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  مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  ا�مانة العامة
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 النظام ا�ساسي 

 النظام الداخلي للمجلس ا�علـى
 النظام الداخلي للمجلس الوزاري

 النظام ا�ساسي لھيئة تسوية المنازعات
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النظام ا�ساسي لمجلس التعاون

  لدول الخليج العربيـة
    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



لدول الخليج  النظام ا�ساسي لمجلس التعاون
  العربيـة

  

  إن :

  دولة ا)مارات العربية المتحدة

  دولــــة البحريــن

  يـة السعوديـةالمملكة العرب

  سلطنـــة عمــان

ـــر   دولـــة قط

  دولــة الكويــت
  

إدركاً منھا لما يربط بينھا من ع:قات خاصة وسمات مشتركة، وأنظمة متشابھة 
  أساسھا العقيدة ا)س:مية .

  وإيماناً بالمصير المشترك ووحدة الھدف التي تجمع بين شعوبھا .
  رابط بينھا في جميع الميادين .ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والت

وإقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينھا، إنما يخدم ا�ھداف السامية لJمة 
  العربية .

  واستھدافاً لتقوية أوجه التعاون وتوثيق عرى الروابط فيما بينھا .

ا، وتحقق واستكماPً لما بدأته من جھود في مختلف المجاPت الحيوية التي تھم شعوبھ
  طموحاتھا نحو مستقبل أفضل وصوPً إلى وحدة دولھا .

وتمشياً مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق ، وروابط أقوى 
.  

وتوجيھاً لجھودھا إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية وا)س:مية، وافقت فيما بينھا 
  على ما يلــي :

  
  المـادة ا�ولـى

  شـاء المجلـس :إن
ينشأ بمقتضى ھذا النظام مجلس يسمى "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ، ويشار 

  إليه فيما بعد بمجلس التعاون .
   

  المـادة الثانيـة

  المقــر :
  يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

   

  المـادة الثالثــة

  :اجتماعات مجلس التعاون 
  يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر ، وله أن يجتمع في أي من الدول ا�عضاء .

   

  المـادة الرابعـة

  ا�ھــداف :
  تتمثل أھداف مجلس التعاون ا�ساسية فيما يلي :

١  ًPتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول ا�عضاء في جميع الميادين وصو _
  إلى وحدتھا.



يق الروابط والص:ت وأوجه التعاون القائمة بين شعوبھا في مختلف _ تعميق وتوث ٢
  المجاPت .

  _ وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون اbتية : ٣
  ( أ )   الشئون اPقتصادية والمالية .

  (ب)   الشئون التجارية والجمارك والمواص:ت .

  (جـ) الشئون التعليمية والثقافية .

  د )  الشئون اPجتماعية والصحية .( 
  (ھـ) الشئون ا)ع:مية والسياحية .

  ( و )  الشئون التشريعية وا)دارية .

_ دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجاPت الصناعة والتعدين والزراعة،  ٤
والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة 

  تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبھا . وتشجيع

  المـادة الخامسـة

  عضوية مجلس التعاون :
يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزارء الخارجية في 

  م .٤/٢/١٩٨١الرياض بتاريخ 
  المـادة السادسـة

  أجھزة مجلس التعاون :
  رئيسية التالية :يتكون مجلس التعاون من ا�جھزة ال

  _ المجلس ا�على ، وتتبعه ھيئة تسوية المنازعات . ١
  _ المجلس الوزاري . ٢
  _ ا�مانـة العامـة . ٣

  ولكل من ھذه ا�جھزة إنشاء ما تقتضيه الحاجة من أجھزة فرعية .

  المـادة السابعـة

  المجلس ا�علـى :
ويتكون من رؤساء الدول _ المجلس ا�على ھو السلطة العليا لمجلس التعاون ،  ١

  ا�عضاء ، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الھجائي �سماء الدول .
_ يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة، ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على  ٢

  دعوة أي من ا�عضاء ، وتأييد عضو آخر .
  _ يعقد المجلس ا�على دوراته في بلدان الدول ا�عضاء . ٣
  يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول ا�عضاء . _ ٤

  المـادة الثامنـة

  اختصاصات المجلس ا�علـى :

  يقوم المجلس ا�على بالعمل على تحقيق أھداف مجلس التعاون ، خاصة فيما يلي :
  _ النظر في القضايا التي تھم الدول ا�عضاء . ١
  والخطوط ا�ساسية التي يسير عليھا ._ وضع السياسة العليا لمجلس التعاون  ٢

_ النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه  ٣
  من المجلس الوزاري تمھيداً Pعتمادھا .

  _ النظر في التقارير والدراسات التي يكلف ا�مين العام بإعدادھا . ٤

  لمنظمات الدولية ._ اعتماد أسس التعامل مع الدول ا�خرى وا ٥

  _ إقرار نظام ھيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائھا . ٦
  _ تعيين ا�مين العـام . ٧
  _ تعديل النظام ا�ساسي لمجلس التعاون . ٨

  _ إقرار نظامه الداخلي . ٩

  _ التصديق على ميزانية ا�مانة العامة . ١٠

  المـادة التاسعـة

  التصويت في المجلس ا�على :



  ون لكل عضو من أعضاء المجلس ا�على صوت واحد ._ يك ١
_ تصدر قرارات المجلس ا�على في المسائل الموضوعية بإجماع الدول ا�عضاء  ٢

  الحاضرة المشتركة في التصويت ، وتصدر قراراته في المسائل ا)جرائية با�غلبية .
    

  المـادة العاشـرة

  ھيئة تسوية المنازعات :
ون ھيئة تسمى "ھيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس _ يكون لمجلس التعا ١

  ا�على .
  _ يتولى المجلس ا�على تشكيل الھيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخ:ف. ٢
_ إذا نشأ خ:ف حول تفسير أو تطبيق النظام ا�ساسي، ولم تتم تسويته في إطار  ٣

إحالته إلى ھيئة تسوية المجلس الوزاري أو المجلس ا�على، فللمجلس ا�على 
  المنازعات.

_ ترفع الھيئة تقريرھا متضمناً توصياتھا أو فتواھا بحسب الحال إلى المجلس ا�على  ٤
  Pتخاذ ما يراه مناسباً .
  المـادة الحاديـة عشـرة

  المجلس الـوزاري :
_ يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول ا�عضاء، أو من ينوب عنھم  ١

وزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية ا�خيرة للمجلس من ال
  . *ا�على، وعند اPقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس ا�على

_ يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ث:ثة أشھر، ويجوز له عقد دورات  ٢
  آخر . استثنائية بناء على دعوة أي من ا�عضاء وتأييد عضو

  _ يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية . ٣
  _ يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول ا�عضاء . ٤
   

  المـادة الثانيـة عشـرة

  اختصاصات المجلس الوزاري :
_ اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تھدف إلى تطوير  ١

نسيق بين الدول ا�عضاء في مختلف المجاPت، واتخاذ ما يلزم بشأنھا من التعاون والت
  قرارات أو توصيات .

_ العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق ا�نشطة القائمة بين الدول ا�عضاء في  ٢
مختلف المجاPت ، وتحال القرارات المتخذة بھذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي 

  ا�على Pتخاذ القرار المناسب بشأنھا . يرفعھا بتوصية إلى المجلس
_ تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس  ٣

  التعاون موضع التنفيذ .
_ تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين ا�نشطة المختلفة للقطاع الخاص، وتطوير  ٤

عضاء، وتشجيع انتقال ا�يدي العاملة التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول ا�
  من مواطني الدول ا�عضاء فيما بينھا .

_ إحالة أي وجه من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر ، فنية أو متخصصة  ٥
  لدراسته وتقديم اPقتراحات المناسبة بشأنه .

   
لدول ا�عضاء أو من ينوب عنھم من الوزراء، وتكون )  الصيغة قبل التعديل (يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية ا*(

  رئاسته دورية لمدة ستة أشھر ، حسب الترتيب الھجائي للدول) .
_ النظر في اPقتراحات المتعلقة بتعديل ھذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنھا  ٦

  إلى المجلس ا�على .
٧ Jمانة العامة ._ إقرار نظامه الداخلي ، وكذلك النظام الداخلي ل  
_ بترشيح من ا�مين العام ، يعين المجلس الوزاري ا�مناء المساعدين لمدة ث:ث  ٨

  سنوات قابلة للتجديد .
_ اعتماد التقارير الدورية ، وكذلك ا�نظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون  ٩

س ا�على بالتصديق ا)دارية والمالية المقترحة من ا�مين العام ، وكذلك التوصية للمجل
  على ميزانية ا�مانة العامة .

  _ التھيئة Pجتماعات المجلس ا�على وإعداد جدول أعماله . ١٠
  _ النظر فيما يحال إليه من المجلس ا�على . ١١



  المـادة الثالثـة عشـرة

  التصويت في المجلس الوزاري :
  _ يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد . ١
تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية بإجماع الدول  _ ٢

ا�عضاء الحاضرة المشتركة في التصويت ، وتصدر قراراته في المسائل 
  ا)جرائية والتوصيات با�غلبية .

  المـادة الرابعـة عشـرة

  ا�مانــة العامــة :
ون ، وما تستدعيه الحاجة _ تتكون ا�مانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعد ١

  من موظفين .
_ يعين المجلس ا�على ا�مين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ث:ث  ٢

  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
  _ يرشح ا�مين العام ا�مناء المساعدين . ٣
ز له _ يعين ا�مين العام موظفي ا�مانة من بين مواطني الدول ا�عضاء ، وP يجو ٤

  اPستثناء إP بموافقة المجلس الوزاري .
_ يكون ا�مين العام مسئوPً مباشرة عن أعمال ا�مانة العامة، وحسن سير العمل في  ٥

مختلف قطاعاتھا ، ويمثل مجلس التعاون لدى الغير ، وذلك في حدود الص:حيات 
  المخولة له .

  المـادة الخامسـة عشـرة

  : اختصاصات ا�مانـة العامـة
  تتولى ا�مانة العامة المھام التالية :

_ إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل  ١
  المشترك لدول مجلس التعاون .

  _ إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون . ٢
ي من قبل الدول _ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس ا�على والمجلس الوزار ٣

  ا�عضاء.
  _ إعداد التقارير والدراسات التي يطلبھا المجلس ا�على، أو المجلس الوزاري . ٤
_ إعداد مشروعات اللوائح ا)دارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون ،  ٥

  وتزايد مسئولياته .
  _ إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون . ٦
التحضير ل:جتماعات ، وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات _  ٧

  القرارات .
_ اPقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس  ٨

  الوزاري، إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
  _ أية مھام أخرى تسند إليھا من المجلس ا�على ، أو المجلس الوزاري . ٩

  لسادسة عشـرةالمـادة ا

يمارس ا�مين العام وا�مناء المساعدون وكافة موظفي ا�مانة العامة مھام وظائفھم 
  باستق:ل تام ، وللصالح المشترك للدول ا�عضاء .

وعليھم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفھم ، وأP يفضوا بأسرار 
  أعمالھم سواء أثناء الخدمة أو بعدھا .

   
   

  دة السابعة عشـرةالمـا

  اPمتيازات والحصانات :
_ يتمتع مجلس التعاون وأجھزته في إقليم كل دولة من الدول ا�عضاء با�ھلية  ١

  القانونية وباPمتيازات والحصانات التي يتطلبھا تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه .



انات التي _ يتمتع ممثلو الدول ا�عضاء في المجلس وموظفوه باPمتيازات والحص ٢
تحددھا اتفاقية تعقد لھذا الغرض بين الدول ا�عضاء ، كما تنظم الع:قة بين المجلس 

  ودولة المقر باتفاقية خاصة .
) من ھذه ٢_ إلى أن يتم وضع ونفاذ اPتفاقيتين المشار إليھما في الفقرة ( ٣

المادة ، يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه باPمتيازات 
  الحصانات الدبلوماسية الثابتة للھيئات المماثلة .و

  المـادة الثامنـة عشـرة

  يكون لJمانة العامة ميزانية تساھم فيھا الدول ا�عضاء بنسب متساوية .

  المـادة التاسعـة عشـرة

  نفاذ النظام ا�ساسي :
الست  _ يدخل ھذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول ١

  المشار إليھا في ديباجة ھذا النظام .
_ تودع النسخة ا�صلية من ھذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية  ٢

كجھة إيداع ، تقوم بتسليم صورة طبق ا�صل منه لكل دولة من الدول ا�عضاء ، لحين 
  قيام ا�مانة العامة التي تصبح مودعاً لديھا .

  ـرونالمـادة العش

  تعديل النظام ا�ساسي :
  _ �ي دولة عضو طلب تعديل ھذا النظام . ١
_ يقدم طلب التعديل لJمين العام الذي يتولى إحالته للدول ا�عضاء ، وذلك قبل  ٢

  عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشھر على ا�قل .
  _ يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره المجلس ا�على با)جماع . ٣

  المـادة الحاديـة والعشـرون

  أحكـام ختاميـة :
  P يجوز إبداء تحفظ على أحكام ھذا النظام .

  المـادة الثانيـة والعشـرون

تقوم ا�مانة العامة بإيداع وتسجيل نسخ من ھذا النظام لدى الجامعة العربية ، وا�مم 
  المتحدة بقرار من المجلس الوزاري .

  ي مدينة أبو ظبي (ا)مارات العربية المتحدة)تم التوقيع على ھذا النظام ف
  مي:دية١٩٨١أيار (مايو)  ٢٥ھجرية الموافق ١٤٠١رجب  ٢١بتاريخ 

  من نسخة واحدة باللغة العربية
   
   

  دولة ا)مارات العربية المتحدة
  دولـة البحريــن

  المملكة العربية السعودية
  سلطنـة عمــان

  دولـــة قطــر
  دولــة الكويـت

   
   
   

    

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

النظام الداخلي للمجلس ا�على لمجلس 
  لدول الخليج العربيـة التعاون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 النظام الداخلي للمجلس ا�على لمجلس التعاون
  لدول الخليج العربيـة

   

  ) ١مــادة ( 

  تعاريـف :
ليج يسمى ھذا النظام "النظام الداخلي للمجلس ا�على لمجلس التعاون لدول الخ

  العربية" ويتضمن القواعد المنظمة )جراءات انعقاد المجلس وممارسة مھامه .

