في 
هذه الدورة شاماًل بحيث دعا إلى إعداد خطة تربوية متكاملة تأخذ في االعتبار القرارات الصادرة عن 
المجلس في مجال التعليم.  وتجدر اإلشــارة إلـى أن الوثيقـة تضمنت عـددًا من المشــاريع والبرامج 

لتطـوير التعليـم، شملت ما يلي: 

* مشروع المنظور الشمولي التكاملي لتطوير عملية التعليم.

* مشروع تمهين التعليم في دول المجلس : رؤية موحدة. 

* مشروع الجودة النوعية لتطوير األداء اإلداري والتنظيمي لمؤسسات التعليم.

* مشروع الجامعة اإللكترونية والمدرسة اإللكترونية : إطار مرجعي لتحقيق التنسيق والتكامل في 
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مجال التعليم االفتراضي. 

* مشروع االرتقاء بالنواتج التعليمية.

* مشروع الشراكة بين مؤسسات التعليم والمجتمع.

      وتنفيذًا للقرار، كلفت لجنة وزراء التعليم العالي فريقا متخصصًا بدراسة البرامج الــواردة في وثيقة 
التطـوير الشــامل للتعليم، واإعداد الخطة المناسبة لتنفيذها. وقد بدأت الجامعات في التعاون فيما بينها 

لتنفيذ هذه البرامج.

      وقد شهدت المرحلة الحالية نقلة نوعية على مستوى كل دولة من دول المجلس سواء في مجال 
إفتتاح الجامعات والكليات الحكومية واألهلية، أو ضمان جودة التعليـم العالي، أو في مجال البحـث 
العلمي، أو في مجال اإلبتعــاث للخارج. وهي خطوات جاءت تحقيقًا لقرارات المجلس األعلى في 

مجال التعليم.

سادسًا: التطوير الشامل للتعليم

       وضمن الخطة الموحدة للبرامج والمشاريع المالئمة لتحقيق ما ورد في دراسة “التطوير الشامل 
التربية  مكتب  أنجز  االستشارية،  الهيئة  ومرئيات  الشريفين،  الحرمين  لخادم  اآلراء  ووثيقة  للتعليم”، 
العربي لدول الخليج تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام، والمكون من ما يزيد على ثالثين برنامجًا، 
تناولت خمسة مجاالت رئيسة في التعليم العام هي : المناهج والتعليم، وتمهين التعليم، ونظم التعليم، 
والتقنية والتعليم، والشراكة المجتمعية. ويعمل المكتب حاليًا بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم على 

تطبيق نواتج برامج المشروع وتوظيفها في الميدان التربوي.

سابعًا: مقترح خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع األداء 

       تنفيذًا لقرار المجلس األعلى في دورته التاسعة والعشرين )مسقط، ديسمبر 2008( بشأن تسريع 
زالة العقبات، والذي اعتمد الحلول المقترحة لتسريع األداء، قامت األمانة العامة بالمتابعة مع  األداء واإ

األجهزة المعنية في الدول األعضاء، وقد تحقق ما يلي :

في مجال التعليم العالي

خصصت وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات في دول المجلس إدارات ومكاتب   .1
تعنى بشئون مجلس التعاون.
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العمل  برامج  لتنفيذ  وماليًا  إداريًا  تنظيمًا  إنجاز  على  الجامعات  ومديري  رؤساء  لجنة  تعمل   .2
المشترك.

تم إنشاء بوابة جسر للمعلومات للربط الشبكي بين مؤسسات التعليم العالي.  .3

أنجـز العـديد من اللـوائح واإلجــراءات واألنظمـة المشتركة في مجال التعليم العالي، ومن ذلك   .4
إجراءات معادلة الشهادات في التعليم العالي، ومسابقة المهارات الفنية، والنشاطات الطالبية 

الجامعية، والتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطالبي، والقبول والتسجيل.

تعمل األمانة العامة، بالتنسيق مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، على   .5
تنظيم ندوات وورش عمل تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة العمل المشترك داخل كل جامعة.

في مجال التعليم العام  

توصل المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج إلى آلية لضمان تطبيق نواتج برامج   .1
المكتب وأجهزته في الدول األعضاء.

يعمل المكتب حاليًا بالتنسيق مع الدول األعضاء لتكون برامجه وأجهزته ملبية الحتياجات الدول   .2
األعضاء، ومتناغمة مع مشروعاتها التطويرية.

يتابع المكتب تنظيم لقاء يشارك فيه خبراء دوليون إلعداد توجهات ومسارات حديثة لتطوير   .3
التعليم العام، والخروج بوثيقة استرشادية.

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(

مؤسسات التعليم العالي يف دول مجلس التعاون
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ثامنًا: الجانب التربوي في ورقة دولة الكويت 

 )أ(  فيما يتعلق بالتعليم العالي، تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي بدولة الكويت بشأن تفعيل البعد 
االقتصادي والتنموي الخاص بالجانب التعليمي في ورقة دولة الكويت. وقد وافقت لجنة وزراء التعليم 
العالي في اجتماعها الثالث عشر )الكويت، مارس 2008( على أربعة برامج، وقامت األمانة العامة 
بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس بالسعي الستكمال تنفيذ تلك البرامج، 

والمتمثلة في اآلتي: 

لبرنامج  المجلس : تصور مقترح  العالي بدول  التعليم  الخليجية بمؤسسات  للمواطنة  التربية   )1(
اإلعداد العام.

)2( تعزيز الوسطية ومعالجة التطرف الفكري : الدور المناط بمراكز البحث العلمي في الجامعات 
ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

)3( التميز العلمي والبحثي بمؤسسات التعليم العالي بدول المجلس : نموذج مقترح.

)4( نموذج مقترح إلدارة المعرفة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

      وقد نفذت الدول االعضاء ممثلة في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي تلك البرامج بعناوين 
وأساليب مختلفة.

)املصدر: إدارة اإلحصاء، قطاع املعلومات، األمانة العامة ملجلس التعاون(

 الدول املستقبلة للطالب من مواطني الدول األعضاء األخرى يف التعليم العام الحكومي 

2014م
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والثقافة  التربوية،  القيم  تعزيز  هما  برنامجين،  إعتماد  تم  فلقد  العام،  التعليم  مجال  في  أما  )ب( 
اإلعالمية. وقد أنجز مكتب التربية العربي لدول الخليج تنفيذ هذين البرنامجين ضمن مشروع تطوير 

التعليم العام، حيث تم إسنادهما إلى بيوت خبرة.

تاسعًا: رؤية دولة قطر الخاصة باالستثمار في مجال التعليم

       صدر قرار المجلس األعلى في دورته الثالثين )الكويت، ديسمبر 2009( بشأن االستثمار 
المشترك في التعليم والصحة، حيث تم تكليف لجنة فنية من وزارات المالية والجهات المختصة في 

الدول األعضاء، وهي التعليم والصحة، للقيام باآلتي:

أ . دراسة المشروعات المقترحة من وزراء التربية والتعليم ووزراء الصحة الختيار ذات األولوية من 
بينها:

إنشاء مؤسسة خليجية لالستثمار في التعليم.  •

تعزيز االستفادة من المشاريع التعليمية القائمة في الدول األعضاء.  •

دعم المشاريع المشتركة القائمة مثل جامعة الخليج العربي.  •

       وقد عقدت اللجنـة المكلفـة أربعـة إجتماعـات، توصلـت خاللهـا إلى اآلتي:

طلبة املدارس يف دول مجلس التعاون  ) التعليم العام والخاص (

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(
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مشروع المؤسسة الخليجية لالستثمار في التعليم : رأت اللجنة أن هذا المشروع ليس له أولوية   .1
إقبال كبير من القطاع الخاص على االستثمار في المشروعات  في المرحلة الحالية، لوجود 

التعليمية.

الدراسة المسحية لحصر وتقدير احتياجات دول المجلس من المشاريع المشتركة ذات الجدوى   .2
المالية واالقتصادية في مجال التعليم : قامت األمانة العامة بالتنسيق مع دولة قطر إلعداد 
اإلطار العام للدراسة، التي تم انجازها بالتعاون مع مركز الخليج لألبحاث وهي محالة لوزراء 

التعليم العالي.

عاشرًا: مساواة أبناء المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول 
المجلس الحكومية 

       في إطار تفعيل السوق الخليجية المشتركة، أصدر المجلس األعلى في دورته الثامنة )الرياض، 
ديسمبر 1987م(، قرارًا بمساواة طالب دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي، وكلفت لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس لجنة 
عمداء القبول والتسجيل في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس بوضع آليات منظمة 
العالي  التعليم  القبول والمعاملة. ولقد وافق وزراء  المجلس في  ابناء دول  المساواة بين  لتفعيل قرار 
هذا  في  المقدم  المقترح  على   ،2014 فبراير   12 عشر،  السادس  اجتماعهم  في  العلمي  والبحث 

الخصوص من رؤساء ومديري الجامعات وقرروا رفعه إلى المجلس األعلى.

حادي عشر : مساوة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في التعليم الفني والتدريب المهني 

الثالثين  دورته  في  األعلى  المجلس  أصدر  المشتركة،  الخليجية  السوق  تفعيل  إطار  في         
)الكويت، ديسمبر 2009(، قرارًا بمساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة بمؤسسات التعليم 
الفني والتدريب المهني بدول المجلس. وقد قامت األمانة العامة بإبالغ الجهات المعنية في الدول 
األعضاء بالقرار إلستصدار التشريعات الالزمة لتنفيذه في كل دولة، وتلقت ردودًا من جميع الدول 

األعضاء. تفيد بتنفيذ القرار. 

الجامعات واالتحادات االكاديمية الوهمية وغري املرخصة
       ناقش وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون في اجتماعهـم الخامـس 
الوهمية  الجامعات واالتحـادات االكاديمية  انتشـار  الحــد من ظاهرة  يناير 2012، موضـوع  عشــر، 

وغير المرخصـة، وسـبل الحد منها، واوصوا بما يلي:
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العام والقطاع الخاص في دول المجلس  القطاع  بالتوظيف في  المعنية  التأكيد على الجهات   •
بضرورة التأكد من صحة بيانات الشهادات التي يحملها المتقدمون للعمل في الدول االعضاء 

ومعادلتها.

تتخذ الجهات المختصة في الدول االعضاء االجراءات الالزمة لسرعة تنفيذ هذا القرار.  •

ولقد أقّر المجلس الوزاري هذه التوصية في دورته التحضيرية الخامسة والعشرين بعد المائة، 23 
ديسمبر 2012.      

 التواصل االجتماعي والثقايف

       في مجال التواصل اإلجتماعي والثقافي، أنجز العديد من النشاطات واللقاءات التعليمية والثقافية 
الجامعات  فيها طالب  ويشارك  المجلس  دول  جامعات  بين  فيما  دوري  بشكل  تنفذ  التي  والشبابية 
ومؤسسات التعليم العالي. وتضم هذه النشاطات العديد من المشاركين في كل عام، إضافة إلى تأثيرها 

غير المباشــر على جميع فئات مجتمع دول المجلـس. وتشـمل النشـــاطـات المنفذة  ما يلي: 

أ ــ النشاطات الطالبية الجامعية المشتركة

* تنظيم ثمانية أسابيع ثقافية لطلبة الجامعات في دول المجلس. وشارك في   هذه األسابيع مئات 
الطلبة بإنتاجهم العلمي والثقافي واالجتماعي.

* تنظيم سبع دورات رياضية لطلبـة جامعات دول المجلس، وقـد أقيمت الدورة السابعة بجامعة 
السلطان قابوس في 2011. وشارك في هذه الدورات مئات الطلبة الجامعيين في تنافس رياضي 

شريف. وستنّظم الدورة الثامنة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت في 2017م.

* تنظيم ســبع وعشــرون زيارة مشـتركة للطلبـة المتميزين من جامعات دول المجلس، خصصت كل 
منها لإلطالع على جامعة من جامعات دول المجلس وااللتقاء بمنسوبيها وطلبتها، إضافة إلى 
الوقوف على اإلمكانات العلمية الموجودة فيها. وستنّظم الزيارة الثامنة والعشرون في جامعة 

الملك سعود خالل 2017م.

* تنظيم اثناعشر معسكرًا لجوالة جامعات دول المجلس. وسيعقد المعسكر الثالث عشر خالل هذا 
العام في جامعة شقراء.

* تنظيم عدة مسابقات الختراق الضاحية.

* تنظيم اربعة مهرجانات مسرحية جامعية لطلبة جامعات دول المجلس، وُعقد المهرجان الرابع 
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خالل العام 2016 في جامعة السلطان قابوس، مارس 2016.  وسيقام المهرجان المسرحي 
الخامس بجامعة الملك عبدهللا في عام 2018. 

* تنظيم ثالث مسابقات للمهارات المهنية على مستوى دول المجلس.

* تنظيم الملتقى العلمي األول الخاص بالطالبات في جامعة الملك سعود، وسيعقد الملتقى الثاني 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت خالل العام 2017.

* تم تنظيم الزيارة الطالبية الخارجية الخامسة لطلبة الجامعات إلى المملكة المغربية خالل شهر 
يونيو 2015. وسوف تنّظم الزيارة السادسة إلى المملكة االردنية الهاشمية في اكتوبر 2016.

* تنظيم خمس زيارات دولية لمسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني.

* تنظيم ثمانية عشر زيارة داخلية للمختصين في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.

ب ــ الندوات والمؤتمرات 

       تم تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى 
الكليات أو األقسام العلمية المتخصصة في التدريب التقني والفني.

ج ــ الدراسات والبحوث

* إصدار المجلة العربية للمحاسبة )دورية( وتصدر من أقسام المحاسبة في الجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي وهي مجلة علمية محكمة.

* التعليم األساسي في الفكر وتجارب التطبيق. 

* المواءمة بين مخرجات التعليم العالـي واحتياجات التنمية من القوى العاملة في دول المجلس.

* الكليات اإلعدادية )المتوسطة( : التجارب العالمية في هذا الموضوع وجهود دول المجلس الذاتية 
في ذلك.

  * اختيار المدرسين وتقويم أدائهم أثناء العمل.

  * معايير القبول في الجامعات بدول المجلس.

  * األسس االسترشادية لتطوير الدراسات العليا في دول المجلس.

  * تنويع مصادر تمويل التعليم العالي.
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  * األوضاع االجتماعية والمالية لطلبة دول المجلس في الخارج.

* طرق وأساليب كشف تزوير الشهادات العلمية لمسئولي معادلـة الشهادات بدول المجلس.

  * دراسة التطوير الشامل للتعليم.

* دراسـة واقـع الطلبة ذوي االحتياجـات الخاصة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

  * دراسة المؤشرات واالنجازات في التعليم العالي.

  * قرارات المجلس األعلى في مجال التعليم والبحث العلمي.

  * إضاءات نحو مسيرة التعليم العالي في دول المجلس )القرارات واإلنجازات(.

أمانات لجان العمل املشرتك
       نظرًا لتوسع العمل المشترك في مجال التعليم العالي تبنى رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي تنظيمًا تم بموجبه إدخال الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المشـاركة في إدارة 
جزء من شؤون العمل المشترك. وقد شكلت العـديد من أمانـات اللجـان للكليات المتناظرة، مثل أمانة 
لجنة عمداء الطب، التربية، العلوم، الهندسة، وغيرها. باإلضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان العمادات 
المساندة، مثل لجنة عمداء مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، لجنة عمداء القبول والتسجيل، 
هذه  ولقد قطعت  التخصص.  الجامعات حسب  األمانات على  وقد وزعت هذه  المكتبات، وغيرها. 

األمانات شوطًا طوياًل في التنسيق والتعاون في عدة مجاالت، منها:

* المناهج وطرق التدريس.

* تبادل الخبرات واإلمكانات.

* البحوث العلمية المشتركة.

* تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل.

* تطوير األداء ألعضاء هيئة التدريس.

* إنشاء قاعـدة للمعلومات “بوابة الخليـج للبحث العلمـي” )جسر(. وهو مشروع يخدم البحث العلمي 
والعمل األكاديمي في مجال التعليم العالي على مستوى دول المجلس.

* التعليم عن بعد.
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* االستخدامات الحديثة للتقنية.

* إنشاء جائزة التميز في تصميم وتطوير المقررات االلكترونية.

* جائزة التميز واالبداع في رعاية حقوق الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة.

* جائزة أمانة مجلس التعاون لطالب كلية الهندسة.

لحقوق  الدولية  اإلتفاقية  لمعايير  التنفيذية  البنود  “إعداد  بعنوان  الخاصة  العمل  ورشة  تنفيذ   *
األشخاص ذوي اإلعاقة بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس”.

       وقد وضعت هذه اللجان خطط خمسية تتضمن العديد من البرامج والمشاريع المشتركة. وترفع 
أمانات تلك اللجان تقارير سنوية، من خالل األمانة العامة لمجلس التعاون، إلى لجنة رؤساء ومديري 

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس.

التعاون الدولي يف مجال التعليم
       في اطار الحوار االستراتيجي الشامل الذي يقوم به مجلس التعاون مع المنظمات والتكتالت 
والدول، تم فتح مجاالت للتعاون في حقول التعليم الفني والعام والعالي مع كل من االتحاد األوربي، 
ودول اآلسيان، والمملكة المغربية، والمملكة األردنية الهاشمية، وذك من خالل برامج عمل مشتركة 

وضعت لها آليات للتنفيذ. 
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الفصل الثاني
التعاون العلمي والتقين

األهداف
       حظي التعاون في مجاالت البحث العلمي والتقني بإهتمام خاص منذ بداية المسيرة المباركة 
التقدم  دفع عجلة  للمجلس على  األساسي  النظام  من  الرابعة  المادة  التعاون، حيث نصت  لمجلس 
مراكز  نشاء  واإ والحيوانية  المائية  والثروات  والزراعة  والتعدين  الصناعة  مجاالت  في  والتقني  العلمي 
قامة مشاريع مشتركة. وهي أهداف أكدت عليها االتفاقية االقتصادية الموحدة لعام  بحوث علمية واإ
1981، ثم االتفاقية االقتصادية لعام 2001، التي نصت على أن تقوم الدول األعضاء بدعم البحث 
العلمي والتقني المشترك وتطوير قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية مشتركة باعتبارها من األولويات 

األساسية للتنمية، بما في ذلك تبني السياسات التالية: 

* زيادة التمويل المخصص لمجاالت البحث العلمي والتقني.

* تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل األبحاث العلمية والتقنية المتخصصة، ووضع 
الحوافز الالزمة لذلك.

* التأكيد على قيام الشركات العالمية العاملة في دول المجلس بتبني برامج متخصصة للبحث 
العلمي والتقني في الدول األعضاء.

* توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية واالستفادة الكاملة في ذلك من خبرات المنظمات 
الدولية واإلقليمية.

* تحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس لتطوير وتفعيل القاعدة العلمية 
والتقنية والمعلوماتية، والعمل على إقامة مراكز بحثية مشتركة.

      كما نصت االتفاقية االقتصادية على عدد من التدابير التي تقوم بها الدول األعضاء في هذا 
اإلطار، كحد أدنى، وهي:

* تحديد آلية لتحقيق االستفادة من البحث العلمي والتقني في القطاعين العام والخاص، والتنسيق 
المستمر بين أجهزة التنفيذ من جهة ومخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية من جهة 

أخرى.
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وتبادل  نشر  تسهل  برامج  وتبني  التقنية،  المعلومات  وشبكات  وأنظمة  مراكز  وتطوير  دعم   *
المعلومات بين مؤسسات البحث العلمي والتقني في دول المجلس.

       لتحقيق األهداف السابقة، تم تشكيل لجنة لدفع التعاون بين الدول األعضاء في مجال البحث 
العلمي والتقني، وصيغت مهامها على أساس من التوجيهات المحورية للعمل، وهي التنسيق  والتعاون 
وتوحيد المواقف. كما تم تحديد المجاالت التي يمكن من خاللها تنفيذ تلك المهام، وهي سياسات 

وبرامج البحث العلمي والتقني واقتراح مجاالت العمل المشترك العلمي والتقني. 

     ويعتبر دور الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية محوريًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة 
لدول المجلس، وتعمل اللجنة المختصة على تعزيز الشراكة والتواصل بين المؤسسات العلمية والبحثية 
وبين المنشآت الصناعية واإلنتاجية عن طريق تطوير العالقات المتشابكة بين البحث العلمي والتنمية 

في الدول األعضاء.

     يمثل قرار المجلس األعلى في دورته الثانية والعشرين )مسقط، ديسمبر 2001( المتضمن إعتماد 
مرئيات الهيئة االستشارية بشأن البحث العلمي والتقني، وقراره في دورته السابعة والعشرين )الرياض، 
ديسمبر 2006(  المتضمن إجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون فيما يخص استخدامات التقنية 
النووية لألغراض السلمية طبقًا للمعايير الدولية، أبرز موجهات العمل المشترك خالل العقد الحالي، 
باإلضافة إلى مواصلة المتابعة لقضايا التعاون العلمي والتقني بين دول المجلس. وتقوم األمانة العامة 
بالمتابعة والتنسيق بين دول المجلس، وتنفيذ بعض النشاطات والفعاليات. وفيما يلي نبذة عن ما تم 

تنفيذه.

 اإلنجازات
أواًل : متابعة التعاون العلمي والبحثي 

إعداد كتيب للتقارير الواردة من الدول األعضاء حول مرئياتها بشأن واقع البحث العلمي والخطط   •
المستقبلية لتطويره.

االتفاق على إعداد دولة قطر دراسة جدوى أولية عن إنشاء صندوق لدعم أنشطة البحث العلمي   •
المشترك بين دول المجلس.

تبادل الزيارات الميدانية للمراكز البحثية في دول المجلس.  •

الترتيب لعقد اجتماع لمجموعة عمل من المسؤولين عن مراكز رصد الزالزل في دول المجلس   •
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يهدف إلى التعريف بنشاط هذه المراكز وبحث مدى إمكانية ربطها.

العمل على متابعة المقترحات الواردة من الجهات ذات العالقة بالبحث العلمي بشأن مقترح خادم   •
زالة المعوقات التي تعترض مختلف أوجه مسيرة العمل  الحرمين الشريفين حول تسريع األداء واإ

المشترك بين دول المجلس. 

الموافقة على إعداد دولة قطر لتقرير يبرز أوجه التعاون المشترك بين المراكز البحثية في دول   •
المجلس في مجال األنشطة البيئية.

ثانيًا:  تعزيز استخدامات دول المجلس للتقنية النووية في األغراض السلمية

     يعتبر تطور معدالت االستهالك المحلية في دول مجلس التعاون من الطاقة الكهربائية والمياه 
المحالة، اللذين يعتمد إنتاجهما على البترول والغاز، من أعلى معدالت االستهالك على المستوى 
العالمي نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة خطط التنمية وحجم المشروعات. ولهذا فقد رأت 
الطاقة بهدف استغالله كمصدر مؤازر  البحث عن مصدر آخر من مصادر  المجلس أهمية  دول 
للنفط والغاز لتحقيق التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي، ووجدت أنه يمكن استغالل الطاقة النووية 
لتحقيق المطلوب جنبًا إلى جنب مع استمرار دعمها للجهود العالمية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة 

األخرى. 

    ومن المؤكد أن هذا التوجه سوف يوفر كميات أكبر من النفط والغاز للتصدير إلى األسواق 
العالمية، مما سيساهم في تعزيز استقرار أسواق الطاقة بزيادة المعروض ويحقق زيادة في اإليرادات 
المختلفة سيخفض من  الطاقة  لمصادر  األعضاء  الدول  استخدام  تنويع مصادر  أن  كما  الوطنية. 
معدالت االستنزاف الحتياطيات النفط والغاز، ويطيل فترة اإلنتاج حفاظًا على هذه الثروة الطبيعية 
الناضبة لألجيال القادمة، عالوة على ما يتيحه ذلك من إمكانيات إضافية لمواكبة ونقل تكنولوجيا 

متقدمة ذات أغراض سلمية متعددة ومتطورة. 

     ويشجع المضي في هذا التوجه االستراتيجي الستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية 
المياه عدة عوامل، منها أن إستخدام هذا المصدر يسهم في خفض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، 
وهو أحد الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري. كما أن التقدم الكبير في مستويات األمان واألداء 
للطاقة النووية قد أدى إلى انخفاض القلق العام من بناء المفاعالت النووية. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
نشاء المفاعالت النووية، مما  تكاليف استخدام الطاقة النووية تعتمد على التكاليف الرأسمالية لبناء واإ

يحفظ استخدام الطاقة النووية من تقلبات األسعار. 
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    وقد اتخذت دول مجلس التعاون الخطوة األولى في هذا االتجاه، بأن أقّر المجلس األعلى في 
دورته السابعة والعشرين )الرياض، ديسمبر 2006( إجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون فيما 
يخص استخدامات التقنية النووية لألغراض السلمية طبقًا للمعايير الدولية. وتنفيذًا لهذا القرار، تم 
االتفاق على إعداد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدراسة جدوى أولية إلستخدامات الطاقة النووية لتوليد 

الكهرباء و تحلية المياه تتبعها دراسات تفصيلية وبرنامج عمل تنفيذي.  

)1( لقاءات أولية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

أبريل  )فبراير،  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  عام  مدير  مع  لقاءين  العام  األمين  معالي  عقد      
2007م( طرح معاليه فيهما الكثير من المواضيع ذات االهتمام المشترك وسبل التعاون بين األمانة 

العامة والوكالة.

     وتدارس الجانبان في هذين اللقاءين األسس الفنية للتعاون البناء، وتوصال إلى ان تقدم الوكالة 
بموجبها الدعم والمساندة الفنية لدول المجلس في توجهها الستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية، 
بما في ذلك الخبرة والمشورة المطلوبة إلجراء الدراسة المشتركة في هذا الصدد. وبناًء على ذلك تم 
تأسيس عالقة إستراتيجية وثيقة تستند على تعاون وثيق تقدم فيه الوكالة الدعم الفني ويستند المجلس 

في مسيرته على الشرعية الدولية في هذا المجال.

     اطلع المجلس األعلى في اللقاء التشاوري  التاسع، المنعقد في 15 مايو 2007، على تقرير 
معالي األمين العام بهذا الشأن وقرر تكليف فريق العمل بمتابعة سير إعداد الوكالة لدراسة الجدوى 
األولية وتوفير المعلومات، وتخصيص مبلغ مليون دوالر لتغطية متابعة الدراسة، وأن يقوم معالي 
األمين العام بتقديم عرض لما تم إنجازه والحث على اســتكمال انضمام دول المجلس في عضوية 

الوكالة، وتعزيز تعاون األمانة العامة مع الوكالة، وتعزيز قدرات األمانة العامة.

)2( المشاريع المشتركة بين الدول األعضاء في مجال التطبيقات النووية السلمية 

     تم تشكيل فريق عمل من الدول األعضاء لمتابعة التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة بين الدول 
األعضاء في مجال التطبيقات النووية السلمية. وقد عقد الفريق منذ إنشائه في عام  2007م العديد 
من االجتماعات لمناقشة القضايا المشتركة في هذا المجـال ومتابعة المشاريع التي يكلف بها من 
نقاشات علمية في مجاالت متخصصة من خبراء  االجتماعات  تلك  الوزاري. وتخلل  المجلس  قبل 

وأخصائيين.
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)3( دراسة الجدوى األولية الستخدامات الطاقة النووية إلنتاج الكهرباء وتحلية المياه

      تنفيذًا لقرار المجلس األعلى في دورته السابعة والعشرين )الرياض، ديسمبر 2006( القاضي 
بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون فيما يخص استخدامات التقنية النووية لألغراض السلمية 
طبقًا للمعايير الدولية، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد دراسة الجدوى األولية الستخدامات 
الطاقة النووية إلنتاج الكهــرباء وتحلية المياه بمشـاركة فريق العمل المكلف من دول المجلس. ومن 

أهم ما خلصت إليه الدراسة ما يلي:

استخدام الطاقة النووية يمكن أن يكون أحد خيارات الطاقة المتاحة األقل كلفة لتلبية الطلب   •
والنماء  التنمية  مسيرة  عليهما  تعتمد  أساسيتان  سلعتان  وهما  والمياه،  الكهرباء  على  المتزايد 

والتطوير في دول مجلس التعاون. 

مهامها  وتحديد  العالقة،  ذات  والمؤسسية  التحتية  البنى  وتطوير  تعزيز  على ضرورة  التأكيد   •
الستخدام الطاقة النووية في كل دولة من دول المجلس. 

العمل على استكمال الدراسات التفصيلية ورفع خطة عمل مشتركة الستيفاء المتطلبات األساسية   •
األعلـى  المجلـس  مقام  إطالع  تم  وقد  الطاقة.  من  المصدر  لهذا  المجلس  دول  الستخدامات 
األولية  الجدوى  دراسة  نتائج  على   ،)2007 ديسمبر  )الدوحة،  والعشـرين  الثامنة  دورته  في 
الستخدامات الطاقة النووية إلنتاج الكهرباء وتحلية المياه. واتخذ المجلس االعلى قرارًا تضمن 
الشروع في إعداد الدراسات التفصيلية وتكليف فريق العمل من المختصين من دول المجلس 
واألمانة العامة بمتابعة سير إعداد الدراسات المطلوبة، كما تضمن تفويضًا للمجلس الوزاري 

بإعتماد ما يحتاج إليه فريق العمل من موارد مالية لتغطية تكاليف إعدادها.

)4( األطر المرجعية للدراسات التفصيلية الستخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية 

    تنفيذًا لقرار المجلس األعلى في دورته التاسعة والعشرين )مسقط، ديسمبر 2008(  القاضي 
باإلسراع في استكمال فريق العمل لألطر المرجعية للدراسات التفصيلية الستخدامات الطاقة النووية 
المرجعية  الشروط  النووية لمسودة  للطاقة  الدولية  الوكالة  تم االنتهاء من إعداد  السلمية،  لألغراض 
للدراسات الالزمة لتطوير برنامج القوى النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دول مجلس التعاون. 
النووية،  وقد تضمنت مسودة الشروط المرجعية سبعة مجاالت رئيسة تتعلق بتطوير برنامج القوى 

وهي:

اإلطار القانوني لبرامج القوى النووية   •
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البني التحتية للسالمة النووية    •

البني التحتية التقنية والصناعية    •

الدراسات الوطنية لتطوير اإلستراتيجية المستدامة للكهرباء والمياه والمساهمة الممكنة للطاقة   •
النووية في ذلك  

تحديد مواقع المنشآت النووية    •

تخطيط القوى العاملة لتطوير القدرة النووية   •

دورة الوقود النووي: التخلص من الوقود النووي  •

)5( التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة النووية  

     تنفيذًا لقرار المجلس األعلى في دورته التاسعة والعشرين ) مسقط، ديسمبر 2008(، القاضي 
تم  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  التقني مع  التعاون  المجلس من برامج  استفادة دول  بالعمل على 
بدول  النووية الستحداث ثالثة مشاريع خاصة  للطاقة  الدولية  التعاون والوكالة  بين مجلس  االتفاق 
المجلس، تصمم لتلبية االحتياجات المشتركة لهذه الدول في إطار برامج التعاون الفني لألعوام 2009 
التنظيمية والرقابية  المؤسسية والتشريعات واألجهزة  البني  بما في ذلك خطوات تطوير  ـــ 2011م، 
المرتبطة بالبرامج الوطنية واإلقليمية في مجاالت السالمة واألمن واألمان والبحث والتطوير المرتبطة 

باستخدامات الطاقة النووية. والمشاريع الثالثة هي كالتالي:

•  المشروع األول: تطوير وتعزيز البني التحتية التشريعية وضوابط األمان واألمن النووي في دول 
مجلس التعاون. 

•  المشروع الثاني: تخطيط وتطوير استخدامات الطاقة  النووية في دول المجلس. 

•  المشروع الثالث : تطوير القدرات البشرية من دول المجلس العاملة في مجال الطاقة النووية 
عن طريق إقامة مركز للتدريب والبحوث النووية.

      وتم استكمال التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج اإلقليمية الثالثة، والتي 
تم تمويلها من مجلس التعاون. 

      وفي سبتمبر 2010م، بدأ فريق العمل التداول مع الوكالة حول المشاريع المقترحة للعامين 
2012 و 2013م. وتم تزويد الوكالة بما يراه فريق العمل في هذا الشأن، ووافقت الوكالة على ذلك.
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شكل فريق العمل لجنة مصغرة مكونة من ثالثة أعضاء، هم: مندوب من سلطنة عمان،   
المشاريع  هذه  لتصميم  الوكالة  مع  للعمل  العامة،  األمانة  من  ومندوب  الكويت،  دولة  من  مندوب 
وتسليمها للوكالة في المواعيد المحددة. وقد التقت هذه اللجنة مع الوكالة في فبراير 2011م، وتم 
الالزمة  القدرات  “بناء  بعنوان  و 2013م  للعامين 2012  المشترك  المشروع  تصميم  االتفاق على 
إلدخال الطاقة النووية إلنتاج الكهرباء وتحلية المياه في منطقة الخليج”. وسيرتكز هذا البرنامج على 
أنشطة مكثفة ودورات متخصصة لتحسين القدرات الفنية واإلدارية لمختصين في دول المجلس مبنية 

على نتائج الدراسة اإلستراتيجية.

الطاقة  الستخدامات  مدنية  برامج  تطوير  في  اإلقليمي  التعاون  تقييم  حول  دراسة  مشروع   )6(
النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه 

     إشارة إلى قرار المجلس األعلى في دورته التاسعة والعشرين  )مسقط، ديسمبر 2009(، حول 
استخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية والقاضي بالتأكيد على اإلسراع في استكمال فريق العمل 
لألطر المرجعية للدراسات التفصيلية الستخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية، بهدف طرحها 
على شركات ومؤسسات عالمية متخصصة للبدء في إعدادها. وبعد إنجاز هذه األطر من قبل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذًا لهذا التوجيه، قامت األمانة العامة باالتصال بعدد من سفارات الدول 
األجنبية في الرياض، حيث تم التعريف بالمشروع وبرغبة األمانة العامة في دعوة الشركات وبيوت 

الخبرة المتخصصة للقيام بالدراسات التفصيلية لتنفيذ هذا المشروع. 

    وقد ورد لألمانة العامة من خالل هذه االتصاالت أسماء وتفاصيل لما مجموعه ثالثين شركة 
عالمية استشارية تمت مخاطبتها لتزويد األمانة العامة بما لديها من عروض. وبعد استجابة العديد من 
هذه الشركات، تم طرح جميع العروض المقدمة على اجتماع اللجنة الدائمة الــذي عقد بمقر األمانة 
العامة يوم 21 يونيه 2009م وبعد الرفع لمقام المجلس الوزاري في دورته الحادية عشرة بعد المائة 

صدر قراراه بالتأكيد على أهمية دراسة وتطوير البنى التحتية الالزمة. 

دول  بين  المشترك  التعاون  مجاالت  لتقييم  المحتملة  للطرق  اإلستراتيجية  الدراسة  )7( مشروع 
المجلس 

      تنفيذًا لقرار المجلـس األعلـى في دورته الثـالثين )الكـويت، ديسمبر 2010( بشأن استخدامات 
الطاقة النووية لألغراض السلمية والمتضمن الموافقة على مشروع الدراسة اإلستراتيجية للطرق المحتملة 
لتقييم مجاالت التعاون بين دول المجلس في تطوير استخدامات الطاقة النووية، وقعت األمانة العامة 
عقدًا مع شركة اليت بريدج إلعداد الدراسة اإلستراتيجية في 1 ديسمبر 2010م. وبتعاون وثيق بين 



 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م221 

األمانة العامة والفريق المكلف واالستشاري تم إنجاز الدراسة في الوقت المحدد وقد عرضت أهم نتائج 
الدراسة على المجلس الوزاري في دورته العشرين بعد المائة.

    وتضمنت نتائج الدراسة تقييم جدوى إنشاء مشروع مشترك لبناء محطة طاقة نووية بين دول 
المجلس ومتطلبات وشروط هذا المشروع، والتحديات واآلثار المترتبة على ذلك. وتوصلت الدراسة إلى 
أن هذا المشروع مجد من الناحية الفنية والتجارية حيث توجد مواقع مناسبة إلقامة مشاريع مشتركة 
بشكل أولي، مع وجـود عوائق مؤسـسية وتقنية هامة يجب التغلـب عليهـا مثل األمن واألمان النـووي، 

والتعاون اإلقليمي.

     كما ركزت نتائج الدراسة على أولوية التعاون المشترك في تطوير البنى التحتية الخاصة بالطاقة 
النووية وفق األطر التالية:

اإلطار القانوني والمسؤولية النووية واالتفاقيات الدولية.  •

قوانين التنظيم النووي.  •

تقييم دراسة الموقع.  •

ثقافة السالمة وبناء القدرات البشرية والتدريب والبنى والتطوير.  •

اإلدارة اآلمنة للوقود المستهلك والنفايات النووية.  •

خطة عمل لمواجهة حاالت الطوارئ النووية.   •

       ونظرًا لمستجدات األحداث في المنطقة وبداية تشغيل مفاعل بوشهر اإليراني في سبتمبر2011م، 
وما ورد من تقارير عن ما قد يسببه من كارثة نووية نتيجة ما تم استخدامه من تقنيات غير متجانسة 
وقديمة، عالوة على أن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشغل مفاعاًل نوويًا دون أن تنضم 
إلى معاهدة السالمة النووية التي تلزم الدول الموقعة بحد أدنى من أنظمة وخطط األمان النووية، مما 
يثير المخاوف من حدوث كارثة نووية في الخليج العربي. لذا أصبح من الضـروري اتخـاذ ما يكفـل 
حماية دول المجلس من أي كارثة محتملة، بإنجاز التوصية المتعلقة بخطة عمل لمواجهة حاالت 

الطوارئ النووية. 

       وقد خلصت الدراسة إلى تبني سبعة عشرة توصية تم اعتمادها من مقام المجلس الوزاري في 
دورته العشرين بعد المائة. وتعمل األمانة العامة بالتنسيق مع رئاسة الدورة الحالية على إعداد آلية 
للطاقة  الدولية  الوكالة  بالتعاون مع  الدراسة اإلستراتيجية وفق برنامج زمني  لتنفيذ توصيات  عملية 
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الذرية واالتحاد األوروبي وبعض الشركات المتخصصة.

بناًء على قرار المجلس الوزاري في دورته التحضيرية الخامسة والعشرين بعد المائة بإعتماد   
العرض المقدم من شركة SNC-LAVALIN بشأن إعداد خطة طوارئ نووية لدول المجلس وتكليف 
وفقًا  2013م،  فبراير  في  المذكورة  الشركة  مع  العقد  توقيع  تم  العقد،  بتوقيع  العام  األمين  معالي 

للمواصفات والمرجعية الفنية التي حددها الفريق المكلف.

        وشكل فريق العمل المكّلف فريقًا فنيًا من المختصين واألمانة العامة لمتابعة اعداد الخطة مع 
الشركة ووضع شروط مرجعية لمهام الفريق الفني. وفي هذا االطار، قام خبراء الشركة واألمانة العامة 
بزيارات الى الدول األعضاء، خالل شهري مارس وابريل 2013، لإلطالع على الخطط الوطنية لكل 
دولة والتجهيزات واالستعدادات المعمول بها في كل منها، ومستوى الجودة وكيفية إدماجها بالخطة 

اإلقليمية، ومدى توافق تلك الخطط مع المعايير الدولية.

        كما تم االتفـاق على مواعيد تنفيذ أحد اهم األهـداف الرئيســة لبرنامج الخطـة، وهو التدريب 
المكثف في إعداد مدربين خليجيين. ولقد تم بالفعل اعداد الخطة بشكل اولي وتعميمها ومراجعتها 

وتقديم المالحظات عليها من قبل االجهزة المعنية بالدول االعضاء.

        في هذا االطار، تم اجراء التمارين الميدانية على ثالث مراحل لمختصين من الدول االعضاء. 
وأنجز التمرين االول في مقر االمانة العامة في شهر يوليو 2013، لمدة اربعة ايام وبمشاركة اكثر 
من 150 مختص من الدول االعضاء على كيفية االستجابة والسيطرة. كما أنجزت المرحلـة الثانيـة 
من التدريب على خطـة التصدي للطوارئ النووية، والتي عقدت في دولة قطر خالل الفترة من 14 ــــ 

20 سبتمبر 2013، وهي استكمال للتدريب األول.

      وأنجزت المرحلة الثالثة واألخيرة للتدريب الميداني بمقر األمانة العامة لمجلس التعاون خالل 
الفترة من 8 ـــ 12 ديسمبر 2013، وتعتبر تطبيقًا ميدانيًا للخطة، وفقًا لتجهيزات ومتطلبات ميدانية 
وسيناريو الحدث، وكيفية التعامل مع الحوادث استنادًا الى الخطوات المرسومة في الخطة. وتم انجاز 
الخطة على أكمل وجه، وبحضور وشهادة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين تابعوا التطبيق 
الميداني للخطة على الواقع ورصد جميع الخطوات. وتمت مراجعة الخطة بشكلها النهائي في مقر 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل خبراء الوكالة، ومجموعة العمل المختصة بهذا الشأن في مقر 
الوكالة في مدينة فيينا خالل الفترة من 31 مارس إلى 2 ابريل 2014. وتبين من المراجعة أن الخطة 
اشتملت على جميع التعديالت والمعايير، ومن بينها ما ورد مؤخرًا بعد الحادثة النووية في فوكوشيما. 
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واصدرت الوكالة تقريرًا يفيد بأن الخطة متوافقة مع المعايير الدولية بإتفاق خبراء الوكالة جميعًا، وان 
هذه الخطة تتجاوز في بعض األمور ما هو مطلوب إلى افضل الممارسات.

        وبناء على ذلك، قامت االمانة العامة برفع الخطة اإلقليمية لالستعداد والتصدي لحاالت 
الطوارئ االشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون إلى المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثالثين بعد 
المائة التي عقدت في نوفمبر 2014. وقرر المجلس الوزاري إعتماد الخطة وتكليف مركز مجلس 

التعاون الدارة حاالت الطوارئ بتفيذها.
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الفصل الثالث
التعاون يف جمال العمل واخلدمات اإلجتماعية

أواًل : مجال العمل

األهداف
       يعنى هذا الجانب في مسـيرة مجلـس التعاون بالموضوعات ذات الصلة بالعمــل والعمالـة، مثل 
األنظمة والقوانين في مجال الخدمة المدنية، التأمينات االجتماعية والتقاعد المدني، التنمية اإلدارية، 
التوظيف، العمالة الوافدة والتركيبة السـكانية، وتوطين الوظائف، وغير ذلك مما له صلة بالتكامل بين 
دول المجلس في أسواق العمل وقوانينها. وال بد من االشارة إلى أن العمل المشترك في هذا الجانب 
كان قد بدأ قبل قيام مجلس التعاون من خالل المكتب التنفيذي لمجلـس وزراء العمل ووزراء الشـئون 

االجتماعية، والذي ُأنشيء في فبراير 1978.

اإلنجازات  
)أ ( توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم بين الدول االعضاء

       كّرست القرارات التي اتخذها المجلس األعلى في دوراته المختلفة بشأن توظيف القوى العاملة 
االتفاقية  في  مهمًا  بندًا  وفعلت  الخليجية،  المواطنة  مفهوم  المجلس  دول  بين  فيما  تنقلها  وتسهيل 
االقتصادية لدول مجلس التعاون، خاصة تلك  المتعلقة بمتطلبات السوق المشتركة، ومّثل توظيف 
عن  الصادرة  القرارات  من  لعدد  محورًا  المجلس  دول  بين  العاملة  القوى  انتقال  وتسهيل  المواطنين 
المجلس األعلى وعدد من اللجان الوزارية، التي تضمنت توجهات مهمة في مجال وضع السياسات 
بين دول  فيما  تنقلهم  للمواطنين وتسهيل  العمل  بتوفير فرص  الكفيلة  التنفيذية  والخطط واإلجراءات 

المجلس.

وتوجيهات  بنود،  من  االقتصـادية  االتفاقيـة  وما تضمنته  األسـاســي  النظام  وتحقيقـًا ألهداف       
خالل  من  التعاون  مجلـس  بدول  االجتماعية  الشؤون  ووزراء  العمل  وزراء  دأب  األعلى،  المجلس 
اجتماعاتهم، في إطار األمانة العامة، أو من خالل مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون االجتماعية 
لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، على تقديم العديد من المبادرات وبذل الجهود لتأكيد حرية 
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العمل واإلقامة والتنقل واإلقامة، وتذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق المساواة التامة بين مواطني 
دول المجلس. ولعل أبرز ما تمخض عن هذه الجهود، قرار المجلس األعلى في دورته الرابعة عشرة 
)الرياض، ديسمبر 1993( الخاص بالمساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع األهلي، 
وصدور قرارات تنفيذية على مستوى الدول لتطبيق القرار.  كما أكد المجلس االعلى في دورته الثالثة 
دول  مواطني  بين  المعاملة  في  التامة  المساواة  تطبيق  على   )2002 ديسمبر  )الدوحة،  والعشرين 
المجلس في مجال العمـل في القطاعـات االهلية وازالة القيود التي تمنع من ذلك. وتظهر االحصائيات 
أن عد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع االهلي بالدول االعضاء االخرى قد بلغ حوالي 17 

ألف موظف في عام 2013.

       أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فلقد صدر قرار المجلس االعلى في دورته الحادية والعشرين 
)المنامة، ديسمبر 2000( بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية 
في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل اثناء الخدمة. كما صدر قرار المجلس االعلى 
في دورته الثالثة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2002( بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني 
زالة القيود التي  دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين االجتماعي والتقاعد واإ

تمنع من ذلك.

      وقد صدرت عدة قرارات للجنة الوزارية للخدمة المدنية لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما 
المدنية، واستكمال  الخدمة  الوظائف في قطاع  التوسع في توطين  أبرزها  المجلس، ومن  بين دول 
إحالل العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة 
المدنية في الدول األعضاء، واستمرار كل دولة في اعطاء االولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من 
مواطني دول المجلس االخرى قبل اللجوء الى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس. وبلغ عدد 
مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول االعضاء االخرى 17 ألف موظفًا في 

العام 2013.

       وبناء على تكليف من المجلس األعلـى في دورته التاسعة عشر )أبوظبي، ديسمبر 1998( 
الهيئة  أعدت  األعضاء،  الدول  بين  فيما  تنقلها  وتسهيل  المواطنة  العاملة  األيدي  توظيف  بدراسة 
لتشغيل  المقترحات  للمجلس األعلى مرئياتها بهذا الخصوص والتي تضمنت عددًا من  اإلستشارية 
تطبيق  في  األعضاء  الدول  في  واألهلية  الحكومية  الجهات  استمرار  على  أكدت  حيث  المواطنين 
شراك القطاع الخاص في وضع  واقتراح الخطط  سياسات اإلحالل وتقليص عدد العاملين الوافدين، واإ
والبرامج الخاصة بتوطين الوظائف، وتطبيق القواعد المتعلقة بمنح تراخيص تشغيل العمالة األجنبية 
إضافة إلى رفع كلفة العمالة الوافدة إلى الحد الذي يجعل توظيف المواطنين مجديًا لصاحب العمل، 
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القطاعين  في  العمل  سوق  معلومات  توفير  ضرورة  على  مرئياتها  في  اإلستشارية  الهيئة  وأكدت 
الحكومي والخاص والعمل الحر فيما بين دول المجلس بسهولة ويسر لجميع مواطني دول المجلس، 
وكلفت الهيئة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون االجتماعية جمع وتبويب وتبادل 

المعلومات ونشرها عن متطلبات سوق العمل.

)ب ( مّد الحماية التأمينية لمواطنـي دول المجلــس العاملين خـــارج دولهـم  فـي أي دولة عضو 

       في إطار تحقيق المواطنة االقتصادية، وتنفيذًا للقرارات الصادرة في مجال توظيف المواطنين 
وتسهيل تنقلهم على مستوى المجلس األعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية، أصبح من الضروري 
النظر في إمكانية توفير الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس ما بعد الخدمة في القطاعين العام 
والخاص. وقد بذلت دول المجلس من خالل ممثليها من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية 
بدول المجلس جهودًا حثيثة لتسهيل اإلجراءات الخاصة بذلك في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات 
االجتماعية، ووضع اآلليات المناسبة لمد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في دول مجلس 

التعاون. 

       ونتيجة لتلك الجهود وما قامت به لجنة التعاون المالي واالقتصادي ومجلس وزراء العمل 
ووزراء الشئون االجتماعية، ولجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية، رفعت توصية 
إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس األعلى )المنامة، ديسمبر 2004( بمد الحماية التأمينية عن 
طريق التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي 
لزاميًا  دولة عضو، على أن يكون التطبيق اختياريًا لمدة سنة واحدة تبدأ من أول يناير 2005م واإ
من أول يناير 2006. وقد صدر قرار المجلس األعلى بالموافقة على النظام الخاص بذلك ومذكرته 
العام  وفي  النظام.  لتطبيق  الداخلية  قراراتها  األعضاء  الدول  كافة  إصدار  ذلك  وتبع  اإليضاحية، 
2013، بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في انظمة التقاعد بالدول االعضاء االخرى 

عشرة آالف مواطن، والمشمولين في التأمينات االجتماعية 7362 مواطنًا.

)ج(  العمالة الوافدة وآثارها السلبية على دول المجلس

       أدركت دول المجلس مع حاجتها إلى التوسع في مشاريع البنية التحتية وتنفيذ خططها التنموية، 
اآلثار السلبية المترتبة على اسـتقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وخطورة اسـتمرار االعتماد عليها، 
وما ينجم عن ذلك من اختـالل في التركيبة السكانية، من جهة، وتقليل فرص العمـل أمام المواطنين. 
وتالفيا لتلك اآلثار، نحت الـــدول األعضـاء في معالجتها للمشـكلـة، على المســـتوى الفردي، بتركيز 
االهتمام على مسألة توطين الوظائف، وتكثيف برامج إحالل العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة. 
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وعلى المستوى المشترك، واصلت اللجان الوزارية ولجان العمل المشتركة تقديم توصياتها إلى المجلس 
األعلى، حيث صدرت عدة قرارات في هذا الشأن، لعل أبرزها قرار المجلس األعلى في دورته الخامسة 
في  والهيئات  والمؤسسات  واإلدارات  األجهزة  توجيه  المتضمن  1994م(  ديسمبر  )المنامة،  عشرة 
حالل العمالة المواطنة  القطاعين العام والخاص بإتخاذ اإلجراءات التنفيذية للحد من العمالة الوافدة واإ

محلها. 

       وســعيًا لتحقيـق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل بدول المجلس، اعتمد المجلس 
األعلى في دورته التاسعة عشرة )أبوظبي، ديسمبر 1998م( وثيقة اإلطار العام لإلستراتيجية السكانية 
لدول مجلس التعاون، كما أقّر في دورته العشرين )الرياض، نوفمبر 1999م( تشكيل لجنة مشـتركة 
لدراسة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية بدول مجلس التعاون، والتي توصلت إلى مجموعة من اآلليات 
واإلجراءات التنفيذية من بينها قيام كل دولة بوضع نسب تمثل الحد األقصى المسموح به لنسبة غير 
لى مجموع قوة العمل، والتأكيد على تفعيل برامج سياسات اإلحالل في  المواطنين إلى مجموع السكان واإ
كل دولة، ورفع تكلفة العمالة الوافدة إلى الحد الذي يجعل توظيفها غير مجد لصاحب العمل. ووافق 
المجلس األعـلى في دورته الحادية والعشرين )المنامة، ديسمبر 2000م( على تبني ما توصلت إليه 

جراءات تنفيذية. اللجنة من آليات واإ

)د(  الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية 

       في إطار تحقيق المساواة، وانسجاما مع ما تضمنته االتفاقية االقتصادية وفي ضوء ما أوصى 
دورته  في  األعلى  المجلس  قرار  المجلس، صدر  بدول  المدنيـة  الخدمة  المسؤولون عن  الوزراء  به 
الحادية والعشرين )المنامة، ديسمبر 2000م( بالموافقة على معاملة كل دولة لمواطني دول مجلس 
التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا الوظيفية. وتنفيذا 

لذلك أصدرت جميع الدول األعضاء قراراتها الداخلية لتطبيق ما نص عليه القرار.

       في مجال تطوير العمل في الخدمة المدنية، تم إنجاز البوابة اإللكترونية لشؤون الخدمة المدنية 
والموارد البشرية، كما أعّد اإلطار العام اإلسترشادي إلســتراتيجية تنمية الموارد البشــرية في قطــاع 
الجودة في األجهزة  إيجاد أو تطوير نظام  أقّر مشروع  التعاون. كما  المدنيـة بدول مجلــس  الخدمة 
الحكومية. باإلضافة إلى ذلك، تتواصل عملية تبادل الخبرات بين المسؤولين لتنمية مهارات العاملين 
في مجال الخدمة المدنية من خالل عقد اللقاءات والندوات ذات الصلة بموضوعات وقضايا الخدمة 

المدنية.

       أما في مجال التنمية اإلدارية، وفي إطار تطوير العمل اإلداري في القطاع الحكومي، واستثمارًا 
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للخبرات والقدرات المتوفرة في معاهد اإلدارة العامة والتنمية اإلدارية، فقد عقدت عدة لقاءات للمسؤولين 
وأقيمت الندوات وورش العمـل التدريبية، باإلضافة إلى تبادل الخبرات. ويجري العمل حاليا على تنفيذ 
عدد من البرامج بناء على قرارات لجنة مدراء عموم معاهد اإلدارة العامة والتنمية اإلدارية، لعل أبرزها:

* تنفيذ دورة الكترونية للتدريب عن ُبعد بين دول المجلس.   

* إستراتيجية التعاون والتكامل بين معاهد اإلدارة العامة والتنمية اإلدارية )الدوحة، ديسمبر 2003م(.

* مشروع “نظام خدمات المعلومات في مجال التوثيق والمكتبات”.

* مشروع إعداد قاعدة بيانات المدربين بين المعاهد.

* تأسيس جائزة معاهد اإلدارة العامة والتنمية اإلدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
لألداء المؤسسي المتميز. حيث تم بدء العمل بها في المؤتمر الثاني للمعاهد الذي عقد في 

ديسمبر 2012م بمدينة الرياض.

ثانيًا: العمل االجتماعي املشرتك
       يتضمن العمل االجتماعي المشترك عـدة جوانب تشـمل : المرأة والطفولة واألسـرة، وذوي 
االحتياجات الخاصة، والتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية. وتتم جهود التعاون والعمل المشترك 
بالتنسيق بين األمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون االجتماعية، 
والذي يمارس نشاطه وفقًا لنظامه األساسي لتحقيق التنسيق والتعاون وتبادل الخبرة. وفيما يلي عرض 

ألهم جوانب العمل االجتماعي المشترك في إطار مجلس التعاون.

)أ( تطوير واقع المرأة

     حظيت جوانب العمل االجتماعي باهتمام أصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس، حيث 
وجه المجلس األعلى في دورته الثالثة والعشرين )الدوحة ـ ديسمبر 2002( هيئته االستشارية، بتقديم 
واالجتماعـي  االقتصـادي  دورها  وتأكيد  المجلــس  دول  في  المرأة  واقع  تطوير  وسائل  مرئياتها حول 
محاور  عدة  األعلى ضمن  المجلس  إلى  مرئياتها  وقدمت  الموضوع  الهيئة  درســت  وقد  واألســـري. 
تضمن األول منها ضرورة تعزيز مسـاهمة المرأة ودعم دورها، وتمكينها من المشاركة الفاعلة والمؤثرة 
في حركة المجتمع وتطويره، مع تحقيق مشاركة أوسع لها في المراكز القيادية ومواقع اتخاذ القرار، 
مؤكدة على القيم والمبادئ اإلسالمية والعربية التي تعمل على تكامل أدوار المرأة والرجل، وضرورة 
بحث قضـايا المرأة بصورة مستمرة، ومن خالل تشجيع البحوث والدراسات التي تهتم بقضايا المرأة، 
وكذلك إنشاء قواعد للبيانات اإلحصائية والبحثية لتوفير المعلومات المساندة لرسم السياسات والخطط 
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في مجال المرأة. كما أكدت الهيئة على دور المجالس العليا الوطنية القائمة في بعض دول مجلس 
التعاون، ودعوة الدول إلى إنشاء مجالس مماثلة لتمثل فيها جميع الجهات العاملة في مجال المرأة 

واألسرة، مع اإلسـراع في تكوين لجنة تنسيقية لها على مستوى دول مجلس التعاون. 

لتعزيز دورها  اقتصاديًا  المرأة  العمل على تمكين  الهيئة  المحور االقتصادي فقد رأت  أما في      
وتنمية  والتدريب  التأهيل  على  والتركيز  العمل،  سوق  في  مشاركتها  وزيادة  واألسـري،  االجتماعي 
التأمينات  أنظمة  وتطوير  العمل  وظروف  شروط  تحسين  مع  لذلك،  الالزمة  والمعارف  المهارات 
االجتماعية والتقاعد المدني بما يساعد على زيادة مشاركتها االقتصادية، وتطويع التقنية لفتح فرص 
جديدة أمام عمل المرأة. كما رأت الهيئة إنشاء صندوق مشترك لدعم المشاريع الخاصة بالمرأة، وعلى 

وجه الخصوص تطوير موضوع الحاضنات والمشاريع الصغيرة.

    وفي المحور االجتماعـي، رأت الهيئة تحسـين أوضـاع المرأة الفقيرة ومساعدتها على االندمـاج 
فـي الحيـاة االجتماعية، وحماية المرأة من العنف بجميع أشكاله، والسعي إلى القضاء على األمية بين 
الفتيات والنساء من خالل خطة طويلة األجل، وتطوير القوانين واألنظمة ذات الصلة بالمرأة، بما 
يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتوعية المجتمع بوجه عام والمرأة بوجه خاص بحقوقها وواجباتها 

التشريعية والمهنية كما قررتها الشريعة اإلسالمية.

    أما في المحور األسري، فقد رأت الهيئة أهمية توعية المجتمع بأهمية دور األسرة طبقًا لمبادئ 
الشريعة اإلسالمية، وتحسين أوضاع األسرة المعيشية التي ترأسها امرأة بتنمية مصادر دخلها وتوجيهها 
إلى أفضل السبل لالستفادة من ذلك الدخل. وأكدت على أهمية الرسالة اإلعالمية الموجهة إلى األسرة، 
وتوعية اآلباء والمجتمع بعواقب التمييز بين األطفال، وتيسير الوصول إلى المعلومات الحديثة ونشر 
المعرفة والتعليم ومحو األمية في الحياة األسرية، واالهتمام بشبكات دور الحضانة ورياض األطفال، 
نشاء قواعد المعلومات المناسبة  وتشجيع إجراء بحوث ميدانية حول التغيرات التي تلحق باألسرة واإ

لذلك.

)ب( النهوض بالطفولة

مثلت الطفولة وكيفية النهوض بها جانبًا مهما في عمل المجلس، حيث بذلت جهود مع منظمة األمم 
المتحدة للطفولة )اليونسيف( لتحديد أولويات وأساليب العمل للنهوض بالطفولة. وقد أوصى االجتماع 
بالتنسـيق مع المنظمة بإنشـاء لجنـة تنسـيقية متخصصـة في مجـال  العامة  إليه األمانة  الذي دعت 
الطفولة، تتكون من أعضاء يمثلون الجهات الرسمية والجهات األهلية ذات العالقة بتقديم خدمات 

الطفولة )دبي، 1989(. 
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       كما أنجز بالتعاون مع مكتب المنظمة بمنطقة الخليج العربية دراسة عن واقع خدمات رعاية 
الطفولة في دول مجلس التعاون وكيفية النهوض بها، بغرض اتخاذ الالزم نحو تطوير تلك الخدمات. 
والهيئات  المؤسسات  مع  تبذلها  التي  التعاون  لجهود  بينها  فيما  التنسيق  إلى  المجلس  دول  وتسعى 
العاملة في مجال الطفولة على مسـتوى دول المجلـس والمسـتويين العربي والدولي، وفي إقامة الفعاليات 
والنشاطات، حيث عقد في دبي خالل شهر مارس 2006، وبالتعاون مع إدارة جائزة الشيخة لطيفة 

بنت محمد إلبداعات الطفولة، المؤتمر األول للطفولة تحت شعار “الطفولة مسؤولية مشتركة”.

)ج( خدمة ذوي االحتياجات الخاصة

في مجال خدمة ذوي االحتياجات الخاصة، فقد تم تشكيل لجنة تنسيقية لذوي االحتياجات   
الخاصة بدول المجلس تجتمع بشكل دوري لمتابعة جهود التنسيق والتعاون بين الدول األعضاء في 

هذا المجال. 
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الفصل الرابع
العمل الثقايف املشرتك

األهداف واسرتاتيجية التنمية الثقافية
الثقافية بدول مجلس  التنمية  الواردة في خطة  الثقافي المشترك على األهداف  العمل       يرتكز 
التعاون التي أقرّها المجلس األعلى في دورته الثامنة )الرياض، ديسمبر 1987(، ومن بعدها على 
ديسمبر  )مسقط،  والعشرين  التاسعة  دورته  في  األعلى  المجلس  اعتمدها  التي  الثقافية  اإلستراتيجية 
2008( كبديل عن الخطة. وتتضمن الخطة اإلستراتيجية عددًا من األهداف التي يمكن إجمالها فيما 

يلي:

 * إغناء شخصية المواطن وبناء وعيه وقدراته على مواكبة التطور اإلنساني.

 * تطوير البنى الفكرية بوصف الثقافة أساسا لتماسك األمة وحضارتها، وتنمية العطاء الحضاري.

 * التشبع بالهوية الحضارية العربية اإلسالمية والحفاظ عليها، وتوطيد المضمون القومي اإلسالمي، 
والتصدي لمحاوالت االستالب الثقافي.

 * تعزيز الوحدة الثقافية بين دول المجلس وتعزيز دور المرأة الثقافي ومؤسسات المجتمع المدني 
بما يخدم األهداف العامة لإلستراتيجية.

العربية  الثقافة  دور  على  ترتكز  الموجهة  المبادئ  من  مجموعة  اإلستراتيجية  تتضمن  كما       
المشاركة  للثقافة، وأهمية  التنموي  المجلس، والبعد  الثقافي لمجتمعات دول  التخطيط  اإلسالمية في 
الثقافية، واعتبار التراث روحا ونبع إلهام وليس مجرد نصوص جامدة. كما أكـدت المبادئ علـى دور 
اللغــة العربية الفصحى، وأهمية استيعاب العصر، وضرورة الحوار مع الثقافات األخرى إلقرار القيم 

اإلنسانية المشتركة.

العامة       واشترطت اإلستراتيجية عدة متطلبات ووسائل لتحقيقها ضمن األهداف اإلستراتيجية 
للتنمية الشاملة، أهمها تطوير القوانين وسن التشريعات الالزمة لتعزيز اسـتخدام اللغة العربية، وتوفير 
الدعم المالي إلنجاح اإلستراتيجية، وتطوير البنية التحتية لإلنتاج الثقافي المتمثل في إنشاء المكتبات 
بالسياحة  الثقافية واالهتمام  البحوث  النشر ومراكز  والمتاحف ودور  السينما  العامة والمسارح ودور 

الثقافية بين دول المجلس.
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     تأسيسًا على ما تضمنته اإلستراتيجية من آليات، قامت اللجنة الثقافية العامة في إجتماعها 
الثالثين )الكويت، أبريل 2009( بدراسة كيفية تفعيل هذه اإلستراتيجية وفق برنامج زمني محدد بعشر 
سنوات وبناًء على اقتراح للمشاريع الثقافية وتصنيفها بين طويلة ومتوسطة األمد، حتى يتيسر انجازها 
اللجان  التنسيق مع  ذلك عبر  تحقيق  يتم  اإلستراتيجية. وسوف  والمحدد من  المطلوب  الوجه  على 
العديدة ذات العالقـة مثل لجنة المسئولين عن معارض الكتب، ولجنة المسئولين عن الملكية الفكرية 
في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولجنة الوكالء المسئولين عن اآلثار والمتاحف، ولجنة 
التعاون السياحي، واللجنة التنفيذية للسياحة، وغيرها من لجان دائمة أو مؤقتة تقوم بمتابعة القـرارات 

ذات العالقة ومناقشة األفكار والمبادرات، والتوصية للجنة الوزراء بشأنها.

محاور العمل املشرتك يف مجال الثقافة   
أواًل : النشاطات الثقافية

     يتم تنفيذ عدة نشاطات مشتركة تقام دوريًا في الدول األعضاء، تشمل ملتقى الفنون البصرية وهي 
الفنون التشكيلية والخط العربي، وملتقى الشعر والسرد والتراث، والتدريب اإلداري في مجال تنشيط 
العمل الثقافي، باإلضافة إلى المهرجانات الثقافية مثل مهرجان الفنون الموسيقية ومهرجان السينما، 
النشاطات  هذه  برمجة  العامة  الثقافية  اللجنة  وتتولى  األهلية.  للفرق  الدائمة  اللجنة  عبر  والمسرح، 

واإلشراف على تنفيذها.

ثانيًا : السياحة واآلثار والمتاحف والتراث الشعبي 

      تقوم اللجنة الوزارية للسياحة، المكونة من الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس واألمانة 
العامة لمجلس التعاون، بالتنسيق بين الدول األعضاء في المجال السياحي، كما تقوم بالتنسيق مع 
الوزارية  اللجنة  وتعقد  المشتركة.  واالجتماعات  السياحية  والمعارض  الندوات  إلقامة  األخرى  الدول 
للسياحة اجتماعًا واحدًا في العام، يسبقه اجتماع تحضيري لوكالء السياحة، الذين يعقدون اجتماعًا 

آخر منتصف العام. وتفرعت من اللجنة عدة فرق هي:

فريق فني لدراسة مواضيع لجنة التعاون السياحي المتعثرة.  .1

فريق عمل يشارك فيه مسؤولون عن القطاع السياحي والثقافي، لدراسة التالقي الواضح بين   .2
السياحة، من جهة، والتراث الحضاري والثقافي، من جهة أخرى.

إنشاء لجنة للحرف والصناعات التقليدية.  .3
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فريق متخصص بالتعاون مع كبار المستثمرين في القطاع الخاص لبحث مسارات التكامل بين   .4
القطاعين العام والخاص.

       كما تقوم اللجنة المكونة من الوكالء المسؤولين عن اآلثار والمتاحف، بإعتماد وتنفيذ النشاطات 
والمشاريع المشتركة، والتي من أبرزها: 

إصدار نشرة دورية إخبارية عن اآلثار والمتاحف في دول المجلس.  •

إعداد أدلة للمتاحف والمختصين العاملين في مجال االثار والمتاحف.   •

أعمال المسح والتنقيب مع البعثات األجنبية.  •

تشكيل فرق مشتركة للتنقيب والمسح  وأعمال التدريب في دول المجلس.  •

إقامة معرض دوري مشترك لآلثار.  •

تنفيذ الندوات والدورات التدريبية وورش العمل.  •

العاملين  تدريب  في  المتخصصة  الدولية  والمراكز  المنظمات  من  االستفادة  على  العمل   •
والمتخصصين في مجال اآلثار والمتاحف.

تبادل زيارات المختصين والعاملين في مجال اآلثار والمتاحف.  •

إعداد القوانين واألنظمة االسترشادية في مجال المتاحف واآلثار.  •

ثالثًا : النظم والتشريعات  

       في مجال النظم والتشريعات ذات الصلة بالتعاون الثقافي بين دول المجلس، تم إقرار ما يلي : 

* النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف كنظام استرشادي.

* النموذج االسترشادي الموحد للتعامل بين الدول األعضاء والهيئات األجنبية في مجال اآلثار، 
ويتضمن النموذج ثماٍن وعشرين بندًا تعالج العالقة الجماعية مع الهيئات األجنبية العاملة في 

مجال التنقيب عن اآلثار.

* القانون )النظام( االسترشادي لآلثار بدول المجلس. 

* القواعد المنظمة للمعرض الدوري المشترك لآلثار بدول المجلس.

* التصور التنفيذي لتبادل الزيارات للعاملين في مجال اآلثار والمتاحف.
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* النموذج الموحد لدليل المتاحف الحكومية والخاصة.

* معايير تكريم المتخصصين العاملين في مجال اآلثار والمتاحف.

* الرؤية المستقبلية لتطوير والباحثين المشترك في مجال اآلثار والمتاحف.

* آلية اعارة القطع االثرية بين دول مجلس التعاون.

* النموذج المعتمد لدليل المتخصصين العاملين في مجال اآلثار والمتاحف.

       كما يجري التنسيق بين دول المجلس للوصول إلى موقف موحد من االنضمام لالتفاقية الدولية 
اليونسكو، وكذلك  لمنظمة  العامة  الجمعية  المقر من  بالمياه،  المغمور  الثقافي  التراث  بشأن حماية 

الدخول في المجلس الدولي للمتاحف.

رابعًا : نشاطات عامة 

      يتم تنفيذ عدد من النشاطات الثقافية المشتركة بالتعاون مع األجهزة واللجان المختصة في الدول 
األعضاء، من أهمها:

* تنظيم معارض الكتاب في دول المجلس بالتنسـيق مع الـدول لضمان عدم تعارض مواعيد إقامتها 
نجاحها بالشكل المطلوب. واإ

* تنظيم المشاركات الرسـمية واألهلية في معارض الكتاب التي تقام داخل دول المجلس، وكذلك 
تنسيق المشاركة الجماعية لدول المجلس في المعارض الخارجية.

* تطوير صيغة للعمل المشترك في مجال الثقافة اإللكترونية والنشر اإللكتروني.

* إقامة موسم ثقافي وفني سنوي لدول مجلس التعاون.

* تكريم األدباء والكتاب والفنانين والمتخصصين في مجال المتاحف واآلثار.

* إقامة الندوات والفعاليات الخارجية.

* تكريم المتاحف الخاصة بدول المجلس.

خامسًا: المطبوعات المشتركة  

* دليل األدباء.  

* دليل اآلثار والمتاحف. 
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* دليل المختصين العاملين في مجال اآلثار والمتاحف.  

* نشرة نصف سنوية خاصة باآلثار والمتاحف.

* قانون )نظام( اآلثار االسترشادي. 

* اإلستراتيجية الثقافية.

* لوائح العمل المشترك في المجال الثقافي.  

* النموذج الموحد للتعامل بين الدول األعضاء والهيئات األجنبية في مجال اآلثار.

* اإلستراتيجية اإلعالمية لدول المجلس.

* دليل المكرمين في مجال اآلثار والمتاحف

* لوائح العمل المشترك في مجال اآلثار والمتاحف.

* دليل الدورة األولى للمكرمين المتخصصين العاملين في اآلثار والمتاحف.

* دليل األدباء بدول مجلس التعاون، الطبعة الثانية، 2013م.

قائمة النشاطات الثقافية املشـرتكة
ندوة التراث الشعبي

* الدورة األولى، المنامة، 15 ـــ 17 نوفمبر 1993م.

* الدورة الثانية، الدوحة، 20 ـــ 22 أكتوبر 1998م.

* الدورة الثالثة، مسقط، 24 ـــ 26 ديسمبر 2001م.

الملتقى الشـعري

* الدورة األولى، مسقط، 10 ـــ 15 أكتوبر 1992م

* الدورة الثانية، الدوحة، 22 ـــ 24 نوفمبر 1993م.

* الدورة الثالثة، المنامة، 25 ـــ 28 أكتوبر 1997م.

* الدورة الرابعة، الكويت، 21 ـــ 23 نوفمبر 1998م.
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* الدورة الخامسة، أبوظبي، 24 ـــ 26 ابريل 2000م.

* الدورة السادسة، الرياض، 26 ـــ 30 اكتوبر2002م.

* الدورة السابعة، مسقط، 18 ـ 21 أبريل 2004م.

* الدورة الثامنة، الدوحة، أبريل 2009م.

* الدورة التاسعة، المنامة، 11 ـــ 13 يونيه 2012م.

* الدورة العاشرة، الطائف، 11 ـــ 14 أغسطس 2014م.

* الدورة الحادية عشرة، ستقام في مسقط، 23 ـــ 26 أغسطس 2016م. 

المهرجان المسرحي 

* الدورة األولى، الكويت، 26 مارس ـــ 2 إبريل 1988م.

* الدورة الثانية، الدوحة، 22 ـــ 28 يناير 1990م.

* الدورة الثالثة، أبوظبي، 5 ـــ 15 إبريل 1993م.

* الدورة الرابعة، المنامة، 20 ـــ 27 مايو 1995م.

* الدورة الخامسة، الكويت، 27 مارس ـــ 4 إبريل 1997م.

* الدورة السادسة، مسقط، 10 ـــ 17 مايو 1999م.

* الدورة السابعة، الدوحة، 1 ـــ 8 أكتوبر 2001م.

* الدورة الثامنة، أبوظبي، 21  ـــ 28 سبتمبر 2003م.

* الدورة التاسعة، المنامة، 4 ـــ 11 نوفمبر 2006.

* الدورة العاشرة، الكويت، 31 مارس ـــ 8 أبريل 2009. 

* الدورة الحادية عشرة، الدوحة، 24 ـــ 28 ديسمبر 2010م.

* الدورة الثانية عشرة، صاللة، 8 ـــ 15 سبتمبر 2012م.

* الدورة الثالثة عشرة، الشارقة، 17 ـــ 24 مايو 2014م.

* الدورة الرابعة عشرة، ستقام في المنامة، 24 سبتمبر ـــ 4 اكتوبر2016م.
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دورة المنشطين الثقافيين ــ التأهيل والتدريب

* الدورة األولى، الرياض، 23 صفر ـــ 3 ربيع االول 1410هـ.

* الدورة الثانية، الرياض، 5 ـــ 11 جمادى االولى 1413هـ.

* الدورة الثالثة، الرياض، 21 ـــ 30 جمادى اآلخرة 1414هـ.

* الدورة الرابعة، الرياض، 13 ـــ 24 شوال 1419هـ.

* الدورة الخامسة، الرياض، 1 ـــ 16 شعبان 1421هـ.

* الدورة السادسة، الرياض، 15 ـــ 19 ربيع االخر 1430هـ.

* الدورة السابعة، صاللة، 16 ـــ 19 يوليو 2011م.

* الدورة الثامنة، الدوحة، 9 ـــ 11 سبتمبر 2012م.

* الدورة التاسعة، ابوظبي، 16 ـــ 18 ديسمبر 2013م.

* الدورة العاشرة، الكويت، 22 ـــ 24 ديسمبر 2014م. 

معرض رسوم األطفال

* المعرض األول، المنامة، 21 ـــ 31 ديسمبر 1991م.

* المعرض الثاني، الرياض، 11 ـــ 17 ديسمبر 1993م

* المعرض الثالث، أبوظبي، 10 ـــ 16 نوفمبر 1996م.

المعرض الدوري للفنون التشكيلية والخط العربي

* المعرض األول للفنون التشكيلية، الرياض، 1 إبريل 1989م.

* المعرض الثاني للفنون التشكيلية، الدوحة، 1 ـــ 7 فبراير 1991م.

* المعرض األول للخط العربي، الكويت، 21 إبريل 1992م.

* المعرض الثاني للخط العربي، المنامة، 3 أكتوبر 1994م.

* المعرض الثالث للفنون التشكيلية، الشارقة، 14 ـــ 19 نوفمبر1994م

* المعرض الرابع للفنون التشكيلية، الكويت، 4 ـــ 13 ديسمبر 1996م. 
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* المعرض الثالث للخط العربي، مسقط، 21 ـــ 26 سبتمبر 1996م. 

* المعرض الخامس للفنون التشكيلة والخط العربي، الدوحة، 16 ـــ 22 نوفمبر 1999م. 

* المعرض السادس للفنون التشكيلة والخط العربي،  مسقط، 16 ـــ 25 يونيو 2001م. 

* المعرض السابع للفنون التشكيلة والخط العربي،  الكويت، 17 ـــ 26 ديسمبر 2003م.

* المعرض الثامن للفنون التشكيلية والخط العربي، مسقط، 1 يناير 2006م.

* المعرض التاسع للفنون التشكيلية والخـط العربي، المنامة، 6 ـــ 26 نوفمبر2009.

* ملتقى الفنون البصرية، جدة، 9 ـــ 19 أكتوبر 2011م.

* ملتقى الفنون البصرية، مسقط، 19 ـــ 25 مايو 2013م.

* ملتقى الفنون البصرية، الدوحة، 13 ـــ 20 اكتوبر 2015م.

الملتقى األدبي

* الدورة األولى “القصة القصيرة”، الكويت، 16 ـــ 18 يناير 1989م.

* الدورة الثانية “حول التمثيلية اإلذاعية والتلفزيونية”، أبوظبي، 16 ـــ 20 ديسمبر 1991م.

* الدورة الثالثة “عن الشعر”، مسقط، 6 ـــ 8 أغسطس 1994م.

* الدورة الرابعة “حول النقد األدبي”، الكويت، 12 ـــ 14 ديسمبر 1995م.

* الدورة الخامسة “حول المتغيرات في المجتمع الخليجي”، بمدينة أبها، 12 غسطس 2009م.

* ندوة خطة التنمية الثقافية 13 ـــ 15 مايو 2008م، الكويت.

* ملتقى السرد الخليجي، الدوحة، 25 ـــ 27 سبتمبر 2012م.

* ملتقى السرد الخليجي، الكويت، 6 ـــ 8 مايو 2014م.

* ملتقى السرد الخليجي، ابوظبي، 14 ـــ 16 مارس 2016م.

ندوة ثقافة الطفل

* الدورة األولى، الدوحة، 4 ـــ 7 مارس 1989م. 
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الملتقى الفكري

* الدورة األولى “دور الثقافـة في التنمية”، أبوظبي، 4 ـــ 8 فبراير 1990م.

* الدورة الثانية “الثقافة واإلعالم”، الكويت، 11 ـــ 13 ديسمبر 1994م.

* الدورة الثالثة “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”، ابوظبي، 1 ـ 3 نوفمبر 1999م.

* الدورة الرابعة “اإلنترنت بوصفها ثقافة”، المنامة، 14 ـ 15 مارس 2006م.

األسبوع الثقافي الخارجي األول

* بكين، جمهورية الصين الشعبية، 13 ـ 17 أكتوبر 1997م.

مهرجان األغنية والفنون الموسيقية

* أبوظبي، نوفمبر 2000م. 

* مهرجان الفنون الموسيقية، الكويت، 15 ـــ 19 نوفمبر 2011م.

* مهرجان الفنون الموسيقية، الدوحة، 25 ـــ 29 ديسمبر 2013م.

المعرض الخارجي للفنون التشـكيلية

* روما، إيطاليا خالل عام 1996م.

المعرض الدوري المشترك الموحد لآلثار 

* المعرض األول، الفجيرة، 20 نوفمبر ـــ ديسمبر 2006.

* المعرض الثاني، الرياض، 24 يناير ـــ 24 مارس 2009.

* المعرض الثالث، الدوحة، مايو 2011.

* المعرض الرابع، المنامة، مايو 2013.

* المعرض الخامس، مسقط، سبتمبر 2015.

تكريم المتخصصين والعاملين في مجال اآلثار و المتاحف

* الحفل األول، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2007.
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* الحفل الثاني، الدوحة، دولة قطر، 2008.

* الحفل الثالث، مسقط، سلطنة عمان، 2009.

* الحفل الرابع، الكويت، دولة الكويت، 2010.

* الحفل الخامس، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 2011.

* الحفل السادس، المنامة، مملكة البحرين، 2012.

* الحفل السابع، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 2013.

* الحفل الثامن، الكويت، دولة الكويت، 2014.

* الحفل التاسع، الدوحة، دولة قطر، يونيو 2015.

ندوة أثار الخليج

       أقيمت النـدوة األولــى في دولـة الكويت، 2001، والثانيـة في مملكة البحرين، 2003، والثالثة 
في المملكة العربية السعودية، 2012. وأقيمت الندوة الرابعة في سلطنة عمان، 2014م.

المعرض الخارجي للفنون التشكيلية

   روما، إيطاليا، 1996 م.

ندوة الثقافة اإللكترونية

  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، خالل أبريل 2005 م.

ندوة التواصل الثقافي 

  اسطنبول، 9  ـــ 10 أبريل 2008 م.

ندوة الهوية السياحية

  دبي، اإلمارات العربية المتحدة، فبراير 2005 م.

تكريم المبدعين

* الحفل األول، الشارقة، 23 أكتوبر 2007.

* الحفل الثاني، الكويت، أكتوبر 2010، على هامش اجتماع وزراء الثقافة.
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* الحفل الثالث، أبوظبي، 6 اكتوبر 2011، على هامش اجتماع وزراء الثقافة. 

* الحفل الرابع، الرياض، 10 اكتوبر 2012م، على هامش اجتماع وزراء الثقافة. 

* الحفل الخامس، المنامة، 2 اكتوبر 2013، على هامش اجتماع وزراء الثقافة.    

* الحفل السادس، الكويت، 15اكتوبر2014م، على هامش اجتماع وزراء الثقافة. 

* الحفل السابع، الدوحة، 15 اكتوبر 2015، على هامش اجتماع وزراء الثقافة. 

ملتقى التراث

* ملتقى التراث الخليجي األول، الكويت، 23 ـــ 27 إبريل 2012م.

* ملتقى التراث الخليجي الثاني، ابوظبي، 16 ـــ 20 ابريل 2014م.

مهرجان السينما الخليجي

*  مهرجان السينما الخليجي األول، دولة قطر، 23 فبراير ـــ 1 مارس 2012م.

*  مهرجان السينما الخليجي الثاني، دولة الكويت 5 ـــ 11 مايو 2013م. 

المسح اآلثاري والتنقيب

       يقام برنامج المسح اآلثاري والتنقيب بشكل سنوي في إحدى الدول األعضاء، وبمشاركة اثنين 
من المختصين، ويشمل البرنامج أن يعمل المختصون باآلثار في أحد المواقع األثرية التي تنتمي إلى 
أحد العصور القديمة، والمشاركة في التنقيب فيها، واالطالع على القطع األثرية المكتشفة في هذا 

الموقع، مع الوقوف على أعمال ترميم وصيانة القطع األثرية. وقد ُنفذ البرنامج وفق التالي: 

     دولة الكويت في اكتوبر 2001م، وسلطنة عمان في 2003م، ودولة الكويت في ديسمبر 
في  البحرين  ومملكة  2005م،  مارس  في  المتحدة  العربية  واالمارات  2005م،  فبراير  ـــ  2004م 
مايو 2005م، وســلطنة عمـــان في نوفمبر ـــ ديسمبر 2006م، ودولـة الكويت في نوفمبر ـــ ديسـمبر 
2007م، ودولــة قطــــر في 2008م، ومملكـــة البحــرين في 2009م، ودولــة الكويت في 2009م، 
في  قطـــر  ودولـة  2011م،  نوفمبر  في  البحرين  ومملكة  2010م،  في  السـعودية  العربية  والمملكـة 

ديسمبر 2012م، واالمارات العربية المتحدة في 2014.

زيارات المتخصصين 

    دولة الكويت في أكتوبر2001م، وسلطنة عمان في 2002م، ودولة قطر في 2003م، ومملكة 
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2007م،  في  الكويت  ودولة  2004م،  مايو  في  البحرين  ومملكة  2003م،  أكتوبر  في  البحرين 
في  البحرين  ومملكة  فبراير2010م،  في  عمان  وسلطنة  2008م،  في  المتحدة  العربية  واالمارات 
سبتمبر 2011م، ودولة قطر في نوفمبر 2012م، والمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2013، 

ودولة الكويت في 2014.

في مجال التدريب 

* مملكة البحرين، دورة االرشاد المتحفي، مارس 2001م.

* االمارات العربية المتحدة، مقدمة حول علم المتاحف، 2008م.

* سلطنة عمان، الصون الوقائي للتحف األثرية، اكتوبر 2010م.

* المملكة العربية السعودية، صون المباني والمواقع االثرية، 2010م.

* دولة قطر، التعليم والتعلم في المتاحف، 2011م.

* دولة الكويت، صون المباني والمواقع األثرية، 2012م.

* دولة قطر، تقانة صناعة االسلحة في العصر الحجري، 2013.

* مملكة البحرين، االسعافات األولية للقطع األثرية، 2014.
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الفصل الخامس
التعاون البيئي

أواًل  : السياسات واملبادئ العامة لحماية البيئة 
       إدراكا ألهمية التنمية والبيئة، وحرصا على إيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكالت 
البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات التي شـهدتها دول مجلس التعاون، وزاد من حدتها ضعف التكامل 
بين خطط التنمية والبيئة، وانطالقًا من التشابه الكبير في الظروف التنموية والبيئية لدول المجلس، 
اعتمد المجلس األعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة )مسقط، نوفمبر 1985( وثيقة “السياسات 
والمبادئ العامة لحماية البيئة”، لتكون المنطلق األساس في وضع استراتيجيات العمل البيئي لدول 

المجلس. وقد تضمنت تلك السياسات عددًا من المرتكزات، أبرزها :  

)1( اعتماد المفهوم الشامل للبيئة بحيث تشمل ما يحيط باإلنسان من ماء وهواء ويابسة وكل ما 
تحتويه هذه األوساط من جماد ونبات وحيوان ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية، ووضع 

نظام ضمن هذا المفهوم لحماية البيئة.

)2( إنشاء واستكمال األجهزة التشريعية والتنسيقية ودعم األجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة 
ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات للرصد والمراقبة.

)3( مراعاة االعتبارات البيئية وجعل التخطيـط البيئي جزءا ال يتجزأ من التخطيط الشامل في جميع 
المجاالت الصناعية والزراعية والعمرانية، واعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وربط تراخيصها 

بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة.

وترشيد  توحيدها  على  والعمل  البيئة  لحماية  الالزمة  والمقاييس  والتشريعات  القواعد  تطوير    )4(
استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على األحياء الفطرية.

)5(  تنسيق الجهود التي تبذلها الدول األعضاء بما يمنع من التأثيرات السلبية لمشروعات التنمية 
والتصنيع التي تقوم بها إحدى الدول على البيئة في الدول المجاورة.

مجلس  دول  من  المقدمة  الخارجية  بالمساعدات  المرتبطة  للمشاريع  البيئي  المردود  مراعاة    )6(
التعاون لدول أخرى.

)7( رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وغرس الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية تجاه 
المحافظة على البيئة.
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)8(  العمل على توفير القوى البشـرية المسؤولة عن شـؤون البيئة، ودعم خطط اإلعداد والتدريب.

عملية  في  واستخدامها  والدولية  اإلقليمية  البيئية  المعلومـات  وتبادل  وجمـع  بحصر  االهتمام   )9(
التخطيط.

البيئية، واإعداد دليل بالخبرات المتوفرة في  )10( تشجيع البحث العلمي للتعرف على المشكالت 
مجاالت حماية البيئة. 

خطة العمل األولى

       وعماًل بتلك السياسات والمبادئ أقر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول المجلس 
خطة عمل أولى، شملت ما يلي:

* مسح أجهزة حماية البيئة للتعرف على هياكلها وتنظيمها وصالحياتها.

* تشخيص المشكالت البيئيـة المشـتركة والمتداخلـة والمتشابهـة في دول المجلس.

* حصر ومراجعة المقاييس واألنظمة والقوانين والتشريعات البيئيـة في  دول المجلس والتوصية بما 
يلزم الستكمالها وتوحيدها.

* مسح لبرامج التوعية البيئية في وسـائل اإلعـالم والتربية في المناهج المدرسية.

* حصر البحوث والدراسـات المنجزة من قبل الـدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية والعمـل 
على تعميمها واقتراح ترجمة بعضها على ضوء مدى االستفادة منها.

* حصر البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة والجهات المنفذة لها في الدول األعضاء ووضع 
تصور عن كيفية تطويرها واالستفادة منها لصالح الدول األعضاء واقتراح ما تدعو الحاجة إليه 

من برامج جديدة.

ثانيًا : اسرتاتيجية العمل البيئي املشرتك 
       قرر المجلس األعلى في دورته السادسة والثالثين )الرياض، ديسمبر 2015م( تكليف الهيئة 
االستشارية بإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس، وتعكف الهيئة حاليًا على إعداد  

المجلس هذه االستراتيجية.

      كما قرر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة في اجتماعهم التاسع عشر، 28 اكتوبر 2015م، 
تشكيل فريق عمل لوضع خطة استراتيجية ألعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول 
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المجلس للسنوات الخمس القادمة )2017 ـــ 2021م(، تستند على النظام األساسي لمجلس التعاون 
والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالعمل المشترك. وتتضمن هذه الخطة االستراتيجية على رؤية ورسالة 
وأهداف وخطة عمل تنفيذية. وقام فريق العمل بإعداد هذه الخطة وعرضها على االجتماع السابع 
والثالثين للوكالء المسؤولين عن شؤون البيئة، 2 ـــ 3 مايو 2016م، الذي أوصى برفعها إلى الوزراء 

المسؤولين عن شؤون البيئة إلقرارها.

ثالثًا : القوانني والتشريعات البيئية 

       استكماال للسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة والتي أقرها المجلس األعلى، ودعما للجهود 
التي تقوم بها دول مجلس التعاون في مجال سن القوانين واألنظمة والتشريعات البيئية التي تهدف إلى 
حماية صحة اإلنسان من آثار تلوث الهواء والمياه والتربة، صدرت في إطار العمل البيئي المشترك 

عدة أنظمة استرشادية، لعل من أبرزها :

)1(  النظام العام لحماية البيئة : وهو إطار شـامل يتضمن القواعـد األساسية للمحافظـة على البيئـة 
وحمايتهـا، وقد اعتمد من قبل المجلـس األعلـى )مسقط، ديسمبر 1995(.

)2(  النظام الموحد للتقويم البيئي للمشاريع: ويهدف إلى مراعاة المردود البيئي للمشاريع المختلفة 
بحيث ال تؤثر على البيئة والموارد الحيوية وال تخل بعجلة التنمية، وقد اعتمد هذا النظام من 

قبل المجلس األعلى )مسقط، ديسمبر 1995(.

نمائها : ويهـدف إلى وضـع التشريعات الالزمة لحماية  )3(  النظـام الموحد لحماية الحيـاة الفطـرية واإ
وتأهيل  األصلية،  مواطنها  في  إنمائها  على  والعمل  والنباتي  الحيواني  بشقيها  الفطرية  الحياة 

المناطق المتضررة بيئيا، وقد اعتمد من قبل المجلس األعلى )الكويت، ديسمبر 1997م(.

)4(  النظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة: ويهدف إلى وقاية صحة اإلنسان وحماية البيئة من 
قرار الحدود المقبولة  أخطار األشعة والمواد المشعة التي يتعرض لها من المصادر المختلفة واإ
للتلوث اإلشعاعي في المواد الغذائية واألعالف الحيوانية، وقد اعتمد من قبل المجلس األعلى 

)الكويت، ديسمبر 1997(.