  ) ٢مــادة ( 

  عضوية المجلس ا�على ومھامه :
_ يتألف المجلس ا�على من رؤساء الدول ا�عضاء بمجلس التعاون ، وتكون  ١

  رئاسته دورية حسب الترتيب الھجائي �سماء الدول .
�مين العام بأسماء أعضاء وفدھا إلى اجتماع المجلس قبل _ تبلغ كل دولة عضو ا ٢

  موعد افتتاحه بسبعة أيام على ا�قل .

  ) ٣مــادة ( 

مع مراعاة أھداف مجلس التعاون واختصاصات المجلس ا�على المنصوص عليھا في 
  ) من النظام ا�ساسي ، للمجلس أن يقوم بما يأتي :٨و  ٤المادتين (

اختيار أعضائھا من مرشحي الدول ا�عضاء المختصين في _ إنشاء لجان فنية و ١
  مجاPت عملھا .

_ أن يعھد إلى واحد أو أكثر من أعضائه بدراسة موضوع معين ، وتقديم تقرير عنه  ٢
  يوزع على ا�عضاء قبل الجلسة التي يبحث فيھا الموضوع بوقت كاف .

  ) ٤مــادة ( 

  انعقاد المجلس ا�على :
جلس ا�على في دورة عادية في السنة ، ويجوز عقد دورات _ أ _ يجتمع الم ١

  استثنائية بناء على طلب أي من ا�عضاء وتأييد عضو آخر .
  ب _ يعقد المجلس ا�على دوراته على مستوى رؤساء الدول .

  ج _ يعقد المجلس ا�على دوراته في بلدان الدول ا�عضاء .
�على إلى اجتماع يحضره مندوبون عن د _ يدعو ا�مين العام قبل انعقاد المجلس ا

  الدول ا�عضاء من أجل التشاور في ا�مور المتعلقة بأعمال دورته .
  _ أ _ يحدد ا�مين العام تاريخ بدء الدورات ، كما يقترح موعد انتھائھا . ٢

ب _ يوجه ا�مين العام الدعوة لحضور الدورة العادية قبل موعد اPجتماع بث:ثين يوماً 
  �قل ، وللدورة اPستثنائية قبل موعد اPجتماع بخمسة أيام على ا�كثر .على ا

  ) ٥مــادة ( 

  _ يقرر المجلس ا�على في بداية كل دورة سرية الجلسات أو ع:نيتھا . ١
_ يكون انعقاد المجلس ا�على صحيحاً إذا حضره رؤساء ثلثي الدول ا�عضاء ،  ٢

بإجماع الدول ا�عضاء الحاضرة المشتركة في  ويتخذ قراراته في المسائل الموضوعية
التصويت ، وفي المسائل ا)جرائية با�غلبية ، وعلى العضو الممتنع عن التصويت أن 

  يسجل عدم التزامه بالقرار .

  ) ٦مــادة ( 

  _ ينعقد المجلس ا�على في دورة استثنائية : ١

  أ   _ بناء على قرار سبق إصداره في دورة سابقة .

اء على طلب دولة من الدول ا�عضاء وتأييد دولة أخرى ، وفي ھذه الحالة ينعقد ب _ بن
  المجلس خ:ل خمسة أيام على ا�كثر من تاريخ توجيه الدعوة للدورة اPستثنائية .



_ P تدرج في جدول أعمال الدورات اPستثنائية مسائل غير التي عقدت الدورة من  ٢
  أجل النظر فيھا .

  ) ٧مــادة ( 

  ئاسـة المجلس ا�علـى :ر
_ تسند رئاسة المجلس ا�على عند بدء كل دورة عادية إلى رؤساء الدول ا�عضاء  ١

بالتناوب بينھم على أساس الترتيب الھجائي �سماء الدول، ويظل الرئيس يمارس 
  أعمال الرئاسة إلى أن تسند لخلفه في مستھل أعمال الدورة العادية التالية .

ئيس دورة طرف في نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة التي _ P يجوز لر ٢
  تخصص لمناقشة ھذه المسألة ، وفي ھذه الحالة يعين المجلس رئيساً مؤقتاً .

_ يعلن الرئيس افتتاح واختتام الدورات والجلسات ووقف الجلسات وإقفال باب  ٣
وھذا النظام ، ويعطي المناقشات ويكفل مراعاة أحكام النظام ا�ساسي لمجلس التعاون 

الكلمة حسب ترتيب طلبھا ويطرح اPقتراحات �خذ الرأي فيھا، ويدير التصويت، ويبت 
في نقاط النظام ، ويعلن القرارات ويتابع أعمال اللجان ، ويبلغ المجلس الرسائل الواردة 

  إليه .
ثلھا ، وله _ للرئيس حق اPشتراك في المداوPت واPقتراح نيابة عن الدولة التي يم ٤

  أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء وفده .

  ) ٨مــادة ( 

  جدول أعمال المجلس ا�علـى :
_ يعد المجلس الوزاري مشروع جدول أعمال المجلس ا�على ، ويقوم ا�مين العام  ١

بتبليغه مع المذكرات التفسيرية والوثائق للدول ا�عضاء مع كتاب الدعوة ل:جتماع قبل 
  ثين يوماً على ا�قل .انعقاده بث:

  _ يتضمن مشروع جدول ا�عمال : ٢
أ  _ تقرير ا�مين العام  عن أعمال المجلس ا�على بين الدورتين واPجراءات المتخذة 

  لتنفيذ قراراته .
  ب _ التقارير والمسائل الواردة من المجلس الوزاري وا�مانة العامة .

  ر إدراجھا في جدول أعماله .ج _ المسائل التي سبق للمجلس ا�على أن قر
  د _ المسائل التي تقترحھا دولة عضو وترى ضرورة عرضھا على المجلس ا�على .

_ لكل دولة عضو طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال المجلس ،  ٣
وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة بخمسة عشر يوماً على ا�قل ، ويتم إدراج ھذه 

جدول إضافي يرسل مع وثائقه إلى الدول ا�عضاء قبل خمسة أيام على  المسائل في
  ا�قل من موعد الدورة .

_ �ية دولة عضو طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال الدورة حتى  ٤
  حلول الموعد المحدد Pفتتاحھا ، إذا كانت لھذه المسائل صفة ا�ھمية واPستعجال معاً .

  س على جدول أعماله في بداية كل دورة ._ يصادق المجل ٥
  _ للمجلس أثناء الدورة إضافة مسائل جديدة لھا صفة اPستعجال . ٦
_ تنتھي الدورة العادية بعد الفراغ من بحث المواد المدرجة في جدول ا�عمال ،  ٧

وللمجلس ا�على أن يقرر وقف جلسات الدورة مؤقتاً قبل اPنتھاء من بحث الجدول 
  ف الجلسات في موعد Pحق .واستئنا

  ) ٩مــادة ( 

  مكتب المجلس ا�علـى ولجانـه :
_ يشكل مكتب المجلس ا�على في كل دورة عادية من رئيس المجلس ورئيس  ١

  المجلس الوزاري وا�مين العام ، يتولى رئيس المجلس ا�على رئاسة المجلس .
  _ يقوم المكتب بالمھام التالية : ٢

  ة القرارات التي يعتمدھا المجلس ا�على دون المساس بمضمونھا .أ   _ مراجعة صياغ
  ب _ مساعدة رئيس المجلس ا�على في إدارة أعمال الدورة بصفة عامة .