)5(  النظام الموحد إلدارة النفايات: ويهدف إلى حماية صحة اإلنسان والمحافظة على مقومات 
البيئة وذلك  التي تتكدس في  السامة  المخلفات الصلبة والنفايات  المختلفة من مخاطر  البيئة 

بإدارتها اإلدارة السليمة، وقد أعتمد من قبل المجلس األعلى )الكويت، ديسمبر 1997م(.

)6(  إجـراءات التنسيق بين دول المجلـس فيما يخص عمليات نقـل النفايات الخطرة عبر الحدود 



246 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م

فيما بينها بغرض معالجتها أو تدويرها أو التخلص منها: وتهدف إلى استفادة دول المجلس 
من المرافق القائمة في أي دولة  من دول المجلس للتعامل مع النفايات الخطرة فيما يخص 
معالجتها أو تدويرها، وقد اعتمدت هذه اإلجراءات من قبل المجلس األعلى في دورته الثامنة 

عشرة )الكويت، ديسمبر 1997م(. 

)7( النظـام الموحـد إلدارة الكيميائيات الخطرة: ويهدف إلى ضبط ممارسات إدارة المواد الكيميائية 
الخطرة في دول المجلس،  وقد اعتمد من قبل المجلس األعلى )مسقط، ديسمبر 2001(.

)8(  النظام الموحد إلدارة نفايات الرعاية الصحية : ويهدف إلى وضع أسـلوب مناسب للمراقبة 
الخطرة  الصحية  الرعاية  نفايات  ومعالجة  ونقل  وتخزين  وفرز  إنتاج  عمليات  في  والتحكم  
المجلس األعلى )مسقط،  قبل  اعتمد من  المجلس، وقد  آمنة في دول  منها بطرق  والتخلص 

ديسمبر 2001(

)9(  المعايير والمواصفـات البيئيـة لجودة الهواء والمياه والتحكم بالضوضاء واللوائح الخاصة بها 
والتي تهدف إلى تحديد مستويات الملوثات في البيئة الداخلية والخارجية في دول المجلس. وقد 

اعتمدت من المجلس األعلى في الدورة الخامسة والعشرين )المنامة، ديسمبر 2004(.

)10( النظام االسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة األوزون : يهدف إلى التخلص 
حالل البدائل اآلمنة وفقًا ألحكام بروتوكول  التام من استخدام المواد المستنفدة لطبقة األوزون واإ
مونتريال وتعديالته، وقد اعتمد من قبل المجلس األعلى )أبو ظبي، ديسمبر 2005(. كما تم 
تحديث النظام ليتماشى مع متطلبات التعديالت التي أدخلـت على بروتوكول مونتريال. ولقد 
اعتمد المجلس األعلى النظام المعّدل في دورته الثالثة والثالثين )البحرين، ديسمبر 2012م(.

)11( في مجال الوقاية من اإلشعاع، اعتمد المجلس األعلى في دورته الثالثين )الكويت، ديسمبر 
2009( خمسة أدلة استرشادية في مجال الوقاية من اإلشعاع في دول المجلس، تمثل الحد 

األدنى من األدلة والتشريعات الوطنية في مجال الوقاية من اإلشعاع. وهذه األدلة هي :

* الدليل االسترشادي لوضع مستويات الخطة الوطنية لالستجابة لمواجهة الطوارئ اإلشعاعية 
والنووية لدول مجلس التعاون.

* الدليل االسترشادي لوضع مستويات اإلجراءات في النويدات المشعة الموجودة في األغذية 
أو المياه أو المحاصيل.

* دليل التراخيص والتسجيل في مجال اإلشعاع في دول مجلس التعاون.
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* دليل التفتيش االسترشادي للتحقق من سالمة الممارسات اإلشعاعية في مجال الوقاية في 
دول مجلس التعاون.

* دليل برامج التدريب للعاملين في مجال الوقاية من اإلشعاع لالستفادة منه في مجاالت بناء 
القدرات والتأهيل للعاملين في مجال الوقاية من اإلشعاع.

       كما تم إعتماد الخطة اإلقليمية لإلستعداد والتصدي للحوادث اإلشعاعية في دول مجلس التعاون 
من قبل الدورة الحادية والثالثين للمجلس األعلى )أبوظبي، ديسمبر 2010(.

      وتعمل االمانة العامة مع اللجان الوزارية المعنية على تحويل األنظمة )القوانين( االسترشادية 
الى انظمة )قوانين( وطنية تنفيذًا لقرار المجلس االعلى في دورته الرابعة والثالثين )الكويت، ديسمبر 
2013( ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي قدمها الى الدورة 
السادسة والثالثين للمجلس االعلى )الرياض، ديسمبر 2015م(، والتي نصت على “استكمال دراسة 
القادمة،  للقمة  )قوانين( موحدة، ورفعها  انظمة  الى  الحالية  االسترشادية  )القوانين(  االنظمة  تحويل 

2016، إلعتمادها”.

       واستشعارًا لما تتعرض له البيئة، ومواردها الطبيعية في دول المجلس من ضغوط كبيرة نتيجة 
لعمليات التنمية الصناعية والعمرانية والحاجة لتحقيق تنمية مستدامة دون اإلخالل باالعتبارات البيئية، 
فقد اعتمد المجلس األعلى في دورته الثامنة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2007( المبادرة الخليجية 
وخطته  التعاون  مجلس  بدول  البيئي  العمل  لميثاق  المتضمنة  المستدامة  والتنمية  للبيئة  الخضراء 

التنفيذية.

       وتعكف األمانة العامة بالتعاون مع الدول األعضاء على وضع البرامج واألنشطة للمبادرة 
البيئية الخضراء في إطار خطة عمل قصيرة وطويلة المدى. وبهذا تكون دول المجلس قدمت نموذجًا 
رائدًا ومتكاماًل لتحقيق التوافق والتكامل بين التنمية الشاملة والحفاظ على البيئة. وصدر قرار من الدورة 
الثالثين بعد المائة للمجلس الوزاري )الرياض، 4 مارس 2013( يتضمن إعتماد الميزانية الالزمة 
لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات األولوية القصوى بمبلغ وقدره 

خمسة ماليين ريال سعودي.

       وتجدر اإلشـارة إلى أن البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للمجلس األعلى )الرياض، ديسمبر 
1993( قد أكد على أهمية مواصلة تقريب السياسات وتوحيد األنظمة والتشريعات البيئية، وتعزيز 
المواطنين،  بين  البيئي  الوعي  مسـتوى  ورفع  البشرية،  األطر  وتدريب  واإلقليمية،  الوطنية  القدرات 
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والحفاظ على الموارد الطبيعيـة. كما أكـد البيان الختامي للدورة الخامسة والعشرين للمجلس األعلى 
)المنامة، ديسمبر 2004( على أن الحفاظ على البيئة ومواردهـا الطبيعية المتجددة وحماية الحياة 
الفطرية أصبح ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة اإلنسان 

ورفاهيته في دول المجلس ودعى الدول األعضاء إلى االلتزام بالعمل التنموي المتوازن.

       كما تعمل االمانة العامة مع اللجان المعنية على تنفيذ ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين 
السادسة والثالثين للمجلس االعلى  الدورة  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي قدمها الى 
)الرياض، ديسمبر 2015(، والتي نصت على أن “يتولى القطاع المختص في االمانة العامة لمجلس 
التعاون تنسيق الجهود وتبادل الخبرات واقتراح السياسات والقرارات الخاصة بالمحافظة على البيئة 

البحرية لدول المجلس، ومعالجة التصحر، ونضوب المياه الجوفية، والتغير المناخي”.

رابعًا : إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون
       بناًء على قرار المجلس الوزاري في دورته الحادية والعشرين بعد المائة التحضيرية )الرياض، 
23 نوفمبر 2011م( بِشأن إنشاء مركـز خليجي للرصد البيئي، تم تكليف خبير من دول المجلس 
ـــ 4( سنوات  إلعداد تصور مبدئي عن المركز. وتضمن التصور خطة تنفيذية قصيرة المدى )2 
تعتمد على اإلمكانيات المتوفـرة في دول المجلـس، وأخـرى طويلـة المـدى )4 ـــ 10( ســنوات تكــون 
مستقلة بمنشئاتها. واقّر المجلـس الـوزاري في دورته الحاديـة والثـالثين بعد المائة )الرياض، 2 يونيو 

2014م( ما يلي :

الدراسة  إلعداد  العلمية  لألبحاث  الكويت  معهد  من  المقدم  العرض  قبول  على  الموافقة   .1
التفصيلية إلنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس. 

تشكيل فريق عمل برئاسة اإلمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس األخرى، واألمانة   .2
العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة، ورفع تقرير دوري، كل ستة أشهر إلى المجلس الوزاري عن 

سير تنفيذ الدراسة.

      انتهى المعهد من إعداد الدراسة، وقدم خيارين إلنشاء المركز، األول حسب الشروط المرجعية 
التي قدمت في المناقصة، والثاني يأخذ في االعتبار التوجيهات والقرارات الخاصة بالتنظيم المؤسسي 

لألمانة العامة. والخياران قيد المراجعة من قبل الدول االعضاء.

خامسًا : جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية
       انطالقا من “السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة” التي اعتمدها المجلس األعلى في 
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الدورة السادسة )مسقط، نوفمبر 1985م (، خصص الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة، في العام 
1997م، جائزة دورية للبيئة، تهدف إلى تشجيع األعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية التي من 
شأنها المساهمة في حماية البيئة وصون مقوماتها، وتحفيز األفراد والمؤسسات على االبتكار واإلبداع 
في مجال البيئة وتنميتها، كما تهدف إلى نشر الثقافة والوعي البيئي بين السكان في دول المجلس. 

وتتضمن الجائزة األقسام التالية : 

1. جائزة أفضل بحث وتشمل:

جائزة أفضل بحث في مجال البيئة. أ . 

ب . جائزة أفضل بحث في مجال الحياة الفطرية.

2. جائزة أفضل عمل إعالمي وتشمل:

اإلعالم المقروء ـــ الصحفي البيئي. أ . 

ب . أفضل فيلم تسجيلي.

ج. أفضل تحقيق صحفي.

د. أفضل صورة : جائزتان، واحدة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية واألخرى لعمر فوق 18 سنة.

ه. افضل مقالة : جائزتان، واحدة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية واألخرى لعمر فوق 18 
سنة.

3. جائزة أفضل منطقة محمية في دول المجلس.

4. جائزة أفضل األعمال التطوعية لألفراد العاملين في مجالي البيئة والحياة الفطرية.

5. جائزة التوعية البيئية، للمؤسسات واألفراد.

6. جائزة شخصية البيئة والحياة الفطرية.

7. جائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية.

      وتقوم االمانة العامة بالتعاون مع الدول االعضاء بوضع تصور لتقييم وتطوير الجائزة.
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سادسًا : التوعية البيئية 
دخال التربية         تكامال مع الجهود التي تقوم بها دول المجلس في مجال تطوير البرامج التوعوية، واإ
البيئية في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك عقد الندوات وورش العمل وحلقات النقاش واللقاءات 
األخرى على المستوى الوطني واإلقليمي، فقد أقر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة تشكيل لجنة 

متخصصة تعنى باإلعالم والتوعية البيئية، وحددت لها مجموعة من األهداف والبرامج واألنشطة.

     كما قام المجلس بالتعاون مع مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول 
البيئة  مجاالت  حول  تلفزيونية  حلقة  ثالثين  بإنتاج  الخاص،  القطاع  من  وبتمويل  العربية،  الخليج 
المختلفة والمخاطر التي تتعرض لها بيئة دول المجلس. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن دول المجلس 
قد دأبت على اإلستفادة من االحتفاالت بأيام البيئة المختلفة، مثل يوم البيئة اإلقليمي، ويوم البيئة 
العربي، واليوم العالمي للبيئة، واليوم العالمي لحماية طبقة األوزون، واليوم العالمي للتنوع البيولوجي، 
في إعداد برامج خاصة هدفها نشر الوعي البيئي. كما عملت دول المجلس على إدخال البعد البيئي 
في المجاالت الرياضية والمفاهيم البيئية ضمن مناهج التعليم بغية اكتساب الفرد للقيم واالتجاهات 
والمهارات والحقائق الالزمة لفهم العالقات الوثيقة التي تربط اإلنسان بالبيئة، ولتسهم في قيام األفراد 
الرشيد لصالح اإلنسان، حفاظًا على حياته  الطبيعية واستغاللها  الموارد  بالمحافظة على  والمجتمع 

ورفع مستوى معيشته. 

       وألهمية نشر الوعي والثقافة في مجال البيئة، أقّر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة الخطة 
الخمسية للجنة التوعية واإلعالم البيئي للفترة من 2010 ـــ 2015م، والتي شملت العديد من البرامج 
والفعاليات واألنشطة، كما تم وضع مشروع الخطة الخمسية الثانية للجنة للفترة من 2016 ـــ 2021. 
وتتمحور البرامج التي تنفذها لجنة التوعية واإلعالم البيئي في ثالثة مجاالت : اإلعالمي البيئي، 

والتوعية البيئية، والتربية البيئية.

)أ ( في مجال اإلعالم البيئي

تم اصدار نشرة دورية باسم “بيئتنا الخليجية”.  .1

ابريل  ــ  “الكويت  البيئية  القضايا  لتناول  اإلعالميين  لتأهيل  األولى  التدريبية  الدورة  عقدت   .2
2008م” شارك فيها أكثر من )30( صحفيًا وصحفية.

أقيم ملتقى الفكر البيئي “ابوظبي ــ مايو 2008م” شارك فيه أكثر من )40( شخصًا من   .3
العاملين في مجال اإلعالم البيئي.
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ــ 5 يونيه  البرامــج اإلذاعيــة والتلفـزيونيـة “جدة، 3  البيئي لمخرجـي  عقدت ورشــة اإلعــالم   .4
2012م”. كما عقدت ورشة ثانية في ذات المجال في مملكة البحرين خالل عام 2013م، 

وعقدت الورشة الثالثة في سلطنة عمان خالل عام 2014.

)ب ( في مجال التوعية البيئية

يتم سنويًا منذ عام 2008م إقامة أسابيع بيئية خالل شهر فبراير تحت شعار معين يتفق مع   .1
األولويات القصوى للعمل البيئي المشترك.

استضافت سلطنة عمان، خالل عام 2010م، حلقة عمل للمهتمين والمختصين باإلعالم   .2
والتوعية البيئية في حال وقوع الكوارث واألزمات البيئية.

يجري العمل على االستفادة من دورات كأس الخليج لكرة القدم في إدماج البعد البيئي في   .3
األنشطة الرياضية، حيث طبق المقترح في دورة كأس الخليج التاسعة عشرة التي أقيمت في 

سلطنة عمان، ومناقشة موضوعات البيئة في البرامج الرياضية وغيرها من األنشطة.

نظمت ورشة عمل حول “تعزيز دور األسرة للنهوض بالوعي البيئي” في دولة قطر خالل   .4
الفترة 25 ـــ 26 ديسمبر 2012م.

)ج ( في مجال التربية البيئية

يقام منذ عام 2006م ملتقى بيئي سنوي للشباب، حيث يتم اختيار خمسة طالب من كل   .1
البيئي  للعمل  القصوى  األولويات  مع  يتفق  معين  شعار  ملتقى  لكل  ويكون  دولة عضو، 

المشترك، وتم حتى اآلن تدريب أكثر من 200 طالب.

عقد المؤتمر البيئي األول لطالب وطالبات جامعات دول المجلس بدولة قطر في مارس   .2
2009م. كما عقد المؤتمر الثاني في مدينة جدة خالل عام 2013م.

اقامت األمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر   .3
األحمر وخليج عدن ورشة عمل إقليمية لتدريب المدربين في مجال التربية البيئية في مدينة 

جدة خالل شهر يونيه 2009م.

سابعًا : مشروع البوابة اإللكرتونية البيئية الخليجية 
       في سبيل نشرة المعرفة البيئية الخليجية للمجتمع الدولي والنهوض بمستوى العمل البيئي 
الخليجي ومواكبة المستجدات الحالية والمستقبلية، فقد اقّر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة إنشاء 
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البوابة اإللكترونية الخليجية لتكون النافذة الرسمية للبيانات البيئية لدول المجلس أمام المجتمع المحلي 
والدولي، حيث ستسهم البوابة من خالل عملية إدارة المعلومات والبيانات بطريقة حديثة في مساعدة 
الباحثين والطلبة وجميع فئات المجتمع للحصول على معلومات بيئية موثوقة عن دول المجلس. وأقّر 
الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة في اجتماعهم الثامن عشر، 25 ديسمبر 2014، دعم مشروع 
البوابة اإللكترونية بمبلغ وقدره مليون ونصف مليون ريال سعودي. وتم االطالق المبدئي للبوابة خالل 
االجتماع السابع والثالثين للوكالء المسؤولين عن شؤون البيئة، 2 و 3 مايو 2016، وسوف يتم 
االطالق الرسمي لها خالل االجتماع العشرين للوزراء المسؤولين عن البيئة المزمع عقده في اكتوبر 

2016م.

ثامنًا : التعاون مع املنظمات واملجموعات االقتصادية 
       تتعاون دول المجلس مع جميع المنظمات العاملة في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها 
البحرية، واالتحاد األوربي،  البيئة  المنظمات : المنظمة اإلقليمية لحماية  الطبيعية. ومن أبرز تلك 
والمكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، والمجلس التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين 
عن شؤون البيئة، واللجنة االجتماعية واالقتصادية لغرب أسيا )االسكوا(، وسكرتاريات بعض االتفاقيات 
الدولية. ويوجد تنسيق مستمر مع المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية في األنشـطة والمشاريع التي 
تتعلق بحماية البيئة البحرية، وفي مقدمتها التعاون والتنسيق في مجال إقامة مرافق استقبال مخلفات 

السفن في دول المجلس والمشاركة في االجتماعات الوزارية والفنية للمنظمة. 

       كما أن هناك تعاونًا مع البنك الدولي، حيث وافق المجلس الوزاري في دورته الحادية والثالثين 
 )GEPAP( بعد المائة، 2 يونيو 2014، على مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج

مع البنك الدولي بميزانية إجمالية قدرها 3.9 مليون دوالر أمريكي.

       أما بالنسبة لالتحاد األوربي، فتم خالل المرحلة األولى من برنامج العمل المشترك بين االتحاد 
األوربي ودول المجلس )1996ـ  2000( تنفيذ العديد من برامج التعاون، أبرزها : إنشاء محمية للحياة 
الفطرية في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، وتبادل زيارات المختصين، وعقد ورش العمل 
دارة المخلفات الخطرة، وتلوث الهواء، ومساهمة  المشتركة في مجال تلوث البيئة البحرية بالزيت، واإ
االتحـاد في تمويل الدراسة االستشارية الخاصة بإقامة مراكز اسـتقبال مخلفات السفن في دول الخليج، 

وفي تمويل إعداد مسودة بروتوكول التنوع البيولوجي للحياة البحريـة في دول المنطقة. 

      وخالل األعوام 2007 و 2008 و 2009، عقدت ثالثة إجتماعات لخبراء تغير المنـاخ بين 
دول مجلس التعاون واالتحاد األوربي، تمهيدًا لعقد اجتماعات قادمة في مجـاالت بيئية مختلفة، وذلك 



 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م253 

اإلتحاد  ندوة مشتركة مع  الجانبين. كما عقدت  بين  المشترك  الوزاري  المجلس  قرار من  بناء على 
قام وفد من  ذلك،  إلى  باالضافة  يناير 2011.  يومي 15 و 16  البيئة في مسقط  األوربي حول 
مسؤولي األجهزة البيئية في دول المجلس بزيارة إلى االتحاد االوربي خالل شهر مايو 2011 لإلطالع 
على تجربة االتحاد في مجال حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية. وفي ابريل 2015، 
عقد اجتماع تنسيقي بين مجلس التعاون واالتحاد االوربي في تايلند على هامش االجتماع الخامس 

والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية لبروتوكول مونتريال الخاص باالوزون.

      كما أن هناك تعاونًا مشتركًا في مجال  البيئة مع رابطة اآلسيان وجمهورية الصين والهند واليابان 
والواليات المتحدة االمريكية وباكستان وروسيا والمغرب وتركيا واألردن، ودول ومجموعات أخرى.

تاسعًا : االتفاقيات البيئية متعددة األطراف 
       وقعت دول المجلس أو قبلت أكثر من ثالث وثالثين اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية في 
مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية. وتعد اتفاقيات التنوع البيولوجي وحماية طبقة 
األوزون وتغير المناخ ومكافحة التصحر والتجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من االتفاقات 
التي حازت على اهتمام دول المجلس والتي حققت نجاحات ملحوظة في االلتزام بما ورد في هذه 
دراكًا من دول المجلس ألهمية هذه االتفاقيات تشكل لكل اتفاقية فريق عمل خاص يتابع  االتفاقيات. واإ
تطوراتها ومستجداتها بما يخدم مصالح دول المجلس على المستوى الوطني واإلقليمي. ومن أبرز 

االتفاقيات التي وقعت عليها دول المجلس أو قبلتها ما يلي:

    ) 1 ( اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال وتعديالته.

    ) 2 ( اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة.

    ) 3 ( اتفاقية االتجار الدولي باألحياء الفطرية المهددة باالنقراض.

    ) 4 ( اتفاقية بازل حول النفايات الخطرة وتحركها عبر الحدود.

    ) 5 ( اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

    ) 6 ( اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو.

    ) 7 ( اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.

    ) 8 ( اتفاقية الكويت اإلقليمية لحماية البيئة البحرية وبروتوكوالتها )1987(.
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    ) 9 ( اتفاقية منع التلوث الناتج عن السفن ـ ماربول 78/73.

لعام   لندن  )اتفاقية  أخرى  ومواد  النفايات  إلقاء  عن  الناجم  البحري  التلوث  منع  اتفاقية   )10(     
1972م(.

    )11( االتفاقية الدوليـة المتعلقة بالتدخـل فـي أعالي البحار لعام 1969م وبروتوكولها لعام 1972م.

    )12( اتفاقية تحديد المسؤولية المدنية في حـاالت المطالبات البحرية لعام 1976م.

    )13(  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.

    )14( االتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن التلوث بالنفط.

    )15( االتفاقية الدوليـة المتعلقة بإنشـاء الصندوق الدولـي للتعويض عن األضرار الناجمة عن 
التلوث بالنفط.

.)PIC( اتفاقية الموافقة المسبقة عن علم )16(    

نتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة.     )17( اتفاقية حظر اسـتخدام واإ

    )18( االتفاقية الدولية للحيتان.

    )19( االتفاقية الدولية لحماية النبات. 

.)POPs( اتفاقية الملوثات العضوية الثابتة )20(    

    )21( االتفاقية الدولية لألراضي الرطبة )اتفاقية رامسار(.

    )22( اتفاقية حماية التراث العالمي.

    )23( اتفاقية المحافظة على الحياة الفطـرية ومواطنها  الطبيعية  في دول المجلس.

عاشرًا : األرصاد الجوية واملناخ 
     صدر قرار المجلس الوزاري في دورته العشرين بعد المائة في 11 سبتمبر 2011م، بإنشاء لجنة 

دائمة لألرصاد الجوية والمناخ، تختص بما يلي:

تنسيق جهود دول مجلس التعاون في مجال األرصاد الجوية، بما في ذلك تطوير برامج   •
البحوث والتدريب في مختلف خدمات األرصاد الجوية وتطبيقاتها.
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العمل على رفع مستوى القدرات الفنية والبشرية لمرافق األرصاد الجوية لدول المجلس.  •

العمل على تطوير نظم ومعالجة وتبادل بيانات ومعلومات األرصاد الجوية والمناخية.  •

العمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بين دول المجلس في مجال األرصاد الجوية   •
والمناخية.

العمل على تعزيز التنسيق بين دول المجلس في مجال التوقعات والتحذيرات من الظواهر   •
الجوية والمناخية الحرجة.

اقتراح اآلليات الالزمة لتكامل مرافق األرصاد الجوية بدول المجلس مع المراكز ذات العالقة   •
بالمناخ والكوارث واإلنذار المبكر.

التنسيق والتعاون مع المنظمات والهيئات والمراكز اإلقليمية والدولية ذات العالقة بما يخدم   •
أهداف ومصالح دول المجلس.

       وصدر قرار المجلس الوزاري في دورته السادسة والعشرين بعد المائة في 3 مارس 2013م، 
بإعتماد خطة العمل للجنة الدائمة لألرصاد الجوية والمناخ، التي تعقد اجتماعين عاديين في العام.

حادي عشر : تكريم قطاع اإلنسان والبيئة باألمانة العامة 
       تقديرًا للجهود التي تبذلها األمانة العامة في مجال العمـل البيئي المشترك، فقد تم تكريمها 

بالحصول على الجوائز التالية:

)1( جائزة حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان ُعمان، وذلك تقديرًا من 
جاللته، حفظه هللا ورعاه، للجهود المبذولة في مجال العمل البيئي المشترك. وقد تم منح 

الجائزة خالل الدورة التاسعة والعشرين للمجلس األعلى )مسقط، ديسمبر 2008(.

)2( جائزة وكالة حماية البيئة األمريكية الخاصة بحماية طبقة األوزون للعام 2006.
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الفصل السادس
التعاون يف جمال الصحة

البدايات واألهداف
       بدأ التعاون في المجال الصحي بين دول مجلس التعاون في منتصف السبعينات من القرن 
العشرين حين ُعقدت لقاءات بين وزراء الصحة في دول الخليج العربية، منها ذلك الذي ُعقد على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف في 16 مايو 1975. ولقد 
تطور ذلك إلى تأسيس “مؤتمر وزراء الصحة للدول العربية في الخليج” والذي عقد اجتماعه األول في 
فبراير 1976، واصبح يسمى مجلس وزراء الصحة للدول العربية في الخليج اعتبارًا من العام 1981، 

ثم مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ العام 1991. 

        وقرر المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المائة )جدة، يونيو 2013م( انشاء 
لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، على غرار اللجان الوزارية العاملة في اطار مجلس التعاون، 

وعقدت اللجنة اجتماعها االول في شهر يناير 2014 بدولة الكويت.

دراكًا لما حققه العمـل         وعلى اعتبار أن المجال الصحي يمثل قطاعًا مهمًا في عمل المجلس، واإ
الصحي المشترك من خطوات في إطار التعاون والتنسيق، فقد أتت الجهود الالحقة لتضيف على ما 
تم إنجازه من قبل، مستفيدة مما يوفره العمل في إطار المجلس من نظرة شمولية ودعم سياسي محققة 
زخما مهما للنشاط القائم في هذا المجال. وفي هذا اإلطار مثلت األهداف الواردة في النظام األساسي 
للمجلس وفي االتفاقية االقتصادية، منطلقات أساسية لجهود التنسـيق والتعاون بين األجهزة المعنية 

بالشئون الصحية في دول المجلس لتحقيق األهداف التالية: 

* تنمية التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء في المجاالت الصحية الوقائية والعالجية والتأهيلية.

* تحديد مفاهيم القضايا الصحية المختلفة والعمل على توحيدها وترتيب أولوياتها وتبني البرامج 
المشتركة.

* فتح قنوات االلتقاء مع التجارب العالمية وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية العاملة 
في المجال الصحي.

* الحصول على دواء آمن وفعال وبجودة عالية وبأسعار مناسبة من خالل برنامج الشراء الموحد 
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لألدوية والمستلزمات الطبية.

اإلنجازات يف املجال الصحي
       وفي اطـار هذه األهـداف، حقق العمـل الصحـي المشــترك العديد من اإلنجازات، والتي تتلخص 

في ما يلي :

معاملة  األعضاء  الدول  في جميع  الصحية  الخدمات  توفير  في  المجلس  دول  مواطني  معاملة   .1
المواطنين، وقد تحقق ذلك بصدور قرار المجلس األعلى في دورته التاسعة بمعاملة مواطني دول 
المنامة،   ( الصحية  والمراكز  والمستوصفات  العامة  المستشفيات  في  المواطن  معاملة  المجلس 
ديسمبر 1988(. كما صدر قرار المجلس االعلى في دورته السادسة والثالثين )الرياض، ديسمبر 

2015( بإعتماد الالئحة التنفيذية لقرار المجلس األعلى في دورته التاسعة.

تسهيل تنقل الفرق الطبية لزراعة األعضاء بين دول المجلس، حيث تم االتفاق بين وزارات الصحـة   .2
والجمـارك والجــوازات على نموذج موحد لدخـول الفرق الطبية، وعلى البطاقة الموحدة التي تحملها 
الثامنة عشرة )الكويت، ديسمبر  المتنقلة. وصدر قرار المجلس األعلى في دورته  الفرق الطبية 
1997( بالموافقة على اآلليات واإلجراءات المتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل زراعة األعضاء بين 

مراكز زراعة األعضاء في دول المجلس.

رفع التعرفة الجمركية على التبغ ومشتقاته من 50 % إلى 100 %، وقد نفذ القـرار في جميع دول   .3
المجلس، ويجري العمل على رفع النسبة إلى %200.

المجلس  اعتمد  حيث  الصحية،  والمراكـز  المستشفيات  في  الطبية  النفايات  من  السليم  التخلص   .4
الرعاية  نفايات  إلدارة  الموحد  “النظام    )1999 نوفمبر  )الرياض،  العشرين  دورته  في  األعلى 
الصحية”، والذي يتضمن إيجاد آلية فّعالة للتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العالقة في كل دولة 

التخاذ اإلجراءات المناسـبة السليمة للتخلص من النفايات الطبية.

تكوين روابط لألطباء الخليجيين وتسجيلها في دول المجلس، مثل جمعية أطباء األنف واألذن   .5
المتحدة، وجمعية  العربية  بدولة اإلمارات  التجميل  أطباء  البحرين، وجمعية  والحنجرة في مملكة 

أطباء العظام في مملكة البحرين، وجمعية أطباء العيون في المملكة العربية السعودية.

إنشاء لجنة للرقابة على الدواء بدول المجلس، تحقيقًا لالهداف التالية:    .6

* تأمين دخول أدوية صالحة وعلى درجة عالية من الجودة ومطابقة للشروط الفنية ومتطلبات 
تسجيل األدوية المعتمدة.
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* التأكد من أن جميع األدوية المستوردة لدول المجلس مصحوبة بالشهادات الالزمة ومطابقة 
للمواصفات العالمية.

* اإلشراف على إتالف األدوية.

       وقد تم إعداد “دليل توحيد إجراءات األدوية والمستحضرات الطبية المستوردة عبر منافذ دول 
المجلس”، والذي صادق عليه المجلس األعلى في دورته الثامنة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2007(.

قّرر المجلس األعلى في دورته السابعة والعشرين )الرياض، ديسمبر 2006( توحيد سعر االستيراد   .7
لألدوية إلى دول المجلس بعملة واحدة.

8.  قّرر المجلس األعلى في دورته الثانية والثالثين )الرياض، ديسمبر 2011( تبني الخطة الخليجية 
لمكافحة األمراض غير المعدية.

المعايير  إعتماد  ديسمبر 2011(  )الرياض،  والثالثين  الثانية  دورته  في  األعلى  المجلس  قرر    .9
السعودية إلعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية.

قرر المجلس االعلى في دورته الخامسة والثالثين )الدوحة، ديسمبر 2014( إعتماد الخطة   .10
الخليجية “المحّدثة” )2014 ــــ 2025( للوقاية من االمراض غير السارية.

قرر المجلس االعلى في دورته السادسة والثالثين )الرياض، ديسمبر 2015( إعتماد دليل   .11
واألزمات  الحاالت  في  الطبية  والمستلزمات  واألمصال  لألدوية  اإلستراتيجي  المخزون  إجراءات 

الطارئة وقائمة االجراءات الطبية بدول المجلس.

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(

األطباء البشريون يف املستشفيات )الحكومية واألهلية( يف دول مجلس التعاون
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الفصل السابع
العمل البلدي املشرتك

       انطالقًا من أهداف مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول األعضاء 
في مختلف المجاالت وتحقيقًا للتواصل بين دول المجلس لتبادل الخبرات ولنقل التجارب المتميزة، فقد 
حددت لجنة الوزراء المعنيين بشئون البلديات مجموعة واسـعة من األهداف شـملت مختلف مجاالت 
العمل البلدي المشترك. ولقد تحقق العديد من اإلنجازات خالل السنوات الماضية، مما يمكن ايجازه 

في اآلتي:

أواًل : التخطيط العمراني اإلسرتاتيجي 
       تم إعداد اإلطار العام لإلستراتيجية العمراني الموحدة لدول المجلس، والذي تم  اعتماده من 
مقام المجلس األعلى في دورته الحادية والثالثين )ابوظبي، ديسمبر 2010( بهدف تحقيق ما يلي:

الربط بين اإلستراتيجيات والسياسات العمرانية بدول المجلس وتوجيه التنمية مكانيًا بما يتفق   •
مع أهداف دول المجلس.

حماية التراث الثقافي والطبيعي لدول المجلس.  •

التوزيع الجغرافي المتوازن لألنشطة والخدمات واالستثمارات.  •

تقليل التأثيرات البيئية السلبية عبر االستخدام المستدام للموارد.  •

تحسين وسائط االنتقال وحركة التواصل بأسلوب مستدام.  •

تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التخطيط العمراني.  •

       ويجري تنفيذ االطار العام لالستراتيجية العمرانية وفق الخطوات التنفيذية التي وضعها الفريق 
المختص، وفق ما يلي :

)1( توفير اطار مكاني للتخطيط االقليمي.

)2( تحويل االهداف العامة للتنمية العمرانية الى خطط وبرامج تنفيذية.

)3( وضع خيارات للتكامل.
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)4( إيجاد فرص تنموية اضافية بين دول المجلس.

       وفي االجتماع الرابع عشر للفريق المختص في التخطيط العمراني، الذي عقد خالل شهر يناير 
2014، تمت الموافقة على تنفيذ ست ورش عمل لتنفيذ االستراتيجية العمرانية الخليجية المشتركة. 
ولقد تم االنتهاء من اعداد خطة متكاملة لتنفيذ اإلطار العام لالستراتيجية العمرانية، وذلك من خالل 
اإلستعانة بخبرات دولية وتنظيم ورش عمل متخصصة واالطالع على مشاريع دولية متكاملة يمكن 

أن تعمم كتجارب ناجحة.

ثانيًا : البيئة الحضرية  
      يشمل التعاون بين دول المجلس في هذا المجال، ما يلي: 

األنظمة واللوائح والمواصفات الفنية المتعلقة بهذا المجال.  •

البيئة  تطوير  مجال  في  متخصصة  و ورش عمل  مؤتمرات  إعداد  في  المشترك  التعاون   •
الحضرية.

في  المعلومات  وتبادل  الحضرية  البيئة  مجال  في  األعضاء  الدول  تجارب  من  االستفادة   •
مجال هندسة النقل الحضري. 

المعالجة،  الصحي  الصرف  مياه  من  واالستفادة  الردم،  مواقع  للنفايات،  المتكاملة  اإلدارة   •
والتعاون مع هيئات المجتمع المدني ذات العالقة.

حصر األطر التشريعية والمؤسسية في تطوير البيئة الحضرية بما يتناسب مع التطورات   •
التقنية الحديثة في مجال الخدمات اإللكترونية.

       ولقد قام الفريق المختص بإعداد دليل استرشادي إلدارة النفايات البلدية الصلبة لدول المجلس 
يتضمن جميع مواقع الردم، واساليب الردم، وجمع وتوزيع النفايات البلدية، واساليب معالجة مواقع 
الردم المغلقة والحالية. وتم إقرار الدليل في االجتماع السادس عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات 
البنية  تطوير  في  تساهم  التي  االهداف  بقية  العمل الستكمال  ويجري  اكتوبر 2012(.  )الرياض، 
التحتية والبيئة الحضرية. كما نظمت، في شهر مارس 2014، زيارة ميدانية إلى اليابان شارك فيها 
مختصون من الدول االعضاء في مجال البيئة الحضرية وتطويرها لالطالع على تجربتها في مجال 
ردم النفايات واستغالل مواقع الردم في مشاريع تطوير البيئة الحضرية في دول المجلس. ويجري العمل 

من خالل الفريق المختص على اعداد ادلة استرشادية في مجال ادارة النفايات المتكاملة.
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ثالثًا: إعداد إسرتاتيجية موحدة للعمل البلدي 
تم إعداد رسالة موحدة للعمل البلدي تنص على خدمات بلدية متميزة بما يحقق تنمية متوازنة   •
شاملة، تساهم في تحسين المستوى المعيشي للسكان من خالل مشاركة فاعلة للمواطنين 
دارة المرافق البلدية وفقًا ألعلى معايير الجودة  وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتخطيط واإ

واألداء المهني.

البلدية بما  التالي “التميز في الخدمات  تم إعداد الرؤية العامة للعمل البلدي وفق النص   •
يحقق تنمية متوازنة ومستدامة تفوق أفضل الممارسات العالمية”.

تتسم  البلدي  للعمل  موحدة  إستراتيجية  إعداد  أجل  من  المختص  الفريق  عمل  ويتواصل   •
بالواقعية والقابلية للتنفيذ والقياس.

       وقد تمت الموافقة على الفترة الزمنية لإلستراتيجية الموحدة للعمل البلدي إلى عام 2015، وعلـى 
القيم التـي تقـوم عليها االســتراتيجية الموحدة للعمــل البلدي، مع التأكيد على الهوية الخليجية، ونقل 
المعرفة بين البلديات، وتعزيز المصلحة الخليجية المشتركة. ولقد صدر قرار اللجنة الوزارية المختصة 
بشأن تنفيذ االستراتيجية الموحدة للعمل البلدي بحيث تضع كل دولة عضو ما تراه من اهداف مرحلية 

تساهم في تحقيق االهداف التي تم اعتمادها في استراتيجية العمل البلدي.

رابعًا: املرافق الخدمية على الطرق السريعة التي تربط دول املجلس
       فيما يتعلق بتطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة التي تربط الدول االعضاء، تم تحقيق 

ما يلي :

وسبل  احتياجاتها  وتحديد  السريعة  الطرق  على  الخدمية  للمرافق  الحالي  الوضع  تقييم    •
تحسينها.

توحيد المعايير التخطيطية الختيار مواقع المرافق الخدمية.  •

توحيد اللوحات اإلرشادية التي توضح مواقع المرافق.  •

وضع التصور الالزم لتوفير استراحات على الطرق السريعة للشاحنات.  •

إعداد دليل استرشادي لمعايير تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة في دول مجلس   •
التعاون، والذي أقرّه االجتماع السادس عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات )الرياض، 
البحرين،  )مملكة  والثالثين  الثالثة  دورته  في  االعلى  المجلس  واعتمده   ،)2012 اكتوبر 



262 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م

الدليل،  التي تم إقرارها في  المعايير  تنفيذ  العمل على مراجعة  ديسمبر 2012(. ويجري 
وتحويله من دليل استرشادي إلى دليل اجراءات الزامي. ويعمل الفريق المختص على تطبيق 
المعايير الواردة في الدليل االسترشادي على جميع المرافق الخدمية. كما قامت بعض الدول 

األعضاء بإعتماد الدليل كإطار عام الزامي.

خامسًا: إعداد الكوادر الوطنية الخليجية يف مجال العمل البلدي 
        تعمل الدول االعضاء على إعداد الكوادر الوطنية الخليجية في مجال العمل البلدي من خالل 
انشاء مركز تدريب بلدي موحد مقره دولة الكويت، مع االستفادة من مركز التدريب البلدي في مملكة 

البحرين. ويجري العمل في هذا االطار وفق ما يلي:

العمل على إعداد تصور متكامل لتفعيل مركز التدريب والذي مقره دولة الكويت.  •

وضع أهداف عامة ومجاالت تعاون مشتركة في مجال التدريب البلدي.  •

العمل على إعداد الئحة تدريب موحدة لدول مجلس التعاون.  •

        ولقد نظم مركز التدريب بدولة الكويت مجموعة من البرامج، منها برامج متخصصة في إدارة 
النفايـات. كمـا تم تنفيذ مجموعــة اخـرى من البرامج التخصصيـة، ومنها :

تنظيم ورشة عمل الخدمات اإللكترونية في مجال العمل  البلدي،  سبتمبر 2012م.   •

تنظيم ورشـة عمـل أنســنة المـدن في الرياض، اكتوبر 2012م.  •

الخدمات الصحية واألغذية الفاسدة، نوفمبر 2012م.  •

تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة، فبراير2013م.  •

تنظيم ورشة مختبرات الجودة في المشروعات اإلنشائية، ابريل 2013م.  •

تنظيم ورشة النفايات البلدية في سلطنة عمان في يوليو 2013.  •

تنيظ ورشة عقود النظافة في بلديات دول المجلس في مارس 2014.  •

تنظيم ورشة استراتيجية العمل البلدي في مارس 2014.  •

تنظيم ورشة االعمال المساحية في نوفمبر 2014.  •

تنظيم ورشة تدوير النفايات البلدية الصلبة في ديسمبر 2014.  •



 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م263 

عقد ورشة النفايات االلكترونية في مايو 2014.  •

ولقد أكدت اللجنة الوزارية على تفعيل العمل في مركز التدريب البلدي بدولة الكويت والذي يساهم 
في تطوير كوادر خليجية مؤهلة في مجاالت العمل البلدي المختلفة، وخلق فرص تدريبية تتناسب 

واالحتياجات الفعلية.

سادسًا: األدلة االسرتشادية
       في مجال إعداد األدلة االسترشادية التي تسهم في التقريب بين األنظمة واللوائح المنظمة للعمل 
البلدي وصواًل لتوحيد األنظمة واللوائح والقوانين المنظمة للعمل البلدي في دول مجلس التعاون، تم 

إنجاز ما يلي:

)1( الدليل االسترشادي للمحافظة على التراث العمراني والمعد من دولة قطر : تم اعتماد هذا 
الدليل من مقام المجلس األعلى في دورته التاسعة والعشرين )مسقط، ديسمبر 2008(. 
ويعّرف الدليل اإلرث العمراني والمدن والقرى ذات األبعاد التاريخية أو التراثية، مع وضع 
وتوثيق  التاريخي،  والتراث  المعماري  اإلرث  على  المحافظة  تكفل  التي  الثابتة  السياسات 
جميع المباني التاريخية والتراثية، بما يسهم في وضع آليات وبيانات وخطط موحدة ألساليب 
أعمال الصيانة والترميم واإعادة البناء لألبنية التاريخية والتراثية، مع تحديد األسس والمعايير 

الخاصة بتسجيل وتصنيف التراث العمراني وأسس ومعايير المحافظة عليه.

)2( الدليل االسترشادي لوحدة أعمال ونظم البناء والمعد من سلطنة عمان : تم اعتماده من 
مقام المجلس األعلى في دورته التاسعة والعشرين )مسقط، ديسمبر 2008(. وللدليل أهمية 
كبيرة في توحيد األنظمة واللوائح المنظمة ألعمال البناء في دول المجلس، وتوفير المعلومات 
والبيانات للقطاع الخاص، لما يتضمنه من تحديد اشتراطات معمارية وفنية، واشتراطات 
جراءات مراقبة  فنية خاصة الستخدام ذوي االحتياجات الخاصة، كما يتضمن اشتراطات واإ

تنفيذ المباني.      

تم   : البحرين  مملكة  من  والمعد  تحصيلها  البلـدية وطرق  للرسـوم  االسـترشـادي  الدليل   )3(
اعتماده من مقـام المجلس األعلى في دورته الثالثين )الكويت، ديسمبر 2009(. ويسهم 
الدليل في تحديد الرسوم المقررة على المباني الســكنية واالســتثمارية ورســوم التراخيص على 
البنـاء، والهــدم، واإعـادة البنـاء، ورسوم إشغاالت الطرق العامة، كما يسهم في تحديد الرسوم 
البلدية في كل دولة من الدول األعضاء، وتحديد آليات تقييم الرسوم البلدية، وتحديد القوانين 

وأنظمة رسوم البلدية وطرق تحصيلها.
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)4( الدليل االسترشادي إلنشاء المراصد الحضرية والمعد من المملكة العربية السعودية: تم 
اعتماده من مقام المجلـس األعلـى في دورته الثـالثين )الكويت، ديسمبر 2009(. ويكتسب 
الدليل أهميـة كبيرة في تحديد مؤشرات الرصد الحضري، واألهداف العامة إلنشاء المراصد 
الحضرية، والدور المنشود من المراصد الحضرية، ووضع مؤشرات بإستعماالت األراضي، 
والزيادة السنوية للسكان، ومؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتحديد مؤشرات البنية 
التحتية والنقل والبيئة، والمؤشرات المحلية. كما يتضمن الدليل مؤشرات خاصة بمجتمع مدن 
المعرفة، والتي تتعلق بعدد مستخدمي خدمة اإلنترنت والهاتف المحمول والصحف اليومية.

)5( الدليل االسترشادي للمعايير والمواصفات الخاصة باللوحات اإلعالنية والمعد من دولة 
قطر : تم اعتماده من مقام المجلس األعلى في دورته الحادية والثالثين )ابوظبي، ديسمبر 
2010(، ويتضمن وضع معايير تسهم في المحافظة على األمن والسالمة العامة، وعدم 

إعاقة حركة المرور، وتحسين المنظر العام للطرق.

      ويجري العمل مع ضباط االتصال في مجال العمل البلدي بشأن تحويل االدلة االسترشادية إلى 
ادلة الزامية تساهم في تطوير العمل البلدي، والعمل على تطبيق ما تتضمنه من معايير من خالل 

اللجان المعنية.

سابعًا: املشاريع املشرتكة
       يجري العمل على استحداث أهداف جديدة للعمل البلدي المشترك بعد أن تحقق العديد من 
األهداف السابقة، ومن ذلك إعتماد كود البناء السعودي كدليل استرشادي حتى االنتهاء من إعداد كود 

بناء خليجي، واعتماد الكود السعودي كأساس لكود البناء الخليجي.

ثامنًا : تجميل املدن الخليجية
       عقدت اللجنة المشكلة من المختصين في الدول االعضاء في مجال تجميل المدن، ثالثة 
اجتماعات، تم خاللها وضع مجموعة من األهداف المحددة وفق جدول زمني ومراحل عمل، من 
أهمها تحديد دور العمـل البلـدي في مجال تجميل المدن، وزيادة مساحة الرقعة الخضراء، وتشجير 

الطرق الدولية بين الدول األعضاء.

       كما تم اعتماد الدليل االسترشادي لتجميل المدن والبلديات في دول المجلس في الدورة الرابعة 
والثالثين للمجلس األعلى )الكويت، ديسمبر 2013(. ويجري العمل على تنفيذ الدليل االسترشادي 

في بلديات دول المجلس.
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تاسعًا : قواعد املعلومات البلدية
       تم انجاز موقع قواعد المعلومات البلدية بدول المجلس، ليكون رافدًا لتوثيق القرارات واالنجازات 
في مجال العمل البلدي المشترك، وتوثيق جميع اعمال اللجان الفنية. ويجري العمل لتطوير الموقع 
الموقع  العمل على استكمال هذا  المشترك. كما يجري  البلدي  للعمل  الكترونية موحدة  ليكون بوابة 
بالتعاون مع القطاع الخاص وتعميم الفائدة على جميع المتعاملين مع العمل البلدي في دول المجلس. 
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الفصل الثامن
العمل املشرتك يف جمال اإلسكان

األهداف
       يتولى التخطيط لجهود التعاون المشترك في مجال اإلسكان لجنة مكّونة من أصحاب السـمو 
والمعالـي الـوزراء المعنيين بشـئون اإلسـكان في دول مجلس التعاون، ولجنة الوكالء، باإلضافة إلى 
اللجنة الفنية المعنية بشئون اإلسكان والتي تتولى إعداد التوصيات الالزمة بشـأن التعاون في مجال 

العمل اإلسكاني المشترك. ولقد أقّرت اللجنة الوزارية عددًا من األهداف، تتمثل فيما يلي :

* توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء. 

* التدريب وتبادل الخبرات.

* توحيد أسلوب تصنيف المقاييس، وتوحيد إجراءات التسجيل والترخيص للمهندسين. 

* تطوير قواعد المعلومات اإلسكانية.

* المحافظة على التراث العمراني التقليدي في تصاميم المشاريع السكنية.

* إعطاء األولوية في مشاريع اإلسكان لمواد البناء المصنفة في دول المجلس.

* تنظيم الزيارات بين الدول األعضاء لمشاريع اإلسكان المختلفة وتبادل المعلومات في مجال 
العمل اإلسكاني المشترك والسياسات اإلسكانية المطبقة في الدول األعضاء.

* تنظيم العديد من ورش العمل المشتركة.  

اإلنجازات

       في ضوء األهداف المشار إليها، وخالل السنوات الماضية تمكنت دول مجلس التعاون من 
إنجاز ما يلي في مجال اإلسكان :

* االستفادة من خبرات المكاتب االستشارية والهندسية والمقاولين الخليجيين واالستعانة بهم 
جراءات موحدة في  في مشاريع اإلسكان في دول المجلس، وذلك من خالل وضع نظم واإ
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مجال تصنيف المكاتب الهندسية واالستشارية والمقاولين.

أحسن  ليشمل  والبحوث  الدراسات  ألفضل  التشجيعية  الجائزة  نطاق  توسيع  على  العمل   *
وتم  المجلس.  دول  لمواطني  إسكاني  مشروع  وأحسن  نموذجية  منطقة  او  لمدينة  تصميم 

تشكيل لجنة مختصة من ممثلي الدول األعضاء لمتابعة تفعيل العمل بالجائزة.

* إضافة عدد من المجاالت التي يتضمنها برنامج الزيارات للمشاريع اإلسكانية بين الدول 
ليشمل سياسات تشجيع أطر التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وتم وضع 

جدول زمني لبرنامج الزيارات الميدانية.

* يجري العمل على إعداد تصور متكامل وفق توجهات عالمية متطورة في شأن نظام الرعاية 
السكنية في دول المجلس.

* إضافة عدد من البنود على قواعد المعلومات اإلسكانية، ومن ذلك إضافة بند للمشاريع 
ضافة قاعدة للمؤشرات اإلسكانية الرئيسة، ووضع  المشتركة بين القطاعين العام والخاص، واإ
معايير محددة للمشاريع المتميزة. وقد تم تعميم تلك المعايير على الدول األعضاء تمهيدًا 

الختيار أفضل المشاريع اإلسكانية المتميزة لالستفادة من تلك التجارب.

* يجري العمل على إقرار مجموعة من البرامج التخصصية في مجال اإلسكان لتأهيل الكوادر 
الخليجية في هذا المجال وفقًا لحاجة العمل.

* تم إقرار مجموعة من أهداف العمل اإلسكاني المشترك، ويجري حصر تجارب الدول في 
هذه المجاالت، ومنها : 

أ . إعداد دليل استرشادي لتصنيف وتسجيل المكاتب االستشارية.

ب. تفعيل ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع اإلسكانية.

ج. توحيد جهود البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية.

المستدامة،  الحضرية  والتنمية  اإلسكانية  لالستراتيجية  مراجعة  إعداد  على  العمل  يجري   *
والعمل على وضع أهداف استراتيجية للعمل االسكاني المشترك. 

* يجري إعداد الدليل االسترشادي لتصنيف شركات المقاوالت في مجال اإلسكان. 

* تم تنفيذ المرحلة الرابعة من قواعد المعلومات اإلسكانية وفق مراحل العمل التي تم تحديدها. 
العامة من موقعه  المعلومات االسكانية إلى األمانة  العمل على نقل موقع قواعد  ويجري 
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الحالي في مملكة البحرين، والعمل على تطويره وتحديثه وادخال قواعد معلومات جديدة في 
مجال االسكان، وكذلك ادخال اللغة االنجليزية لبعض قواعد المعلومات.

* طلبت جامعة الدول العربية تجربة دول المجلس في مجال إعداد قواعد المعلومات اإلسكانية 
لالستفادة منها. 
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الفصل التاسع
العمل الشبابي املشرتك 

األهداف
       يهدف العمل الشبابي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحقيق عدد 

من األهداف أبرزها:

والتواصل  المشتركة  اللقاءات  تنظيم  المجلس من خالل  أبناء دول  بين  التواصل  تحقيق   *
اإللكتروني.

* تحقيق المساواة بين أبناء دول المجلس.

* تنسـيق المواقف بين أبناء دول المجلس في المحافل الدولية.

* تشـجيع الدراسات والبحوث في مجاالت الشـباب والرياضة.

* التعاون مع المنظمات والمجموعات اإلقليمية والدولية.

* وضع أطر عمل مشـتركة في مجال الشـباب والرياضة والمجال الكشفي.

* وضع لوائح عمل مشـتركة موحدة.

والمؤسسات  واألجهزة  اإلدارات  في  واالختصاصات  والهياكل  واألطر  المسميات  توحيد   *
الشبابية والرياضية.

* تحقيق إستراتيجية موحدة للعمل المشـترك.

* تشجيع الشباب على المشاركة في إتخاذ القرار من خالل تنفيذ استراتيجية رعاية الشباب، 
ووضع االنشطة والبرامج.

* تنفيذ انشطة متخصصة لتقييم وتطوير البرامج واالنشطة لشباب دول المجلس.

مجاالت العمل الشبابي والكشفي املشرتك
       يأخذ العمل المشترك في المجال الشبابي والمجال الكشفي حيزًا بارزًا في مسـيرة المجلس نحو 
التكامـل والتعاون، ويشـمل هذا العمـل ثالثة مجاالت رئيسة هي : العمل الشبابي والعمل الكشفي وعمل 
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المرشدات، تسير من قبل لجان متخصصة من الدول األعضاء هي :

)1(  لجنة وزراء الشباب والرياضة : ويتفرع عنها خمس لجان مساعدة هي : لجنة الوكالء، 
الرياضة  ولجنة  القادة،  واإعـداد  التدريب  ولجنة  الشبابية،  اللجنة   : التالية  الفنية  واللجان 

للجميع، ولجنة جمعيات بيوت الشباب.

)2( لجنة رؤساء الجمعيات والهيئات الكشـفية : ويتفرع عنها لجنتين مساعدتين هما : اللجنة 
الفنية الكشفية، ولجنة التدريب والبرامج وتنمية المجتمع.

)3( لجنة المرشدات : ويتفرع منها لجنة مساعدة هي لجنة التدريب والبرامج.

اإلنجازات يف مجال العمل الشبابي املشرتك 
       خالل األعوام الماضية، وتحقيقًا لألهداف التي وضعتها دول مجلس التعاون في مجال العمل 

الشبابي المشترك ، تم التوصل إلى العديد من اإلنجازات منها:

)1(  إطار العمل المشترك

المبادئ والمرتكزات  الشباب والرياضة وهو يحدد  المشترك في مجال  العمل  إقرار إطار  تم       
الشباب  رعاية  إستراتيجية  إعداد  وتم  ومساراتها،  الشبابي  العمل  توجهات  ترسم  التي  والمنطلقات 
المشتركة  للنشاطات  التنفيذية  التصورات  متضمنًا  المشترك  الكشفي  العمل  إطار  واعتمد  الموحدة. 
واألسس التي تنظم العالقات فيما بين الجمعيات والهيئات الكشفية. كما تم العمل بالمناهج الكشفية 
لكل مراحل الكشافة، وأقر مبدأ المساواة في معاملة أبناء دول المجلس الموجودين في أية دولة منها 

معاملة أبناء الدولة نفسها في االستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية.

 )2(  البرامج واألنشطة

       ُينظم سنويًا عدد كبير من اللقاءات والمهرجانات والمعارض الفنية ومعسكرات العمل واللقاءات 
االجتماعية والعلمية والكشفية واإلعالمية والثقافية، والعديد من الدورات والندوات. وتقام هذه البرامج 
واألنشطة بالتناوب بين الدول األعضاء، حيث ينظم سنويًا ما ال يقل عن ستين نشاطًا. وينفذ على 
والمهرجانات  والمعارض  المشترك،  الخارجي  العمل  العديد من معسكرات  الخارجي  التمثيل  مستوى 
الثقافية، والرحالت الكشـفية والعلمية، ورحالت بيوت الشـباب، والمشاركات الرياضية الخارجية. كما 

يجري التعاون مع المنظمات والمجموعات اإلقليمية والدولية لتنفيذ العديد من األنشطة المشتركة.

واالختصاصات  والهياكل  واألطر  المسميات  توحيد  استكمال  على  حاليًا  العمل  ويجري        
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في اإلدارات واألجهزة والمؤسسات الشبابية، إضافة إلى وضع استراتيجية رعاية الشباب في إطار 
استراتيجية التنمية الشاملة في دول المجلس.   

       وتنفيذًا لقرار المجلس االعلى في دورته الثالثة والثالثين )مملكة البحرين، ديسمبر 2012( 
األول  المؤتمر  العامة  االمانة  نظمت  قدراتهم،  وتنمية  مواهبهم  وصقل  بالشباب  باالهتمام  الخاص 

للشباب “ نمو وارتقاء “، في 21 نوفمبر 2013، الذي تضمن المحاور اآلتية:

ـــ مجلس التعاون وطموحات الشباب.

ـــ الصحة والرياضة وصناعة الترفيه.

ـــ بناء المجتمع والمبادرات الشبابية.

ـــ األمن في عيون الشباب.

ـــ سياسات التعليم والتدريب واالبتكار.

ـــ التوظيف وبناء المهارات.

       وقد شارك في المؤتمر المسؤولون بالوزارات واألجهزة المعنية بالشباب، ووزارات التربية والتعليم 
والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون االجتماعية والداخلية، كما شارك في المؤتمر أكثر من 800 
شاب وشابة من جميع الدول األعضاء في مجلس التعاون ممن يمثلون الفئة العمرية 18 إلى 30 
عامًا. وقد كان للجهود التي بذلتها الوزارات واألجهزة المعنية بالشباب أبلغ األثر في تحقيق المؤتمر 

لألهداف المرجوة. وتبنى المؤتمر عددًا من التوصيات المهمة، وفق ما يلي : 

1. إنشاء مجلس خليجي للمبادرات الشبابية على مستوى دول مجلس التعاون، يتكون من 
الخليج  لدول  التعاون  المجلس، وبرعاية مجلس  الشباب من مواطني دول   مجموعة من 

العربية. 

دول  مستوى  على  الناجحة  الشبابية  التجارب  من  االستفادة  تعميم  أهمية  على  التأكيد   .2
المجلس . واالستفادة من تجارب عالمية ناجحة، ومنها تجربة سفينة شباب العالم وتحويلها 

إلى تجربة خليجية بمشاركة شباب دول المجلس.

تلك  وتوثيق  المبادر  الخليجي  للشباب  المعنوي  الدعم  تحقق  بيئة مجتمعية  أهمية خلق   .3
المبادرات على المستوى الرسمي والمجتمعي، وحفظ حقوق المبادرة من الشباب الخليجي.
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من  تبدأ  محددة  مراحل  وفق  الشبابية  والمبادرات  للمشاريع  خارطة طريق  أهمية وضع   .4
والمبادرات  المشاريع  مجال  في  عديدة  أفكار  لتوليد  مناسبة  بيئة  وخلق  األفكار  اختيار 
االستفادة من  المناسبة مع  األفكار  بلورة وتنفيذ  تساهم في  الشبابية، ووضع خطط عمل 
الطاقات الشبابية على مستوى المدارس والجامعات، ومن ثم اختيار المشروع أو المبادرة 

الناجحة، مع أهمية إيجاد التكريم الالزم للمبادرات الناجحة وتوثيقها.

    وقد عرضت األمانة العامة التقرير والتوصيات على مقام المجلس األعلى الموقر في دورته  
الرابعة والثالثين )الكويت، ديسمبر 2013م(، وأصدر القرار اآلتي :

الخاص  المجلس األعلى  تنفيذ قرار  لمتابعة  العامة  التي تقوم بها األمانة  الجهود  مباركة   •
باالهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم.

تكليف اللجان الوزارية في مجلس التعاون بالنظر في التوصيات واآلراء األولية للشباب، كل   •
فيما يخصه، وتتولى كل لجنة وضع اآلليات التنفيذية لما يمكن تطبيقه في إطار مجلس 

التعاون.

النشاطات  بتكثيف  المجلس  دول  في  الشباب  شئون  عن  المسئولة  األجهزة  على  التأكيد   •
أولويات  وفق  والفعاليات  البرامج  اختيار  على  التركيز  مع  المشتركة،  الشبابية  والفعاليات 

واهتمامات الشباب.

في  والمتوسطة  الصغيرة  الشباب  لمشروعات  اإلعمال  ريادة  لدعم  صندوق  إنشاء  دراسة   •
دول المجلس، والتعاقد مع جهة متخصصة لوضع آليات عمل الصندوق، والرفع بذلك إلى 

المجلس الوزاري في دورته القادمة. 

إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي شامل يخاطب الشباب في مجلس التعاون، ويكون قناة تواصل   •
دائمة بين الشباب واألمانة العامة لمجلس التعاون، على أن يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية 

لرصد المشروعات والمبادرات الشبابية الخليجية الرائدة.

تستمر األمانة العامة وبشكل دائم في تنظيم مؤتمرات وورش عمل دورية تتناول اهتمامات   •
الشباب وتطلعاتهم.

تأسيس برنامج دائم لشباب مجلس التعاون، بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز القيم االيجابية وروح   •
القيادة والمساهمة في العمل  اإلغاثي و اإلنساني. 

تتولى األمانة العامة اإلشراف على متابعة تنفيذ ذلك مع الجهات المعنية في دول المجلس.  •
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ديسمبر  )الكويت،  والثــالثين  الرابعـة  االعلى في دورته  المجلـس  قــرار  تنفيذ  متابعة      وفي ظل 
لمجلس  العامة  األمانة  قدراته، نظمت  بالشـباب وصقل مواهبهم وتنمية  باإلهتمام  الخاص   )2013
التعاون أربع ورش شبابية : األولى في مسقط تحت عنوان “العمل والتوظيف وبناء المهارات”، والثانية 
والثالثة في  الترفيه”،  “الصحة والرياضة وصناعة  المتحدة تحت عنوان  العربية  باإلمارات  في دبي 
الكويت تحت  دولة  والرابعة في  الشبابية”،  والمبادرات  المجتمع  “بناء  “تحت عنوان  البحرين  مملكة 
عنوان “مجلس التعاون والمواطنة الخليجية”. وسوف تعقد الورشة الخامسة في دولة قطر وعنوانها 
“سياسات التعليم واالبتكار”، والسادسة في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان “األمن في 
عيون الشباب”. وقد حرصت االمانة العامة على اقامة هذه الورش مستعينة بفئات متميزة من الشباب 
والخبراء، ومعتمدة على آلية للتشجيع على المناقشة والحوار، وتوفير االجواء المناسبة للتواصل مع 
الشباب. وترى االمانة العامة من واقع الفعاليات التي تمت والنتائج التي توصلت إليها الورش وادوات 
التقييم التي استخدمتها لقياس آراء المشاركين، ان هذه الورش قد نجحت فعاًل في تحقيق الكثير من 
األهداف التي تضمنها قرار المجلس االعلى. وبعد دراسة التوصيات والتطلعات الشبابية، تم التوصل 

إلى عدد من النتائج، من أهمها :

1. حظت ورش العمل بتقدير كبير من قبل الشباب إلهتمام القادة بهم وبتطلعاتهم.

2. ان االلتزام بتفنيذ تطلعات واهتمامات الشباب، يمثل موقفًا ساميًا وجلياًل من مقام المجلس 
االعلى الموقر.

3. هناك رغبة صادقة وملحة لدى الشباب في اهمية استمرار االمانة العامة في عقد مثل 
هذه الفعاليات.

4. لمست االمانة العامة لدى الشباب تخوفًا من أن آرائهم ومقترحاتهم لن تؤخذ مأخذ الجد، 
مما يتطلب اتخاذ خطوات عملية.

تنفيذ  متابعة  اإلعضاء  الدول  في  بالشباب  المعنية  الجهات  من  العامة  االمانة  طلبت   .5
توصيات الشباب.

6. حرصت االمانة العامة أن تكون اللجان الوزارية المعنية شريكًا لها منذ المرحلة األولى في 
التخطيط ثم التنفيذ.

      خلصت االمانة العامة إلى ان هناك العديد من البرامج واللقاءات والمبادرات الشبابية المشتركة 
التي يمكن ان تباشر االمانة العامة في تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة في دول المجلس.
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 )3(  النظم والتشريعات

       في مجال النظم والتشريعات، تم تحديد مرتكزات النشاط الشبابي والرياضي في دول المجلس 
)1983(، وأقّر إطار العمل الشبابي المشترك في مجال الشباب والرياضة 1996، واألطر التنفيذية 
واالختصاصات  والهياكل  واألطر  المسميات  من  عدد  توحيد  تم  كما  المشترك.  الشبابية  لألنشطة 
تشجيع  تشريعات  وأصدرت  المجلس،  بدول  والرياضية  الشبابية  والمؤسسات  واألجهزة  اإلدارات  في 
لهم،  حوافـز  وتقديم  الشـباب  من  والمـوهـوبين  الخاصة،  اإلحتياجات  وذوي  والمبدعين،  المبتكرين، 

ومنحهم براءات االختراع.

)4(  التواصل الثقافي واالجتماعي الخليجي

اللقاءات  من  العديد  تنظيم  تم  المجلس،  دول  بين  واالجتماعي  الثقافي  التواصل  مجال  في       
والمهرجانات الفنية ومعسكرات العمل واللقاءات االجتماعية والعلمية واإلعالمية والثقافية والتي شملت 

ألوفًا من المشاركين فضاًل عن تأثيرها غير المباشر على كل فئات مجتمع دول مجلس التعاون.

)5(  التواصل مع المجتمعات العربية والدولية

       في مجال التواصل مع المجتمعات الدولية، تمت المشاركة في العديد من اللقاءات والمهرجانات 
الثقافية والعلمية والفنية مثل المهرجـان الثقافي في طوكيـو )1986(، ومعرض المبتكرات العلمية في 
فرنسا )1995(، والمهرجان الثقافي في فرنسا )1998(، والزيارة العلمية إلى الصين، ولقاء شباب 
دول المجلس مع أقرانهم من شباب دول العالم في جمهورية المجر خالل أكتوبر 2008م، ومعسكر  
العمل في فنلندا )2011(، ولقاء شباب دول مجلس التعاون مع اقرانهم شباب دول العالم في جمهورية 

تركيا خالل شهر يونيو 2013م.

     كما ازداد االهتمام بإقامة معسكرات العمل وخدمة البيئة والمجتمع في الدول العربية، حيث 
تم تنظيم سـتة معسكرات في كل من الصومال )1985(، والسـودان )1986(، وسوريا )1993(،  
ومصر )1995(، ولبنان )1999(، واألردن )2001(.  ولقد نفذ من خاللها عدد من المشاريع مثل 
التشجير وتمهيد الطرق الزراعية وبناء غرف للدراسة ومد شبكات للمياه ومراكز تدريب الفتيات على 

الخياطة والتطريز وترميم المدارس والمراكز العلمية والمرافق الشبابية.

الشباب، وذلك لالطـالع  العاملة في مجاالت  الدولية واالقليمية  المنظمات       تم حصر جميع 
على تجاربهم وما تقوم به تلـك المنظمـات من انشـــطة وبرامج شـبابية. كما تم تدشين موقع للتواصل 

االجتماعي للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس.
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)6(  تأهيل الكوادر والخبرات

      في مجال تأهيل الكوادر والخبرات، تمت زيادة المشاركة في الدورات التدريبية التي تنظمها 
لجنة التدريب والندوات وورش العمل التي تقام خالل تنظيم الفعاليات الشبابية، وأمكن إيجاد أعضاء 

مؤهلين في اللجان الفنية ممن لديهم الخبرة والمهارة الالزمة.
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الفصل العاشر
العمل الرياضي املشرتك

البدايات واملرتكزات واألهداف
      حظي العمل الرياضي المشـترك باهتمام دول المجلس منذ السنوات األولى لقيام المجلس، حيث 
عقد أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان األولمبية بدول مجلس التعاون اجتماعهم األول بمقر 
األمانة العامة بالرياض يومي 20 و 21 ربيع األول 1403هـ الموافق 24 و 25 ديسمبر 1983م، 
بحضور جميع رؤساء اللجان األولمبية بدول المجلس. وفي هذا الوقت المبكر من نشأة المجلس وضع 
رؤساء اللجان األولمبية المرتكزات التي يقوم عليها هذا العمل والمنطلقات التي يعتمدها في سبيل دعم 
مسيرة العمل المشترك والنهوض بقطاع الرياضة في دول المجلس. وقد تضمنت هذه المرتكزات اآلتي: 

)1( دور الرياضة في تحقيق المشاركة وغرس المواطنة والوعي.

)2( أهمية األنشطة الرياضية ولقاءات الشباب الرياضية في تحقيق األهداف التي قام من 
أجلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

)3( دور اإلعالم الرياضي في تحقيق األهداف المذكورة.

والجامعية،  المدرسية  اإلجازات  توحيد  من خالل  والتربوية،  التعليمية  المؤسسات  دور   )4(
اللقاءات الرياضية بين شباب دول المجلس واالهتمام بالرياضة في المدارس  في تكثيف 

والجامعات.

)5( العمل الجماعي الرياضي بدول مجلس التعاون.

األهداف
* المساهمة في تحقيق األهداف األساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خالل 

األنشطة األولمبية.

* تحقيق التنسيق والتكامل والتعاون والترابط بين دول المجس في المجال الرياضي انطالقًا 
من مرتكزات العمل المشترك بدول مجلس التعاون.

* وضع إستراتيجية عامة لتطوير الرياضة بدول مجلس التعاون.
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القارية  واالجتماعات  المؤتمرات  في  المجلس  دول  بين  المواقف  وتوحيد  الجهود  تنسيق   *
والدولية.

* العمل على االرتقاء بالمستوى الفني لأللعاب الرياضية في حدود القواعد التي تضعها اللجنة 
األولمبية الدولية واالتحادات الدولية لمختلف األلعاب الرياضية.

أدائها ونشرها  التعاون ورفع مستوى  الرياضية في دول مجلس  * تشجيع ممارسة األلعاب 
وتطويرها وذلك في حدود النظم بمجلس التعاون واللجنة األولمبية الدولية واالتحادات الدولية 

لمختلف األلعاب الرياضية وهذا النظام.

لدول  الرياضية  الهوية  الرياضية والحفاظ على  الروح  بالمبادئ األولمبية ونشر  التعريف   *
المجلس.

المؤتمرات  وعقد  والبطوالت  الدورات  قامة  واإ والبطوالت  المسابقات  تنظيم  على  اإلشراف   *
الرياضية بين الدول األعضاء.

* إصدار النشرات والكتيبات الخاصة بتطوير األلعاب الرياضية والعمل على توزيعها على 
أوسع نطاق في الدول األعضاء، وعقد المؤتمرات والندوات بالدول األعضاء لبحث إمكانية 

التحديث والتطوير. 

* تشجيع البحوث العلمية المرتبطة بالرياضة وتنظيم مسابقاتها.

* تطوير السياسات اإلعالمية والتنسيق في المجال الرياضي وتنمية الموارد المالية.

* العمل على االستفادة من المراكز الرياضية المتخصصة والمختبرات الطبية وخلق شراكة 
فاعلة مع وسائل اإلعالم الرياضية وتسخيرها في تطوير الحركة الرياضية بدول المجلس.

* العمل على االستفادة من مراكز إعداد القيادات الرياضية في مجاالت التدريب والتحكيم 
واإلدارة واإلعالم والتسويق وخالفه.  

تنظيم العمل الرياضي املشرتك 
أواًل : مجلس رؤساء اللجان األولمبية 

      يتألف من أصحاب السمو والمعلي رؤساء اللجان األولمبية األعضاء بمجلس التعاون أو من 
ينوب عنهم وتكون رئاسة لرئيس اللجنة األولمبية التي تتولى رئاسة الدورة العادية األخيرة للمجلس 
األعلى لمجلس التعاون. وهو السلطة الُعليا للعمل المشترك في المجال الرياضي بدول مجلس التعاون 
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مع التاكيد على أن هناك عالقة تنسيق وتناسق بينه وبين المؤسسات الحكومية القائمة على أمور 
الشباب والرياضة. ويختص مجلس رؤساء اللجان  األولمبية بما يلي :

ـ تنفيذ قرارات المجلس األعلى والمجلس الوزاري ذات الشأن.

ـ النظر في قضايا العمل المشترك في المجال الرياضي بدول مجلس التعاون.

ـ وضع اإلسـتراتيجيات وسياسات العمل المشترك في المجال الرياضي بدول مجلس التعاون.

الرياضي بدول  المجال  المشترك في  العمل  التوصيات والتقارير والدراسات ولوائح  ـ إعتماد 
مجلس التعاون المرفوعة من المكتب التنفيذي واألمانة العامة.

ـ إعتماد أسس التعامل مع المنظمات الرياضية األخرى.

ـ تفويض المكتب التنفيذي بوضع اللوائح والقواعد الالزمة لتنفيذ أحكام النظام األساسي للعمل 
المشترك في المجال الرياضي وتطبيقها.

ثانيًا : المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان االولمبية 

       يتكون المكتب التنفيذي من أعضاء دائمين يمثلون اللجـان األولمبية في دول المجلس، ويجتمع 
مرتين في العام لإلعداد والتحضير الجتماعات رؤساء اللجان األولمبية، كما يعقد اجتماعا مشتركا 
للتنسيق في وضع جداول البطوالت السنوية وإلمكان تطوير  التنظيمية كل عام  مع رؤساء اللجان 
األنشطة الرياضية. ومن بين اختصاصات المكتب التنفيذي : متابعة تنفيذ القرارات والتوصـيات التي 
تصدر عن رؤساء اللجان األولمبية بدول المجلس، والتعريف بالمبادئ األولمبية ونشر الروح الرياضية 
والحفاظ على الهوية الرياضية لدول المجلس، و اقتراح الحوافز التي تمنح لتشـجيع القادة الرياضيين، 
ووضع المعايير التي تؤهل لذلك، واعتماد الموازنات والحساب الختامي للجان التنظيمية  لأللعاب 

قرار انتقال مقرات اللجان التنظيمية. الرياضية، واإ

ثالثًا : اللجنة التنظيمية لأللعاب الرياضية 

يجاد قاعدة للتنافس         رغبة في إيجاد آلية لتنظيم مختلف األلعاب الرياضية في دول المجلس واإ
لأللعاب  لجنة  تشكيل ست وعشرون  تم  بينها وضمانا السـتمرارها ونموها،  فيما  والتعاون  اإليجابي 

الرياضية، هـي: 

        اللجنة التنظيمية لالسكواش، واللجنة التنظيمية للجولف، واللجنة التنظيمية أللعاب القوى، 
واللجنة التنظيمية للبولنج، واللجنة التنظيمية للدراجات، واللجنة التنظيمية للكراتية، واللجنة التنظيمية 
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للتكوندو، واللجنة التنظيمية للرماية، واللجنة التنظيمية للمبارزة، واللجنة التنظيمية للتنس األرضي، 
واللجنة التنظيمية للسباحة، واللجنة التنظيمية للمعاقين، واللجنة التنظيمية للجمباز، واللجنة التنظيمية 
للسنوكر، واللجنة التنظيمية لرفع األثقال، واللجنة التنظيمية للجودو، واللجنة التنظيمية لكرة السلة، 
واللجنة التنظيمية لكرة الطائرة، واللجنة التنظيمية لكرة القدم، واللجنة التنظيمية لرياضة المرأة، واللجنة 
القدرة،  وسباقات  للفروسية  التنظيمية  واللجنة  اليد،  لكرة  التنظيمية  واللجنة  الطاولة،  لكرة  التنظيمية 
واللجنة  الهجن،  لسباقات  التنظيمية  واللجنـة  للشـراع،  التنظيمية  واللجنة  للمالكمة،  التنظيمية  واللجنة 

التنظيمية لرياضة الجميع، واللجنة التنظيمية للرياضات الجوية.

       تتشكل اللجنة التنظيمية عادة من ممثل واحد عن كل اتحاد أو جهة مشرفة على  اللعبة في 
دول المجلـس ومعتمدة من اللجنة األولمبية في الدولة  المعنية، ويرأس اللجنة ويتولى أمانتها ممثل 
االتحـاد الذي يستضيف مقر اللجنة،  كما تشارك األمانة العامة في أعمال اجتماعات اللجنة. وتسعى 
اللجان إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس في المجاالت الرياضية واألولمبية وتربية النشء، 
واالرتقاء  المجلس،  دول  في  اللعبــة  اتحـادات  بين  والرياضيــة  األخويـة  العـئالقــات  وتنميـة  وتوطيـد 
بمستوى اللعبة وتطويرها، وتوحيد ودعم مواقف االتحادات األعضاء في المجاالت العربية واإلقليمية 
والقارية والدولية. كما تسعى إلى تقوية الروابط والعالقات الرياضية بين االتحادات األعضاء ومختلف 
والقارية  واإلقليمية  العربية  المستويات  على  وذلك  للعبة  الرياضية  والمؤسسات  والهيئات  االتحادات 
والدولية، والتنسيق مع االتحادات التي لها عالقة ببرامج ونشاطات اللجنة، وتكوين واإعداد المنتخبات 
وتطبيق  للعبة  والدولي   والقاري  العربي  االتحادات  أهداف  وتحقيق  للمجلس،  المشتركة  الرياضية 

أنظمتها وتوطيد عالقة االتحادات األعضاء بها.

       وضمن هذه األهداف للجنة التنظيمية اقتراح الخطط العامة التي تنهض باللعبة وانتشارها في 
دول  المجلس، وبرامج المسابقات الودية والتنافسية واإلشراف على  البطوالت والمسابقات، وتشكيل 
اللجان الفرعية أو المؤقتة ووضع لوائحها وتحديد  مهامها، واقتراح وتعديل األنظمة واللوائح الخاصة 
باللعبة بما يتفق والنظم الدولية المعمول بها، والنظر في الشكاوي واالحتجاجات واالعتراضات المقدمة 
من االتحادات  األعضاء واألندية والفصل في المنازعات التي قد تنشأ بينها أو مع اللجان الفرعية، 
الدراسات  جراء  واإ والتحكيمية  التدريبية  والدورات  والندوات  والمؤتمرات  البطوالت  تنظيم  إلى  إضافة 
وتبادل المعلومات والخبرات بين االتحادات األعضاء في  مختلف مجاالت اللعبة. وتنظر اللجنة في 
قرار التقارير اإلدارية  االقتراحات المقدمة من االتحادات األعضاء واتخاذ ما يلزم بشأنها، ومناقشة واإ
المالية  للسنة  الميزانية   واقتراح مشروع  المنصرمة  المالية  للسنة  الختامي  والمالية والحساب  والفنية 

المقبلة، وغير ذلك من االختصاصات الواردة في نظام اللجان.
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      هذا ويتم تنفيذ ما يزيد على ستين نشاطًا رياضيًا من خالل هذه اللجان يجمع بين رياضيي 
دول المجلس في الرياضات األولمبية. إضافة إلى ذلك يتم تنظيم ألعاب مصاحبة لدورة كأس الخليج 

العربي لكرة القدم.

       وقد تم تنفيذ عدد من الدورات كما يلي : 

دورة األلعاب الشاطئية األولى لدول مجلس التعاون )مملكة البحرين، اكتوبر 2010(.  .1

دورة األلعاب الرياضية األولى لدول مجلس التعاون )مملكة البحرين، اكتوبر 2011(.  .2

الدورة األولى لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون )الكويت، مارس 2008(.  .3

الدورة الثانية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون )أبوظبي، مارس 2011(.  .4

الدورة الثالثة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون )البحرين، مارس 2013(.  .5

الدورة الرابعة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون )مسقط، مارس 2015م(.  .6

مكافحة املنشطات يف املجال الرياضي
المعنية بدول المجلس جميع اإلجراءات الالزمة بما يتفق مع االلتزام  * استكملت األجهزة 
بمكافحة  اليونسكو والخاصة  الصادرة عن منظمة  الدولية  اإلتفاقية  إلى  باإلنظمام  الدولي 

المنشطات في المجال الرياضي.

* تشجيع العمل المشترك بين دول المجلس وخاصة في مجاالت التوعية وتوحيد اإلجراءات 
والتدريب، والضوابط المناسبة لمنع تداول وانتقال المواد المنشطة بين دول المجلس أو من 

خارجها.

الرياضيين، والترحيب  المنشطات لدى  تبني إنشاء مختبر معترف به دوليًا للكشف عن   *
باستضافة دولة قطر للمختبر.



 الباب الرابع

التعاون العدلي والقضائي

الهيئة االستشارية للمجلس األعلى

التعاون فـي مجـال الرقـابة المـاليـة

التعاون في مجال الزكاة
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الفصل األول
التعاون القانوني والقضائي

األهداف 
      تحقيقًا ألحد األهداف الهامة التي ينص عليها النظام األساسي لمجلس التعاون والمتمثل في 
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، عملت دول مجلس التعاون على التقريب بين أنظمتها 
التقارب  من  المزيد  تحقيق  على  كما عملت  توحيدها.  إلى  المجاالت وصواًل  مختلف  في  وقوانينها 
والصالت بينها في المجاالت التشريعية والقضائية، واإعداد مشروعات األنظمة )القوانين( الموحـدة، 

جراءاتها.  وتعزيز التنسيق فيما بين األجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها، واإ

       بدأت مسيرة التعاون العدلي والقانوني بعقد االجتماع األول ألصحاب المعالي وزراء العدل بدول 
مجلس التعاون، في مقر األمانة العامة بالرياض يومي 27 و 28 صفر 1403هـ الموافق 12 و 13 
ديسمبر 1982م، حيث كّلف الوزراء في ذلك االجتماع لجنة من الخبراء المختصين لوضع مشروعات 
والجزائية  الشخصية  واألحوال  والتجارية،   المدنية،  التالية:  الرئيسية  المجاالت  في  الموحدة  التقنين 
باالستناد إلى أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة، واتفق الوزراء من حيث المبدأ على المشروع المقدم 
من مملكة البحرين بإنشاء مركز للتحكيم التجاري، وتكليف لجنة من الخبراء المختصين لوضع أسس 
اتفاقيات بين دول المجلس لتنفيذ األحكام واالنابات القضائية، وتكليف األمانة العامة بإعداد نشرة 
دورية قانونية، ووضع برامج للزيارات القضائية، والطلب من الدول األعضاء تزويد قطاع المعلومات 
من  االستفادة  على  والتأكيد  والقانونية،  القضائية  والدوريات  والدراسـات  بالوثائق  العامة  األمانة  في 

التجارب التي اكتسبت في إطار جامعة الدول العربية في المجاالت القضائية والقانونية.

اإلنجازات  
      وفيما يلي عرض ألهم اإلنجازات التي تحققت خالل الفترة الماضية من العمل الخليجي المشترك 

في هذا الجانب الهام:

 إتفاقية تنفيذ األحكام و اإلنابات واإلعالنات القضائية لدول مجلس التعاون

      بموجب هذه االتفاقية فإنه في حالة صدور حكم قضائي في أي دولة من دول المجلس، فإنه 
يعتبر كما لو أنه صدر في الدولة المطلوب منها التنفيذ من الدول األعضاء، ويصبح الحكم القضائي 



284 املسرية واإلجنـــــــــاز - 2016م

واجب التنفيذ في الدول األعضاء طبقًا لإلجراءات الميسرة المنصوص عليها في االتفاقية . وكذلك 
جراء  الحال بالنسبة ألحكام المحكمين، وتنفيذ اإلنابات مثل سماع الشهود، وتلقي تقارير الخبراء، واإ

المعاينة وطلب تحليف اليمين.

وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم السادس على االتفاقية،   
واعتمدها المجلس األعلى في دورته السادسة عشرة )مسقط، ديسمبر 1995(، ثم تمت المصادقة 
عليها من جميع دول المجلس، وأصبحت سارية المفعول . وقد ساهمت هذه االتفاقية في دفع مسيرة 

العمل المشترك في المجال القضائي والعدلي إلى األمام.

وثيقة مسقط  للنظام )القانون( الموحد لألحوال الشخصية لدول مجلس التعاون

     يعتبر هذا النظام )القانون( أحد المشروعات األساسية لتقنين أحكام الشريعة اإلسالمية، ويتناول 
األمور المتعلقة باألسـرة والواليـة والوصية والمواريث في )282( مادة.  وقد أقر أصحاب المعالي 
وزراء العدل في اجتماعهم السابع الذي عقد في مسقط 1996م هذا النظام بصفة استرشادية لمدة 

أربع سنوات وسمي وثيقة مسقط للنظام )القانون( الموحد لألحوال الشخصية. 

     وفي دورته السابعة عشرة، )الدوحة، ديسمبر 1996(، اعتمد المجلس األعلـى الوثيقـة، ثم جرى 
)المنامة،  والعشـرين  الحادية  األعلى في دورته  المجلس  بقرار  أربع سنوات أخرى  بها  العمل  تمديد 
ديسمبر 2000( . كما قرر المجلس األعلى في دورته الخامسة والعشرين )المنامة، ديسمبر 2004( 
تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة اســـترشادية لمدة أربع سنوات أخرى، إلعطاء مزيد من الوقت لالستفادة 
العمل  المجلس األعلى تمديد  الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010( قرر  الدورة  منها. وفي 
بالوثيقة كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليها 
من الدول األعضاء . وقد اسـتفادت من هذا القانون بعض الدول األعضاء استفادة مباشرة في إعداد 

قوانينها.

وثيقة الكويت للنظام )القانون( المدني الموحد لدول مجلس التعاون

التعاون أحد المشروعات الرئيسة لتقنين       يمثل النظام )القانون( المدني الموحد لدول مجلس 
أحكام الشريعة اإلسالمية الذي يتضمن القواعد الكلية الفقهية، وأحكام االلتزامات ومصادرها، والعقود، 

والملكية والحقوق المتفرعة عنهـا في )1242( مادة.

     وقد تم إقـرار النظام )القانون( من قبل وزراء العدل في اجتماعهم التاسع، وتم اعتماده من المجلس 
األعلى في دورته الثامنة عشرة )الكويت، ديسمبر 1997( كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . ثم 
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جرى تمديد العمل به أربع سنوات أخرى بقرار المجلس األعلى في دورته الثانية والعشرين )مسقط، 
ديسمبر 2001( . كما قرر المجلس األعلى في دورته السادسة والعشرين )أبوظبي، ديسمبر 2005( 
تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى إلعطاء الدول األعضاء مزيدا 
من الوقت لالستفادة منها . وفي الدورة الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010( قرر المجلس 
األعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود 

مالحظات عليها من الدول األعضاء.

وثيقة الدوحة للنظام )القانون( الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون

      يعتبر النظام )القانون( الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون أيضا أحد المشروعات الرئيسة 
لتقنين أحكام الشــريعة حيث تضمن القواعد العامة في العقوبات، والتدابير الوقائية، والحدود، والقصاص 

والدية، والعقوبات التعزيرية في )556( مادة.

وقد أقّر القانون وزراء العدل في اجتماعهم التاسع، وأجازته اللجنة الشرعية المختصة، ثم تم   
اعتماده من قبل المجلس األعلـى في دورته الثامنة عشرة )الكويت، ديسمبر 1997( كقانون استرشادي 
لمدة أربع سنوات، ثم جرى تمديد العمل به أربع سنوات أخرى بقرار المجلس األعلى في دورته الثانية 
والعشرين )مسقط، ديسمبر 2001(. كما قرر المجلس األعلى، في دورته السادسة والعشرين )أبوظبي، 
ديسمبر 2005(، تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى إلعطاء الدول 
األعضاء مزيدا من الوقت لالستفادة منها . وفي الدورة الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010( 
قرر المجلس األعلى تمديد العمـل بالوثيقة كنظـام )قانون( اسـترشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا 

حال عدم ورود مالحظات عليها من الدول األعضاء.

وثيقة الرياض للنظام )القانون( الموحد لإلجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون

     يتكون النظام )القانون( الموحد لإلجراءات الجزائية من )351( مادة مشتملة على جميع قواعد 
اإلجراءات الجزائية بما فيها أحـوال رفـع الدعوى الجزائية وانقضائها، واستقصاء الجرائم وجمع األدلة 
والتحقيق فيها، وتحديد دور السلطات المكلفة بالتحقيق والضبط واالدعاء، وواجبات مأموري الضبط 
جراءات المحاكمة، ثم إصدار  القضائي والنيابة العامة، وكيفية القبض على المتهـم، ومباشـرة التحقيق واإ

الحكم، وطرق الطعن فيه، وكيفية تنفيذه.

     وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد 
في الرياض بتاريخ 13 رجب 1421هـ الموافق 10 أكتوبر 2000م، ثم أعتمدها المجلس األعلى 
في دورته الحادية والعشرين )المنامة، ديسمبر 2000( كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . ثم قرر 
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المجلس األعلى في دورته الخامسة والعشرين )المنامة، ديسمبر 2004(، استمرار العمل بهذا النظام 
)القانون( بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعته واعتماده بشكله النهائي. وقد تم تكليف لجنة الخبراء 
المختصين إعادة دراسة الوثيقة ومراجعة موادها في ضوء مالحظات الدول األعضاء ومرئياتها، حيث 
إلى  المعدلة  الجديدة  الصيغة  التعديالت واإلضافات، وتم رفع  إلى إجراء عدد من  اللجنة  توصلت 
اجتماع وزراء العدل ثم إلى المجلس األعلى حيث اعتمدها المجلــس في دورته السادســة والعشرين 
والثالثين  الحادية  الدورة  وفي   . سنوات  أربع  لمدة  استرشادي  كقانون   )2005 ديسمبر  )أبوظبي، 
)أبوظبي، ديسمبر 2010( قرر المجلس األعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام )قانون( استرشادي لمدة 

أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليها من الدول األعضاء.

وثيقة أبو ظبي للنظام )القانون( الموحد لألحداث لدول مجلس التعاون

      يعالج هذا النظام )القانون( قضايا صغار السن )األحداث( المنحرفين أو المعرضين لإلنحراف، 
ويضع التدابير الالزمة لرعايتهم واإصالحهم، كما يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضاياهم، 
والعقوبات التي يحكم بها عليهم في حالة إرتكابهم إحدى الجرائم التي تختلف في عقوباتها عن عقوبات 

الراشدين.

وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشر الذي   
ثم  أكتوبر 2001م،  الموافق 23 و 24  بتاريخ 7 و 8 شعبان 1422هـ  البحرين  عقد في مملكة 
اعتمدهـا المجلس األعلى في دورته الثانية والعشرين )مسقط، ديسمبر 2001( كقانون استرشادي لمدة 
أربع سنوات . كما قرر المجلس األعلى في دورته السادسة والعشرين )أبوظبي، ديسمبر 2005(  
تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى إلعطاء الدول األعضاء مزيدا 
المجلس  الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010( قرر  الدورة  الوقت لالستفادة منها. وفي  من 
األعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود 

مالحظات عليها من الدول األعضاء.