ج _ غير ذلك من المھام الواردة في ھذا النظام أو ا�عمال التي يكلفه بھا المجلس 
  ا�على.

  
  
  
  



  ) ١٠مــادة ( 

ادية أن ينشئ ما يراه ضرورياً من اللجان على _ للمجلس في مستھل كل دورة ع ١
نحو يتيح دراسة وافية للمسائل المدرجة في جدول ا�عمال ، ويشارك في أعمال ھذه 

  اللجان مندوبون عن الدول ا�عضاء .
_ تستمر اجتماعات اللجان )نجاز أعمالھا آخذة في اPعتبار الموعد المحدد Pنتھاء  ٢

  با�غلبية .الدورة ، وتصدر توصياتھا 
_ تستھل كل لجنة أعمالھا بانتخاب رئيس ومقرر من بين أعضائھا ، وفي حالة غياب  ٣

الرئيس ينوب عنه مقرر اللجنة في إدارة جلساتھا، وعلى الرئيس ، أو المقرر في حالة 
غياب الرئيس أن يقدم للمجلس كل ما يطلبه من ا)يضاحات حول ما ورد في تقرير 

بموافقة رئيس الدورة أن يشترك في المداولة دون اPقتراع ما لم اللجنة ، ويجوز له 
  يكن عضواً في المجلس .

_ للمجلس أن يحيل ما يراه من المسائل المدرجة في جدول ا�عمال إلى اللجان  ٤
بحسب اختصاصھا لدراسة ھذه المسائل وتقديم تقارير عنھا ، ويجوز إحالة مسألة 

  واحدة إلى أكثر من لجنة .
P يجوز للجان أن تبحث أية مسائل مالم يقرر المجلس إحالتھا إليھا ، كما P يجوز _  ٥

لھا أن تتخذ أية توصية في شأن أية مسألة مدرجة على جدول أعمالھا يترتب على 
اعتمادھا من المجلس التزام مالي قبل أن يصلھا تقرير من ا�مين العام عن اbثار 

  اتخاذ التوصية .المالية وا)دارية المترتبة على 

  ) ١١مــادة ( 

  سير المداوPت واPقتراحـات :
_ لكل دولة عضو أن تشترك في مداوPت المجلس ا�على ولجانه على النحو المبين  ١

  في ھذا النظام .
_ يدير الرئيس المداولة في المسائل المعروضة للبحث بحسب ترتيبھا في جدول  ٢

دعو ا�مين العام ، أو من يمثله في اPجتماع أعمال الجلسة وله عند اPقتضاء أن ي
  )يضاح ما يراه .

_ يعطي الرئيس الكلمة بحسب ترتيب طلبھا ، ويجوز أن تعطى ا�سبقية في الك:م  ٣
  لرئيس أو مقرر لجنة ما لتقديم تقريرھا أو إيضاح نقاط واردة فيه .

ھا فوراً ، ويكون قرار _ لكل عضو أن يثير أثناء المداولة نقطة نظام يبت الرئيس في ٤
  الرئيس نافذاً مالم ينقضه المجلس ا�على بأغلبية الدول ا�عضاء .

  ) ١٢مــادة ( 

_ لكل عضو أن يقترح أثناء مناقشة أي موضوع وقف الجلسة أو تأجيلھا ، أو تأجيل  ١
المناقشة في الموضوع المطروح للبحث أو إقفال باب المناقشة ، وP تجوز مناقشة ھذه 

Pقتراحات ، بل يطرحھا الرئيس للتصويت إذا ثنى عليھا عضو آخر ، ويكون إقرارھا ا
  بأغلبية الدول ا�عضاء .

) من المـادة السابقة ، تعطى اPقتراحات المبينة ٤_ مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ٢
  ) من ھذه المادة ا�سبقية على كل ما عداھا ، وذلك حسب الترتيب اbتي :١في الفقرة (

  أ _ وقف الجلسة .
  ب _ تأجيل الجلسة .

  ج  _ تأجيل المناقشة في الموضوع قيد البحث .
  د   _ إقفال باب المناقشة في الموضوع قيد البحث .

_ فيما عدا اPقتراحات المتعلقة بالصياغة أو بأمور إجرائية ، تقدم مشروعات  ٣
من يمثله ليتولى توزيعھا على  القرارات والتعدي:ت الجوھرية كتابة إلى ا�مين العام أو

الوفود بأسرع وقت ممكن . وP تجوز مناقشة مشروع قرار أو طرحه على التصويت 
  قبل توزيع نصه على جميع الوفود .

_ P تجوز إعادة النظر في اقتراح سبق البت فيه في نفس الدورة مالم يقرر المجلس  ٤
  خ:ف ذلك .

  ) ١٣مــادة ( 

لجان ، ويبلغ المجلس ا�على الرسائل الواردة إليه ، ويعلن يتابع الرئيس أعمال ال
  رسمياً أمام ا�عضاء القرارات والتوصيات التي تم التوصل إليھا .

  



  ) ١٤مــادة ( 

  التصويت :
لكل دولة عضو صوت واحد ، وP يجوز �ية دولة أن تمثل دولة أخرى أو تصوت     

  عنھا .

  ) ١٥مــادة ( 

_ يكون التصويت نداًء باPسم وفقاً للترتيب الھجائي �سماء الدول ، أو برفع اليد ،  ١
ويتم التصويت باPقتراع السري إذا طلبه عضو أو بقرار من الرئيس ، وللمجلس ا�على 

أن يقرر خ:ف ذلك ويدون صوت كل عضو في محضر الجلسة إذا كان اPقتراع 
  ة اPقتراع إذا كان سرياً ، أو برفع اليد .بالمناداة ، وتدرج بالمحضر نتيج

_ لكل عضو أن يمتنع عن التصويت ، أو أن يتحفظ على قرار إجرائي أو على جزء  ٢
منه ، ويتلى التحفظ عند إع:ن القرار ويثبت كتابة ، ولJعضاء أن يقدموا إيضاحات 

  عن مواقفھم في التصويت بعد انتھائه .
ويت ف: يجوز مقاطعته مالم يكن ذلك لنقطة نظام تتعلق _ إذا أعلن الرئيس بدء التص ٣

  بالتصويت .

  ) ١٦مــادة ( 

_ إذا طلب عضو تعديل اقتراح ، يتم التصويت على التعديل أوPً ، فإذا كان ھناك أكثر  ١
من تعديل يبدأ التصويت على التعديل الذي يرى الرئيس أنه من حيث الموضوع أكثر 

راح ا�صلي ، ثم يصوت على التعديل الذي يليه في البعد، وھكذا التعدي:ت بعداً عن اPقت
حتى يتم التصويت على جميع التعدي:ت المقترحة ، فإذا أقر تعديل أو أكثر يجرى 

  التصويت بعد ذلك على اPقتراح ا�صلي المعدل .
_ يعتبر أي اقتراح جديد بمثابة تعديل ل:قتراح ا�صلي إذا تضمن مجرد إضافة أو  ٢
  ذف أو تغيير في أحد أجزاء اPقتراح ا�صلي .ح

  ) ١٧مــادة ( 

_ للمجلس ا�على أن ينشئ لجاناً فنية يعھد إليھا بتقديم المشورة في إعداد وتنفيذ  ١
  برامج المجلس ا�على في مجاPت معينة .