وثيقة المنامة للنظام )القانون( الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون

من  أساس  المجلس على  دول  في  المحاماة  مهنة  تنظيم  إلى  )القانون(  النظام  هذا  يهدف   
التقارب أو التوحيد، حيث يشتمل على شـروط ممارسة مهنة المحاماة وقيد المحامين، وبيان حقوق 
مهنة  بتنظيم  المتعلقة  العامة  األحكام  جانب  إلى  بتأديبهم  المتعلقة  والقواعد  وواجباتهم،  المحامين 

المحاماة في دول المجلس.

وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشر الذي   
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عقد في مملكة البحرين بتاريخ 7 و 8 شعبان 1422هـ الموافق 23 و 24  أكتوبر 2001م، ثم 
استرشادي  كقانون  الثانية والعشرين )مسقط، ديسمبر 2001(  المجلس األعلى في دورته  اعتمدها 
لمدة أربع سنوات. وتم تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى بقرار من 
المجلس األعلى في دورته السادسة والعشرين )أبوظبي، ديسمبر 2005(، إلعطاء الدول األعضاء 
قرر  ديسمبر 2010(  )أبوظبي،  والثالثين  الحادية  الـدورة  وفي   . منها  لإلسـتفادة  الوقت  من  مزيدا 
المجلس األعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا حال 

عدم ورود مالحظات عليها من الدول األعضاء.

وثيقة المنامة للنظام )القانون( الموحد لإلجراءات المدنية )المرافعات(  

جراءات التقاضي في القضايا  يضم هذا النظام )القانون( األحكام العامة في المرافعات، واإ  
وحضور  وقيدها  الدعوى  رفع  وطريقة  المحاكم  اختصاص  تحديد  ذلك  في  بما  والتجارية،  المدنية 
جراءات الجلسة ونظامها، والدفوع، واإلدخال والتدخل، والطلبات العارضة، وطرق  الخصوم وغيابهم، واإ

الطعن في األحكام، والتحكيم، وكيفية تنفيذ الحكم القضائي، والحجوزات وما يتعلق بها.

وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشـر، الـذي   
عقد في مملكـة البحرين بتاريخ 7 و 8 شعبان 1422هـ الموافق 23 و 24 أكتوبر 2001م، ثم اعتمدها 
المجلس األعلى في دورته الثانية والعشرين )مسقط، ديسمبر 2001( كقانون استرشادي لمدة أربع 
سنوات . وفي دورته السادسة والعشرين )أبوظبي، ديسمبر 2005(، قرر المجلس األعلى استمرار 
العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعتها في ضوء مالحظات الدول األعضاء . وفي 
دورته السابعة والعشرين )الرياض، ديسمبر 2006(، اعتمد المجلس األعلى الوثيقة بصيغتها المعدلة 
كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . ثم قرر المجلس األعلى في دورته الحادية والثالثين )أبوظبي، 
ديسمبر 2010( تمديد العمل بالوثيقة كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا حال 

عدم ورود مالحظات عليها من الدول األعضاء.

وثيقة مسقط للنظام )القانون( الموحد لإلثبات لدول مجلس التعاون  

يضم هذا النظام )القانون( القواعد المتعلقة بوسائل اإلثبات في الدعاوى المدنية، مثل األدلة   
الخصوم،  استجواب  اإلقرار،  به،  المقضي  األمر  حجية  القرائن،  اليمين،  الشهود،  شهادة  الكتابية، 

المعاينة، والخبرة.

وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشر الذي   
عقد في مملكـة البحرين بتاريخ 7 و8  شعبان 1422هـ الموافق 23 و24 أكتوبر 2001م ثم اعتمدهـا 
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المجلس األعلى في دورته الثانية والعشرين )مسقط، ديسمبر 2001م( كقانون استرشادي لمدة أربع 
سنوات. وتم تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى بقرار من المجلس 
مزيدا  األعضاء  الدول  ديسمبر 2005(، إلعطاء  )أبوظبي،  والعشرين  السادسة  دورته  في  األعلى 
من الوقت لالســتفادة منها. وفي الدورة الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010( قرر المجلس 
األعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود 

مالحظات عليها من الدول األعضاء.

وثيقة مسقط للنظام )القانون ( الموحد للتسجيل العقاري العيني 

بدول  العقار  تسجيل  في  المتبعة  النظم  وتوحيد  تقريب  إلى  )القانون(  النظام  هذا  يهدف   
المجلـس، بإعتماد األساس العيني للوحدة العقارية في التوثيق والتسجيل بدال من األساس الشخصي 

المتعلق بشخص مالك الوحدة العقارية.

       وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الرابع عشر الذي 
عقد في مسقط بتاريخ 9 و10 شعبان 1423هـ الموافق 15 و 16 أكتوبر 2002م، وتم اعتمادها من 
المجلس األعلى في دورته الثالثة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2002( كقانون استرشادي لمدة أربع 
سنوات. وطبقًا لقرار المجلس األعلى في دورته السـابعة والعشرين )الرياض، ديسمبر 2006(، تمت 
مراجعة الوثيقة . وقد قرر المجلس األعلى في دورته الثالثين )الكويت، ديسمبر 2009( الموافقة 
على العمل بهذه الوثيقة ومذكرتها اإليضاحية بصيغتها المعدلة كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع 
سنوات، وفي الدورة الخامسة والثالثين )الدوحة، ديسمبر 2014( قرر المجلس األعلى تمديد العمل 
بالوثيقة كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع سنوات تجدد تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليها من 

الدول األعضاء.

وثيقة الدوحة للنظام )القانون( الموحد ألعمال كتاب العدل لدول مجلس التعاون 

      يشتمل هذا النظام)القانون( المكون من)23( مادة على األحكام المتعلقة بإنشاء إدارات كتاب 
العـدل، وشــــروط تعيين كاتب العــدل، واختصاصاته، وواجباته، وتحرير العقود واإلقرارات وتوثيقها، 
ثبات تاريخ المحررات إلى جانب األحكام العامة المتعلقة بهذا الموضوع. والتصديق على التوقيعات، واإ

الخامس عشر  اجتماعهم  القانون في  العدل على وثيقة  المعالي وزراء  وقد وافق أصحاب   
المنعقد في الدوحة بتاريخ 4 و5 شعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2003م، واعتمدها 
المجلس األعلى في دورته الرابعة والعشــرين )الكويت، ديسمبر 2003(، كقانون استرشادي لمدة أربع 
سنوات، ثم قرر المجلس األعلى في دورته الثامنة والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2007( تمديد العمل 
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بالوثيقة بصفة استرشادية إلعطاء الدول مزيدًا من الوقت لالستفادة منها . وفي الدورة الحادية والثالثين 
)أبوظبي، ديسمبر 2010( قرر المجلس األعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام )قانون( استرشادي لمدة 

أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليها من الدول األعضاء.

وثيقة أبو ظبي للنظام )القانون( الموحد للتوفيق والمصالحة 

يهدف هذا النظام )القانون( إلى التقريب بين أنظمة وقوانين دول المجلس في مجال التوفيق   
الصلح  في  العامة  لألحكام  فصل  فصلين،  على  اشتمل  حيث  توحيدها،  إلى  وصوال  والمصالحة 

وشروطه وآثاره، وفصل لألحكام المتعلقة بلجان التوفيق والمصالحة.

الخامس عشـر  القانون في اجتماعهم  العدل على وثيقة  المعالي وزراء  وقد وافق أصحاب   
المنعقد في الدوحـة بتاريـخ 4 و5 شـعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر ــ 1 أكتوبر 2003م، واعتمدها 
المجلـس األعلى في دورته الرابعة والعشـرين )الكويت، ديسمبر 2003(، كقانون استرشادي لمدة أربع 
سنوات، وفي دورته الثامنة والعشرين قرر المجلس األعلى استمرار العمل بهذا النظام )القانون( بصفة 
استرشادية إلى أن تتم مراجعته واعتماده بشكله النهائي . وقد قرر المجلس األعلى في دورته الحادية 
والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010( تمديد العمل بالوثيقة بصيغتها الجديدة المعّدلة كنظام )قانون( 

استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليها من الدول األعضاء.

وثيقة الكـويت للنظام )القانون( الموحـد لرعاية أمـوال القاصـرين ومن  في حكمهم  

يشتمل هذا النظام )القانون(، المكّون من ثمانية وستين مادة على أحكام الوالية والوصاية   
واألحكام التي تتعلق بإدارة أموال القاصر، وتلك التي تتعلق بالحجر والغيبة والفقدان . وقد وافق على 
وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السادس عشر المنعقد في دولة الكويت 
بتاريخ 21 شعبان 1425هـ الموافق 5 أكتوبر 2004م، واعتمدها المجلس األعلى في دورته الخامسة 
الحادية  الدورة  وفي   . سنوات  أربع  لمدة  استرشادي  كقانون  ديسمبر 2004(،  )المنامة،  والعشرين 
)قانون(  كنظام  بالوثيقة  العمل  تمديد  األعلى  المجلس  قرر   )2010 ديسمبر  )أبوظبي،  والثالثين 

استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليها من الدول األعضاء.

وثيقة أبوظبي للنظام )القانون( الموحد لمكافحة اإلتجار باألشخاص 

نهاء إساءة استغالل         يهدف هذا النظام )القانون(، المكّون من سبعة عشرة مادة، إلى منع واإ
البشر بأي شكل من أشكال االستغالل، آخذًا في اإلعتبار ما ينتج عنها من إنتهاكات ال تقرها األنظمة 
والتشريعات الدولية، وقد اشتمل النظام على تعريف اإلتجار باألشـخاص وعلى العقوبـات التي تطبق 
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والعشرين  السابعة  دورته  في  الوثيقة  األعلى  المجلــس  اعتمد  وقد   . الجريمة  هذه  ارتكب  من  بحق 
والثــالثين  الحادية  دورته  وفي  ســنوات.  أربع  لمدة  اســترشادي  كقانون  ديسمبر 2006(،  )الرياض، 
)أبوظبي، ديسمبر 2010( قرر المجلس األعلى تمديد العمل بالوثيقة بصيغتها الجديدة المعّدلة كنظام 
)قانون( استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا في حال عدم ورود مالحظات عليها من الدول 

األعضاء.

النموذج االسترشادي التفاقيات التعاون القانوني والقضائي لدول مجلس التعاون 

يتكون هذا النموذج من سبع وثمانين مادة تضمنت جميع أوجه التعاون القانوني والقضائي   
التي تكون عادة محال التفاقيات ثنائية بين الدول الشقيقة أو الصديقة، مثل حق التقاضي، والمساعدة 
القضائية، واإعالن الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية، واإلنابات القضائية وحضور الشهود 
المحكمين  وأحكام  القضائي،  والصلح  الرسمية،  والعقود  القضائية  باألحكام  واالعتراف  والخبراء، 
بعقوبات سالبة  المحكوم عليهم  المتهمين والمحكوم عليهم، ونقل  الزكاة، وتسليم  وتنفيذها، وتصفية 

للحرية.

وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على النموذج في اجتماعهـم الخامس عشـر، المنعقـد   
في الدوحـة بتاريخ 4 و 5 شعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر ــــ 1 أكتوبر 2003م، وتم اعتماده 
من قبل المجلس األعلى في دورته الرابعة والعشرين )الكويت، ديسمبر 2003(، لتسترشد به الدول 

األعضاء عند إعداد اتفاقياتها في مجال التعاون القانوني والقضائي.

وثيقة الكويت للنظام )القانون(  الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية

قرر المجلس األعلى في دورته الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010( الموافقة على   
مشروع النظام )القانون( الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية لدول مجلس 
التعاون كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليه من 
الدول األعضاء، وتسميته “وثيقة الكويت النظام )القانون( الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي 

في المسائل الجزائية لدول مجلس التعاون”. 

       ويأتي هذا النظام )القانون( استكمااًل لسلسلة األنظمة )القوانين( االسترشادية التي تم إنجازها في 
إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، ويتكون من واحد وسبعين مادة اشتملت على 
إجراءات التعاون القانوني والقضائي الدولي في  المسائل الجزائية، بما فيها طلبات المساعدة القانونية 
والقضائية الموجهة إلى سلطات الدولة، وطلبات المساعدة القانونية الموجهة إلى جهة قضائية أجنبية، 
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الجزائية  األحكام  لتنفيذ  أو  أو محاكمتهم جزائيًا  للتحقيق معهم  أجنبية  دولة  إلى  وتسليم األشخاص 
الصادرة ضدهم، ومخاطبة السلطات بدولة أجنبية السترداد األشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة 
للحرية، وتسليم واسترداد األشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة في ارتكابها، والتسليم المراقب، 

ونقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية، ونقل المحكوم عليهم من دولة أجنبية. 

وثيقة الكويت للنظام )القانون(  الموحد للتفتيش القضائي 

قّرر المجلس األعلى في دورته الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010( الموافقة على   
مشروع النظام )القانون( الموحد للتفتيش القضائي كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد 
تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليه من الدول األعضاء، وتسميته “وثيقة الكويت النظام )القانون( 

الموحد للتفتيش القضائي لدول مجلس التعاون”.

       ويتكون النظام )القانون( من ثالث وثالثين مادة اشتملت على تشكيل اإلدارة العامة للتفتيش 
القاضي  باشرها  التي  القضايا  وفحص  القضاة،  على  التفتيش  وأعمـال  واختصاصاتها،  القضائي، 
المعني بالتفتيش، والشكاوي التي ترد إلى اإلدارة العامة للتفتيش من القضاة أو ضدهم أو التي تحال 
وكيفية  للقضاء،  األعلى  المجلس  موافقة  يتطلب  الـذي  القاضي  مع  والتحقيق  جهة،  أي  من  إليهم 

التحقيق مع القاضي.   

وثيقة الكويت للنظام )القانون(  الموحد ألعمال الخبرة أمام  القضاء 

قرر المجلس األعلى في دورته الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010( الموافقة على   
مشروع النظام )القانون( الموحد ألعمال الخبرة أمام  القضاء لدول مجلس التعاون كنظام )قانون( 
األعضاء،  الدول  من  عليه  ورود مالحظات  عدم  حال  تلقائيًا  تتجدد  سنوات  أربع  لمدة  استرشادي 

وتسميته “وثيقة الكويت النظام )القانون( الموحد ألعمال الخبرة أمام القضاء لدول مجلس التعاون”.

       ويتكون هذا النظام )القانون( من ثالث وستين مادة اشتملت على اإلجراءات المتعلقة بأعمال 
الخبرة أمام القضاء، والتي يحتاج القيام بها أمام المحاكم والنيابة العامة )االدعاء العام( خبراء الدائرة 
العاملون في دائرة الخبراء من موظفي وزارة العدل وخبراء الجدول المقيدون في جدول الخبراء من 
ذوي التخصصات المختلفة، وخبراء الجهة العاملون في الجهات الحكومية من موظفي الدولة، الذين 

تم ندبهم لتقديم خبرة في موضوع معين.

       وقد تطرق النظام )القانون( إلى الشروط الالزم توفرها فيمن يعين في وظائف الخبرة )خبراء 
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الدائرة(، والمحظورات التي يجب عليه تجنبها، والعقوبات التأديبية التي يجوز أن تطبق بحقه، كما 
اشتمل على الشروط الالزم توفرها فيمن يقيد في خبراء الجدول، وكيفية االستعانة بخبراء الجهة. 

وثيقة الكويت للنظام )القانون(  الموحد ألعوان القضاء لدول مجلس التعاون 

قرر المجلس األعلى في دورته الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010( الموافقة على   
مشروع النظام )القانون( الموحد ألعوان القضاء كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد 
تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليه من الدول األعضاء، وتسميته “وثيقة الكويت النظام )القانون( 

الموحد ألعوان القضاء لدول مجلس التعاون”.

       ويتكون هذا النظام )القانون( من ثمانية عشرة مادة اشتملت على تعريف أعوان القضاء، 
وتصنيف وظائفهم، والشروط الالزم توفرها فيمن يعين على وظيفة أعوان القضاء، والواجبات التي 
يجب عليه القيام بها، والمحظورات التي يجب عليه تجنبها، والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها 

عليه.

وثيقة الكويت للنظام )القانون(  الموحد لتنفيذ األحكام القضائية

قّرر المجلس األعلى في دورته الحادية والثالثين )أبوظبي، ديسمبر 2010( الموافقة على   
مشروع النظام )القانون( الموحد لتنفيذ األحكام القضائية لدول مجلس التعاون كنظام )قانون( استرشادي 
لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليه من الدول األعضاء، وتسميته “وثيقة 

الكويت للنظام )القانون( الموحد لتنفيذ األحكام القضائية لدول مجلس التعاون”.

     ويتكون النظام )القانون( من مائة وخمسة وعشرين مادة تناولت تشكيل اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام 
المدنية وفروعها، واختصاصاتها، كما تطرقت مواد النظام )القانون( للسند التنفيذي وأنواعه والذي ال 
لى األحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل، وتنفيذ شروط الكفالة، وتنفيذ  يجوز التنفيذ الجبري إال به، واإ
شكاالته، وقد اشتملت  جراءات التنفيذ واإ األحكام واألوامر والمحررات األجنبية، واإعالن السند التنفيذي واإ
على إجراءات الحجز التحفظي، وحجز ما للمدين لدى الغير، وحجز المنقول لدى المدين، والحجز 
على العقار وبيعه، وحجز السندات واإليرادات والحصص، وتوزيع حصيلة التنفيذ. كما اشتملت على 

جراءات العرض واإليداع. جراءات حبس المدين ومنعه من السفر، واإ إجراءات التنفيذ العيني، واإ

وثيقة الرياض للنظام )القانون( الموحد لكافحة جرائم تقنية المعلومات 

        قرر المجلس األعلى في دورته الثالثة والثالثين )مملكة البحرين، ديسمبر 2012( الموافقة 
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على النظام )القانون( الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون كنظام )قانون( 
األعضاء،  الدول  من  عليه  ورود مالحظات  عدم  حال  تلقائيًا  تتجدد  سنوات  أربع  لمدة  استرشادي 
وتسميته “وثيقة الرياض للنظام )القانون( الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون”.

       ويأتي النظام )القانون( استكمااًل لسلسلة األنظمة )القوانين( االسترشادية التي تم انجازها في 
إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، ويتكون من )39( مادة اشتملت على صور 
جرائم تقنية المعلومات وعقوبات مرتكبيها، وذلك بهدف منع إساءة استخدام تقنية المعلومات ووسائل 

االحتيال وتجريم ذلك.         

وثيقة الرياض للنظام )القانون( الموحد لمحاكم األسرة 

        قرر المجلس األعلى في دورته الثالثة والثالثين )مملكة البحرين، ديسمبر 2012( الموافقة 
على النظام )القانون( الموحد لمحاكم األسرة لدول مجلس التعاون كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع 
سنوات تتجدد تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليه من الدول األعضاء، وتسميته “وثيقة الرياض 

للنظام )القانون( الموحد لمحاكم األسرة لدول مجلس التعاون”.

        ويأتي النظام )القانون( استكمااًل لسلسلة األنظمة )القوانين( االسترشادية التي تم انجازها في 
إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، ويتكون من )19( مادة اشتملت على إنشاء 
نشاء مكاتب )لجان( اإلرشاد والتصالح األسري واختصاصات  محاكم األسرة وتشكيلها واختصاصاتها واإ

المكاتب وطرق اللجوء إلى تلك المكاتب. 

وثيقة المنامة للنظام )القانون( الموحد للسلطة القضائية 

        قرر المجلس األعلى في دورته الرابعة والثالثين )الكويت، ديسمبر 2013( الموافقة على 
النظام )القانون( الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون كنظام )قانون( استرشادي لمدة أربع 
المنامة  تلقائيًا حال عدم ورود مالحظات عليه من الدول األعضاء وتسميته “وثيقة  سنوات يتجدد 

للنظام )القانون( الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون”.

        ويأتي النظام )القانون( استكمااًل لسلسة األنظمة )القوانين( االسترشادية التي تم انجازها في 
العدلي والقضائي بين دول المجلس، ويتكون من أربع وسبعين مادة، تشتمل  التعاون  إطار مسيرة 
على أحكام عامة عن السلطة القضائية وعن المجلس األعلى للقضاء، وترتيب المحاكم وتنظيمها، 
والجلسات واالحكام، وعن الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية، وتعيين وترقية وأقدمية القضاة، 
جازاتهم، وعن واجبات القضاة، والدعاوي الخاصة بشؤون القضاة ومساءلتهم،  وعن انتدابهم واعارتهم واإ
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وعن كيفية انتهاء والية القضاة وعن مساعدي القضاة )المالزمون القضائيون(.

دليل الضوابط واآلليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة للمواطنين

       قّرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثالث والعشرين، الذي عقد باإلمارات 
العربية المتحدة بتاريخ 25 ذي الحجة 1432هـ الموافق 21 نوفمبر 2011م، اعتماد دليل الضوابط 
المجلس كدليل استرشادي، على أن تقوم  المحاماة لمواطني دول  التنفيذية لممارسة مهنة  واآلليات 
الدول األعضاء بموافاة األمانة العامة بالعقبات التي تواجهها خالل تطبيقها لتلك الضوابط واآلليات.

       واشتمل الدليل على عدد من الضوابط لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس، حيث 
يجب أن ينتمي المحامي بجنسيته إلى إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون مرخصًا لـه بمزاولة مهنة 
المحاماة، وأن يكون قيده ساريًا، ولديه مكتب أو يمارس المهنة من خالل مكتب قائم . كما أنه وفي 
حال رغبة المحامي مزاولة العمل في أي دولة من دول المجلس، فيجب أن يتم ذلك وفقًا للتشريعات 
السارية في تلك الدولة . وفي حال وقوع مخالفة من المرخص له بمزاولة المهنة في أي من دول 
المجلس، تتولى الجهة المختصة في الدولة التي وقعت فيها المخالفة توقيع الجزاءات عليه، على أن 
تخطر الدول األعضاء األخرى بتلك القرارات، وما يتعلق بها من مستندات . كما اشتمل الدليل على 
عدد من اآلليات التنفيذية تؤدي في مجملها إلى التنسيق المباشر والمتكامل بين الجهات المختصة 

في الدول األعضاء بشأن المحامين في دول المجلس.

الدليل االرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين

       قّرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس والعشرين، 1 و 2 أكتوبر 2013م، 
الموافقة على الدليل اإلرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون، 
القانوني  وللتعليم  للمحامي  تعاريف  الدليل على سبع مواد، تضمنت  ومذكرته االيضاحية. ويشتمل 
المستمر، وللسلطة المختصة المسؤولة عن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وللمؤسسة التدريبية التي 
تقوم بتنظيم برامج التعليم القانوني المستمر، وللساعات المعتمدة التي يحصل عليها المحامي والتي 

تعتبر من التعليم القانون المستمر.

       كما قضى الدليل بأن يطبق التعليم القانوني المستمر على جميع المحامين بدول المجلس، 
التي يجب على المحامي االلتزام بها، وما يجب على المحامي حضوره من  وعلى عدد الساعات 
اتباع  المختصة من  السلطة  الدليل كيفية تحقق  إلى ذلك، حدد  قانونية . باإلضافة  دورات تدريبية 
المحامي لمتطلبات التعليم القانوني المستمر، وبأنه وفي حال عدم التزام المحامي بذلك التعليم فإن 

ذلك يعد مخالفة لمتطلبات وواجبات المهنة.
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تفعيل التعاون بين ادارات التعاون الدولي والعالقات الدولية 

       قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثالث والعشرين، 21 نوفمبر 2011، 
تشكيل لجنة لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعالقات الدولية بوزارات العدل بالدول األعضاء يكون 
من ضمن مهامها إيجاد آلية فاعلة للتعاون فيما بين إدارات التعاون الدولي والعالقات الدولية لتفعيل 
التعاون العدلي والقضائي بين وزارات العدل في الدول األعضاء، واقتراح أية مشاريع أنظمة )قوانين( 
أو لوائح أو خطط عمل لتنظيم التعاون بين وزارات العدل في دول المجلس . وتجتمع اللجنة مرة واحدة 

كل عام أو كلما دعت الحاجة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

        واعتمد أصحاب المعالي وزراء العدل، في اجتماعهم الرابع والعشرين ، أكتوبر 2012م، 
العدل  الدولية بوزارات  الدولي والعالقات  التعاون  التعاون بين إدارات  لتفعيل  العمل اإلجرائية  خطة 
بالدول األعضاء . وتشتمل الخطة على عدة محاور تتعلق بتفعيل التعاون البيني بين إدارات التعاون 
الدولي والعالقات الدولية بوزارات العدل بالدول األعضاء، والتعاون والتنسيق بين هذه اإلدارات على 

المستويين اإلقليمي والدولي، وفي مجال تنظيم العمل في تلك اإلدارات.

        وفي اجتماعهم الخامس والعشرين ، أكتوبر 2013م، وافق اصحاب المعالي وزراء العدل 
على إرسال موظفي ادارات التعاون الدولي والعالقات الدولية بوزارات العدل بالدول األعضاء للعمل 

ميدانيًا في قطاع الشؤون القانونية باألمانة العامة لمدة خمسة أيام. 

تفعيل التعاون في مجال االرشاد والتصالح االسري 

       قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس والعشرين ، أكتوبر 2013م، تشكيل 
لجنة من المسؤولين في الجهات المعنية باإلرشاد والتصالح األسري بالدول األعضاء لالجتماع دوريًا 
مرة واحدة كل عام أو كلما دعت الحاجة وذلك بهدف التنسيق وتبادل الخبرات . كما قرر أصحاب 
المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السادس والعشرين ، أكتوبر 2014م ، بأن تعقد اللجنة اجتماعها 
السنوي في دولة الرئاسة وذلك لالطالع على عمل الجهات المعنية باإلرشاد والتصالح األسري، وأن 
تتبادل الجهات المعنية بالدول األعضاء المطبوعات والمنشورات والكتيبات والتجارب والخبرات في 

مجال اإلرشاد والتصالح األسري.

تفعيل التعاون بين المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية 

2014م،  أكتوبر  والعشرين،  السادس  اجتماعهم  في  العدل  وزراء  المعالي  أصحاب  قرر   
عقد اجتماع سنوي للمدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية في الدول األعضاء لتبادل 
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الخبرات في مجاالت التدريب في التخصصات القانونية بجميع أشكالها . كما قرر أصحاب المعالي 
وزراء العدل في اجتماعهم السابع والعشرين ، أكتوبر 2015م ، اعتماد آلية عمل لجنة مدراء ورؤساء 

المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس. 

الدراسة الخامسة بالقوانين )األنظمة( االسترشادية

      قرر أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلــس في اجتماعهم السابع والعشـرين ، الذي عقد 
في أكتوبر 2015م ، اعتماد اآللية التي توصلت إليها لجنة مسؤولي التعاون الدولي والعالقات الدولية 
لتنفيذ قرار المجلس األعلى في دورته السادسة والثالثين )الرياض ، ديسمبر 2015( بشأن دراسة 
تحويل القوانين )األنظمة( االسترشادية الحالية ، في نطاق اختصاص لجنة وزراء العدل ، الى قوانين 

)أنظمة( موحدة. 

مشروع الشبكة اإللكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس

قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع عشر ، 15 و 16 أكتوبر 2002،   
إيجاد شبكة إلكترونية موحدة لنظم وقوانين دول المجلس، يكون مركزها الرئيسي في وزارة العدل بدولة 
بدولـة  العدل  قامت وزارة  المجلس. وقد  بدول  العدل  الكويت ولها وحدات طرفية فرعية في وزارات 
الكويت مشكورة بإنجاز جميع مراحل هـذا المشروع، وأصبحت اإلستفادة منها متاحة للدول األعضاء.

زيارات الوفود القضائية  

في مجال تبادل الخبرات القضائية والعدلية، تم في االجتماع األول ألصحاب المعالي وزراء   
العدل، المنعقد بالرياض بتاريخ 27  و 28  صفر 1403 الموافق 12 و 13 ديسمبر 1982م، 
اعتماد عدة برامج لزيارات الوفـود القضائية بين دول المجلس جماعية وثنائية، وتشـمل هذه البرامج 
أعضاء السلطة القضائية، وأعوان القضـاة، ومن في حكمهـم، والعاملين في أجهـــزة وزارات العدل . وقد 
تم تنفيذ جميع هذه البرامج وفق مراحلها الزمنية، وقد تم تطوير برامج الزيارات القضائية حيث وضع 
برنامج يغطي السنوات الثالث  2006 م و 2007 م و 2008 م، ويشتمل على ثالثين زيارة ثنائية 

من خالل اثنتي عشر مرحلة، وقد تّم تنفيذه بالكامل.

       ثم أصبحت الزيارات إختيارية بين الدول األعضاء مع تزويد األمانة العامة بتقارير عن كل 
زيارة من هذه الزيارات ليتسنى لألمانة العامة إعداد تقرير متكامل عنها، على أن تقوم الدولة المضيفة 

بإرسال برنامج الزيارة إلى الدولة الزائرة في وقت مالئم لتتمكن من تحديد المشاركين في الزيارة.
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الندوات المتخصصة  

تنفيذًا لقرار أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم التاسع ، 25 أكتوبر 1997م، بشأن   
إقامة ندوات متخصصة في المجاالت العدلية والقضائية، تم إقامة عدد من الندوات والمؤتمرات شملت 

ما يلي: 

ـــ ندوة “المعلوماتية القانونية والقضائية”، فبراير 1999، بدولة الكويت. 

ـــ ندوتان حول الجوانب القانونية لالتصال اإللكتروني، األولى في نوفمبر 2001م، والثانية في 
أكتوبر 2002م، بدولة الكويت.

ـــ ندوة “تنفيذ األحكام”، مايو 2005م، بدولة الكويت.

ـــ ندوة “رؤية في الجوانب القانونية للتكامل بين دول مجلس التعاون”، مايو 2006، بدولة قطر. 

ـــ مؤتمر “اإلرشاد األسري بدول مجلس التعاون”، مارس 2007م، بدولة الكويت.  

ـــ مؤتمر دولي بعنوان “دور التحكيم في تشجيع االستثمار” ، مارس 2008م، بدولة الكويت. 

ـــ ندوة “أمر القبض األوروبي” يونيو 2008م، بدولة االمارات العربية المتحدة.

ــ  مؤتمر “البدائل في حل النزاعات والعدالة اإلصالحية”، أكتوبر 2008م، بدولة االمارات العربية 
المتحدة.

ـــ ندوة “األنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون “، التي عقدتها جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بالمعهد العالي للقضاء، في العام 2011/1432.

ــ المؤتمر الخليجي األول حول التعاون القانوني العابر للحدود في المسائل المدنية والتجارية، الذي 
عقدته وزارة العدل بدولة قطــــر باالشــتراك مع مؤتمر الهاي للقانون الدولــي الخاص، خـالل الفترة 
من 20 ـ 22 يونيو 2011، بمشاركة األمانة العامة لمجلس التعاون وممثلين عن وزارات العدل 

بالدول األعضاء.

ـــ المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا )التمييز( بدول المجلس، الذي عقدته وزارة العدل والشؤون 
االسالمية واالوقاف بمملكة البحرين، في 9 و 10 ابريل 2013م.  

ــ ندوة “التحكيم القضائي والتنمية: شـــــراكة ومستقبل”، التي عقدتها وزارة العـــدل بدولة الكويت، في 
26 و 27 مارس 2013م. 
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ـ ندوة “دور قطاع الشؤون القانونية باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي 
عقدتها وزارة العدل باإلمارات العربية المتحدة في 22 سبتمبر 2013م، وبمشاركة من قطاع 

الشؤون القانونية باألمانة العامة.

ـــ ندوة “انجازات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق االنسان”، التي نظمتها األمانة 
العامة، في 4 فبراير 2014م، بمدينة الرياض.

ـ ندوة “اتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية بدول المجلس وسبل تطويرها” ، والتي 
نظمتها األمانة العامة في 20 أبريل 2015م بمدينة الرياض.

ـــ ندوة “حقوق اإلنسان : رؤية خليجية موحدة” ، والتي نظمتها األمانة العامة في 24 مايو 2015م 
بمدنية الرياض.

متابعة تطوير التعاون القانوني والقضائي

       يتواصل تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي والقضائي، ومن ذلك استكمال منظومة 
األنظمة )القوانين( الموحّدة، والعمل على تطوير األنظمة )القوانين( التي تم إقرارها، وتفعيل االستفادة 
منها . ورغبة من أصحاب المعالي وزراء العدل في الوقوف على ما قد يعترض العمل المشترك في 
المجال العدلي والقضائي من عقبات والعمل على إزالتها مما سيدفع بعجلة المسيرة في هذا الجانب 
وتحقيق المزيد من اإلنجازات، قرروا في اجتماعهم العشرين ، نوفمبر2008م، تكليف وكالء وزارات 
العدل بعقد إجتماع استثنائي لبحث هذا الموضوع ووضع اآلليات والمناهج التي من شأنها تطوير 

العمل.

     ولقد عقد هذا اإلجتماع يومي 5 و6 أبريل 2009م، حيث أقّر الوكالء آلية عمل لجان الخبراء 
العمل بها بشكل فوري . وُتنظم  يتم  المجلس، على أن  العدل بدول  المكلفة من وزراء  المختصين 
هذه اآللية وفق منهجية متكاملة جميع جوانب عمل اللجان الفنية، مثل برمجة مواعيد وأماكن عقد 
الممثلين،  وتسمية  المرئيات،  إلبداء  زمنية  أسقف  وتحديد  المشاركة،  الوفود  وتشكيل  االجتماعات، 
إضافة إلى كيفية إتخاذ التوصيات، مع الدفع بكل ما يعترض العمل من أسباب قد تؤدي إلى تأخير 

اإلنجازات لبحثها وتذليل المعوقات.

التعاون بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس

    في دورته السابعة والعشرين بعد المائة ، 2 يونيو 2013، وافق المجلس الوزاري على عقد لقاء 
دوري ألصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لتفعيل التنسيق 
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والتعاون بين المحاكم العليا والتمييز في الدول االعضاء على غرار اللجان الوزارية العاملة في إطار 
مجلس التعاون. وعقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون 
لقائهم الدوري األول يومي 9 و10 أبريل 2014 م، في دولة الكويت، وبحثوا العديد من الموضوعات 
التي من شأنها أن تعزز التعاون بين المحاكم العليا والتمييز في الدول األعضاء. كما قرروا عقد 
اجتماع على مستوى النواب أو المساعدين أو من في حكمهم يسبق اجتماع الرؤساء، وذلك لتحضير 
جدول أعمال لقائهم الدوري، وكذلك تشكيل لجنة دائمة من المختصين بالمحاكم العليا والتمييز واألمانة 

العامة لدراسة الموضوعات والمقترحات التي تحال إليها من الرؤساء. 

     وفي لقائهم الدوري الثاني ، مايو 2015م ، قرر أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم 
العليا والتمييز اعتماد الخطة االستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز من حيث المبدأ ، على أن تكون مدة 
تنفيذ الخطة خمسة أعوام وتكليف لجنة المختصين بوضع آليات وخطط تشغيلية لها وفقًا لالختصاص 

وأهداف المحاكم العليا والتمييز.

التعاون في مجال األوقاف 

       قرر المجلس الوزاري، في دورته الثانية والعشرين بعد المائة، 4 مارس 2012، الموافقة على 
عقد اجتماعات دورية للوزراء المسئولين عن شؤون األوقاف بدول مجلس التعاون، والذي جاء بناًء 
على االقتراح الذي قدمه صاحب السمو الملكي األمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية 
بشؤون  المعنية  األجهزة  بين  التعاون  تفعيل  من خالل  المشترك  العمل  روافد  السعودية، إلستكمال 
يجاد قنوات اتصال بينها لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب، إتساقًا  األوقاف بالدول األعضاء، واإ

مع مجاالت التعاون األخرى االقتصادية واالجتماعية واألمنية والقضائية، وغيرها.

      وعقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسئولين عن شؤون األوقاف بدول مجلس التعاون 
اجتماعهم األول في 16 جمادى اآلخرة 1435هـ الموافق 16 أبريل 2014، في دولة الكويت، وبحثوا 
العديد من الموضوعات والمقترحات التي تقدمت بها  الدول األعضاء وأحالوها إلى اللجان المختصة 
لدراستها واإعداد المشاريع والتوصيات المناسبة تمهيدًا للنظر فيها في االجتماع القادم . كما قرروا عقد 
اجتماع تحضيري على مستوى الوكالء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم يسـبق اجتماع الـوزراء، 
وكذلك إنشاء لجنة دائمة من المختصين في الدول األعضاء تكلف بدراسة الموضوعات التي تحال 
إليها من الوزراء. وقد عقدت اللجنة الدائمة من المختصين في شؤون األوقاف والشؤون اإلسالمية 

بدول مجلس التعاون ستة اجتماعات في مقر األمانة العامة.

      وعقد االجتماع الثاني ألصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن شئون األوقاف بدول المجلس 
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في 12 مايو 2015م ،  حيث أقّروا ما يلي :

ــ الموافقة على تبادل الزيارات بين الجهات المختصة باألوقاف بدول المجلس . وتم تنظيم أول 
زيارة الى دولة قطر خالل الفترة من 8 ـــ 10 نوفمبر 2015م.

ـــ الموافقة على عقد ندوات أو ورش عمل خاصة بالعاملين في المجال الوقفي على أن يتم عقدها 
على هامش الزيارات.

ـــ الموافقة على تنظيم ملتقى دوري لمسئولي األجهزة المعنية باألوقاف بدول المجلس على أن تتم 
استضافتها من قبل دولة الرئاسة . وفي هذا االطار ، أقامت دولة قطر الملتقى األول في 29 

و 30 نوفمبر 2015م.

ـــ الموافقة على إقامة دورات تدريبية مشتركة للعاملين في المجال الوقفي بدول المجلس، على أن 
يتم إعداد الخطة التدريبية الالزمة خالل الملتقى الدوري لمسئولي األجهزة المعنية باألوقاف بدول 

المجلس.

ـــ الموافقة على إقامة اسبوع خليجي سنوي خاص بالوقف بدول المجلس.

ـــ الموافقة من حيث المبدأ على مقترح تأسيس صندوق وقفي لدول المجلس على أن يكون أمر 
المشاركة في هذا الصندوق اختياريًا للدول االعضاء.

ـــ الموافقة على مساهمة الجهات المختصة باألوقاف في العمل التطوعي ، على أن تنحصر في 
الجانب التوعوي والتثقيفي.

التعاون بين إدارات التشريع  

      صدر قرار المجلس الوزاري في دورته الرابعة عشرة بعد المائة، مارس 2010م، بالموافقة على 
إنشاء لجنة دائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس ترفع نتائج أعمالها إلى المجلس الوزاري، 
وتعقد اجتماعات دورية بهدف تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس، 
وتبادل الخبرات التشريعية من خالل عقد الندوات التشريعية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسئولي 
وأعضاء إدارات التشريع، والمشاركة مع الجهات المعنية والمختصة بالتشريع لتنسيق مواقف ورؤى 
تبادل  على  والعمل  والدولية،  العربية  والمنظمات  المحافل  في  التشريعي  المجال  في  المجلس  دول 

الوثائق التشريعية بين الدول األعضاء.

بتاريخ 11 أبريل 2010م، حيث اعتمدت نظام  الدائمة اجتماعها األول  اللجنة       وقد عقدت 
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عملها، ورفعت توصية إلى مقام المجلس الوزاري بشأن مشاركة الجهات المعنية بالتشريع في الدول 
األعضاء في أعمال اللجان الفنية التي تعقد في إطار مجلس التعاون وتعمل على إعداد ومراجعة 
مشاريع األنظمة والقوانين واالتفاقيات . وقد صدر قرار المجلس الوزاري في دورته الخامسة عشرة بعد 

المائة، مايو 2010م، بإعتماد هذه التوصية.

       وفي االجتماع الثاني للجنة ، 12 كتوبر2010 م، تمت الموافقة على برنامج الزيارات بشكل 
قامة ورش العمل والدورات التدريبية في المجاالت المتصلة بالتشريع،  جماعي بين إدارات التشريع، واإ
كما تم  االتفاق على العمل على تنفيذ قرار المجلس الوزاري بشأن المشاركة في أعمال اللجان الفنية 

المختصة بإعداد ومراجعة مشاريع القوانين واألنظمة واالتفاقيات.

       كما عقدت اللجنة اجتماعها الثالث ، 3 و 4 أبريل 2011 م، وأعدت نظام الهيئة االستشارية 
للمجلس األعلى لمجلس التعاون والئحتها الداخلية بصيغتها المعدلة، إضافة إلى بحث عدة موضوعات 
تتعلق بمجال عمل الجهات المعنية بالتشريع ومجاالت التعاون بينها . كما تم اعتماد جهات االتصال 

المباشر بين إدارات التشريع بدول المجلس. 

       وفي اجتماعها الرابع ، 3 و 4 أكتوبر 2011م ، اطلعت اللجنة على مقترحات األمانة العامة 
بشأن توحيد المصطلحات التشريعية في دول مجلس التعاون، والموسوعة التشريعية لمجلس التعاون، 
لتوحيد  إعداد مشروع  بالعمل على  لتكليفها  الوزاري  المجلس  لمقام  الشأن  بهذا  توصية  وقررت رفع 
صدار موسوعة تشريعية لمجلس التعاون تكون  وتقريب المصطلحات التشريعية في الدول األعضاء، واإ
share- )المرجع التشريعي األساس للمجلس . كما اطلعت على تجربة مملكة البحرين بشأن نظام 

point( . باإلضافة الى ذلك ، أطلعت اللجنة على كشاف المستشارين والخبراء القانونيين العاملين 
في إدارات التشريع بدول المجلس. 

        في االجتماع الخامس، كلفت اللجنة الدائمة لجنة المختصين في إدارات التشريع بدول المجلس 
بحصر جميع األنظمة والقوانين االسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون خالل الفترة الماضية 
وتصنيفها حسب األحكام الواردة في القرارات المتعلقة بها، وبيان األسباب والمعوقات التي حالت دون 
تحويل األنظمة والقوانين االسترشادية إلى ملزمة، واقتراح اآلليات المناسبة لإلسراع في اعتماد تلك 
القوانين بشكل إلزامي . كما كلفتها بإعداد مشروع موحد للمصطلحات التشريعية واإعداد الموسوعة 

التشريعية، تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري في هذا الشأن.

       وأكدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون في اجتماعها السادس، 
14 أبريل 2013م، على أهمية تطبيق قرار المجلس الوزاري في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، 
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مايو 2010، والقاضي بمشاركة اإلدارات المعنية بالتشريع في الدول األعضاء في أعمال اللجان 
لمسؤولي  الدائمة  اللجنة  واإعطاء  والقوانين  األنظمة  مشاريع  ومراجعة  إعداد  على  تعمل  التي  الفنية 
إدارات التشـريع الحـق في متابعة تطبيـق هذا القرار . كما أكدت على أهمية عرض جميع مشاريع 
إلى  قبل رفعها  لمراجعتها  التشريع  إدارات  لمسئولي  الدائمة  اللجنة  الموحدة على  والقوانين  األنظمة 

المجلس الوزاري.

      ووافقت اللجنة في اجتماعها السابع ، 15 و 16 سبتمبر 2013م، على استراتيجية العمل 
للسنوات 2014 ـــ 2016م . وفّوضت لجنة المختصين باالتفاق على التفاصيل الخاصة بالمؤتمرات 

وورش العمل المقترحة ضمن االستراتيجية.

      وتنفيذًا لقرار المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المائة، يونيه 2013، بشأن 
األنظمة والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون ـــ اجراءات المتابعة وآليات التنفيذ ـــ فقد أوصت اللجنة 
)األنظمة(  القوانين  إليه مراجعة مشاريع  يوكل  التشريع  إدارات  الخبراء في  بتشكيل فريق عمل من 
الموحدة، على أن يجتمع الفريق كلما دعت الحاجة وحال توجيه الدعوة إليه من األمانة العامة، ويرفع 
توصياته إلى اللجنة الدائمة لمسؤولي ادارات  التشريع . وقد بدأ الفريق بعقد اجتماعاته منذ العام 

2014م. 

       في االجتماع الثامن للجنة ، 7 و 8 ابريل 2014م ، تم تدشين الموقع االلكتروني الخاص 
باللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع ضمن موقع األمانة العامة . كما اعتمد العمل بآلية عمل 
وفي   . العمل  وورش  بالمؤتمرات  الخاصة  اآللية  وكذلك  اللجنة،  من  المنبثقة  العمل  وفرق  اللجان 
الثنائية بين وفود  التاسع للجنة ، 20 و21 أكتوبر2014م ، تم اعتماد برنامج الزيارات  االجتماع 

إدارات التشريع بالدول األعضاء للفترة 2015م ـــ 2017م.

       وأكدت اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع في اجتماعها العاشر ، أبريل 2015م ، على 
ضرورة استمرار العمل ببرنامج الزيارات الثنائية بين وفود إدارات التشريع بدول المجلس . كما تم 
االتفاق على تفعيل دور ضابط االتصال في التنسيق واالتصال المباشر بين إدارات التشريع بالدول 
األعضاء لوضع برامج الزيارات وتفاصيلها في كل مراحل البرنامج ، ووافقت اللجنة في اجتماعها 
الشركات  لنشاط  المنظم  الموحد  )القانون(  النظام  ، على مشروع  أكتوبر 2015م   ، الحادي عشر 
الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون والئحته التنفيذية ، ومشروع 
النظام )القانون( الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون ، إضافة إلى بحث عدة موضوعات 

تتعلق بمجال عمل الجهات المعنية بالتشريع ومجاالت التعاون بينها.
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حماية النزاهة ومكافحة الفساد 

      سعيًا الستكمال روافد العمل المشترك من خالل تفعيل التعاون بين األجهزة المعنية بحماية 
النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وايجاد قنوات إتصال بينها لتبادل المعلومات والخبرات 
والتجارب إتساقًا مع مجاالت التعاون األخرى، صدر قرار المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين 
بعد المائة، في 2 يونيو 2013، بالموافقة على إنشاء لجنة لرؤساء األجهزة المسؤولة عن حماية 

النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون على غرار اللجان الوزارية العاملة في اطار المجلس.

      وقد عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء األجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد 
في دول المجلس اجتماعهم األول بدولة الكويت ، 16 و 17 فبراير 2014م، وصدر عن االجتماع 
العامة إلعداد  الدول األعضاء واألمانة  المختصين من  القرارات ، منها تكليف لجنة من  عدد من 
مسودة اتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون مع بيان مبررات إبرام االتفاقية، 
ودراسة موضوع انضمام مجلس التعاون بصفتة منظمة إقليمية إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
الدولية  األكاديمية  إنشاء  إلتفاق  لالنضمام  تنضم،  لم  التي  التعاون،  مجلس  دول  ودعوة   . الفساد 
والمساعدة   ، والخبرات  واآلراء  المعلومـات  وتبادل  الدولـي،  التعـاون  تعزيز  بهدف  الفسـاد،  لمكافحة 
المعرفية والتقنية، وبناء القدرات في مجال مكافحة الفساد ، وتنظيم برامج تدريبي سنوية يشارك فيها 
منسوبو الهيئات واألجهزة، وذلك بالتنسيق مع األمانة العامة . كما تم االتفاق على إحالة موضوع 
تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الى لجنة المختصين 
لدراسته واإعداد تصور لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات واجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس، أخذًا 

في االعتبار مرئيات ومالحظات الدول األعضاء.

المعنية بشأن  الهيئات واألجهزة  بالتنسيق مع  العامة  األمانة  تكليف  تم   ، الى ذلك  باإلضافة      
نشاء  براز الجهود واإلنجازات المتحققة، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد، واإ اآلليات المناسبة لنشر واإ
موقع للجنة رؤساء األجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك ضمن موقع األمانة 
المعلومات والتشريعات  بيانات تحوي جميع  الموقع على قاعدة  العامة االلكتروني على أن يشتمل 
واالتفاقيات الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد . وقد عقدت لجنة المختصين عدة اجتماعات 
إلعداد المشروع األولي لالتفاقية الخليجية المعنية بمكافحة الفساد، ووضع تصور شامل النضمام 
مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، واإعداد مشروع لتبادل 

الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.

     وقام جهاز الرقابة المالية واإلدارية بسلطنة ُعمان بتنفيذ ورشة عمل بعنوان “مؤشر مدركات 
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بالمملكة  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  قامت  كما  الدولية”.  الشفافية  منظمة  الصادر عن  الفساد 
العربية السعودية بعقد ندوة بعنوان “دور البرامج التوعوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”.

    وعقد االجتماع الثاني لرؤساء االجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس 
التعاون في 29 ابريل 2015م ، وصدر عنه عدد من التوصيات والقرارات منها :

ـــ الرفع للمجلس الوزاري للموافقة على انضمام مجلس التعاون إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
الفساد ، وتكليف األمانة العامة بإستكمال اإلجراءات الالزمة لذلك.

ـــ الموافقة على المبادئ االسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد 
بدول المجلس ، و تكليف لجنة المختصين بوضع اآلليات التنفيذية للمبادئ االسترشادية.

ـــ احالة توصيات ورشة العمل “مؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولي” وندوة 
“دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة” للجنة المختصين لدراستها.

ـــ تكليف األمانة العامة بإعداد مشروع النظام )القانون( الموحد االسترشادي لحماية المال العام لدول 
مجلس التعاون ، وتكليف لجنة المختصين بدراسة المشروع وتعديله وفقًا لمرئيات ومالحظات 

الدول األعضاء.

ـــ تكليف لجنة المختصين بوضع األسس واآلليات التنفيذية لقرار المجلس األعلى في دورته الرابعة 
والثالثين بشأن طرح موضوع العمل التطوعي. 

     وفي اجتماعهم الثالث ، 16 فبراير 2016 ، توصل رؤساء األجهزة المسئولة عن حماية النزاهة 
ومكافحة الفساد بدول المجلس الى عدد من القرارات شملت : 

ـــ الموافقة على األسس واآلليات التنفيذية لقرار المجلس األعلى حول العمل التطوعي.

ـــ تكليف لجنة المختصين بإعداد أدلة إجرائية استرشادية تساعد دول المجلس على تنفيذ االتفاقيتين 
األممية والعربية لمكافحة الفساد.

ـــ تكليف لجنة المختصين باستكمال دراسة تحديد اختصاصات مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأجهزة  هيئات  بين  والتجارب  الخبرات  لتبادل  االسترشادية  المبادئ  تنفيذ  آليات  الموافقة على  ـــ 
مكافحة الفساد بدول المجلس.
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التعاون في مجال حقوق اإلنسان 

من منطلق اهتمام دول المجلس بتعزيز حقوق اإلنسان التي كفلتها الشريعة اإلسالمية السمحة   
والمواثيق الدولية، قرر المجلس الوزاري في اجتماعه الخاص بمناقشة رؤية مملكة البحرين لتطوير 
مجلس التعاون ، يونيه 2010م، إنشاء مكتب ضمن هيكل األمانة العامة يختص بالعمل على إبراز 
ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق اإلنسان بالشكل الذي يظهرها للعالم 

باألسلوب الصحيح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول األعضاء.

وفي ضوء هذا القرار أصدر معالي األمين العام لمجلس التعاون قرارًا يقضي بإنشاء مكتب   
في األمانة العامة تحت مسمى “مكتب حقوق اإلنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”، يرتبط 
إداريًا باألمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية، ويختص المكتب بجميع المسائل ذات الصلة 
العامة  بحقوق اإلنسان، ومنها إعداد فعاليات وندوات متعلقة بحقوق اإلنسان. ولقد نظمت األمانة 
لمجلس التعاون ندوة “إنجازات دول مجلس التعاون في ميدان حقوق اإلنسان” في 4 فبراير 2014م. 
كما يعمل المكتب على إعداد عدد من المشاريع النظامية )القانونية(، ومنها : مشروع آلية التعامل 
مع المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس، ومقترح نظام )قانون( موحد 
بإعداد تقرير  المكتب  قام  الطفل . كما  للحماية األسرية من اإليذاء ومشروع نظام )قانون( حماية 
يتضمن إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق االنسان ، إضافة الى مطوية “حقوق مواطني 
دول مجلس التعاون المكفولة بموجب قرارات واتفاقيات المجلس” ، وذلك تحقيقًا ألهداف المكتب في 
بها . ويسعى  ثقافة حقوق االنسان والتوعية  الدول في مجال حقوق االنسان ونشر  انجازات  ابراز 
المكتب للحصول على صفة مراقب في عدد من الجهات اإلقليمية والدولية للوقوف على المستجدات 

بداء الرأي تجاهها. المتعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان واإ

وفي إطار العمل المشترك في مجال حقوق اإلنسان، عقد رؤساء األجهزة الحكومية المعنية   
بحقوق اإلنسان بدول مجلس التعاون عدة اجتماعات صدر عنها عدد من القرارات، منها الموافقة على 
آلية عمل مكتب حقوق ورفعها لمقام المجلس الوزاري العتمادها، والموافقة على تبادل الزيارات بين 
أجهزة حقوق اإلنسان بالدول األعضاء، والتنسيق بين األجهزة المعنية بحقوق اإلنسان بدول المجلس 
في المحافل اإلقليمية والدولية. كما تمت الموافقة على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق 
اإلنسان وعلى تزويد األمانة العامة بالتقارير التي تعد في مجال حقوق اإلنسان لتعميمها على الدول 

األعضاء لالستفادة من تجارب وخبرات كل دولة في هذا المجال .

المكفولة  لحقوقه  اإلنسان، واحترامها  بكرامة  العميق  التعاون  ايمان دول مجلس      وانطالقًا من 
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والصكوك  والتشريعات  بها  المعمول  الوطنية  والقوانين  واالنظمة  االسالمية  الشريعة  أحكام  بموجب 
الدولية، اعتمد المجلس األعلى في دورته الخامسة والثالثين )الدوحة، ديسمبر 2014( اعالن حقوق 
االنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم افتتاح مكتب بعثة جنيف والتي تساعد على 

إعداد التقارير التي تصدر من المنظمات الحقوقية الدولية في جنيف ومن االمم المتحدة.

التعاون بين النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام 

       صدر قرار المجلس الوزاري في دورته التاسعة والتسعين، يونيو 2006، بالموافقة على عقد 
اجتماعات دورية سنوية للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق واالدعاء العام بدول 
مجلس التعاون، وذلك اعتبارًا من عام 2007، بحيث ترفع نتائج أعمالها إلى المجلس الوزاري . وقد 
عقد النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق واالدعاء العام بدول المجلس حتى 
اآلن تسعة اجتماعات، انبثقت عنها لجان فنية تقوم ببحث ودراسة كل ما من شأنه تحقيق المزيد من 
التقارب وتعزيز التنسيق بين هذه األجهزة وأعمالها بهدف الوصول إلى توحيد األنظمة واإلجراءات 

في هذا المجال.

      تحققت في هذا اإلطار إنجازات عديدة، منها الموافقة على التعليمات القضائية الموحدة ألعضاء 
النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام والعمل بها بصفة استرشادية، وكذلك الموافقة على 
العمل بنماذج التعاون القضائي الدولي الموحدة، وتشمل أمر قبض دولي، طلب مساعدة قضائية، 
طلب اسـترداد، واإعتماد جهات اتصال مباشرة بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء 
العام، والموافقة على إنشاء موقع إلكتروني خاص بالنيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام، 
االول  البرنامج  انجاز  وبعد  األعضاء.  الدول  إلى  العامة  النيابات  أعضاء  لزيارات  برنامج  واعتماد 
للزيارات العملية الثنائية ألعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام بين الدول األعضاء 
تم اقرار برنامج جديد في هذا الخصوص. كما تم عقد ندوات متخصصة، إضافة إلى وضع آلية 
للتنسيق بين وفود الدول األعضاء المشاركة في المحافل اإلقليمية والدولية، واالستفادة من البرامج 
التدريبية التي تقام في المراكز المتخصصة. واتفق على عقد اجتماع مشترك بين لجنة المختصين من 
النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام والمسؤولين عن تقنية المعلومات بشكل سنوي للوقوف 

على المستجدات في مجال البرامج االلكترونية وتحقيق االستفادة المرجوة.

       باإلضافة إلى ذلك، فإن من أهم االنجازات قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات 
العامون  والمّدعون  العموم  النواب  عليها  وافق  التي  التعاون،  مجلس  بدول  العام  واالدعاء  التحقيق 
ورؤساء هيئات التحقيق واالدعـاء العام، وأقـرّها المجلس الــوزاري في دورته الرابعة عشـر بعد المائة، 
يمانًا بأهمية تنمية عالقـات التعاون فيما  مارس 2010، استهداء باألهداف العليا لمجلس التعاون واإ
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ألهمية  المطلوبة  والسرعة  بالفاعلية  بها  المناط  األعمال  تأدية  على  يساعد  بما  األجهزة،  هذه  بين 
القضايا التي تعالجها . وكذلك الالئحة الموحدة االسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات 
مرحلة  خالل  الطفل  حماية  وقواعد  التعاون،  مجلس  بدول  العام  واالدعاء  التحقيق  وهيئات  العامة 
التحقيق والتي وافق عليها النواب العموم والمّدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق واالدعاء العام 

في اجتماعهم السادس الذي عقد في 11 نوفمبر 2012م. 

      وفي دورته الثالثة والثالثين )مملكة البحرين، ديسمبر 2012( وافق المجلس االعلى على آليات 
دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام بدول مجلس التعاون، ويجري العمل على 
متابعة تنفيذ هذا القرار. كما صدر قرار المجلس األعلى في دورته الرابعة والثالثين )دولة الكويت، 
ديسمبر 2013( القاضي بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام للعمل 
القوانين  ألحكام  وفقًا  التعاون،  مجلس  بدول  العام  واالدعاء  التحقيق  وهيئات  العامة  النيابات  لدى 

واألنظمة الوطنية.

     باإلضافة إلى ذلك، صدر قرار المجلس الوزاري في دورته الثالثين بعد المائة، 4 مارس 2014م، 
بالموافقة على مشروع الئحة جائزة التميز ألعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام.

       كما تم تعديل الالئحة الموحدة االسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات 
التحقيق واالدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتعديل قواعد حماية الطفل خالل 
مرحلة التحقيق . كما تم اعتماد قواعد التحاق أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام 
العام بدول المجلس ، واعتماد نموذج  التحقيق واالدعاء  العامة وهيئات  النيابات  بالعمل في أجهزة 
“طلب نقل المحكوم عليه” ، واعتماد استمارة الزيارات العملية الثنائية ألعضاء النيابات العامة وهيئات 
العامة  النيابات  ألعضاء  العثمان  حامد  بجائزة  الفائزين  تكريم  تم  كما   . العامة  واالدعاء  التحقيق 
واالدعاء العام بدول مجلس التعاون على هامش االجتماع التاسع ألصحاب المعالي والسعادة النواب 
العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق واالدعاء العام بدول المجلس ، 11 اكتوبر 2015م.

التعاون بين المجالس التشريعية       

       وافق المجلس األعلى في دورته السابعة والعشرين ) الرياض، ديسمبر 2006(، على استحداث 
آلية لعقد اجتماعات دورية للمجالس التشريعية، الشورى والنواب والوطني واألمة، تحت مظلة مجلس 
التعاون . وتمثل هذه اآللية بمجملها مؤشرًا ايجابيًا نحو خطوات أوسع وأشمل للمشاركة في مسيرة 
الفعلي وترتبط بشكل  االندماج  قائمة على  المشترك، وخلق وحدة خليجية حقيقية،  الخليجي  العمل 
أساسي بموضوع التنمية بشكل عام، والتنمية السياسية بشكل خاص، مما يساعد على إيجاد فضاء 
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التي  تحقيقًا لألهداف  التعاون،  بدول مجلس  المجتمع  يستوعب جميع مكونات وشرائح  حر وواسع 
نصت عليها المادة الرابعة من النظام األساسي للمجلس الرامية إلى تحقيق التنسيق والترابط بين الدول 

األعضاء وتعميق وتوثيق الروابط والصالت وأوجه التعاون القائمة في مختلف المجاالت.

       وقد عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية، الشورى والنواب والوطني 
والقواعد  األسس  نوفمبر 2007، حيث وضعوا   21 ، الدوحة  مدينة  في  األول  اجتماعهم  واألمة، 
الثاني في 23 و 24  اجتماعهم  كما عقدوا   . المجال  هذا  في  المشترك  العمل  التي سيقوم عليها 
المحققة  السبل  لتهيئة  الخارجية  والعالقات  البرلماني  التنسيق  لجنة  تشكيل  وأقّروا  ديسمبر 2008، 
ألهداف اجتماعهم الدوري السنوي، والعمل على تنسيق األعمال في مجاالت الدبلوماسية البرلمانية 
بين المجالس التشريعية، وتعزيز المواقف البرلمانية الخليجية المشتركة تجاه برلمانات الدول األخرى 

والمنظمات البرلمانية بشأن القضايا اإلستراتيجية واألمن اإلقليمي الخليجــي .

     وأقّر االجتماع الثالث لرؤسـاء المجالس التشريعية، 6 و 7 ديسمبر 2009، القواعد التنظيمية 
الدول  تمثيل  اختصاصاتها  ضمن  يقع  التي  الخارجية،  والعالقات  البرلماني  التنسيق  لجنة  لعمل 
االجتماع  واعتمد  والدولية.  واإلسالمية  واإلقليمية  العربية  البرلمانية،  المحافل  جميع  في  األعضاء 
الرابع ،  22 نوفمبر2010م، الخطة التنسيقية السنوية الهادفة إلى تحقيق الفاعلية من خالل التعامل 
مع المشكالت األساسية التي تواجه التنسيق بين المجالس التشريعية في الدول األعضاء . وتوصل 
االجتماع الخامس ، 10 ديسمبر 2011، إلى عدة قرارات ، منها الموافقة على زيارة وفد من اعضاء 
المجالس التشريعية إلى البرلمان األوربي في 19 و 20 سبتمبر 2012، برئاسة رئيس مجلس الشورى 

السعودي وعضوين من أعضاء المجالس التشريعية . وتمت الزيارة في الموعد المحدد.

       وقرر رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم السادس ، 8 ديسمبر 2012، إنشاء مجموعات 
برلمانية خليجية تخصصية في المجالين التشريعي واالقتصادي . كما أقّروا مشروع الشبكة المعلوماتية 
البرلمانية الخليجية. وفي اجتماعهم السابع ، 24 و 25 نوفمبر 2013م، وافقوا على تنظيم مؤتمر 
او ندوة في دولة الرئاسة حول موضوع  التكامل االقتصادي بين دول مجلس التعاون، وكذلك على 
 1 و  نوفمبر   30 الثامن،  اجتماعهم  وفي  التشريعي.  المجال  في  تخصصية  برلمانية  لجنة  إنشاء 
ديسمبر 2014م، اعتمدوا التوصيات الواردة في التصور المقدم من الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين 
حول تنسيق السياسة اإلعالمية الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون وتقوية عالقاتها 
مع المنظمات الحقوقية، وكذلك الالئحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي، 
ووافقوا على تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعنى 
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بتعزيز العالقات مع البرلمان األوروبي. وقّرر رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم التاسع، 25 
نوفمبر 2015م ، اعتماد خطة عمل اللجنة البرلمانية المعنية بتعزيز العالقات مع البرلمان االوربي 
لعام 2016م . كما أقّر رؤساء المجالس التشريعية من حيث المبدأ على التعاون مع برلمانات دول 
أمريكا الالتينية على أن يتولى المجلس الوطني االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة اعداد 

تصور ألليات هذا التعاون. 

النشرة القانونية 

بهدف حصر القوانين والتشريعات الخاصة بالدول األعضاء، قام  قطاع الشؤون التشريعية   
والقانونية باألمانة العامة منذ العام 1982 بإصدار دورية ربع سنوية تعنى بنشر القوانين والتشريعات 
التي تصدر في دول المجلس تنفيذًا لقرار اتخذه  أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم األول 
الذي عقد بمقر األمانة العامة بالرياض في 27 و 28 صفر 1403هـ الموافق 12 و 13 ديسمبر 
1982م. وقد أعد قطاع شئون المعلومات باألمانة العامة دلياًل شاماًل للبحث في النشرة بنسختين 

ورقية والكترونية.

الجريدة الرسمية

       بهدف نشر قرارات العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدأت االمانة العامة 
في اصدار مطبوعتها “الجريدة الرسمية” بشكل ورقي والكتروني، وصدر العدد األول في 17 أبريل 

.2013
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الفصل الثاني
اهليئة االستشارية للمجلس األعلى

التأسيس والعضوية واالختصاص
بقرار من  العربية  الخليج  لدول  التعاون  للمجلس األعلى لمجلس  الهيئة االستشارية       تأسست 
الثامنة عشرة )الكويت، ديسمبر 1997( اقتناعًا بضرورة توسيع قاعدة  المجلس األعلى في دورته 
التشاور وتكثيف االتصاالت بين الـدول األعضاء، واتخذ هذا القرار بناء على اقتراح تقدم به المغفور 
له بإذن هللا صاحب السمو الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى الدورة السابعة 
من  األعلى  للمجلس  استشاري  مجلس  بإنشاء   )1996 ديسمبر  )الدوحة،  األعلى  للمجلس  عشرة 
مواطني الدول األعضاء يساعد المجلس األعلى ويقدم له المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة 

مجلس التعاون واإعداده لمواجهة تحديات المستقبل. 

     عقد االجتماع المراسمي إلعالن قيام الهيئة في نوفمبر 1998م بدولة الكويت تحت رعاية حضرة 
صاحب السمو الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رحمه هللا.

    تتكون الهيئة من ثالثين عضوًا، بواقع خمسة أعضاء من كل دولة، وتختار سنويًا رئيسًا لها من 
بين ممثلي الدولـة التي ترأس دورة المجلس األعلى، ونائبًا للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في 
الترتيب، وال تناقش الهيئة من األمور إال ما يحال إليها من قبل المجلس األعلى. ويعاون الهيئة جهاز 

إداري يرتبط باألمانة العامة لمجلس التعاون هو مكتب شئون الهيئة االستشارية بمسقط.

قرارات التكليف واإلنجازات  
 بدءًا بدورته التاسعة عشـرة، كّلف المجلس األعلى الهيئة االستشارية بدراسة الموضوعات التالية : 

توظيف  دراسة   : 1998م(  ديسمبر  )أبوظبي،  األعلى  للمجلس  عشـرة  التاسعة  الدورة  في   .1
األيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس.

التعاون  مسـيرة  تقويم   : 1999م(  نوفمبر  )الرياض،  األعلى  للمجلس  العشرين  الدورة  في   .2
االقتصادي بين دول المجلس، وتقديم مقترحات لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة لدول المجلس 

)2000 ـ 2025( مع التركيز على التعامل مع التكتالت االقتصادية والدولية.
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في الدورة الحادية والعشرين للمجلس األعلى )المنامة، ديسمبر 2000م( : إعداد دراسات   .3
تفصيلية عن الموضوعات التالية:

* التعليم وتطوير المنظومة التعليمية.

* الطاقة والبيئة.

* استراتيجيات المياه.

* البحث العلمي والتقني.

في الدورة الثانية والعشرين للمجلس األعلى )مسقط، ديسمبر 2001م( : االستمرار في دراسة   .4
وتقديم مقترحات بتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون والتي كلفت بها من 
قبل المجلس األعلى في دورته العشرين )الرياض، نوفمبر 1999م(، واإعطاء أولوية لدراسة 
القضايا االجتماعية وخاصة ما يتعلق بقضايا الشباب ووسائل رعايتهم، وقضايا اإلعالم الواردة 

في االستراتيجية.

في الدورة الثالثـة والعشـرين للمجلس األعلى )الدوحة، ديسمبر 2002م( : دراسة موضوعي   .5
المرأة وتأكيد دورهـا االقتصادي واالجتماعي واألسري، واإصالح االختالل في التركيبة السكانية 

بما يحقق التجانس السكاني.

في الدورة الرابعة والعشرين للمجلس األعلى )الكويت، ديسمبر 2003م( : تقويم مسيرة مجلس   .6
التعاون عبر الثالث والعشرين سـنة الماضية، ودور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين 

أبناء دول المجلس، ومعوقات التبادل التجاري بين دول المجلس.

في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس األعلى )المنامة، ديسمبر 2004م( : دراسة ظاهرة   .7
اإلرهاب، وكذلك اسـتكمال دراسـة تقييم مسيرة مجلس التعاون. 

في الدورة السادسة والعشرين للمجلس األعلى )أبوظبي، ديسمبر 2005م( : دراسـة موضوعي   .8
المواطنة االقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية، وأهمية الشراكة االقتصادية في دعم 

عالقات دول المجلس مع دول الجوار. 

وفي الدورة السابعة والعشرين للمجلس األعلى )الرياض، ديسمبر 2006م( : دراسة تعزيز   .9
دول  في  واالستثمارات  الشركات  معاملة  يضمن  وبما  الخاص  للقطاع  المالئمة  العمل  بيئة 

المجلس معاملة الشركات واالستثمارات الوطنية.
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في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس األعلى لمجلس التعاون )الدوحة، ديسمبر 2007( :   .10
وعلى  المواطنين  على  االجتماعية  وآثارها  األسعار  وارتفاع  التضخم  ظاهرة  موضوعي  دراسة 

اقتصاديات دول المجلس، ومشكلة الباحثين عن العمل، أسبابها وآثارها وعالجها.

في الدورة التاسعة والعشرين للمجلس األعلى لمجلس التعاون )مسقط، ديسمبر 2008م( :   .11
دراسة موضوع األزمة المالية العالمية وتأثيرها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

والتدابير التي يمكن إتخاذها، وموضوع األمن الغذائي والمائي لدول المجلس. 

)الكويت، ديسمبر 2009م( : دراسة  التعاون  للمجلس األعلى لمجلس  الثالثين  الدورة  في   .12
ثالثة موضوعات : تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة االقتصادية العالية 
مثل النخيل ورفع مساهمة اإلنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي، واالحتباس 

الحراري والتغير المناخي، ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة والحد من اإلعاقة.

في الدورة الحادية والثالثين للمجلس األعلى لمجلس التعاون )أبوظبي، ديسمبر 2010( :   .13
دراسة موضوعي : الطاقة البديلة وتنمية مصادرها، ودراسة توحيد جهود الدول األعضاء في 

مجال الترجمة والتعريب واإلهتمام باللغة العربية.

في الدورة الثانية والثالثين للمجلس األعلى لمجلس التعاون )الرياض، ديسمبر 2011( دراسة   .14
الموضوعات التالية:

• إستراتيجية للشباب وتعزيز روح المواطنة.

• إستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي واألهلي.

إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني لدول مجلس التعاون.  •

• األمراض الصحية غير المعدية في دول المجلس.

• موضوع ضرورات الكونفدرالية الخليجية في ضوء النظام األساسي لمجلس التعاون.

ديسمبر  البحرين،  )مملكة  التعـاون  لمجلـس  األعلـى  للمجلـس  والثالثين  الثالثـة  الـدورة  في   .15
2012( دراسة الموضوعات التالية:

إنشاء هيئة عامة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  •

إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية.  •
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• دراسة تقويمية لالستراتيجية االعالمية لدول المجلس وتطويرها.

آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعالقتها بمنظومة القيم.  •

تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.  •

في الدورة الرابعة والثالثين للمجلس االعلى لمجلس التعاون )الكويت، ديسمبر2013( دراسة   .16
الموضوعات التالية :

التأشيرة السياحية الموحدة في دول مجلس التعاون.  •

التنمية البشرية في دول مجلس التعاون.  •

تقييم مسيرة مجلس التعاون.  •

في الدورة الخامسة والثالثين للمجلس االعلى لمجلس التعاون )الدوحة، ديسمبر2014( دراسة   .17
الموضوعات التالية :

• تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون.

• نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم.

• مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليه كخيار 
استراتيجي امني وتنموي.

18.  في الدورة السادسة والثالثين للمجلس األعلى لمجلس التعاون )الرياض، ديسمبر 2015( 
دراسة الموضوعات التالية:

• إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس.

• تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي لإلستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية.

إنتاجية المواطن الخليجي : محدداتها وسبل زيادتها.  •

      وقد اعتمد المجلس األعلى في دوراته السابقة جميع مرئيات الهيئة اإلستشارية وأحالها إلى 
اللجان الوزارية المختصة.  
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نظام الهيئة وآلية العمل
       تمارس الهيئة االستشارية مهامها وفق آلية تتفق ونظامها وطبيعة الموضوعات التي تكلف 
بها، فبعد صدور التكليف من قبل المجلس األعلى للهيئة االستشارية وبدء الدورة الجديدة لمجلس 
التعاون، تعقد الهيئة االستشارية اجتماعًا تختار فيه الرئيس ونائبه لدورتها الجديدة، بحضور األمين 
العام لمجلس التعاون الذي يتولى فيه نقل توجيه المجلس األعلى إلى الهيئة. ثم تجرى مناقشة عامة 
للموضوعات المكلفة بدراستها على أساس ما تقدمه األمانة العامة من مذكرات ومعلومات بشأنها، 
وما يعرضه األعضاء من مالحظات وتعقيبات بشأن جميع الموضوعات، ثم يصار إلى تشكيل لجان 
من أعضائها، لكل موضوع لجنة لدراسته بالتفصيل، ويعد أعضاء اللجان دراسات وأوراق عمل لكل 
موضوع، وقد يستعان ببعض الخبراء المتخصصين، ثم تقوم كل لجنة بإعداد مسودة مشروع مرئيات 

الهيئة الخاصة بهذا الموضوع. وقد تحتاج بعض اللجان إلى أكثر من اجتماع.

       بعد انتهاء اللجان من إعداد مشاريع المرئيات، تعقد الهيئة اجتماعًا عامًا لمناقشة ما وضعته 
لجان الهيئة واالتفاق على صيغة موحدة لمرئياتها بشأن الموضوعات المحالة إليها التي ترفعها إلى 

المجلس األعلى.

       وتدعيمًا لدور الهيئة االستشارية في المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة العمل المشترك، قرر 
المجلس األعلى في دورته الحادية والعشرين )المنامة( دعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعات المجلس 
األعلى للرد على ما قد يكون لدى المجلس األعلى من استفسارات حول مرئيات الهيئة االستشارية 

بشأن المواضيع المحالة إليها من قبل المجلس.

       كما جرت العادة، اعتبارًا من الدورة الثالثة للهيئة، أن يجتمع رئيس المجلس الوزاري بأعضاء 
الهيئة في االجتماع األول من كل دورة، إلطالعهم على المستجدات التي تخص دول المجلس والرد 
على استفسارات األعضاء. كما يعقد ممثلون عن الهيئة اجتماعًا سنويًا مشتركًا مع المجلس الوزاري 

يتم خالله استعراض مرئيات الهيئة التي سترفع للمجلس األعلى. 

       ورغبة من الهيئة في تقييم أدائها وتطويره بشكل مستمر، ُتشّكل الهيئة في بداية كل دورة لجنة 
الهيئة، وتقديم مقترحات بهذا  أداء  الهيئة، وبحث إمكانية تطوير  العمل في  للرئاسة، تتولى تنسيق 
الشأن. كما يكون للجنة الرئاسة دور في متابعة تنفيذ مرئيات الهيئة، وتقديم مقترحات بهذا الشأن. 
وتشارك هذه اللجنة في االجتماع السنوي المشترك مع المجلس الوزاري الذي ُتناقش فيه مرئيات الهيئة 

االستشارية.
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وتحظى الهيئة االستشارية برعاية واهتمام أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون، الذين 
الهيئة وتجربتها وما قدمته من مرئيات  لقاءاتهم مع أعضائها. وايمانًا بدور  عبروا عن ذلك خالل 
ودراسات اتسمت بالمهنية والموضوعية، قرر المجلس األعلى في دورته الثالثة والعشرين )الدوحة، 

ديسمبر 2002م( :

تشكيل لجنة من الدول األعضاء واألمانة العامة إلعداد تقرير حول تطوير نظام عمل الهيئة   .1
االستشارية الحالي بحيث يتم إدخال األفكار التي اقترحتها الهيئة االستشارية وما تراه الدول 

األعضاء من مرئيات وأفكار وتصورات في هذا الصدد.

الموافقة على أن يكون مقر الهيئة االستشارية للمجلس األعلى لمجلس التعاون في مسقط   .2
بسلطنة ُعمان.

       وقد باشر مكتب شئون الهيئة االستشارية مهامه رسميًا من مقره الدائم في مسقط بسلطنة 
ُعمان اعتبارًا من 1 أكتوبر 2003م، بعد أن قامت السلطنة بتوفير المبنى وتأثيثه. كما انتهت اللجنة 
المشّكلة لدراسة تطوير نظام عمل الهيئة من إعداد تقريرها الذي عرض على المجلس األعلى في 
دورته الرابعة والعشرين )الكويت،  ديسمبر 2003م(. كما وافق المجلس األعلى في دورته الثامنة 
والعشرين )الدوحة، ديسمبر 2007م( على عقد ثالثة اجتماعات دورية للهيئة االستشارية في كل 
عام، وعلى مبادرة الهيئة لدراسة القضايا التي تكون متباينة أو عليها خالف بين الدول األعضاء في 

القضايا ذات العالقة بالتعاون المشترك بين دول المجلس. 
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الفصل الثالث
التعاون يف جمالي احملاسبة والرقابة املالية

األهداف
ُيعنى هذا الجانب في مسيرة العمل المشترك بالمجاالت المرتبطة بالرقابة على األموال العامة     
في الدول األعضاء والتي تقوم بها دواوين المراقبة والمحاسبة واجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون، كما 
يعنى بتنسيق مواقف دول المجلس في المنظمات الدولية التي تشترك الـدواوين بعضويتها، كالمنظمة 
الدوليـة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة )االنتوساي(، والمنظمة اآلسيوية لألجهزة العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة )آسوساي(، والمجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  )أربوساي(. 
ومن جهة أخرى يشمل التعاون في هذا المجال العمل على رفع كفاءة األجهزة المعنية بالزكاة في دول 

المجلس.

منذ السنوات األولى لقيام مجلس التعاون، بدأت الجهات المسؤولة عن الرقابة المالية على   
مستوى رؤساء الدواوين واللجان الفنية المتخصصة عقد اجتماعاتها. اال أن اللقاءات على مستوى 
رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة توقفت بعد االجتماع الثاني، الذي عقد في أبريل 1984م، لتستأنف 
في العام 2003م، بعقد االجتماع الثالث لرؤساء الدواوين ولجنة الوكالء في مايو من ذلك العام، في 
دولة قطر. وانتظمت االجتماعات منذ ذلك الحين، وكان آخرها االجتماع الثالث عشر في نوفمبر 

2014م، الذي عقد في دولة الكويت.

اإلنجازات
اواًل : قواعد الرقابة لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة

اعتمد رؤساء دواوين المحاسبة والرقابة المالية في اجتماعهم السابع الذي عقد خالل العام   
2008م، قواعد الرقابة لألجهزة العليا التي أعدها فريق عمل فني متخصص بالمحاسبة والمراجعة 
والنواحي القانونية. وتضمنت القواعد عددًا من األبواب والفصول التي ُتعرف بالمبادئ األساسية للرقابة 
المالية، ومشروعيتها، وأهدافها، وأنواعها، ونطاقها. كما ُتوضح القواعـد اختصاصات األجهزة الرقابية 
والجهات الخاضعة للرقابة، باإلضافة إلى تعريف القواعــد العامة للرقابة الماليـة من حيث االسـتقالل 
والحيدة والتأهيـل والكفـاءة المهنية، وكذلك قواعد العمل الميداني وتخطيط عمليات الرقابة وأدلة وقرائن 
وتم  القواعد.  إلى  األموال  غسيل  على  والرقابة  البيئة  على  الرقابة  موضوعي  إضافة  وتم  اإلثبات. 
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طباعة قواعد الرقابة لألجهزة العليا وتعميمها على الدواوين في الدول األعضاء لالسترشاد بها، وفقًا 
لما يناسب كل منها.  

ثانيًا : التدريب المشترك  

      اعتمدت الخطـة االسـتراتيجية الموحدة لتدريب العاملين بالـدواوين عام 2000م. وتتضمن الخطة 
منهجية ومجاالت التدريب المشترك، وذلك من خالل إقامة برامج تدريبية تنفذها الدواوين سنويًا. وتركز 
والتجارة  األموال،  وغسـيل  الفسـاد،  ومكافحة  البيئة،  على  كالرقـابة  الحديثة،  المجاالت  على  الخطة 
االلكترونيـة، واسـتخدام الحاسـب اآللي، والخصخصة، ورقابة األداء، والدين العام، وكشف أساليب 
الرقابية،  للمهمات  التخطيط  وأساليب  الرقابية،  لألعمال  االستراتيجي  والتخطيط  واإلحتيال،  الغش 
وتقييم المخاطر، وتقييم المشاريع التنموية، والرقابة من منظور الحكومة المؤسسية، والتوعية بالمعايير 

الدولية، والرقابة على االستثمارات، وغير ذلك.

    وتعّد لجنة التدريب والتطوير في بداية كل عام خطة التدريب السنوية، بمعدل ثالث إلى خمس 
دورات في المجاالت التي تحتاجها الدواوين. وُنفذ اثنان وستون برنامجًا تدريبيًا خالل الفترة من عام 
برنامج  تنفيذ  العامين 2004م و 2005م،  تم خالل  ذلك،  إلى  باإلضافة  لغاية 2015م.   1997
إعداد أخصائي التدريب المعتمدين، بالتعاون مع مبادرة تنمية األنتوساي )IDI(، وتخرج من البرنامج 
عشرون من العاملين في الدواوين، كأخصائي تدريب معتمدين. كما تم إعادة تنفيذ برنامج تدريب 
المدرب في شهر أبريل 2015م في المملكة العربية السعودية لمدة شهر. وتمنح المبادرة شهادة تدريب 

معتمدة للناجحين في البرنامج.

ثالثًا :  الزمالـة المهنيـة في مجـال المحاســـبة والمراجعة  

       إعتمد رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في اجتماعهم السادس، المنعقد في نوفمبر 2007م، 
الزمالة  شهادات  على  للحصول  والمحاسبة  المراقبة  بدواوين  العاملين  لتأهيل  اإلستراتيجية  الخطة 
واختصاصاتها،  مهامها  تنفيذ  في  الدواوين  دور  ايجابًا على  ينعكس  بما  أدائهم  من  للرفع  المهنية، 
سبيل  في  الدواوين  اتخذتها  التي  واإلجراءات  الخطوات  تعميم  وتم  بها.  المناطة  األهداف  وتحقيق 

الحصول على شهادات الزمالة المهنية لالستفادة من تجربة الدواوين في ذلك المجال. 

رابعًا: مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة

       من منطلق الحرص على دعم الجهود التي تسهم في تطوير أساليب العمل واالرتقاء بها 
من خالل صقل وتنمية قدرات العاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون في مختلف 
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عام  الكويت  بدولة  الرابع  اجتماعهم  في  الدواوين،  رؤساء  اعتمد  العلمي،  البحث  ودعم  المجاالت 
2004م، مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة للعاملين بالدواوين. 

كما اعتمدت الئحة المسابقة. وأعلن عن المسابقة األولى في عام 2006م، في المجاالت التالية:

1. الرقابة المالية على غسيل األموال.

2. التحديات التي تواجه دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون وذلك بالتطبيق على 
موضوع المراجعة والتدقيق في ظل األنظمة اإللكترونية.

3. دور دواوين المراقبة والمحاسبة في الرقابة على التخصيص وما بعده. 

       وقد أُعلنت نتائج المسابقة األولى في االجتماع السادس لرؤساء الدواوين بدول المجلس، المنعقد 
في نوفمبر 2007، وتم تكريم الفائزين بفروع الجائزة. وأُعلن عن المسابقة الثانية في عام 2009م، 

في المجاالت التالية :

دارة األموال العامة. دور الجهاز األعلى للرقابة في تقويم أساليب استثمار واإ  .1

دور الرقابة على جودة التدقيق في تحسين أداء الجهاز األعلى للرقابة.  .2

قياس وتقويم األداء المؤسسي في الجهات الحكومية.  .3

      وقد أُعلنت نتائج المسابقة الثانية في االجتماع العاشر لرؤساء الدواوين بدول المجلس، ديسمبر 
2011م. وتم تكريم الفائزين بفروع الجوائز.

 وأعلن عن المسابقة الثالثة في عام 2012، في المجاالت التالية :

إدارة المخاطر في العمل الرقابي.  .1

للرقابة  العليا  باألجهزة  الرقابية  المهمات  بجودة  الخاص   )40( الدولي  المعيار  تطبيق  أثر   .2
المالية والمحاسبة.

دور دواوين الرقابة المالية والمحاسبة في تفعيل الحوكمة في األجهزة المشمولة بالرقابة.  .3

وقد أعلنت نتائج المسابقة الثالثة في االجتماع الثالث عشر لرؤساء الدواوين بدول المجلس، نوفمبر 
2014م، وتم تكريم الفائزين.
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خامسًا : دراسات فنية

       ُأنجزت دراستان، األولى بعنوان “غسيل األموال من المنظور الرقابي”، والثانية عن “الرقابة 
على البيئة من المنظور الرقابي”، أعدهما كل من ديوان المحاسبة بدولة الكويت وديوان المراقبة العامة 
بالمملكة العربية السعودية، على التوالي. وتتضمن الدراستان العديد من التوصيات التي تعزز دور 
الدواوين في مكافحة اآلثار السلبية لغسيل األموال واألضرار بالبيئة. وُأضيفت الدراستان إلى قواعد 

الرقابة لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة. 

سادسًا: قياس التأثيرات المالية لتوصيات الدواوين  

        اعتمد رؤساء الدواوين في اجتماعهم الثامن، الذي عقد خالل العام  2009م، العمل بالدليل 
االسترشادي لقياس التأثيرات المالية لتوصيات دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بصفة 
ولقد  الدواوين.  من  المختصون  فيها  يشارك  الموضوع  هذا  حول  ندوة  عقد  إلى  ودعوا  استرشادية، 

استضاف ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمملكة البحرين تلك الندوة في أبريل 2010م.

سابعًا: إستراتيجية مكافحة الفساد

اعتمد رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في اجتماعهم السابع، المنعقد في أكتوبر 2008م،   
الورقة التي أعدها ديوان المحاسبة بدولة قطر تحت عنوان “دور دواوين المراقبة والمحاسبة في مجال 

مكافحة الفساد”.   

ثامنًا: إستراتيجية اتصال وتواصل مع األطراف الخارجية

في  ورغبة  واإلفصاح،  والشفافية  المساءلة  مبادئ  ترسيخ  في  الدواوين  دور  ألهمية  نظرًا   
االستفادة من تجارب األطراف التي يتم التواصل معها، فقد إعتمد رؤساء الدواوين استراتيجية إتصال 
وتواصل بين  األجهزة الرقابية واألطراف الخارجية. كما عقدت حلقة نقاش خاصة بهذا الموضوع، 

استضافها ديوان المحاسبة بدولة قطر في مايو 2010م.

تاسعًا: دليل نظام ضمان جودة األعمال والتقارير الرقابية

في إطار التعاون والتنسيق بين أجهزة دواوين الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بغرض   
العامة بطباعة دليل “ نظام جودة األعمال  الدواوين، قامت األمانة  التعميم واالستفادة من تجارب 
والتقارير الرقابية “، والذي أعده ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمملكة البحرين، وراجعه فريق عمل 

قواعد الرقابة المشكل من أجهزة الدواوين بدول المجلس.
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عاشرًا: أدلة المراجعة المهنية المشتركة

       تبنى رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون مشروع إصدار أدلة مراجعة مهنية 
مشتركة، بلغ عددها تسعة أدلة، إعتمادًا على الخبرات المتوفرة ذاتيًا وتطويرًا للنماذج واألدلـة المعمول 
بالمراجعة  الخاصة  الدولية  المعايير  ووفق  الدواوين،  به  تقوم  الذي  للدور  تعزيزًا  الدواوين،  في  بهـا 

والرقابة المالية. وتم تنفيذ األدلة وطباعتها وتوزيعها على دواوين المجلس، وهي :

1.  دليل الرقابة المالية )الدليل العام(.

2.  دليل الرقابة على النفط والغاز.

3.  دليل الرقابة المسبقة.

4.  دليل الرقابة على األداء.

5.  دليل الرقابة على إيرادات الزكاة والضرائب.

6.  دليل الرقابة على الحوكمة.

7.  دليل الرقابة على الخصخصة.

8.  دليل الرقابة على تقنية المعلومات.

دليل الرقابة على المشروعات.  .9

حادي عشر:  توثيق األطر التشريعية واللوائح المنظمة للعمل الرقابي 

بناء على االتفاق الذي تم في اجتماع لجنة التدريب والتطوير، سبتمبر 2014م، قام جهاز   
الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان بإعداد مطوية تتضمن مجموعة من األطر التشريعية 

واللوائح المنظمة للعمل الرقابي بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس.  

ثاني عشر: خطة استراتيجية للتدريب 

وافق رؤساء الدواوين، في اجتماعهم الثالث عشر، نوفمبر 2014م، على إعداد خطة تدريب   
استراتيجية لدواوين المحاسبة والرقابة المالية لدول مجلس التعاون، وفقًا للتصور العام الذي أعده ديوان 
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المحاسبة بدولة قطر. وتم التأكيد على أهمية إعداد وتنفيذ برامج تدريب المدربين، وتفعيل المقترحات 
العملية لتنفيذ خطة العمل لوضع استراتيجية للتدريب والتطوير لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس 
التعاون والتي تتضمن ثالثة مشروعات. وتم اعتماد الخطة من قبل رؤساء الدواوين في اجتماعهم 

الرابع عشر، اكتوبر 2015.

ثالث عشر: الدليل االسترشادي لتنفيذ البرامج التدريبية

الدليل  2014م،  نوفمبر  عشر،   الثاني  اجتماعهم  في  والمحاسبة  المراقبة  دواوين  رؤساء  اعتمد 
االسترشادي لتنفيذ البرامج التدريبية لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، الذي أعده ديوان 

المراقبة المالية واإلدارية بمملكة البحرين. 

رابع عشر: إنشاء قاعدة بيانات بالبرامج التدريبية

وافق رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في اجتماعهم الثالث عشر، نوفمبر 2014م، على   
إنشاء قاعدة بيانات للبرامج التدريبية لدواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون وفقًا للتصور 
ضافتها على صفحة الدواوين في  المقدم من جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان واإ
موقع األمانة العامة، وذلك بالتنسيق بين الجهاز واألمانة العامة. ويقوم قطاع المعلومات باألمانة 
موقع  “الدواوين” ضمن  موقع  على  القاعدة  إلنشاء  الالزمة  الفنية  األعمال  بإستكمال  حاليًا  العامة 

األمانة العامة.