_ يعين المجلس ا�على أعضاء اللجان الفنية من بين مواطني الدول ا�عضاء  ٢
  .المتخصصين 

  _ تجتمع اللجان الفنية بدعوة من ا�مين العام ، وتضع بالتشاور معه خطة عملھا . ٣
_ يضع ا�مين العام جدول أعمال اللجان الفنية بعد التشاور مع رئيس اللجنة المعينة  ٤
.  

  ) ١٨مــادة ( 

  تعديـل النظـام :
  _ �ية دولة عضو اقتراح تعديل ھذا النظام . ١
في طلب تعديل ھذا النظام إPّ إذا أرسل اPقتراح الخاص بھذا التعديل _ P يجوز النظر  ٢

إلى الدول ا�عضاء من طرف ا�مانة العامة قبل عرضه على المجلس الوزاري بث:ثين 
  يوماً على ا�قل .

_ P يجوز إدخال تغييرات أساسية على اقتراح التعديل المشار إليه في الفقرة السابقة  ٣
ھذه التغييرات المقترحة قد أرسل إلى الدول ا�عضاء من طرف ا�مانة  إP إذا كان نص

  العامة قبل عرضه على المجلس الوزاري بخمسة عشر يوماً على ا�قل .
_ باستثناء المواد المستندة إلى أحكام النظام ا�ساسي مع مراعاة الفقرات السابقة  ٤

  لى بموافقة أغلبية أعضائه .يتم تعديل النظام الداخلي بقرار يتخذه المجلس ا�ع

  

  

  

  

  



  

  ) ١٩مــادة ( 

  سريـان ھذا النظـام :

يسري ھذا النظام من تاريخ موافقة المجلس ا�على عليه ، وP يجوز تعديله إPّ وفق 
  ا)جراءات المنصوص عليھا في المادة السابقة .

  ة)تم التوقيع على ھذا النظام في مدينة أبوظبي (ا)مارات العربية المتحد

  مي:دية١٩٨١أيار (مايو)  ٢٥ھجرية الموافق ١٤٠١/رجب/٢١بتاريخ 

   
  دولة اPمارات العربية المتحدة .

  دولــة البحريـن .
  المملكة العربية السعودية .

  سلطنـة عمــان .
  دولــة قطــر .

  دولـة الكويـت.
   
   
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

لمجلس  النظام الداخلي للمجلس الـوزاري
  ن لدول الخليج العربيـةالتعاو

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



لمجلس  النظام الداخلي للمجلس الـوزاري
  التعاون لدول الخليج العربيـة

  

  ) ١مــادة ( 

_ يسمى ھذا النظام "النظام الداخلي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج  ١
  مه .العربية" ويتضمن القواعد الخاصة بإجراءات انعقاده وممارسة مھا

  _ تكون للمسميات اbتية في ھذا النظام الدPPت الواردة إزاء كل منھا : ٢
  مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

  النظام ا�ساسي : نظام إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  المجلس ا�على : المجلس ا�على لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

  لمجلــس : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .ا
  ا�مين العـام : ا�مين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

  ا�مانة العامـة : ا�مانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  ية .الرئيـس : رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العرب

  ) ٢مــادة ( 

  تمثيـل الـدول :
_ يتألف المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول ا�عضاء ، أو من ينوب عنھم  ١

  من الوزراء .
_ تزود كل دولة عضو ا�مين العام قبل أسبوع على ا�قل من انعقاد كل دورة عادية  ٢

ت اPستثنائية فيراعى للمجلس بقائمة تتضمن أسماء أعضاء وفدھا ، أما بالنسبة للدورا
  أن يكون ذلك قبل ث:ثة أيام من انعقاد الدورة .

  ) ٣مــادة ( 

  اPنعقــاد :
  _ يقرر المجلس الوزاري في كل اجتماع مكان انعقاد دورته التالية . ١
  _ يحدد ا�مين العام بالتشاور مع الدول ا�عضاء مكان انعقاد الدورات اPستثنائية . ٢
ف خاصة Pتسمح بانعقاد دورة عادية أو استثنائية في المكان _ إذا طرأت ظرو ٣

المقرر لھا ، يتولى ا�مين العام إخطار الدول ا�عضاء بذلك ، ويحدد بالتشاور معھا 
  مكاناً آخر Pنعقادھا .

  ) ٤مــادة ( 

  الـدورات العاديـة :
  _ ينعقد المجلس في دورة عادية مرة كل ث:ثة أشھر . ١
  ن العام تاريخ افتتاح الدورة ويقترح موعد انتھائھا ._ يحدد ا�مي ٢
_ يوجه ا�مين العام إلى الدول ا�عضاء كتاب الدعوة لحضور الدورات العادية  ٣

للمجلس قبل انعقادھا بخمسة عشر يوماً على ا�قل ويحدد فيه موعد الدورة ، ومكان 
  ية وغيرھا من الوثائق .انعقادھا ويرفق به جدول أعمال الدورة مع المذكرات التفسير

  ) ٥مــادة ( 

  الدورات اPستثنائيـة :
_ ينعقد المجلس في دورات استثنائية بناء على طلب أي من الدول ا�عضاء وتأييد  ١

  عضو آخر .
_ يوجه ا�مين العام إلى الدول ا�عضاء كتاب الدعوة لحضور الدورة اPستثنائية  ٢

  طلب الدولة صاحبة الدعوة .للمجلس، ويكون مرفقاً بمذكرة تتضمن 
  _ يحدد ا�مين العام في كتاب الدعوة مكان الدورة وتاريخ افتتاحھا وجدول أعمالھا . ٣

  ) ٦مــادة ( 



_ يعقد المجلس دورات استثنائية بقرار منه ويحدد في ھذه الحالة جدول أعمال  ١
  الدورة وتاريخھا ومقر انعقادھا .

ا�عضاء كتاب الدعوة لحضور الدورة اPستثنائية  _ يوجه ا�مين العام إلى الدول ٢
للمجلس، ويكون مرفقاً بمذكرة تتضمن قرار المجلس في ھذا الشأن ، وتحديد مكان 

  الدورة وتاريخ افتتاحھا وجدول أعمالھا .
  _ تنعقد الدورة اPستثنائية خ:ل خمسة أيام على ا�كثر من تاريخ توجيه الدعوة . ٣

  ) ٧مــادة ( 

ج بجدول أعمال الدورة اPستثنائية مسائل غير التي عقدت الدورة من أجل النظر P تدر
  فيھا .

  ) ٨مــادة ( 

يعد ا�مين العام مشروعاً لجدول أعمال الدورة العادية للمجلس ، ويتضمن ھذا المشروع 
  مايلي:

  _ تقرير ا�مين العام عن أعمال مجلس التعاون . ١
  المجلس ا�على ._ المسائل التي يحيلھا إليه  ٢
  _ المسائل التي سبق للمجلس أن قرر إدراجھا في جدول أعماله . ٣
  _ المسائل التي يرى ا�مين العام عرضھا على المجلس . ٤
  _ المسائل التي تقترحھا دولة العضو . ٥

  ) ٩مــادة ( 

جھا توجه الدول ا�عضاء إلى ا�مين العام اقتراحاتھا حول المسائل التي ترغب في إدرا
  بجدول أعمال المجلس قبل انعقاد دورته العادية بث:ثين يوماً على ا�قل .

  ) ١٠مــادة ( 

للدول ا�عضاء ولJمين العام طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال 
المجلس، وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة العادية بعشرة أيام على ا�قل ، ويتم 

في جدول إضافي يرسل مع وثائقه إلى الدول ا�عضاء قبل خمسة  إدراج ھذه المسائل
  أيام على ا�قل من موعد الدورة .

  ) ١١مــادة ( 

للدول ا�عضاء ولJمين العام طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال 
الدورة العادية للمجلس حتى حلول الموعد المحدد Pنعقاده إذا كانت لھذه المسائل صفة 

  ھمية واPستعجال معاً .ا�

  ) ١٢مــادة ( 

  يقر المجلس جدول أعماله في مستھل كل دورة .

  ) ١٣مــادة ( 

تنتھي كل دورة عادية للمجلس بعد الفراغ من بحث المسائل المدرجة بجدول أعماله 
وللمجلس عند اPقتضاء أن يقرر وقف جلساته مؤقتاً قبل اPنتھاء من بحث المسائل 

  استئناف الجلسات في موعد آخر .الواردة فيه و

  ) ١٤مــادة ( 

للمجلس أن يرجئ النظر في بعض المسائل الواردة بجدول أعماله، وأن يقرر إدراجھا 
  مع مسائل أخرى إن اقتضى ا�مر بجدول أعمال دورة قادمة .

  ) ١٥مــادة ( 

  رئاسـة المجلـس :
العادية ا�خيرة للمجلس _ تسند رئاسة المجلس للدولة التي تولت رئاسة الدورة  ١

  . *ا�على ، وعند اPقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس ا�على
  _ يمارس الرئيس مھامه إلى أن تسند الرئاسة لخلفه . ٢
  _ يتولى الرئيس كذلك رئاسة الدورات اPستثنائية . ٣



ي تخصص _ P يجوز لممثل دولة طرف في نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة الت ٤
  لمناقشة ھذه المسألة ، وفي ھذه الحالة يعين المجلس رئيساً مؤقتاً .

  ) ١٦مــادة ( 

_ يعلن الرئيس افتتاح الدورات والجلسات واختتامھا ووقف الجلسات وقفل باب  ١
  المناقشة، ويكفل احترام أحكام النظام ا�ساسي ، وھذا النظام .

لس والتصويت نيابة عن الدولة التي _ للرئيس حق اPشتراك في مداوPت المج ٢
  يمثلھا ، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء وفده .

   
   
   
)  الصيغة قبل التعديل (تسند رئاسة المجلس كل ستة أشھر إلى أحد رؤساء الوفود بالتناوب بينھم على أساس الترتيب *(

  رتيب) .الھجائي �سماء الدول وعند اPقتضاء إلى الدولة التالية في الت
   
   

  ) ١٧مــادة ( 

  مكتـب المجلـس :
_ يضم مكتب المجلس رئيس المجلس ، وا�مين العام ، ورؤساء لجان العمل الفرعية  ١

  التي يقرر المجلس تشكيلھا .
  _ يتولى رئيس المجلس رئاسة المكتب . ٢

  ) ١٨مــادة ( 

  يقوم المكتب بالمھام التاليـة :
  رة أعمال الدورة ._ مساعدة رئيس المجلس في إدا ١
  _ تنسيق أعمال المجلس واللجان الفرعية . ٢
  _ ا)شراف على صياغة القرارات التي يعتمدھا المجلس . ٣
  _ غير ذلك من المھام الواردة في ھذا النظام ، أو ا�عمال التي يكلفه بھا المجلس . ٤

  ) ١٩مــادة ( 

  اللجـان الفرعيـة :
  ه بلجان تحضيرية ولجان عمل ._ يستعين المجلس في أداء مھام ١
  _ تشترك ا�مانة العامة في أعمال اللجـان . ٢

  ) ٢٠مــادة ( 

_ لJمين العام أن يشكل بالتشاور مع رئيس الدورة لجاناً تحضيرية يعھد إليھا  ١
  بدراسة مسائل مدرجة بجدول ا�عمال .

ا أن تستعين بمن _ تتألف اللجان التحضيرية من مندوبين عن الدول ا�عضاء ، ولھ ٢
  ترى من الخبراء عند اPقتضاء .

_ تجتمع كل لجنة تحضيرية ث:ثة أيام على ا�قل قبل انعقاد الدورة بدعوة من ا�مين  ٣
  العام ، وتنتھي أعمالھا بانتھاء أعمال الدورة .

  ) ٢١مــادة ( 

  لھا ._ للمجلس أن يشكل في مستھل كل دورة لجان عمل يعھد إليھا بمھام يحددھا  ١
  _ تستمر اجتماعات لجان العمل حتى الموعد المحدد Pنتھاء الدورة . ٢

  ) ٢٢مــادة ( 

_ تستھل كل لجنة فرعية أعمالھا بانتخاب رئيس ومقرر لھا من بين أعضائھا ، وفي  ١
  حالة غياب الرئيس ينوب عنه مقرر اللجنة في إدارة الجلسات .

  ، تقريراً عن أعمال لجنته إلى المجلس ._ يقدم رئيس كل لجنة فرعية أو مقررھا  ٢
_ على رئيس اللجنة الفرعية أو مقررھا أن يقدم للمجلس كل ما يطلبه من إيضاحات  ٣

  حول ما ورد في تقرير اللجنة .



  ) ٢٣مــادة ( 

  _ تتولى ا�مانة العامة تنظيم السكرتارية الفنية للمجلس ولجانه الفرعية . ١

دوين محاضر بما دار من المناقشات وما اتخذ من القرارات _ تتولى ا�مانة العامة ت ٢
  والتوصيات، وتعّد محاضر لجميع جلسات المجلس ولجانه الفرعية .

  _ يشرف ا�مين العام على تنظيم ع:قات المجلس مع وسائل ا)ع:م . ٣

_ يرسل ا�مين العام القرارات والتوصيات التي يتخذھا المجلس والوثائق المتعلقة  ٤
  ھا إلى الدول ا�عضاء خ:ل خمسة عشر يوماً من انتھاء الدورة .ب

  ) ٢٤مــادة ( 

تتولى سكرتارية المجلس ولجانه الفرعية تلقي وتوزيع وثائق وتقارير وقرارات 
وتوصيات المجلس ولجانه الفرعية ، وتحرير وتوزيع المحاضر والنشرات اليومية ، 

  رى التي تتطلبھا أعمال المجلس .وحفظ الوثائق والقيام بجميع المھام ا�خ

  ) ٢٥مــادة ( 

P يجوز إع:ن أو نشر نصوص القرارات والتوصيات التي يتخذھا المجلس إP بقرار 
  منه .

  ) ٢٦مــادة ( 

  سيـر المـداوPت :
لكل دولة عضو أن تشترك في مداوPت المجلس ولجانه الفرعية على النحو المبين في 

  ھذا النظام .

  ) ٢٧مــادة ( 

_ يدير الرئيس المداوPت في المسائل المعروضة للبحث بحسب ترتيبھا في جدول  ١
  أعمال المجلس .

_ يعطي الرئيس الكلمة بحسب ترتيب طلبھا ، ويجوز أن تعطى ا�سبقية في الك:م  ٢
لرئيس أو مقرر لجنة ما لتقديم تقريرھا أو إيضاح نقاط واردة فيه ، وتسند الكلمة إلى 

  ام ، أو من يمثله ، كلما تطلب ا�مر ذلك .ا�مين الع
_ لرئيس المجلس أثناء المداولة ت:وة قائمة ا�عضاء الذين طلبوا الكلمة ، وباتفاق  ٣

  مع المجلس إع:ن إقفال القائمة ، وP يستثنى من ذلك إP ممارسة حق الرد .

  ) ٢٨مــادة ( 

  يقرر المجلس سرية الجلسات أو ع:نيتھا .

  ) ٢٩مــادة ( 

_ لكل دولة عضو إثارة نقطة نظام يبت الرئيس فيھا فوراً ، ويكون قراره نافذاً مالم  ١
  ينقضه المجلس بأغلبية الدول ا�عضاء .

  _ P يجوز لعضو أثار نقطة نظام الخروج في حديثه عن نقطة النظام التي أثارھا . ٢

  ) ٣٠مــادة ( 

، وقف الجلسة أو تأجيلھا ، أو تأجيل _ لكل عضو أن يقترح أثناء مناقشة أي مسألة  ١
المناقشة في المسألة المطروحة للبحث ، أو إقفال المناقشة ، ويطرح الرئيس اPقتراح 

  مباشرة للتصويت إذا ثنى عليه عضو آخر ، ويكون إقراره بأغلبية الدول ا�عضاء .
ھا على _ مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة ، تعرض اPقتراحات المبينة في ٢

  التصويت حسب الترتيب اbتي :
  أ   _ وقف الجلسة .
  ب _ تأجيل الجلسة .

  ج _  تأجيل المناقشة في المسألة قيد البحث .
  د  _  إقفال باب المناقشة في المسألة قيد البحث .

  



  ) ٣١مــادة ( 

_ للدول ا�عضاء أن تقترح مشاريع قرارات وتوصيات ومشاريع تعدي:ت لھا ، ولھا  ١
  ق سحبھا ما لم يتم التصويت عليھا .ح
_ تقدم المشاريع المنصوص عليھا في الفقرة السابقة كتابة إلى ا�مانة العامة لتتولى  ٢

  توزيعھا على الوفود بأسرع وقت ممكن .
_ فيما عدا اPقتراحات المتعلقة بالصياغة أو با)جراءات ، Pتجوز مناقشة المشاريع  ٣

  و عرضھا للتصويت قبل توزيع نصھا على جميع الوفود .المبينة في ھذه المادة أ
_ Pيجوز إعادة النظر في اقتراح سبق البت فيه في نفس الدورة مالم يقرر المجلس  ٤

  خ:ف ذلك .

  ) ٣٢مــادة ( 

يتابع الرئيس أعمال اللجان ، ويبلغ المجلس الرسائل الواردة إليه ويعلن رسمياً أمام 
  ت التي تم التوصل إليھا .ا�عضاء القرارات والتوصيا

  ) ٣٣مــادة ( 

  التصويـت :
_ يتخذ المجلس قراراته بإجماع الدول ا�عضاء الحاضرة المشتركة في التصويت  ١

على أن يكتفي في البت في المسائل ا)جرائية با�غلبية ، وعلى العضو الممتنع عن 
  التصويت أن يسجل عدم التزامه بالقرار .

المجلس في تعريف المسألة المعروضة على التصويت ، يقع  _ إذا اختلف أعضاء ٢
  البت في ذلك بأغلبية الدول ا�عضاء الحاضرة المشتركة في التصويت .

  ) ٣٤مــادة ( 

  _ لكل دولة عضو صوت واحد . ١
  _ P يجوز �ية دولة عضو أن تمثل دولة أخرى أو تصوت نيابة عنھا . ٢

  ) ٣٥مــادة ( 

اء باPسم وفق الترتيب الھجائي �سماء الدول ، أو برفع ا�يدي _ يكون التصويت ند ١
.  

_ يتم التصويت باPقتراع السري إذا طلبه عضو ، أو بقرار من الرئيس ، وللمجلس  ٢
  أن يقرر خ:ف ذلك .

_ يدون صوت كل عضو في محضر الجلسة إذا كان التصويت بالمناداة ، وتدرج  ٣
  سرياً ، أو برفع ا�يدي .بالمحضر نتيجة التصويت إذا كان 

_ للدول ا�عضاء أن توضح مواقفھا بعد التصويت ، ويثبت ذلك كتابة بمحضر  ٤
  الجلسة .

_ P تجوز مقاطعة التصويت إذا أعلن الرئيس عن بدئه مالم يكن ذلك لنقطة نظام  ٥
  تتعلق بالتصويت أو بتأجيله ، وذلك وفق أحكام ھذه المادة ، والمادة التي تليھا .

  ) ٣٦مــادة ( 

_ يسعى رئيس المجلس بمساعدة ا�مين العام إلى التوفيق بين وجھات نظر الدول  ١
ا�عضاء في المسألة التي تختلف فيھا إلى الحصول على تراضيھا حول مشروع قرار 

  قبل إحالته للتصويت .
_ لرئيس المجلس ، ولJمين العام ، و�ية دولة عضو طلب تأجيل التصويت لمدة  ٢
  عينة يتم أثناءھا المزيد من التفاوض بشأن المسألة المعروضة على التصويت .م

  ) ٣٧مــادة ( 

_ إذا طلب عضو تعديل اقتراح ، يتم التصويت على التعديل أوPً ، فإذا كان ھناك أكثر  ١
من تعديل يبدأ التصويت على التعديل الذي يرى الرئيس أنه من حيث الموضوع أكثر 

  عن اPقتراح ا�صلي . التعدي:ت بعداً 
ثم يصّوت على التعديل الذي يليه في البعد ، وھكذا حتى يتم التصويت على جميع 

التعدي:ت المقترحة ، فإذا أقر تعديل أو أكثر يجري التصويت بعد ذلك على اPقتراح 
  ا�صلي المعدل .



ة أو حذف أو _ يعتبر أي اقتراح بمثابة تعديل ل:قتراح ا�صلي إذا تضمن مجرد إضاف ٢
  تغيير في أحد أجزاء اPقتراح ا�صلي .

  ) ٣٨مــادة ( 

  _ �ي دولة عضو ، ولJمين العام اقتراح تعديل ھذا النظام . ١

_ P يجوز النظر في طلب تعديل ھذا النظام إPّ إذا أرسل اPقتراح الخاص بھذا التعديل  ٢
لى المجلس بث:ثين يوماً على إلى الدول ا�عضاء من طرف ا�مانة العامة قبل عرضه ع

  ا�قل.
_ P يجوز إدخال تغييرات أساسية على اقتراح التعديل المشار إليه في الفقرة السابقة  ٣

إP إذا كان نص ھذه التغييرات المقترحة قد أرسل إلى الدول ا�عضاء من طرف ا�مانة 
  العامة قبل عرضه على المجلس بخمسة عشر يوماً على ا�قل .

استثناء المواد المستندة إلى أحكام النظام ا�ساسي ، ومع مراعاة الفقرات السابقة _ ب ٤
  يتم تعديل ھذا النظام بقرار يتخذه المجلس بموافقة أغلبية أعضائه .

  ) ٣٩مــادة ( 

  سريـان ھذا النظـام :
ت يسري ھذا النظام من تاريخ موافقة المجلس عليه ، وP يجوز تعديله إPّ وفق ا)جراءا

  المنصوص عليھا في المادة السابقة .
  تم التوقيع على ھذا النظام في مدينة أبوظبي (ا)مارات العربية المتحدة)

  مي:دية١٩٨١أيار (مايو)  ٢٥ھجرية الموافق ١٤٠١/رجب/٢١بتاريخ 
   

  دولة اPمارات العربية المتحدة .
  دولــة البحريـن .

  المملكة العربية السعودية .
  . سلطنـة عمــان
  دولــة قطــر .

  دولـة الكويـت.
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  لھيئة تسويـة المنـازعــات النظـام ا�ساســي
  
  

  ديباجـة :
جلس التعاون لدول الخليج استناداً إلى نص المادة السادسة من النظام ا�ساسي لم

  العربية ، وتنفيذاً لنص المادة العاشرة من النظام ا�ساسي لمجلس التعاون .
يتم تشكيل ھيئة تسوية المنازعات ، التي يشار إليھا فيما بعد بالھيئة ، وتحديد 

  اختصاصاتھا وقواعد إجراءاتھا وفقاً للنصوص التالية

  ) ١المــادة ( 

  المصطلحـات
لحات الواردة في ھذا النظام نفس المعاني الواردة في النظام ا�ساسي تكون للمصط

  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

  ) ٢المــادة ( 

  مقر الھيئة واجتماعاتھا
يكون مقر الھيئة مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وتعقد اجتماعاتھا بدولة 

  ي مكان آخر .المقر ولھا عند اPقتضاء أن تجتمع في أ

  ) ٣المــادة ( 

  اPختصـاص
  تختص الھيئة عند تسميتھا بالنظر فيما يحيله إليھا المجلس ا�على من :

  أ   _  منازعات بين الدول ا�عضاء .
  ب _  خ:فات حول تفسير أو تطبيق النظام ا�ساسي لمجلس التعاون .

  ) ٤المــادة ( 

  عضوية الھيئة
من العدد المناسب من مواطني الدول ا�عضاء غير  _  أ  _ يتم تشكيل الھيئة ١

ا�طراف في النزاع الذين يرى المجلس اختيارھم في كل حالة على حدة ، بحسب طبيعة 
  الخ:ف ، على أPّ يقل عددھم عن ث:ثة .

  ب _ للھيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين .
تنتھي مھمة الھيئة برفع توصياتھا أو ج  _ مالم يقرر المجلس ا�على خ:ف ذلك . 

فتاواھا إلى المجلس ا�على ، وله بعد انتھاء مھمتھا استدعاؤھا في أي وقت لتفسير أو 
  توضيح ما جاء في توصياتھا أو فتاواھا .

  ) ٥المــادة ( 

  اPنعقاد واPجراءات الداخلية
  _   أ  _ يكون انعقاد الھيئة صحيحاً بحضور جميع أعضائھا . ١
_ تعد ا�مانة العامة لمجلس التعاون نظاماً ل:جراءات ال:زمة لسير عمل الھيئة.  ب

  ويسري العمل به من تاريخ موافقة المجلس الوزاري عليه .
ج _ يكون لكل طرف من أطراف النزاع ممثلون عنه أمام الھيئة، ولھم متابعة 

  ا)جراءات وإبداء أوجه الدفاع .

  ) ٦المــادة ( 

  الرئاسـة
  ختار الھيئة رئيساً لھا من بين أعضائھا .ت

  ) ٧المــادة ( 

  التصويـت
يكون لكل عضو في الھيئة صوت واحد ، وتصدر الھيئة توصياتھا أو فتاواھا بشأن 

الموضوعات المطروحة عليھا بأغلبية أصوات ا�عضاء ، فإذا تساوت ا�صوات يرجح 
  الجانب الذي فيه الرئيس .



  ) ٨المــادة ( 

  ة الھيئـةسكرتاري
أ   _ يتولى ا�مين العام تعيين مسجل للھيئة ، وعدد كاف من الموظفين للقيام بأعمال 

  سكرتاريتھا .
ب _ للمجلس ا�على إنشاء جھاز مستقل للقيام بأعمال سكرتارية الھيئة إذا دعت 

  الحاجة إلى ذلك .

  ) ٩المــادة ( 

  التوصيـات والفتـاوي
و فتاواھا وفقاً �حكام النظام ا�ساسي لمجلس التعاون ، أ   _ تصدر الھيئة توصياتھا أ

والقانون والعرف الدوليين ، ومبادئ الشريعة ا)س:مية ، على أن ترفع تقاريرھا بشأن 
  الحالة المطروحة عليھا إلى المجلس ا�على Pتخاذ مايراه مناسباً .

صياتھا النھائية فيه ، أن ب _ للھيئة أثناء النظر في أي نزاع أمامھا ، وإلى أن تصدر تو
  توصي المجلس ا�على باتخاذ التدابير المؤقتة التي تقتضيھا الحاجة أو الظروف .

ج _ تبين توصيات الھيئة أو فتاواھا ا�سباب التي بنيت عليھا ، وتوقع من الرئيس 
  والمسجل.

الفين د  _ إذا لم يكن الرأي صادراً كله ، أو بعضه بإجماع ا�عضاء ، فمن حق المخ
  تسجيل بيان الرأي المخالف .

  ) ١٠المــادة ( 

  الحصـانـات واPمتيـازات
تتمتع الھيئة وأعضاؤھا في اقليم كل دولة من الدول ا�عضاء بالحصانات واPمتيازات 

التي يتطلبھا تحقيق أغراضھا ، طبقاً للمادة السابعة عشرة من النظام ا�ساسي لمجلس 
  التعاون .

  ) ١١المــادة ( 

  ميزانيـة الھيئـة
تعتبر ميزانية الھيئة جزءاً من ميزانية ا�مانة العامة ،  ويحدد المجلس ا�على مكافآت 

  أعضاء الھيئة .
  ) ١٢المــادة ( 

  التعديـل
  أ   _ �ي دولة عضو طلب تعديل ھذا النظام .

بل ب _ يقدم طلب التعديل لJمين العام الذي يتولى إحالته للدول ا�عضاء ، وذلك ق
  عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشھر على ا�قل .

  ج _ يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره المجلس ا�على با)جماع .

  ) ١٣المــادة ( 

  سريـان ھذا النظـام
  يسري ھذا النظام من تاريخ موافقة المجلس ا�على عليه .

  رات العربية المتحدة)تم التوقيع على ھذا النظام في مدينة أبوظبي (دولة ا)ما

  مي:دية١٩٨١أيار (مايو)  ٢٥ھجرية الموافق ١٤٠١/رجب/٢١بتاريخ 
   

  دولة اPمارات العربية المتحدة .
  دولــة البحريـن .

  المملكة العربية السعودية .
  سلطنـة عمــان .

  دولــة قطــر .
 دولـة الكويـت.          