خامس عشر: الندوة األولى لدواوين المراقبة والمحاسبة

استضاف ديوان المحاسبة بدولة الكويت الندوة األولى لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس   
التعاون بعنوان “ أهمية التواصل والتعاون بين دواوين المراقبة والمحاسبة والجهات المشمولة بالرقابة 
وأساليب تحقيق ذلك واألثر المتحقق لذلك التعاون “ يومي 10 و 11 ديسمبر 2014م، تنفيذًا لقرار 
عقد  على  الموافقة  بشأن  المجلس  بدول  والمحاسبة  المراقبة  دواوين  لرؤساء  الثاني عشر  االجتماع 

مؤتمر أو ندوة كل سنتين بإحدى الدول األعضاء. 
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 الفصل الرابع
التعاون يف جمال الزكاة

التعاون المالي واالقتصادي في اجتماعها السابع واالربعين المنعقد في      بناء على قرار لجنة 
16 مايو 1998م بشأن تكوين لجنة من الجهات المختصة بالزكاة والضرائب بدول المجلس للبحث 
في كل ما من شأنه تدعيم العمل المشترك في هذا المجال، وبدعوة من األمانة العامة عقدت لجنة 
األمانة  بمقر  األول  اجتماعها  التعاون  مجلس  بدول  والضرائب  بالزكاة  المختصة  الجهات  مسئولي 
العامة بالرياض يومي 22 و23 سبتمبر 1998م، بحضور ممثلين من جميع الدول األعضاء، الذين 
أوصوا بتشكيل فريق عمل مختص بالزكاة. وبناء على ذلك، عقد فريق العمل اجتماعه األول بمقر 

األمانة العامة في 6 يونيه 2000م.

وقد خلص فريق العمل المختص الى التوصيات التالية:

• أهمية وجود توعية إعالمية لفريضة الزكاة وآثارها الدينية والدنيوية على دافعيها والمستفيدين منها 
واستخدام جميع وسائل اإلعالم والمنابر في تحقيق ذلك الهدف، ومن ذلك إقامة ندوات ولقاءات 

تنمى الوعي حول فريضة الزكاة.

• أهمية استقاللية األجهزة الزكوية ودعمها من الحكومات لتكتسب ثقة المكلفين ليكون الجهاز قادرًا 
على القيام بواجباته.

• إصدار تقارير دورية سنوية توضح نشاطات الجهاز الزكوي وأوجه صرفه لمبالغ الزكاة لزيادة 
ثقة المكلفين بأجهزة الزكاة.

تبادل المعلومات والخبرات بين األجهزة الزكوية بالدول األعضاء في مجال فريضة الزكاة من   •
حيث المكلفين والمستحقين لها، وجميع المعلومات التي قد تساعد األجهزة في القيام بواجبها على 

أفضل وجه.

• ضرورة وجود خطة شاملة لتدريب العاملين بأجهزة الزكاة بالدول األعضاء لتبادل الخبرات فيما 
بينهم، واكتساب معارف ومهارات جديدة تساعدهم على أداء واجباتهم بصورة أفضل، وتكثيف 

تبادل الزيارات للقائمين على العمل الزكوي بين دول المجلس.
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تأهيل بعض المستفيدين أو المستحقين للزكاة على بعض اإلعمال لتحويلهم من مستهلكين إلى   •
منتجين.

• حث الدول األعضاء التي ال يوجد بها هيئات حكومية مستقلة تعنى بشئون الزكاة على اإلسراع 
بإيجاد مثل هذه الهيئات.

التعاون والتنسيق بين الهيئات الحكومية واألهلية العاملة في المجال الزكوي داخل الدولة الواحدة.  •

• إعداد دراسات وأبحاث اقتصادية واجتماعية من قبل الدول األعضاء لمستوى الفقر في المجتمع.

والفني  اإلداري  التطوير  مجاالت  في  المتخصصة  الجهات  إلى  المهام  بعض  اسناد  • ضرورة 
لألجهزة الزكوية بما يساعدها على تفعيل دورها.

• استصدار التشريعات واألنظمة ذات الصفة االلزامية في اخراج الزكاة، بما يتناسب مع كل دولة، 
رغبة في التقليل من الفاقد الزكوي الكبير الحاصل حاليًا.

• االستفادة من التقنية الحديثة لتطوير األجهزة الزكوية ورفع الكفاءة والفعالية فيها.

• صرف الزكاة على المستحقين في البلد الذي تجبى فيه.

دول  تجارب  الخبرات وعرض  لتبادل  وذلك  بالزكاة  الخاص  العمل  لفريق  سنوي  اجتماع  • عقد 
المجلس واالستفادة من المستجدات على هذا الصعيد.

       وقد بدأت الجهات المسؤولة عن الزكاة اجتماعاتها على مستوى رؤساء أجهزة الزكاة والدخل 
منذ عام 2002م، تحقيقًا لألهداف التي حددها النظام األسـاسي لمجلس التعاون. واعتبرت توصيات 

فريق العمل المختص، المشار اليها أعاله، خارطة طريق للعمل.

االنجازات  
اواًل : استعراض تجارب أجهزة الزكاة  

الجوال وشبكة  كالهاتف  الحديثة،  األجهزة  استخدام  في  تجاربها  بإستعراض  األجهزة  قامت        
على  واإلطالع  المكتسبة  الخبرات  تبادل  إلى  باإلضافة  والمتبرعين  المكلفين  خدمة  في  االنترنت، 
التجارب والنماذج المتميزة لألجهزة، تعميمًا للفائدة على األجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس 

التعاون. 
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ثانيًا : التدريب 

   اتفق رؤساء أجهزة الزكاة لدول المجلس في اجتماعهم الرابع على اإلطار العام لخطة تدريب 
مشتركة للعاملين فيها. وتم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بهذه األجهزة وفق خطة التدريب المشتركة 
األولى التي أعدتها لجنة التدريب في أجهزة الزكاة لدول المجلس لألعوام 2007 ــ 2009م، وشملت 

البرامج التالية :

1 ــ مهارات خدمة المستحقين واإعداد لوائح ونظم صرف المساعدات.

2 ــ خدمات المكلفين.

جراءات العمل. 3 ــ تبسيط وتطوير نظم واإ

4 ــ مهارات تسويق المشاريع الخيرية وكسب المتبرعين الجدد واالحتفاظ بهم.

5 ــ نظم المراجعة والتدقيق المحاسبي باستخدام الحاسب اآللي.

6 ــ التقنيات الحديثة في الدعاية واإلعالن وطرق قياس األثر.

 ونفذت خطة التدريب المشتركة الثانية لألعوام 2010 ـــ 2012م، وتضمنت: 

1 ــ التميز في مهارات اإلقناع والتأثير واالتصال.

2 ــ تصميم البرامج التدريبية ألجهزة الزكاة.

3 ــ تنمية مهارات البحث االجتماعي.

4 ــ التخطيط االستراتيجي في أجهزة الزكاة.

5 ـ تنمية مهارات المحاسب في أجهزة الزكاة.

6 ــ إدارة الحمالت اإلعالمية والعالقات العامة.

 كما نفذت خطة التدريب المشتركة الثالثة لألعوام 2013 ــ 2015 م، وشملت:

1 ـ خطاب الزكاة عبر وسائل التواصل االجتماعي.
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2 ـ التسويق للمشاريع الخيرية لكبار المتبرعين.

3 ـ تطوير أساليب العمل وتبسيط االجراءات.

4 ـ القيادة الذكية في إدارة األزمات.

5 ـ تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي وأجهزة الزكاة. 

6 ـ مهارات تفويض المهام إلعداد وتنمية الصف الثاني.

 استفاد من هذه الدورات 264 مشاركًا ومشاركة من العاملين في اجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون.

 وبدأت خطة التدريب الرابعة لألعوام 2016 ــ 2018، وتشمل:

ـــ العالقات العامة ودورها في الشراكة المجتمعية.

ـــ حوكمة مؤسسات وصناديق الزكاة.

ـــ اإلبداع في ادارة األفراد وتحفيز العاملين.

ـــ األبتكار في خدمات المؤسسات الزكوية، وعرض تجارب التحول من  الخدمات اإللكترونية الى 
الذكية.

ـــ استشراف مستقبل المؤسسات الزكوية في دول مجلس التعاون.

ـــ دور األستراتيجية في تنمية اإليرادات.

ثالثًا : برنامج دبلوم الزكاة 

       في إطار تطوير كفاءات وقدرات الموظفين العاملين بأجهزة الزكاة والدخل بدول المجلس، قرر 
رؤساء اجهزة الزكاة في اجتماعهم التاسع، المنعقد في مايو 2012م، تكليف هيئة المحاسبة والمراجعة 
لدول مجلس التعاون بإعداد دراسة إلنشاء برنامج دراسي بدرجة دبلوم عالي في الزكاة. ولقد وافق 
البنك االسالمي للتنمية على المساهمة في تمويل تكاليف الدراســة بنسبة 50%، وتتحمل بقية التكلفـة 
األجهــزة في الـدول األعضاء بالتساوي. ووقع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، األمين 
العام لمجلس التعاون، اتفاقية عقد دراسة عن برنامج دبلوم الزكاة بدول المجلس بين األمانة العامة 
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لمجلس التعاون وهيئة المحاسبة والمراجعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

       واعتمد االجتماع الحادي عشر لرؤساء أجهزة الزكاة، 24 و 25 نوفمبر 2014م، الدراسة 
بصورتها النهائية، على أن يكون مسمى البرنامج “دبلوم الزكاة”. 

رابعًا : جائزة االبداع للعاملين في أجهزة الزكاة بدول المجلس  

     اعتمد رؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثامن، يناير 2011م، الئحة 
للبحوث  التعاون  مجلس  “مسابقة  بمسمى  المجلس  بدول  الزكاة  أجهـــزة  في  للعاملين  االبداع  جائزة 

واالعمال اإلبداعية في مجال الزكاة”.

     كما قرر رؤساء األجهزة، في اجتماعهم التاسع المنعقد في مايو 2012م، تفويض لجنة التدريب 
بإختيار الموضوعات، وتعديل الئحة المسابقة. وفي اجتماعهم العاشر، المنعقد في ديسمبر 2013م، 
موازنة  زيادة  وعلى  التدريب  لجنة  لمقترحات  وفقًا  المسابقة  موضوعات  اختيار  على  الموافقة  تمت 
المسابقة وفق مقترح لجنة التدريب وتعديل الئحة المسابقة. وأعلنت المسابقة األولى في عام 2013م 

على النحو التالي:

1 ـ  مسابقة البحوث “صناعة الصورة الذهنية لدى الجمهور حول أجهزة الزكاة”.

لهذه  الزكاة”. وخصص   أعمال مؤسسات  التقنية في  “استخدام  اإلبداعية  ـ مسابقة األعمال   2
المسابقة جائزتان متساويتان، حسب الئحة المسابقة المعّدلة.

      وقام رؤساء األجهزة المسئولة عن الزكاة في اجتماعهم الثاني عشر، نوفمبر 2015، بتكريم 
الفائزين في المسابقة.

خامسًا: دراسة توثيقية حول تقاليد جباية الزكاة بدول مجلس التعاون

        كّلف رؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم العاشر، 10 و 11 ديسمبر 
2013م، صندوق الزكاة بسلطنة عمان تقديم تصور متكامل عن الكتاب التوثيقي حول “تقاليد جباية 
الزكاة بدول مجلس التعاون” بالتنسيق مع األمانة العامة، ومن ثم تعميمه على لجنة التدريب لإلطالع 
للتنمية عرض تصوره  للبنك االسالمي  التابع  البحوث والتدريب  وابداء مرئياتها، والطلب من معهد 
حول ذلك. وقد صدر قرار االجتماع الثاني عشر لرؤساء األجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول المجلس 
في  اإلبداعية  واألعمال  للبحوث  التعاون  مسابقة مجلس  احد موضوعات  ليكون  الموضوع  بإعتماد 

مجال الزكاة في دورته القادمة.
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سادسًا : كتاب توثيقي عن أجهزة الزكاة في دول المجلس

     وافق رؤساء األجهزة المسئولة عن الزكاة، في اجتماعهم العاشر، ديسمبر 2013م، على مقترح 
لجنة التدريب بشأن إعداد كتاب توثيقي عن األجهزة، على أن تتولى األمانة العامة إخراج وطباعة 
تلقت  كما  األعضاء،  الدول  على  للكتاب  األولية  المسودة  بتعميم  العامة  األمانة  وقامت  الكتاب. 

المالحظات عليها وتم األخذ بها تمهيدًا لطباعة الكتاب. 

سابعًا : المعوقات التي تواجه أجهزة الزكاة  

     وافق رؤساء األجهزة المسئولة عن الزكاة، في اجتماعهم الحادي عشر، نوفمبر 2014، على 
بدول  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  تقرير  في ضوء  الزكاة  أجهزة  تواجه  التي  المعوقات  دراسة  مقترح 
المجلس. وقامت لجنة من المختصين في األجهزة بدراسة موضوع “محدودية وسائل التواصل بين 
دافعي الزكاة واألجهزة” من جميع الجوانب، وأعدت التوصيات المناسبة للتغلب على هذا المعوق، أخذًا 

في االعتبار تجارب الدول األعضاء في هذا الجانب.

ثامنًا : تشكيل فريق عمل لدراسة وتقييم القرارات والتوصيات

الحادي عشر، نوفمبر  الزكاة، في اجتماعهم  المسئولة عن  بناء على موافقة رؤساء األجهزة      
2014، تولى فريق عمل دراسة وتقييم جميع القرارات والتوصيات التي صدرت خالل الفترة الماضية 
فيما يتعلق بالتعاون بين األجهزة المسئولة عن الزكاة، والوقوف على ما تم اتخاذه لتنفيذ ما ورد في 

تلك القرارات والتوصيات واقتراح اآلليات المناسبة للتفعيلها.

تاسعًا : الموقع االلكتروني لألجهزة المسؤولة عن الزكاة

     قام قطاع المعلومات في األمانة العامة بإنشاء الموقع االلكتروني لألجهزة المسؤولة عن الزكاة 
بدول مجلس التعاون ضمن موقع االمانة العامة على شبكة االنترنت. وقـــرر رؤسـاء األجهزة المسئولة 
عن الزكاة بأن تقوم األجهزة بتزويد األمانة العامة بمرئياتها ومالحظاتها بشأن الموقع لألخذ بها سعيًا 

لتحقيق االستفادة المرجوة.





  الباب الخامس

التعاون اإلقليمي والعالقات االقتصادية 
مع الدول والمجموعات األخرى 

التعاون مع الجمهورية اليمنية

الشراكة اإلستراتيجية مع المملكة 
األردنية الهاشمية والمملكة المغربية

العالقات االقتصادية مع الدول 
والمجموعات االقليمية

الحوارات االستراتيجية مع الدول 
والمجموعات االقليمية
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الفصل األول
التعاون مع اجلمهورية اليمنية

أواًل : إنضمام اليمن إىل مؤسسات مجلس التعاون 
       وافق المجلس األعلى على إنضمام الجمهورية اليمنية إلى عشر من المنظمات المتخصصة 

العاملة في إطار مجلس التعاون، وهي :

* مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي 

* مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون 

* مجلس وزراء العمل والشئون االجتماعية بدول مجلس التعاون 

* دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم 

* منظمة الخليج لالستشارات الصناعية 

* هيئة التقييس لدول مجلس التعاون 

* هيئة  المحاسبة والمراجعة لدول المجلس 

* جهاز تلفزيون الخليج 

* لجنة رؤساء البريد في مجلس التعاون 

* مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك 

ثانيًا : اإلجتماعات مع الجانب اليمني لتحديد احتياجاته التنموية 
      ابتداًء من مارس 2006م، ُيعقد اجتماع وزاري سنوي بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية 
دول المجلس والجمهورية اليمنية، لتبادل وجهات النظر والتنسيق بين الجانبين في جميع المجاالت. 
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ولقد كّلف االجتماع الوزاري المشترك األول لجنة فنية مشتركة من دول المجلس والجمهورية اليمنية 
ــ 2015م، وقد أنجزت اللجنة مهمتها فيما يتعلق  بدراسة االحتياجات التنموية لليمن للفترة 2006 
بالفترة 2006ـ ــ 2010 وقامت لهذا الغرض باإلعداد لمؤتمرات المانحين، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي 
تم التعهد بتمويلها. وتجتمع اللجنة بصفة دورية. كما عقدت اللجنة الفنية المشتركة عدة إجتماعات 
كان آخرها اإلجتماع السابع عشر الذي ُعقد في مقر األمانة العامة بالرياض في 1 يونيو 2016م.

     ويشارك في أعمال اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها عدد من الهيئات المتخصصة اإلقليمية 
والدولية. فباإلضافة إلى دول المجلس واليمن، يشارك في أعمالها صناديق التنمية اإلقليمية، كالصندوق 
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، والبنك اإلسالمي للتنمية، وصندوق اوبك للتنمية الدولية، 
التنمية  ووزارة  األوروبية،  والمفوضية  اليمن  في  العاملة  المتحدة  األمم  ومنظمات  الدولي،  والبنك 

البريطانية.

     تتابع اللجنة المشتركة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية، المهام التالية:     

المناسبة  الوسائل  ــ 2015، ومناقشة   الفترة 2011  لليمن خالل  التنموية  • تحديد االحتياجات 
لتمويلها.

اقتراح الحلول المناسبة لتعزيز قدرة اليمن الستيعاب المساعدات الخارجية، وتسريع وتيرة صرف   •
المساعدات التي تم االتفاق عليها، عن طريق تعديل اإلجراءات المالية واإلدارية المتبعة بما يتفق 

مع متطلبات الجهات  المانحة.

• حث المانحين من خارج دول المجلس على زيادة المساعدات التي تقدم إلى اليمن، على غرار 
ما تقدمه دول  المجلس، والتي تشكل مساعداتها أكثر من 70% من إجمالي المساعدات.

• تشجيع الدول األخرى على االستثمار في اليمن، على غرار ما يقوم به القطاع الخاص في 
مجلس التعاون، الذي تشكل استثماراته 80% من إجمالي االستثمار األجنبي في اليمن.

الربنامج  لتمويل  املجلس  دول  بها  تعهدت  التي  املساعدات   : ثالثًا 
االستثماري لخطة التنمية الثالثة )2006 ـ 2010(

       بلغ إجمالي التعهدات المالية المخصصة لتمويل مشاريع خطة التنمية الثالثة 2006 ـــ 2010 
حوالي 6.25 مليار دوالر، منها حوالي 3.8 مليار دوالر من دول المجلس والصناديق اإلقليمية، وهي 
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الصندوق العربي والبنك اإلسالمي وصندوق أوبك، بما في ذلك مبلغ 1.1 مليار دوالر من المملكة 
العربية السعودية. وتم تخصيص تعهدات دول المجلس المشار اليها للصرف على تمويل اكثر من 

80 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية. 

رابعًا : املساعدات التي تم التعهد بها لتمويل الربنامج املرحلي لالستقرار 
والتنمية )2012 ــ 2014( 

البرنامج المرحلي  المتحدة بإعداد  الدولي واألمم  البنك  بالتعاون مع  اليمنية        قامت الحكومة 
لالستقرار والتنمية للفترة االنتقالية 2012ـ ــ 2014، وتعهدت الدول المانحة بتقديم تمويل لهذا البرنامج 
بقيمة 6.4 مليار دوالر في مؤتمر المانحين في الرياض، الذي عقد في 4 سبتمبر 2012، ومبلغ 
إضافي بقيمة 1.4 مليار دوالر في مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك، الذي عقد في 27 سبتمبر 
2012، بحيث بلغ مجموع التعهدات 7.9 مليار دوالر لتمويل هذا البرنامج. وقد تم التعهد بمبالغ 
إضافية بعد هذين المؤتمرين مما رفع مجموع التعهدات إلى أكثر من 8 مليار دوالر، منها 3.25 

مليار دوالر من المملكة العربية السعودية.

خامسًا : اصدقاء اليمن
       تم اإلعالن عن مبادرة أصدقاء اليمن في االجتماع الوزاري الذي ُعقد في لندن 2010م، 
وشاركت فيه جميع دول المجلس واألمانة العامة، باإلضافة إلى نحو 20 دولة ومنظمة دولية، وتم 

االتفاق فيه على إنشاء مجموعتي عمل :

)أ( مجموعة عمل “االقتصاد والحوكمة”، برئاسة مشتركة من اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية 
ألمانيا االتحادية، وعقدت اجتماعًا في مارس 2010 بمدينة أبوظبي، وآخر في يونيو 2010م 

بمدينة برلين.

الهاشمية  األردنية  المملكة  من  مشتركة  برئاسة  القانون”،  وحكم  “العدالة  عمل  مجموعة  )ب( 
وهولندا، وعقدت اجتماعها األول بمدينة الهاي في أبريل 2010م، والثاني في عّمان بالمملكة 

األردنية الهاشمية في يوليو 2010م.

      ولقد ُعقد اجتماع بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس والجمهورية اليمنية، 
وتنسيق  اليمن،  أصدقاء  اجتماعات  مناقشة  فيه  تمت  2010م،  سبتمبر   21 في  نيويورك  بمدينة 

المواقف بشأنها.
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لـ “أصدقاء اليمن”، في 24 سبتمبر 2010م في         تلى ذلك عقد االجتماع الوزاري الثاني 
نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة. وشاركت فيه جميع دول المجلس 
واألمانة العامة، باإلضافة إلى نحو عشرين دولـة ومنظمة، ُنوقشت فيه تقارير مجموعتي العمــل. وأقــّر 
االجتمـاع عددًا من المقترحات، وتم تكليف رؤساء البعثات الدبلوماسية في صنعاء بمتابعة تنفيذها.

        ولقد ُعقد االجتماع الوزاري الثالث في مايو 2012م في الرياض، برئاسة مشتركة بين المملكة 
العربية السعودية واليمن والمملكة المتحدة، واالجتماع الوزاري الرابع في سبتمبر 2012 في نيويورك، 
حيث عبر اإلجتماعان عن دعمهما للجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية إلستعادة األمن واإلستقرار 

والنشاط اإلقتصادي في اليمن.

      وصدر عن اإلجتماع الوزاري الخامس ألصدقاء اليمن الذي عقد في لندن بتاريخ 7 مارس 
2013م، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، بيان 
رئاسي تضمن النواحي السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية واإعادة البناء. كما عقد االجتماع 
الوزاري السادس في سبتمبر 2013 بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم 

المتحدة.

       وعقد اجتماع لكبار المسؤولين لمجموعة اصدقاء اليمن بمدينة لندن في 29 ابريل 2014، 
المملكة  اليمن، وهي  اصدقاء  لمجموعة  المشتركة  الثالثية  الرئاسة  اعضاء  بين  التنسيق  بعد  وذلك 

العربية السعودية والجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة. 

سادسًا : افتتاح مكتب األمانة العامة ملجلس التعاون يف اليمن
      أقّر المجلـس الـوزاري في دورته الحادية والعشرين بعد المائة، نوفمبر 2011م، افتتاح مكتب 
وتم رفع  اكتوبر 2012.  في  افتتاحه رسميًا  وتم  التعاون،  لمجلس  العامة  لألمانة  تابع  اليمن  في  
مستوى تمثيل المكتب إلى بعثة دبلوماسية كاملة، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري في دورته السابعة 

والعشرين بعد المائة التي ُعقدت في 2 يونيو 2013م.

 ومن مهام المكتب ما يلي :

• متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

• متابعة تنفيذ قرارات المجلس األعلى والمجلس الوزاري لمجلس التعاون، واللجان العاملة في إطار 
مجلس التعاون فيما يتعلق بأوجه التعاون مع اليمن.
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سابعًا: إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات  املانحني
       في االجتماع الحادي عشر للجنة الفنية المشتركة لتحديد اإلحتياجات التنموية للجمهورية 
اليمنية، قدم الجانب اليمني مقترحًا بإنشاء جهاز تنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين يرأس 
ثالث  تحتها  تعمل  التي  التنفيذية  اإلدارة  الجهاز من  ويتكون  الوزراء.  إدارته رئيس مجلس  مجلس 
إدارات، وهي وحدة المشاريع، ووحدة المراقبة والمتابعة والتواصل، ووحدة متابعة اإللتزام بالسياسات 

وتنفيذ اإلصالحات.

        وقد صدر قرار فخامة رئيس الجمهورية اليمنية، رقم 22 لسنة 2013، بإنشاء الجهاز التنفيذي 
لتسريع استيعاب تعهدات المانحين. ويهدف الجهاز التنفيذي، الذي باشر اعماله، إلى ما يلي: 

المانحين بما ينسجم مع األولويات  طار عام لتسريع استيعاب تعهدات  • إعداد رؤية واضحة واإ
الوطنية.

• دعم تنفيذ اإلطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.

المساهمة في تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع األطراف الحكومية المعنية وتجاوز العوائق.  •

تنمية وتطوير القدرات البشرية في بلورة السياسات والبرامج واإعداد وتنفيذ المشاريع لدى الجهات   •
الحكومية المعنية.

• تعزيز عملية المتابعة والمراقبة لتنفيذ المشاريع والتزامها بالمعايير.

بناء قاعدة بيانات موحدة وموثقة للمشاريع والتمويالت الخارجية.  •
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الفصل الثاني
الشراكة االسرتاتيجية بني جملس التعاون لدول اخلليج العربية وكل 

من اململكة األردنية اهلامشية واململكة املغربية

       بناء على قرار المجلس األعلى في اللقاء التشاوري الثالث عشر، مايو 2011، بشأن تعزيز 
التعاون بين مجلس التعاون وكل من المملكة األردنية الهاشمية والمملكة المغربية، ُعقدت خالل عام 
2011 عدة اجتماعات بين ممثلي مجلس التعاون والدولتين الشقيقتين، بما في ذلك اجتماع المجلس 
الوزاري لمجلس التعاون مع معالي وزيري خارجية المملكة االردنية الهاشمية والمملكة المغربية في 

سبتمبر 2011 لمناقشة مجاالت التعاون وأبعاد الشراكة المنشودة.

       وفي ضوء نتائج تلك االجتماعات، صدر قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون في دورته 
الثانية والثالثين )الرياض، ديسمبر 2011(، والذي تضمن ما يلي : 

الهاشمية  األردنية  المملكة  من  وكل  التعاون  مجلس  بين  متميزة  استراتيجية  تأسيس شراكة  أ . 
والمملكة المغربية.

تقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة األردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، بمبلغ خمسة  ب . 
الدول األربع دولة  بين  بالتساوي  تمويله  يتم  لمدة خمس سنوات،  لكل منهما،  مليارات دوالر، 
اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت. ويتم تقديم 
هذه المساعدات بصفة ثنائية، لتمويل المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة والتي دخل معظمها 

حيز التنفيذ.

وفي اطار آليات عمل هذه الشراكة والمحددة في االجتماعات الوزارية المشتركة، واللجنة المشتركة 
من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون وكل من المملكة األردنية الهاشمية 
خالل  تنفيذها  على  المتفق  المشترك  العمل  وخطط  المتخصصة،  العمل  وفرق  المغربية،  والمملكة 
تواصلت  فقد  المشترك عام 2012م،  الوزاري  االجتماع  والمقرة من  الى 2018  الفترة من 2013 
االجتماعات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من المملكة االردنية الهاشمية والمملكة 

المغربية على المستويات كافة.
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       وفي هذا السياق، اكدت القمة التي عقدها أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
ابريل   20 في  الرياض  بمدينة  المغربية،  المملكة  ملك  السادس،  محمد  الملك  الجاللة  وصاحب 
2016م، على اهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس 
واإلسالمية  العربية  األمتين  لمصالح  وخدمة  شعوبهم  لتطلعات  تحقيقًا  المغربية،  والمملكة  التعاون 

ولتحقيق السلم واألمن الدوليين.

       كما عقد اصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ونظريهما في المملكة 
األردنية الهاشمية والمملكة المغربية اجتماعهم المشترك الخامس، بمقر األمانة العامة لمجلس التعاون 
في 9 مارس 2016م، وابدى الوزراء خالل االجتماع ارتياحهم للتقدم المستمر لتحقيق هذه الشراكة 
الخارجية في دول  لوزراء  السابقة  االجتماعات  في  إقرارها  تم  التي  العمل  اإلستراتيجية وفق خطط 
مجلس التعاون والمملكة األردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والتي حددت ابعاد تلك الشراكة وأهدافها 
أبدى  كما  ـــ  2018.  الفترة 2013  لتنفيذها خالل  الالزمة  والبرامج  واآلليات  التفصيلية،  وغاياتها 
الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع 
دخل  والتي  المغربية،  والمملكة  الهاشمية  األردنية  المملكة  من  بكل  مختلفة  قطاعات  في  التنموية 

معظمها حيز التنفيذ، بما سيعود بالمنفعة والخير على مواطني البلدين.

       واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة األردنية الهاشمية، 
واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، التي عقدت اجتماعاتها  في المملكة العربية 
السعودية في 8 مارس 2016م، وتوصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة األردنية 

الهاشمية والمملكة المغربية في إطار خطط العمل المشترك للفترة 2013 ـــ 2018م.

       كما واصلت اللجنة المشتركة اجتماعاتها الدورية لمتابعة سير العمل المشترك في فرق العمل 
باإلضافة  المغربية  والمملكـة  الهاشـمية  األردنية  المملكة  التعاون وكل من  بين مجلس  المتخصصة 
األمانة  بمقر  األخير في 8 مارس 2016م   االجتماع  السياسية، حيث عقد  القضايا  مناقشـة  إلى 
العامة لمجلس التعاون وتم خالله اعتماد توصيات فرق العمل المشتركة المرفوعة من قبل اللجان 

المتخصصة.

       وعلى هامش االجتماع تم التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون الثنائي بين مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية والمملكة األردنية الهاشمية.

       وكانت اللجنة المشتركة المشار اليها أعاله، قد شكلت خمسة عشر فريق عمل متخصص في 
مجاالت التعاون المتفق عليها في خطة العمل المشترك:
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1.   فريق العمل االقتصادي.

2.   فريق عمل الزراعة واألمن الغذائي.

3.   فريق عمل النقل.

4.   فريق عمل االتصاالت

5.   فريق عمل البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية.

6.   فريق عمل السياحة واآلثار.

7.   فريق عمل التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي.

8.   فريق العمل القانوني والقضائي.

9.   فريق عمل التنمية االجتماعية.

10.  فريق عمل الثقافة.

فريق عمل اإلعالم.  .11

فريق عمل الشباب.  .12

فريق عمل الرياضة.  .13

       وتعقد هذه الفرق اجتماعاتها بصفة دورية، حيث يتم تنفيذ خطط العمل المشترك المعتمدة 
بشكل سلس. وتقوم األمانة العامة وكل من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية ووزارة الشؤون 

الخارجية والتعاون المغربية بمتابعة تنفيذها.
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الفصل الثالث
العـالقـات االقتصـاديـة

مع الدول واجملموعات االقتصادية الدولية

األهداف والبدايات
       من األهداف الرئيسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيق التنسيق والتكامل والترابط 
بين دوله في جميع الميادين، بما في ذلك تنسيق سياسـاتها وعالقاتها التجارية تجاه الدول األخرى، 
والتكتالت والتجمعات االقتصادية اإلقليمية والدولية، لتقوية مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في 

األسواق العالمية كما جاء في االتفاقية االقتصادية بين دول مجلس التعاون.

االتفاقيات  عقد  بينها  من  الوسائل  من  عددًا  االتفاقية  حددت  الهدف،  هذا  إلى  وللوصول       
االقتصادية الجماعية في الحاالت التي تتحقق منها منافع مشتركة للدول األعضاء، والعمل على خلق 
قوة تفاوضية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع األطراف األجنبية في مجال استيراد 

وتصدير منتجاتها الرئيسية، ولتحقيق ذلك :

مفاوضات  في  الدخول  مبدأ  )يونيه 1984م(  الحادية عشـرة  دورته  في  الوزاري  المجلس  أقّر   *
مباشرة بين دول المجلس كمجموعة وبين الدول والمجموعات االقتصادية الدوليـة، ابتداء بالجماعة 

األوربية واليابان ثم الواليات المتحدة األمريكية.

* كما قـرر تشكيل فريق تفاوضي من الدول االعضاء، يترأسه المنسق العام للمفاوضات، بهدف 
مساعدة األمانة العامة في اتصاالتها مع الدول والمجموعات االقتصـادية نيابة عن دول المجلس. 

* فّوض المجلس األعلى في دورته السابعة )أبوظبي، نوفمبر 1986م(، المجلس الوزاري باعتماد 
أهداف وسياسات التعاون مع الدول والمجموعات االقتصادية الدولية.

        وفي ظل االتجاه العالمي نحو إقامة التكتـالت االقتصادية، وتزايد قوى العولمة وما تتضمنه 
من تحرير للتجارة واالستثمار، أصبح لزامًا على دول المجلس أن تتبنى استراتيجية موحدة لعالقاتها مع 
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الدول والمجموعات والمنظمات االقتصادية اإلقليمية والدولية، مبنية على التعامل مع هذه المستجدات 
بشكل جماعي.

على  ديسمبر 2000م(  )المنامة،  والعشرين  الحادية  دورته  في  األعلى  المجلس  وافق  لذا،       
اإلستراتيجية طويلة المدى لعالقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتالت اإلقليمية والمنظمات 

الدولية. 

       من هذه المنطلقات بدأت االتصاالت بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الدولية 
بهدف إيجاد الوسائل لتطوير العالقات االقتصادية والتجارية معها. والبداية كانت مع االتحاد األوربي، 

ومن ثم مع دول ومجموعات أخرى. وفيما يلي استعراض لما تم إنجازه في هذا اإلطار. 

أوال : العالقات االقتصادية مع الدول العربية
       بعد إتفاق دول المجلس على تعرفة جمركية موحدة وتحديد موعد قيام االتحاد الجمركي، 
ورغبة منها في التأكيد على أنها تعمل كمجموعة واحدة لتعميق أواصر التعاون مع الدول العربية، 
باعتبارها العمق االستراتيجي لدول المجلس في مواجهة التكتالت الدولية، وافق المجلس الوزاري في 
دورته الثامنة والسبعين )مارس 2001م( من حيث المبدأ، وبناًء على توصية لجنة التعاون المالي 
الشــركاء  أهم  مع  مباشرة  مفاوضات  في  جماعي  بشكل  المجلس  دول  دخول  على  واالقتصادي، 
لغاء القيود الجمركية وغير  التجاريين العرب، للوصـول إلى اإلعفـاء المتبادل الكامل لجميع الســلع، واإ

الجمركية والضرائب األخرى ذات األثر المماثل بين دول المجلس وهذه الدول. 

       وتنفيذًا لذلك، إنضمت جميع دول المجلس إلى إتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي 
دخلت حيز التنفيذ في عام 2005. وسبق ذلك التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول 
المجلس والجمهورية اللبنانية في عام 2004م، كما تم التوقيع باألحرف األولى على اتفاقية مماثلة 
مع الجمهورية السورية، اال انه لم يتم التوقيع النهائي على هذه االتفاقية بعد. كما أن هناك اتصاالت 
جارية بين دول المجلس كمجموعة وبعض الدول العربية األخرى للنظر في اآللية المناسبة لتعزيز 

وتطوير التعاون االقتصادي بين دول المجلس وهذه الدول. 

ثانيًا : العالقات مع اإلتحاد األوربي
       في ديسمبر 1987، قّرر المجلس األعلى لدول المجلس في دورته الثامنة الموافقة على 
الدخول في مفاوضات رسمية مع الجماعة األوربية، بهدف الوصول إلى اتفاقية مبدئية بمثابة إطار 
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للتعاون بين الجانبين، وفّوض المجلس الوزاري بالتفاوض مع الجماعة األوربية والتوقيع النهائي على 
هذه االتفاقية. وهو ما تم التوصل إليه في صيف العام التالي بالتوقيع على االتفاقية اإلطارية بين دول 
المجلس والجماعة األوربية في 15 يونيه 1988م، ومن ثم اعتمادها من المجلس األعلى في دورته 

التاسعة )المنامة، ديسمبر 1988م(، ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1990م.

       كما قرر المجلس األعلى في تلك الدورة تفويض المجلس الوزاري بإصدار التفويض الالزم 
للفريق التفاوضي للدخول في المفاوضات الرسـمية مع الجماعة األوربية، بهدف الوصول إلى اتفاق 
تجاري بين الطرفين. وقد اصدر المجلس الوزاري في دورته الخامسة والثالثين، يونيو 1990، القرار 
التفاوضي  الفريق  وتفويض  األوربية،  الجماعة  مع  تجارية رسمية  مفاوضات  في  بالدخول  الخاص 

بالدخول في  هذه المفاوضات، وفق عدد من التوجيهات التي تم اعتمادها.

       واثر توقيع االتفاقية اإلطارية سارت العالقات بين دول المجلس والجماعة األوربية في مسارين:

) أ (  تنفيذ االتفاقية اإلطارية  

       نصت االتفاقية اإلطارية للتعاون بين دول المجلس واالتحاد األوربي على تشكيل مجلس 
مشترك يضم وزراء خارجية الطرفين يجتمع سنويًا بشكل دوري، وقد عقد المجلس الوزاري المشترك 
حتى عام 2013 ثالث وعشرين اجتماعًا، كان أولها في مسقط بسلطنة عمان في 17 مارس 1990م 
وآخرها في المنامة في 30 يونيه 2013. ولم يعقد المجلس الوزاري المشترك اجتماعًا دوريًا له عام 
نما عقد اجتماعًا وزاريًا مختصرًا على مستوى الترويكا، أُتفق فيه على زيادة أوجه التعاون  1995م، واإ
بين الجانبين. باإلضافة إلى ذلك، يعقد الجانبان اجتماعًا سـنويًا في نيويورك على هامش اجتماعات 

الجمعية العامة لألمم المتحدة.

       كما نصت االتفاقية اإلطارية على إنشاء لجنة للتعاون المشترك لتعزيز العالقات ولمساعدة 
المجلس الوزاري المشترك في أداء مهامه، وأعطت االتفاقية الحق للمجلس الوزاري المشترك بتشكيل 
أية لجان فرعية أخرى يراها مناسبة للمساهمة في أداء مهامه. وأقّر المجلس الوزاري المشترك في 
اجتماعه الثاني المنعقد في لوكسمبورج )مايو 1991م( تشكيل ثالث فرق عمل تعنى بالتعاون في 

مجاالت الصناعة والبيئة والطاقة. 

       وفي إطار تفعيل االتفاقية اإلطارية للتعاون  االقتصادي، عقد اجتماع موسع للخبراء وكبار 
المسؤولين من الجانبين في مقر األمانة العامة يومي 9 و 10 فبراير 2010، تم خالله االتفاق على 

مشروع برنامج عمل مشترك لتفعيل التعاون بينهما خالل الفترة 2010 - 2013.
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في  عقدت  التي  العشرين،  دورته  في  المشترك  األوربي  الخليجي  الوزاري  المجلس  وأقّر         
للتعاون مع  ـــ 2013(  للفترة )2010  المشترك  العمل  لوكسمبورغ في 14 يونيو 2010م، برنامج 
الجانبين. وفي إطار تنفيذ البرنامج، تم إنجاز عدد كبير من الفعاليات المشتركة في مجاالت التعاون 
المالي واالقتصادي والنقدي، والتجارة، والصناعة، واالستثمار، والطاقة، والسالمة النووية، والكهرباء، 
والماء، والنقل، والبيئة، ومكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب، وبراءات االختراع، وحماية الملكية 
الفكرية، والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها، حيث تعقد بشكل دوري حوارات ولقاءات وورش عمل. 

ومن تلك الفعاليات ما يلي :

• ندوة البيئة المشتركة بين االتحاد األوربي ومجلس التعاون التي عقدت في سلطنة عمان يومي 15 
و 16 يناير 2011م، ونجم عن هذا اللقاء، زيارة وفد من مسؤولي اجهزة البيئة في دول المجلس 

إلى االتحاد األوربي في 25 و 26 مايو 2011م.

• ورشة عمل التجارة واالستثمار التي عقدت في بروكسل، اكتوبر 2012.

• ورشة عمل الكهرباء والماء التي عقدت في بروكسل، نوفمبر 2012.

• محاضرة بعنوان “مؤسسات االتحاد االوربي وعملية صنع القرار بعد تنفيذ معاهدة لشبونة” اقيمت 
في مقر األمانة العامة، نوفمبر 2012م، وذلك بالتنسيق مع معهد الشؤون الدولية في روما. 

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(
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• ورشة التعاون في االبحاث واالبتكار التي عقدت في بروكسل، ديسمبر 2012م.

انشاء شبكة االتحاد األوربي ومجلس التعاون الخليجي للطاقة النظيفة.  •

السعي إلى توقيع مذكرة تفاهم بين اليوروستات ومجلس التعاون في المجاالت اإلحصائية.  •

التحاق عدد من منسوبي األمانة العامة لمجلس التعاون ببرنامج اإلعارة الدبلوماسي في الجهاز   •
األوربي للعالقات الخارجية في إبريل 2012م، فبراير 2013م، مارس 2014م، مارس 2015م، 

وفبراير 2016م.

       في المجال االقتصادي، يعقد بين الجانبين الحوار االقتصادي بشكل دوري، كان آخره الحوار 
ُعقد في بروكسل 19 مارس 2013م، والذي جمع خبراء ومختصين من  الذي  الرابع  االقتصادي 
الجانبين لمناقشـة المواضيع ذات االهتمام المشترك. باإلضافة إلى عقد لقاءات دورية بين محافظي 
مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ونظرائهم من االتحاد االوربي، حيث عقد اللقاء الثالث 
وتمويل  األموال  مكافحة غسل  دوري ورشة عمل  بشكل  تعقد  كما  أبوظبي.  في  يناير 2012  في 

اإلرهاب، حيث عقدت ورشة العمل السابعة في نوفمبر 2011 في بولندا.

الخامس  اجتماعها  األوربي  التعاون واالتحاد  بين مجلس  المشترك  التعاون  لجنة         وعقدت 
التطورات  االجتماع  ناقش  التعاون، حيث  لمجلس  العامة  االمانة  في  ابريل 2014م  في  والعشرين 
في مجلس التعاون واالتحاد األوربي، وكذلك سير العمل في مجاالت التعاون ضمن اتفاقية التعاون 
ذلك األنشطة  بما في  للتعاون،  التعاون واالتحاد األوربي والمجاالت األخرى  بين مجلس  المشترك 

القائمة كالعالقات التجارية وتسهيل التجارة. كما يتم التنسيق حاليًا لعقد ما يلي :

ــ الحوار االقتصادي الخامس في مايو 2014 بمقر األمانة العامة.

الحيوان  الغذائي وصحة  التعاون واالتحاد األوربي في مجال األمن  بين مجلس  ندوة مشتركة  ــ 
واستيراد األغذية والحيوانات الحية، خالل شهر يونيه 2014م، بمقر األمانة العامة.

ــ حوار الطيران المدني، خالل شهر يونيه 2014م، في بروكسل. 

)ب( المفاوضات التجارية  

لتعزيز  المشترك  العمل  منهما  تتطلب  الجانبين  لكال  واالقتصادية  التجارية  المصالح  إن        
عالقاتهما، فدول المجلس تتمتع بوجود احتياطيات كبيرة من النفط الخام الذي يعتبر عصب الحياة في 
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االتحاد األوربي وفي العالم اجمع، كما أن دول المجلـس تعتبر دواًل نامية بحاجة كبيرة إلى التكنولوجيا 
والخبرات ومنتجات المصانع األوربية المختلفة. وهذا الوضع يتطلب من الجانبين العمل على زيادة 

زالة العوائق التي تحد من هذا التبادل. التبادل التجاري فيما بينهما، واإ

لذا فقد أشارت اتفاقية التعاون بين دول المجلس واالتحاد األوربي )1988( في مادتها الحادية   
عشرة، إلى أن االتفاقية تهدف إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادالت التجارية بين الطرفين المتعاقدين 
إلى أكبر مستوى ممكن، وأن الطرفين سيدخالن في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يهدف إلى توسيع 
لى أن يتم التوصل إلى االتفاق التجاري  التجارة وفقًا ألحكام اإلعالن المشترك الملحق بهذه االتفاقية، واإ
يعامل الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة األولى بالرعاية. وجاء اإلعالن المشترك 
بشأن الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة ليوضح أن الهدف من اتفاقية التجارة المشار إليها في 
هذه الفقرة هو توسيع التجارة من خالل إجراءات مناسبة لتحسين نفاد صادرات كل طرف إلى أسواق 

الطرف اآلخر وتحرير تجارتهما الثنائية.

التعاون  التجارية مسارًا مستقاًل عن قضايا  المفاوضات  أخذت  التعاون،  اتفاقية  توقيع  بعد   
األخرى. وقد اتخذ القرار السياسي من قبل المجلس المشترك بأن الهدف من هذه المفاوضات هو 
توصل الطرفين إلى اتفاقية للتجارة الحرة. وبدأت المفاوضات في عام 1991م، إال أنها لم تكن تسير 
بشكل منتظم، إذ اعترضها في البداية عقبات حالت دون تحقيق تقدم في تلك الفترة. وبعد قيام اإلتحاد 
الجمركي وتوحيد التعرفة لدول مجلس التعاون، تم تكثيف المفاوضات، وعقدت عدة جوالت تم خاللها 

إنجاز الكثير من الموضوعات وبقي بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة.

)املصدر: املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون(
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       ونظرًا لعدم وجود أي تقدم في المفاوضات وتمسك الجانب األوربي بمواقفه السابقة حيال النقاط 
العالقة، فقد قامت دول المجلس في ديسمبر 2008 بتعليق المفاوضات، مع الموافقة على الطلب 

األوربي باستمرار المشاورات بين الجانبين إلى حين توفر أرضية مشتركة الستئناف المفاوضات.

ثالثًا : العالقات مع الصني  
       في إطار اللقاءات التي تتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك 
بين دول المجلس والـدول والمجموعات االقتصادية الدولية، عقد في 14 نوفمبر 2001م، اجتماع 
بين وفد من دول المجلس برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وزير الخارجية في مملكة 
البحرين رئيس دورة المجلس الوزاري لمجلس التعاون في ذلك الحين،  و وفد من جمهورية الصين 
الشعبية برئاسة معالي وزير الخارجية، تم فيه استعراض عدد من المواضيع ذات االهتمام المشـترك، 
والتأكيد على عمق العالقات بين الجانبين، وضرورة العمل على تطوير هذه العالقات وزيادة التبادل 
التجاري واالستثماري بين الجانبين. وفي هذا اإلطار وافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته 
التاسعة والثمانين )ديسمبر 2003م( على الدخول في مفاوضات إلقامة منطقة تجارة حرة بين دول 

المجلس وجمهورية الصين الشعبية.

       وفي ختام زيارة قام بها أصحاب المعالي وزراء المالية ومعالي األمين العام لمجلس التعاون 
لجمهورية الصين الشعبية، في 6 يوليه 2004م، وقع الطرفان اتفاقية إطارية للتعاون االقتصادي 

تضمنت اتفاقهما على الدخول في مفاوضات إلقامة منطقة تجارة حرة بينهما.

       وعقدت الجولة األولى من هذه المفاوضات في مقر األمانة العامة يومي 23 و 24 أبريل 
2005م. تلى ذلك عقد عدد من جوالت المفاوضات واالجتماعات الفنية، كان آخرها الجولة السابعة 

من المفاوضات في 8 ـــ 10 مايو 2016. 

رابعًا  : جمهورية باكستان اإلسالمية
       وافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الحادية والتسعين )يونيو 2004م( على النظر 
في إبرام اتفاقية اطارية للتعاون االقتصادي بين دول المجلس وجمهورية باكستان اإلسالمية تتضمن 
الدخول في مفاوضات إلقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين. وقد تم التوقيع على هذه االتفاقية في 

إسالم أباد في أغسطس 2004م.

       وعقدت حتى اآلن جولتان من المفاوضات بين دول المجلس وجمهورية باكستان اإلسالمية 
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إلقامة منطقة تجارة حرة، تم فيهما اإلنتهاء من كثير من الموضوعات المتعلقة بهذه االتفاقية. ويسعى 
الجانبان لالنتهاء من هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن. 

خامسًا : جمهورية الهند 
       وافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته التاسعة والثمانين )ديسمبر 2004م( على 
الدخول في مفاوضات إلقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس وجمهورية الهند. وفي أغسطس 
2004م، وقع الطرفان اتفاقية إطارية للتعاون االقتصادي تتضمن اتفاقهما على الدخول في مفاوضات 

إلقامة منطقة تجارة حرة بينهما.

      وفي هذا اإلطار، عقدت جولتان من المفاوضات بين دول المجلس وجمهورية الهند، تم فيهما 
مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بهذه االتفاقية. 

سادسًا  : جمهورية تركيا  
       وافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الحادية والتسعين )يونيو 2004م( على إبرام 
اتفاقية إطارية للتعاون االقتصادي بين دول المجلس وجمهورية تركيا تمهيدًا للدخول في مفاوضات 

إلقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين. 

       وتم  التوقيع على االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي بين دول المجلس وتركيا في مملكة 
البحرين في 30 مايو 2005م. وبدأت بعد ذلك المفاوضات القامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين. 
مناقشة  فيها  تم  الجانبين،  بين  المفاوضات  من  جوالت  أربع  اآلن  حتى  عقدت  اإلطار  هذا  وفي 

المواضيع المتعلقة بهذه االتفاقية.

سابعًا : دول املريكسور  
       قرر المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته التاسعة والثمانين )ديسمبر 2003م( تكليف 
المنسق العام للمفاوضات بإجراء اتصاالت مع مجموعة الميركسور للنظر في فتح حوار اقتصادي 
معها، ووضع آلية لهذا الحوار عن طريق اتفاقية إطارية للتعاون االقتصادي في مختلف مجاالته 
بين دول المجلس وهذه المجموعة، وتم التوقيع على االتفاقية االطارية للتعاون االقتصادي بين دول 
المجلس ومجموعة الميركسور في برازيليا يوم 10 مايو 2005م على هامش اجتماعات القمة العربية 

األمريكية الجنوبية. 
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       وقد بدأت المفاوضات إلبرام اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس ودول الميركسور 
في اجتماع بين المختصين من الجانبين عقد في مقر األمانة العامة يومي 9 و 10 أكتوبر 2006، 

ثم عقدت اجتماعات أخرى للمختصين تم فيها االنتهاء من بعض المواضيع المتعلقة باالتفاقية. 

ثامنًا : دول رابطة التجارة الحرة األوربية “ افتا “   
       في اجتماع عقد بين مسئولين من األمانة العامة لمجلس التعاون وسكرتارية رابطة التجارة 
الحرة االوربية “افتا”، أبدت دول الرابطة “افتا”، التي تضم سويسرا و النرويج و أيسلندا وليشتختاين، 
رغبتها في الوصول مع دول المجلـس إلى صيغة إلعالن مبادئ للتعاون المشترك بين الجانبين. وقد 
وافق المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته السبعين )مارس 1999م( على التفاوض بشأن 
إعالن مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول “افتا” ، وفي الدورة الثانية والسبعين للمجلس 

الوزاري )سبتمبر 1999م( تمت الموافقـة على الصيغة النهائية لهذا اإلعالن.

       وفي 23 مايو 2000م، تم التوقيع بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة األوربية “افتا” 
على وثيقة التعاون المشترك بينهما نصت على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون. وتم اعتماد الوثيقة من 

قبل المجلس األعلى في دورته الحادية والعشرين )المنامة، ديسمبر 2000م(.

       وعقدت اللجنة المشتركة للتعاون اجتماعين استعرضت فيهما مجاالت التعاون المنصوص 
عليها في إعالن المبادئ والنظر في كيفية تحقيق ذلك. كما  عقد في مقر األمانة العامة في فبراير 
2006م اجتماع لمختصين من الجانبين، تم فيه بحث آلية البدء في المفاوضات إلقامة منطقة تجارة 
حرة بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة األوربية. وقد بدأت المفاوضات للوصول إلى اتفاقية 
تجارة حرة بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة األوربية )افتا( باجتماع للمختصين من الجانبين 

عقد في جنيف خالل يونيو 2006م. وتلى ذلك عقد عدد من الجوالت واالجتماعات الفنية. 

       وتم التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في مدينة هامر في النرويج في 
22 يونيو 2009. ودخلت االتفاقية بين الجانبين حيز النفاذ في 1 يوليو2015م.

تاسعًا : اليابان
       أقّر المجلس الوزاري في دورته الحادية عشرة )يونية 1984( مبدأ الدخول في مفاوضات 
مباشرة بين دول المجلس كمجموعة، وبين الدول والمجموعات االقتصادية الدولية، وحدد من بينها 
اليابان التي ترغب دول المجلس في تطوير عالقاتها معها. وعقدت الجولة األولى من المحادثات 
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االستطالعية بين الجانبين في طوكيو 1987 وأعقبها ثالث جوالت أخرى، الرابعة منهـا في الرياض 
في يناير 1995م. وقد بحثت في هذه الجوالت مجاالت التعاون المختلفة، وتشمل االستثمار والتجارة 
ونقل التقنية والتدريب والطاقة والمواصفات. وكان تناول هذه المواضيع يتم بشكل عام دون التوصل 
إلى اقتراحات محددة. إاّل أنه في الجولة األخيرة، وبناء على رغبة من دول المجلس، وافق الجانب 
الياباني من حيث المبدأ على تشكيل فريق عمل للتجارة واالستثمار، على أن يتفق الحقًا على كيفية 

تشكيله وبرنامج عمله، إال أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن ذلك. 

       بعد انقطاع في الحوار االقتصادي بين الجانبين استمر سنوات، أبدت اليابان في فبراير 2006 
قامة منطقة تجارة  رغبتها في تطوير عالقاتها االقتصادية والتجارية واالستثمارية مع دول المجلس واإ
حرة معها. وتم االتفاق على النظر في إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، وعقد اجتماع 

للخبراء لبحث آلية البدء في المفاوضات للوصول إلى هذه االتفاقية.

       بدأت المفاوضات بين دول المجلس واليابان للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بعقد عدد من 
الجوالت واالجتماعات الفنية، أولها في طوكيو في سبتمبر 2006، وآخرها في الرياض في مارس 

2009، تم فيها مناقشة الموضوعات المتعلقة بهذه االتفاقية. 

عاشرًا : كوريا
       تقدمت كوريا بطلب الدخول في مفاوضات إلبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول المجلس، وقد 
وافقت لجنة التعاون المالي واالقتصادي في اجتماعها )72، مايو 2007( على هذا الطلب. وُعقدت 
حتى اآلن ثالث جوالت من المفاوضات، كان أولها في يوليو 2009م، وأخرها في يوليو 2009م، 

وتم خاللها االتفاق على عدد من الموضوعات المتعلقة بهذه االتفاقية.

حادي عشر : سنغافورة  
      تنفيذًا لقرار المجلس األعلى في دورته السادسة والعشرين )ابوظبي، ديسمبر 2005م( بشأن 
دراسة االتفاقية الموّقعة باألحرف األولى بين دولة قطر وسنغافورة، عقد المختصون من دول المجلس 
وسنغافورة أربع جوالت من المفاوضات للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، بدأت بالجولة 
األولى في مقر األمانة العامة بالرياض يومي 17 و 18 يناير 2007م، وصواًل إلى الجولة الرابعة 
في سنغافورة التي عقدت خالل الفترة من 28 ــ 31 يناير 2008، حيث تم االنتهاء من  المفاوضات، 
والتوقيع النهائي على االتفاقية في شهر ديسمبر 2008 في مدينة الدوحة بدولة قطر، ودخلت االتفاقية 

حيز النفاد في 1 أبريل 2015م.
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ثاني عشر : اسرتاليا 
       قّرر المجلس األعلى في دورته السادسة والعشرين )ابوظبي، ديسمبر 2005م( الموافقة على 
تكليف  الفريق التفاوضي لمجلس التعاون بدراسة ما تم التوصل إليه في المفاوضات بين دولة اإلمارات 
العربية المتحدة واستراليا إلبرام اتفاقية التجارة الحرة، والبدء في ضوء هذه الدراسة ومالحظات الدول 
األعضاء عليها في التفاوض مع استراليا لتحويلها إلى اتفاقية جماعية بين دول المجلس واستراليا. 

       ولقد عقدت دول المجلس واستراليا اجتماعًا تحضيريًا في مقر األمانة العامة في مايو 2007. 
بعد ذلك، عقدت عدة جوالت من المفاوضات، نوقشت فيها المواضيع المتعلقة باالتفاقية، وقطعت 

شوطًا كبيرًا نحو التوصل إلى إتفاق بشأنها. 

ثالث عشر : نيوزلندا  
       نظرًا للعالقات االقتصادية المتنامية بين دول المجلس ونيوزلندا، ورغبة من الحكومة النيوزلندية 
في تطوير هذه العالقات فقد تقدمت بطلب للدخول في مفاوضات إلبرام اتفاقية إقامة منطقة تجارة 
حرة بينها ودول مجلس التعاون، التي رحبت بهذا الطلب وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة التعاون 

المالي واالقتصادي في دول المجلس في يونيو 2006.

       تلى ذلك عقد اجتماعين تحضيريين لمختصين من دول المجلس ونيوزلندا في مقر األمانة 
العامة في ديسمبر 2006 و إبريل 2007، تم فيهما بحث آلية بدء مفاوضات إبرام اتفاقية إقامة 
منطقة تجارة حرة بين الطرفين والخطوط العريضة لما يجب أن تتضمنه هذه االتفاقية. وقد عقدت عدة 
جوالت من المفاوضات خـالل الفترة السابقة، وتم إستكمال المفاوضات والتأشير باألحرف األولى على 
وثائق اإلتفاقية في 31 أكتوبر 2009م، ويسعى الجانبان لعقد اجتماع لمراجعة هذه االتفاقية واإعدادها 

بصيغتها النهائية تمهيدًا للتوقيع عليها.

رابع عشر : رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”  
       قرر المجلس الوزاري في دورته الثامنة عشرة )مارس 1986م( الموافقة على إجراء اتصاالت 
أولية مع بعض دول الشرق األقصى، وعلى األخص رابطة دول جنوب شرق آسيا “ اآلسيان “، 
وجمهورية كوريا، وذلك لبحث إمكانية بدء اتصاالت اسـتطالعية معهما. كما قـرر المجلـس الـوزاري 
في دورته السادسة والستين، وبناًء على توصية من لجنة التعاون المالي واالقتصادي الموافقة على 

فتح حوارات اقتصادية مع الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا.
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     وتنفيذًا لذلك، قام معالي المنسق العام للمفاوضات في فبراير 2000م بزيارة لمقر رابطة دول 
وكبار  للرابطة  العام  السكرتير  بمعالي  اجتمع  إندونيسيا، حيث  في   “ اآلسيان   “ آسيا  جنوب شرق 

المسئولين فيها، وتم بحث سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس ودول الرابطة.

       كما قام معالي اونج كينغ يونج، األمين العام لرابطة دول جنوب شرق أسيا )اآلسيان(، بزيارة 
األمانة العامة، يوم 15 أبريل 2007،  حيث التقى بمعالي األمين العام لمجلس التعاون لبحث سبل 
تطوير العالقات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات االهتمام المشترك، واالستفادة من تجربة 

مجلس التعاون في العمل االقتصادي المشترك. 

خامس عشر : ماليزيا  
       تقدمت الحكومة الماليزية بمقترح إبرام إتفاقية إطارية للتعاون االقتصادي مع دول المجلس. ولقد 
وافق المجلس الوزاري في دورته السادسة عشرة بعد المائة )سبتمبر 2010م( على إبرام إتفاقية إطارية 
االتفاقية  التوقيع على  تم  المجلس وماليزيا. ولقد  بين دول  للتعاون االقتصادي والفني واالستثماري 
اإلطارية بين الجانبين بمدينة أبوظبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة يوم 30 يناير 2011م، والتي 

تضمنت انشاء لجنة مشتركة للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفني.

      ولقد اعدت االمانة العامة مسودة خطة للعمل المشترك بين الجانبين للفترة من 2012ـ ــ 2015، 
وذلك في اطار مجاالت التعاون الواردة في االتفاقية االطارية، وتم اقرارها من جانب مجلس التعاون 

في 12 يونيو 2012، تمهيدًا لعرضها على اجتماع اللجنة المشتركة.

       كما وافق المجلس الوزاري على عقد اجتماع استطالعي بين األمانة العامة للمجلس وحكومة 
ماليزيا للنظر في إمكانية الدخول في مفاوضات إلبرام اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلـس وماليزيا. 
ولقد عقد هذا االجتماع في مقر األمانة العامة يوم 20 فبراير 2011م، وتمت فيه مناقشة إمكانية 
توقيع هذه االتفاقية. واتفق على استكمال المناقشات في هذا الموضوع بعد انتهاء دول المجلس من 

دراسة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتفاوض بشأنها مع الدول والمجموعات االقتصادية الدولية.
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الفصل الرابع
احلوارات االسرتاتيجية مع الدول واجملموعات اإلقليمية

األهداف
       تهدف الحوارات اإلستراتيجية إلى تطوير العالقات بين دول مجلس التعاون والـدول والمجموعات 
األخرى بشكل متكامل، وذلك عبر الحوار المتبادل حول المصالح والقضايا ذات االهتمام المشترك. 
ويشمل ذلك المجاالت السياسية، واإلقتصادية، والتنموية، وغيرها من المجاالت التي يتفق الجانبان 

على إدراجها في  الحوار. 

آليات الحوار االسرتاتيجي
       بناء على تكليف المجلس الوزاري، في دورته العاشرة بعد المائة، في 1 مارس 2009، األمانة 
العامة بإعداد رؤية وتصور عن مدى اإلسـتفادة من الحوارات اإلستراتيجية بين دول المجلس والدول 
قامت  المشتركة،  االجتماعات  في  التمثيل  مستوى  عن  وكذلك  األخرى،  اإلقتصادية  والمجموعات 
األمانة العامة بإعداد تصور آللية الحـوارات اإلســتراتيجية مع الــدول والمجموعـات االقتصـادية. وتم 
تعديل آليات الحوار االسـتراتيجي بقرار المجلس الوزاري في دورته 131 في يونيو 2014م، وفق ما 

يلي : 

      في حال وجود توجه نحو إقامة حوار استراتيجي بين دول مجلس التعاون وأي دولة أو مجموعة 
إقليمية أخرى، يتم اتخاذ اإلجراءات التالية:

تقوم األمانة العامة بإعداد تقييم شامل ألهمية وجدوى ذلك الحوار، على أن يشمل هذا التقييم   .1
المعايير واألبعاد التالية :

أ. األهمية السياسية لتلك الدول والمجموعات.

ب . مواقف تلك الدول والمجموعات من القضايا السياسية لدول المجلس.

ج. األهمية االقتصادية لتلك الدول والمجموعات.

د. دور الُبعد السـياســي فــي تفعيــل التعاون االقتصــادي بما في ذلك توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.
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ه. اقتراح مجاالت التعاون المناسبة مع الدولة أو المجموعة المعنية.

و. اقتراح المستوى المناسب للحوار مع الدولة أو المجموعة المعنية، ودورية االجتماعات.

      ولألمانة العامة االستعانة عند الحاجة ببيوت الخبرة الوطنية والدولية إلعداد هـذا التقييم.

تقوم األمانة العامة باستطالع مرئيات الدول األعضاء بشأن التقييم الذي تم إعداده وفقًا للبند   .2
)1( أعاله.

ُيعرض التقييم على لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في الدول األعضاء، وفي ضوء   .3
التقييم توصي اللجنة بشأن عقد الحوار وكيفيته ومستوى التمثيل فيه.

يتم رفع توصيات لجنة كبار المسؤولين إلى مقام المجلس الوزاري التخاذ القرار المناسب بشأنه   .4
وفي ضوئه يتم إبالغ الدولة أو المجموعة المعنية بذلك.

تعّد األمانة العامة مشروع مذكرة التفاهم، أو االتفاقية اإلطارية وخطة العمل المشترك مع الدولة   .5
المعنية، ويتم تعميمها على الدول األعضاء ألخذ مرئياتها.

6.  ُيعقد اجتماع تنسيقي للمختصين من الدول األعضاء بهدف االتفاق على مشروع مذكرة التفاهم، 
أو االتفاقية اإلطارية، وخطة العمل المشترك مع الدولة أو المجموعة المعنية، وتنسيق المواقف 

حيال الحوار االستراتيجي.

موعد  لتحديد  المعنية  المجموعة  أو  والدولة  الرئاسة  دولة  مع  بالتنسيق  العامة  األمانة  تقوم   .7
االجتماع لبدء الحوار بهدف االتفاق على مشروع مذكرة التفاهم المتضمنة أهداف وآليات الحوار 
معها، ومشروع خطة العمل المشترك بين الجانبين، باإلضافة إلى أية مواضيع أخرى ذات عالقة 

بالحوار.

تقوم لجنة كبار المسؤولين المشتركة مع الدولة أو  المجموعة المعنية باإلشراف على تنفيذ مذكرات   .8
التفاهم واالتفاقيات وخطط  العمل، ولها تشكيل فرق عمل أو لجان فرعية متخصصة، حسب 
الحاجة، في مجاالت التعاون التي يتم االتفاق عليها، وترفع فرق العمل واللجان المتخصصة 
تقاريرها إلى لجنة كبار المسؤولين، لمناقشتها والتوصية بشأنها إلى االجتماع الوزاري المشترك.

تتم مراجعة أهداف ومواضيع الحوار اإلستراتيجي ونتائجة وجدوى االستمرار فيه بشكل دوري   .9
لتحديثها في ضوء المستجدات الدولية واإلقليمية. 
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إقليمية، تتم       وبعد موافقة المجلس الوزاري على عقد حوار إستراتيجي مع دولة أو مجموعة 
يتم  كما  الحوار.  عقد  موعد  تحديد  بشأن  معه  والتنسيق  بالقرار،  بالغه  واإ المعني  الطرف  مخاطبة 
إعداد مشروع مذكرة تفاهم تحدد اهداف وآليات الحوار، تشمل مرئيات الدول األعضاء بشأن مشروع 
المذكرة والموضوعات المقترحة. وتتم مناقشة مذكرة التفاهم في إجتماع مشترك للتوصل مع الطرف 
الثاني في الحوار إلى صيغة متفق عليها. وبعد تحديد موعد الحوار اإلستراتيجي، يتم عقد إجتماع 
تنسيقي لممثلي الدول األعضاء بهدف اإلتفاق على المحاور وتنسيق المواقف حيالها. يلي ذلك عقد 
اجتماع تحضيري مشترك لكبار المسؤولين من الجانبين لإلعداد لإلجتماع الوزاري المشترك للحوار 

اإلستراتيجي.

مسارات الحوار اإلسرتاتيجي
بدأت دول مجلس التعاون في إجراء حوارات إستراتيجية مع عدد من الدول والتجمعات اإلقليمية، كما 
يتم التحضير لعقد حوارات أخرى. ولقد كانت بداية إنطالق الحوارات اإلستراتيجية في عام 2008 
مع جمهورية تركيا، وتلى ذلك طلب بالدخول في حوار مماثل من جانب جمهورية الصين الشعبية، 

وغيرها من الدول والتجمعات اإلقليمية. وفيما يلي إيجاز حول ذلك.

أواًل : الحوار اإلستراتيجي مع جمهورية تركيا

ُعقد اإلجتماع الوزاري المشترك األول للحوار اإلستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في 
2سبتمبر 2008م، في مدينة جدة. وتم فيه التوقيع على مذكرة تفاهم إلقامة حوار استراتيجي، ووضع 
آليات للحوار بهدف تطوير العالقات بين الجانبين في جميع المجاالت. ولقد وقع مذكرة التفاهم نيابة 
عن دول مجلس التعاون معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير 
خارجية دولة قطر رئيس الدورة للمجلس الوزاري، ومعالي عبدالرحمن بن حمد العطية، األمين العام 
وتتضمن  تركيا.  باباجان،  وزير خارجية  معالي علي  التركي  الجانب  التعاون، ووقع عن  لمجلس 
المذكرة عقد إجتماع ســنوي لوزراء الخارجية في تركيـا والدولة التي تترأس دورة مجلس التعاون، وعقد 

اجتماع كبار المسؤولين للتحضير لالجتماع الوزاري المشترك.

ُعقد االجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار اإلستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في 
المشتركة  للجنة  األول  اإلجتماع  مايو 2010، عقد  اسطنبول. وفي 23  بمدينة  8يوليو 2009م، 
للتعاون االقتصادي بين الجانبين بمقر االمانة العامة في الرياض. وأقّر االجتماع الوزاري المشـترك 
الثالث، الذي عقد بدولة الكويت في 17 اكتوبر 2010م، خطة عمل مشترك للتعاون بين الجانبين 
والمواصالت،  والنقل  والطاقة،  واالسـتثمار،  التجـــارة  مجـــاالت  شـــملت   ،2012 و   2011 للعـامين 
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والزراعة، واألمن الغذائي، والثقافة، واإلعالم، والصحة، والتعليم.   

       كما قامت اللجنة المشتركة للتعاون اإلقتصادي، في اجتماعها الثاني في 29 يونيو 2011م 
التجارة واإلســتثمار،  الفرعية في مجاالت  اللجان  إليها  التي توصلت  النتائج  بمراجعة  أنقرة،  بمدينة 
والطاقـة، والسـياحة، والصحـة، والكهـرباء والماء، والبيئة، والزراعة واألمن الغذائي، وأوصت بإعتمادها، 

وتشكيل لجنة فرعية مشتركة تختص بالمسائل اإلقتصادية والمالية والنقدية. 

       أما اإلجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار االستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية 
للجنة  الثاني  االجتماع  توصيات  وأقّر  2012م.  يناير   28 في  إسطنبول  بمدينة  عقد  فلقد  تركيا، 
المشتركة للتعاون اإلقتصادي. كما أقّر التوصيات التي خرجت بها إجتماعات اللجنة المشتركة لكبار 
المسؤولين، والتي عقدت يومي 26 و 27 يناير 2012م، بشأن نتائج كاًل من فريق العمـل المشترك 
للثقافة، وفريق العمل المشترك للتعليم، إضافة إلى إقرار نتائج وتوصيات اللجنة الفرعية المشتركة 

للنقل والمواصالت. 

ثانيًا : الحوار اإلستراتيجي مع  رابطة دول اآلسيان 

       ُعقد اإلجتماع الوزاري المشترك األول للحوار اإلستراتيجي بين مجلس التعاون ورابطة اآلسيان 
بمدينة المنامة في مايو 2009، وتم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين األمانتين على هامش اإلجتماع. 
كما ُعقد اإلجتماع الوزاري الثاني للحوار اإلستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول رابطة اآلسيان 
يومي 31 مايو و1 يونيو 2010م في سنغافورة. وأقّر اإلجتماع خطة العمل التي شملت المجاالت 
اإلقتصاد  مجاالت  في  متخصصة  عمل  فرق  ست  ُشكلت  للخطة،  وتنفيذًا  والثقافية.  اإلقتصادية 
والتجارة، واإلستثمار الزراعي واألمن الغذائي، والتعليم، والسياحة، والطاقة، والثقافة، واالعالم. وعقد 

االجتماع الوزاري الثالث بين مجلس التعاون ورابطة اآلسيان في المنامة في 26 نوفمبر 2013.

اآلسيان  لرابطة  العامة  األمانة  لدى  في جاكرتا  المعتمدين  التعاون  دول مجلس  اعتماد سفراء  وتم 
حسب ما تم االتفاق عليه في االجتماع الوزاري المشترك الثاني لدول مجلس التعاون ورابطة اآلسيان 
ـ يونيو 2010م(. أما بشأن اعتماد سفراء دول رابطة اآلسيان في الرياض لدى مجلس  )سنغافورة 
التعاون، فقد قامت األمانة العامة بإنشاء آلية لإلعتماد وتمت الموافقة عليها من الدول األعضاء في 

مجلس التعاون. 

ثالثًا : الحوار اإلستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية 

       ُعقد االجتماع الوزاري المشترك األول للحوار اإلستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية 
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الصين الشعبية في 4 يونيو 2010م في بكين، على مستوى الترويكا، التي تضم من جانب مجلس 
الحوار  بشأن  تفاهم  التوقيع على مذكرة   وتم  العامة.   والقادمة واألمانة  الحالية  الرئاستين  التعاون 
اإلستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، تشمل التعاون في مجاالت عديدة 
أبرزها التشاور حول القضايا السياسـية واألوضـاع اإلقليميـة والدولية ذات االهتمام المشترك، والمجاالت 

التجارية، واإلستثمارية، والطاقة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي، والبيئة، والصحة. 

الثاني للحوار اإلسـتراتيجي، الذي عقد في  الجانبان في اإلجتماع الوزاري المشترك         وافق 
أبوظبي باإلمارات العربية المتحدة يوم 2 مايو 2011، على تطوير آليات التشاور والتنسيق والتعاون 
في جميع المجاالت، ووضع آليات عمل وبرامج زمنية محددة لتنفيذها. وفي هذا السياق، أعد جانب 

مجلس التعاون خطتين للعمل المشترك :

 2012 لألعوام  والفني  واإلستثماري  والتجاري  اإلقتصادي  للتعاون  المشترك  العمل  خطة   )1(
والتجاري  اإلقتصادي  للتعاون  المشتركة  للجنة  االول  االجتماع  في  إقرارها  وتم  2015م،  ـــ 

واالستثماري والفني في مارس 2012م.

خطة العمل المشترك للحوار االستراتيجي، 2013 ـــ 2016م، التي تم اقرارها  في اإلجتماع   )2(
الوزاري المشترك الثالث للحوار االستراتيجي الذي عقد في يناير 2014، بمدينة بكين.

      وفي هذا السياق، عقد االجتماع المشترك لكبار المسؤولين للحوار االستراتيجي بين مجلس 
التعاون وجمهورية الصين الشعبية، بمدينة بكين في 25 أبريل 2016م، لمناقشة القضايا اإلقليمية 

والدولية.

رابعًا : الحوار اإلستراتيجي مع جمهورية روسيا االتحادية 

ُعقد اإلجتماع الوزاري المشترك األول للحوار االستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا اإلتحادية، 
بمدينة أبوظبي في 1 نوفمبر 2011م، تم فيه التوقيع على مذكرة تفاهم تنظم آليات الحوار االستراتيجي 

بينهما، شملت ما يلي:  

الحوار اإلستراتيجي والتنسيق السياسي.  •

التعاون اإلقتصادي والتجاري واإلستثماري.  •

الطاقة.  •
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التعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة.  •

ـــ  لألعوام 2013  مشتركة  الجانبين وضع خطة عمل  من  المسؤولين  كبار  الوزراء  وكّلف       
2015 تتضمن التعاون والتشاور في المجاالت السياسية واالوضاع اإلقليمية والدولية ذات اإلهتمام 
والصحة،  والبيئة،  المستدامة،  والطاقة  والسياحية،  واالستثمارية،  التجارية،  والمجاالت  المشترك، 

والثقافة، والرياضة، والتعليم، والبحث العلمي. 

       وفي 26 مايو 2016، عقد اإلجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار اإلستراتيجي بين مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية وروسيا االتحادية، في موسكو. وتم االتفاق على استمرار التعاون في 
المجاالت  في  الثنائي  التعاون  وتعزيز  المشترك،  االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  مختلف 
االقتصادية واالجتماعية. ووّجه الوزراء بإستكمال إعداد خطة العمل المشترك للحوار اإلستراتيجي بين 
مجلس التعاون وروسيا اإلتحادية. كما تم االتفاق على عقد اإلجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار 

اإلستراتيجي خالل العام 2017م، في مملكة البحرين.

خامسًا : الحوار اإلستراتيجي مع أستراليا

      تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار االستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في االجتماع الوزاري 
المشترك األول للحوار اإلستراتيجي، في 8 مارس 2011م بمدينة أبوظبي، وتم اإلتفاق على مواضيع 
الحوار وأبرزها : القضايا اإلقليمية الدولية، والتعاون في مجاالت التجارة واالقتصاد، والطاقة والبيئة، 

والتعليم.

      وتحقيقًا ألهداف الحوار االستراتيجي بين الجانبين، قامت األمانة العامة بإعداد مسودة خطة 
ضوء  على   ،2015 ـــ   2012 لألعوام  وأستراليا  التعاون  مجلس  بين  اإلستراتيجي  للحوار  العمل 
مجاالت التعاون الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وتم إقرار جميع مجاالت التعاون في 
خطة العمل في اجتماع لجنة كبار المسؤولين المشتركة بين مجلس التعاون وأستراليا، في 13 يونيو 
2012م. كما تم اإلتفـاق على خطـة العمل المشترك بصيغتها النهائية، ودخلت الخطة حيز التنفيذ، 
وتم انجاز عدد من الفعاليات. وعقدت لجنة كبار المسؤولين اجتماعها المشترك في كانبرا في 17 

فبراير 2015. 

سادسًا : الحوار اإلستراتيجي مع جمهورية باكستان اإلسالمية 

     تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار االستراتيجي في االجتماع الوزاري المشترك األول للحوار اإلستراتيجي 
بين مجلس التعاون وجمهورية باكستان بمدينة أبوظبي باإلمارات العربية المتحدة في 8مارس 2011. 
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مجلس  دول  بين  اإلستراتيجي  للحوار  المشترك  العمل  مسودة خطة  العامة  األمانة  أعدت        
التعاون وجمهورية باكستان اإلسالمية، في ضوء مجاالت التعاون الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة 
في مارس 2011 واإلتفاقية اإلطارية للتعاون اإلقتصادي التي تم التوصل اليها في أغسطس 2004 
بين الجانبين. وتم اإلتفاق على مسودة خطة العمل المشترك في إجتماع تنسيقي لمجلس التعاون. 
وستعرض الخطة على إجتماع مشترك لكبار المسؤولين من الجانبين، تمهيدًا إلقرارها في اإلجتماع 

الوزاري المشترك الثاني للحوار اإلستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية باكستان االسالمية.

سابعًا : الحوار اإلستراتيجي مع اليابان 

يناير  بالرياض في  الخارجية السعودية       تم توقيع مذكرة تعاون وحوار إستراتيجي بمقر وزارة 
2012م، ووقع المذكرة عن مجلس التعاون صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن عبدهللا آل 
سعود، نائب وزير خارجية المملكة العربية السـعودية، وشـارك في التوقيع معالي الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني، األمين العام لمجلس التعاون، وعن الجانب الياباني معالي السيد كوئتشيرو غيمبا، 

وزير خارجية اليابان.

       وتهدف مذكرة التعاون والحوار اإلستراتيجي إلى تعزيز العالقات بين مجلس التعاون واليابان في 
المجاالت السياسية واإلقتصادية والتجارية واالستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم 
والبحث العلمي. ووفقًا لهذه االتفاقية، فمن المقرر أن يتم عقد إجتماعات منتظمة بين أصحاب السمو 
والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون ومعالي وزير خارجية اليابان. وكذلك عقد اجتماعات على 
مستوى كبار المسؤولين من الجانبين لتحديد مجاالت التعاون المشترك، وتشكيل فرق عمل مشتركة 

متخصصة في المجاالت المنصوص عليها في مذكرة التعاون والحوار اإلستراتيجي. 

      قامت األمانة العامة بإعداد مسودة خطة العمل المشترك للحوار اإلستراتيجي بين دول مجلس 
بين  الموقعة  المذكرة  في  الورادة  التعاون  مجاالت  ضوء  في  2015م،  ـــ   2012 واليابان  التعاون 

الجانبين.

     وُعقد إجتماع مشترك لكبار المسؤولين في 23 يونيو 2012م، في مقر األمانة العامة، اتفق 
فيه على الخطوط العريضة لخطة العمل المشترك للفترة 2012 ـــ 2015م. وتم االتفاق بين الجانبين 

على خطــة العمـل المشــترك بصيغتهـا النهائية، ودخلت خطة العمل حيز التنفيذ. 

     وُعقد اجتماع اللجنة المشتركة لكبار المسؤولين والمختصين بين مجلس التعاون واليابان، بمدينة 
طوكيو في 22 يناير 2015، كما عقدت  )4( اجتماعات متزامنة لفرق العمل المختصة في المجاالت 
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التالية:

الحوار السياسي.  •

التجارة واالستثمار.  •

الصحة.  •

الزراعة.   •

ثامنًا : الحوار اإلستراتيجي مع المملكة المتحدة

      عقد االجتماع األول للحوار اإلستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في 21 يونيو 
2012م بمدينة لندن، واتفق الجانبان من حيث المبدأ على أغلب الموضوعات الواردة في خطة العمل. 

      وأقر االجتماع الوزاري الرابع للحوار االستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، المنعقد 
في اكتوبر 2014م، بدولة الكويت، خطة العمل المشترك بين مجلس العاون والمملكة المتحدة للفترة 
2015ـ ــ 2018م، كخارطة طريق للتعاون في المجاالت ذات االهتمام المشترك، والتي تشـمل التعاون 
في المجاالت االقتصادية، التجارة، االستثمار، الطاقة، البيئة، التعاون السياسي واألمني، والتعليم، 

والبحث العلمي، والثقافة، والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب.

تاسعًا : الحوار اإلستراتيجي مع ماليزيا

     تم التوقيع على االتفاقية اإلطارية للتعاون اإلقتصادي والتجاري واإلستثماري والفني بين دول 
مجلس التعاون وماليزيا، بمدينة أبوظبي في يناير 2011، والتي تضمنت إنشاء لجنة مشتركة للتعاون 

اإلقتصادي والتجاري واإلستثماري والفني بين دول مجلس التعاون وماليزيا.

     وقامت األمانة العامة بإعداد مسودة خطة للعمل المشترك بين الجانبين في ضـوء مجـاالت 
التعـاون الـواردة في اإلتفاقيـة اإلطـارية. وتم إقرار مسودة الخطة من جانب مجلس التعاون في إجتماع 
اإلقتصادي  للتعاون  المشتركة  اللجنة  إجتماع  على  لعرضها  تمهيدًا  وذلك  مجلس،  لدول  تنسيقي 

والتجاري واإلستثماري والفني بين دول مجلس التعاون وماليزيا.

عاشرًا : الحوار اإلستراتيجي مع الواليات المتحدة االمريكية

     اجتمع اصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي وزيرة الخارجية 
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األمريكية في 31 مارس 2012م، إلطالق منتدى التعاون اإلستراتيجي لدول مجلس التعاون والواليات 
والعسكرية  السياسية  القضايا  في  اإلستراتيجي  للتعاون  رسمي  إطار  لوضع  يهدف  الذي  المتحدة، 
بين  التعاون اإلستراتيجي  تأسيس منتدى  الوزاري  بين قرارات اإلجتماع  واألمنية واإلقتصادية. ومن 
مجلس التعاون والواليات المتحدة األمريكية، وعقد إجتماعــات وزاريـة منتظمـة بين الجانبين، باالضافة 

إلى إجتماعات لكبار المسؤولين والخبراء من الجانبين. 

       وعقد عدد من االجتماعات للمختصين في اللجان ومجموعات العمل المشتركة التي تم االتفاق 
على تشكيلها في اطار منتىدى التعاون االستراتيجي بين الجانبين، وذلك في المجاالت العسكرية، 
واالقتصادية،  والسياسية،  القرصنة،  ومكافحة  الحدود  ومراقبة  االرهاب  مكافحة  وتشمل  واألمنية 
والتحديات االقليمية وتشمل الصحة العامة وادارة الموارد الطبيعية والبحث العلمي والتقنية واالغاثة في 

حالة الكوارث االنسانية والبيئية.

     وعقد االجتماع الوزاري الثاني لمنتدى التعاون اإلستراتيجي في سبتمبر 2012 في مدينة نيويورك 
اإلطارية  االتفاقية  التوقيع على  وتم  المتحدة.  لألمم  العامة  للجمعية  السنوي  االجتماع  على هامش 
للتعاون التجاري واالقتصادي واالستثماري والفني بين مجلس التعاون والواليات المتحدة األمريكية. 
وعقد االجتماع الثالث في نيويورك في سبتمبر 2013، كما عقد االجتماع الرابع في نيويورك في 

سبتمبر 2014.

     في هذا االطار، عقد منتدى الحوار الخليجي االمريكي للتجارة واالستثمار في يونيو 2013، 
ونوقشت فيه موضوعات تعزيز التبادل التجاري والتعاون الخليجي االمريكي في اطار منظمة التجارة 
العالمية، والجمارك، وتعزيز القدرات في مجال حقوق الملكية الفكرية وبراءات االختراع. وعقد المنتدى 

الثاني في واشنطن في يونيو 2014.

حادي عشر : الحوار اإلستراتيجي مع البيرو

      تم التوقيع أثنـاء انعقاد قمة “أســبا” الثالثــة، التي عقدت في ليمـا بالبيرو في 1 و 2 اكتوبر 
2012م، على اإلتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واإلستثماري والفني بين مجلس التعاون 

والبيرو.

       وأبرز ما تضمنته هذه اإلتفاقية، تشجيع التعاون اإلقتصادي والتجاري واإلستثماري والفني في 
مجاالته المختلفة، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات الفنية الالزمة في تلك المجاالت، وأن يبحث 
الجانبان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير عالقاتهما التجارية، بما في ذلك إجراء مباحثات إلبرام اتفاقية 
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تجارة حرة، وتهيئة البيئة المالئمة لتوسيع التبادل التجاري من خالل عدد من اآلليات. كما تضمنت 
إستثمارية  مشروعات  وقيام  بينهما،  الرأسمالية  التدفقات  تشجيع  اجل  من  ترتيبات  اتخاذ  االتفاقية 
مشتركة، وتسهيل إستثمارات المؤسسات والشركات، والتبادل العلمي والتقني في مختلف المجاالت 
اإلقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية والسياحية والطاقة، وتشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود 
والمساعدات  التسهيالت  وتقديم  المؤقتة  المعارض  قامة  واإ والفنية،  والتجارية  االقتصادية  والبعثات 

الالزمة لتحقيق ذلك.

ثاني عشر : جمهورية أذربيجان

      قرر المجلس الـوزاري لمجلـس التعاون في دورتـه العشــرين بعد المائة، التي عقدت في سبتمبر 
2011م، تفويض معالي األمين العام لمجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين األمانة العامة 
لمجلــس التعاون ووزارة الخارجية في جمهـــورية أذربيجان، حيث تم إقرار مشروع مذكرة التفاهم في 
إجتماع لجنة كبار المسـؤولين بوزارات الخارجيـة في الـدول األعضـــاء في 22 فبراير 2011م، وأقرّها 
المجلس الوزاري. وتم توقيع مذكرة التفاهم بين االمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة خارجية اذربيجان 

في 14 يونيو 2013.

       ويأتي التوقيع على هذه المذكرة رغبة من الجانبين في تعزيز وتنمية عالقات الصداقة والتعاون 
دراكًا منهما  بينهما، بما يسهم في إيجاد مجاالت أوسع للتعاون في القضايا ذات االهتمام المشترك، واإ
للمنافع المشتركة المترتبة على إقامة هذا الحوار بهدف توسيع التعاون والتشاور في جميع المجاالت، 
من خالل مشاورات منتظمة بينهما تعقد مرة كل سنة أو أكثر على هامش اجتمـاعات الجمعيـة العامة 
لألمم المتحدة، أو في أي مكان يتفق عليه، برئاسة معالي األمين العام لمجلس التعاون ومعالي وزير 
الشؤون الخارجية بجمهورية أذربيجان. كما ُتعقد إجتماعات لفرق عمل أو خبراء من الجانبين، لمناقشة 

الموضوعات التي يتفق عليها الطرفان. 

ثالث عشر : رومانيا

      عقد مؤتمر التعاون االقتصادي بين رومانيا ومجلس التعاون في بوخارست في عام 2010م، 
وتقدمت رومانيا بطلب توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التعاون. 

رابع عشر : نيوزلندا

       تقدمت نيوزيلندا بطلب إقامة حوار إستراتيجي مع مجلس التعاون على أن تكون الخطوة األولى 
للحوار متضمنة القضايا السياسية واألمنية، والمسائل اإلقتصادية والتجارية، والشؤون الثقافية.
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     ولقد وافق المجلس الوزاري في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، التي عقدت في سبتمبر 
2012م، على التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين األمانة العامة ووزارة خارجية نيوزلندا. وتم التوقيع 

على هذه المذكرة في 21 يناير 2014.

خامس عشر : المكسيك

       تقدمت المكسيك بطلب النظر في توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في جميع المجاالت ذات االهتمام 
المشترك. وتم التوقيع على المذكرة في 5 مارس 2014. 

سادس عشر : جمهورية كوريا

     وافق المجلس الوزاري في دورته الحادية والثالثين بعد المائة، في يونيو 2014، على توقيع 
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات حول القضايا ذات االهتمام المشترك بين األمانة العامة لمجلس التعاون 

ووزارة الخارجية في جمهورية كوريا. وتم التوقيع على المذكرة في سبتمبر 2014 في نيويورك.

سابع عشر : جورجيا

     تقدمت جورجيا بطلب التوقيع على إتفاقية إطارية للتعاون اإلقتصادي واإلستثماري والفني كخطوة 
نحو الدخول في مفاوضات إتفاقية تجارة حرة بينها ومجلس التعاون. ومازال التنسيق قائمًا الستكشاف 

مجاالت التعاون بين الجانبين.

ثامن عشر : أوكرانيا

في  التعاون  مجلس  مع  التعاون  تعزيز  بشأن  اتفاق  توقيع  في  النظر  بطلب  أوكرانيا  تقدمت      
المجاالت ذات االهتمام المشترك. ولقد وافقت دول المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن آلية 
المشاورات بين األمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية أوكرانيا، وذلك من 
خالل مشاورات منتظمة بينهما تعقد مرة كل سنة أو أكثر على هامش إجتماعات الجمعية العامة 
التعاون ومعالي  العام لمجلس  يتفق عليـه، برئاسة معالي األمين  أو في أي مكان  المتحـدة،  لألمم 
اآلليات  واقتراح  والحوار،  التعاون  مجاالت  الستكشاف  وذلك  أوكرانيا،  بجمهورية  الخارجية  وزير 
المناسبة لذلك. كما تعقد اجتماعات لفرق عمل وخبراء من الجانبين لمناقشة ما يتفق عليه في اطار 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك. 

تاسع عشر : الهند وكندا والبرازيل 

     وافق المجلس الوزاري في دورته الحادية والثالثين بعد المائة، في يونيو 2014، على البدء 
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بحوار استراتيجي على مستوى الترويكا مع كل من الهند وكندا والبرازيل.

عشرون : سويسرا ومالطا 

      وافق المجلس الوزاري في دورته الحادية والثالثين بعد المائة، في يونيو 2014، على توقيع 
لمجلس  العامة  األمانة  بين  المشترك  االهتمام  ذات  القضايا  المشاورات حول  بشأن  تفاهم  مذكرات 

التعاون ووزارة الخارجية في كل من سويسرا ومالطا.



مطبعة األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية




