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قرارات اجمللس األعلى يف دورته اخلامسة والثالثني
 17صفر 1436هـ املوافق  9ديسمرب 2014م
الدوحة ـ دولة قطر

عقــد المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول

وشــارك فــي االجتمــاع معالــي الدكتــور /

الهيئــة ،ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه مــن توصيــات

الخليــج العربيــة دورتــه الخامســة والثالثيــن يومــي

عبداللطيــف بــن ارشــد الزيانــي  ،األميــن العــام

إلــى قمــة للمجلــس األعلــى تعقــد فــي الريــاض ،

لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .

وق ـ ارره فــي دورتــه (  ، 34الكويــت 2013م ) ،

الثالثــاء واألربعــاء  17ـ  18صفــر 1436ه ـ
الموافق  9ـ  10ديسمبر 2014م ،برئاسة حضرة
صاحــب الســمو الشــيخ /تميــم بــن حمــد آل ثانــي ،
أميــر دولــة قطــر  ،رئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس
األعلــى  ،وبحضــور أصحــاب الجاللــة والس ــمو :
صاحــب الســمو الشــيخ  /محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم
نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
رئيــس مجلــس الــوزراء  ،حاكــم دبــي.

وبعــد اطالعــه علــى توصيــات المجلــس
الــوزاري فــي دورتــه ( )133التحضيريــة واجتماعــه

بهــذا الشــأن .
وانطالقـاً مــن األهميــة الكبيـرة لهــذا الموضــوع،

التكميلــي بشــأن بنــود مشــروع جــدول األعمــال ،

والحــرص علــى اســتكمال كافــة جوانبــه بمــا يخــدم

اتخــذ حيالهــا الق ـ اررات التاليــة :

األهــداف المأمولــة ،

مقتــرح خــادم الحرميــن الشــريفين بشــأن االنتقــال
مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة االتحــاد :

وحيــث اطلــع المجلــس علــى مــا وصلــت إليــه
المشــاورات بشــأن المقتــرح وتوصيــات الهيئــة

إن المجلس األعلى ،

المتخصصــة والتعديــات المقترحــة مــن المملكــة

واســتناداً إلــى مــا نــص عليــه البيــان الصــادر

العربيــة الســعودية علــى النظــام األساســي لمجلــس

عــن اجتمــاع المجلــس األعلــى فــي دورتــه الثانيــة

التعــاون ،ليكــون نظام ـاً أساســياً لالتحــاد ،قــرر:

صاحــب الجاللــة الملــك /حمــد بــن عيســى آل

والثالثيــن ،فــي  20ديســمبر 2011م  ،مــن

يستمر المجلس الوزاري باستكمال المشاورات

خليفــة

ترحيــب ومباركــة قــادة دول المجلــس باالقت ـراح

ود ارســة الموضــوع بمشــاركة معالــي رئيــس الهيئــة

ملك مملكة البحرين.

المقــدم مــن خــادم الحرميــن الش ـريفين الملــك

المتخصصــة ،وفــق مــا نصــت عليــه ق ـ اررات

عبــداهلل بــن عبدالعزيــز ،بشــأن االنتقــال مــن مرحلــة

المجلــس األعلــى المشــار إليهــا أعــاه.

التعــاون إلــى مرحلــة االتحــاد إو�يمانهــم بأهميــة هــذا

متابعــة تنفيــذ القــ اررات ذات العالقــة بالعمــل

صاحــب الســمو الملكــي األميــر /ســلمان بــن
عبدالعزيــز آل ســعود
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
الدفــاع فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
صاحــب الســمو الســيد /فهــد بــن محمــود آل
ســعيد
نائــب رئيــس الــوزراء لشــئون مجلــس الــوزراء فــي

المقتــرح وأث ـرة اإليجابــي علــى شــعوب المنطقــة،

المشــترك :
إن المجلس االعلى  ،وقد ،

ـاء علــى مــا توصلــت إليــه الهيئــة
وبنـ ً
المتخصصــة التــي شــكلها المجلــس لد ارســة

اســتذكر ق ار ارتــه فــي دورتــه الرابعــة والثالثيــن

المقترحــات المعنيــة بشــأن االنتقــال مــن مرحلــة

(الكويــت  ،ديســمبر 2013م)  ،بشــأن متابعــة

التعــاون إلــى مرحلــة االتحــاد،

تنفيــذ الق ـ اررات ذات العالقــة بالعمــل المشــترك ،

ســلطنة عمــان.

وعلــى ق ـ ارره فــي لقائــه التشــاوري ال اربــع عشــر

واطلــع علــى توصيــات وق ـ اررات اللجنــة

( 14مايــو 2012م) بالموافقــة علــى اقتـراح خــادم

الو ازريــة المكلفــة بمتابعــة تنفيــذ الق ـ اررات ذات

صاحــب الســمو الشــيخ  /صبــاح األحمــد الجابــر

الحرميــن الش ـريفين الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز

العالقــة بالعمــل المشــترك فــي اجتماعيهــا الحــادي

الصبــاح

بــأن يقــوم المجلــس الــوزاري ،بمشــاركة معالــي

عشر (الكويت  ،أبريل 2014م)  ،والثاني عشر

رئيــس الهيئــة ،باســتكمال د ارســة مــا ورد فــي تقريــر

(األمانــة العامــة  ،أكتوبــر 2014م)  ،وعلــى

أمي ـ ــر دول ـ ـ ــة الكويت.
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تقريــر متابعــة األمانــة العامــة حــول مــا صــدر عــن

اســتمرار العمــل بصفــة استرشــادية لكافــة

(أكتوبــر 2014م)  ،ولجنــة التعــاون المالــي

الــدول األعضــاء مــن أدوات تش ـريعية وتنفيذيــة

القواعــد والمبــادئ الموحــدة لتكامــل األس ـواق

واالقتصــادي فــي اجتماعهــا التاســع والتســعين

بشــأن ق ـ اررات العمــل المشــترك ،ومــا اتخذتــه مــن

الماليــة بــدول المجلــس والتــي ســبق وأن اعتمدهــا

(أكتوبــر 2014م)  ،بهــدف تسـريع تنفيــذ مشــروع

إج ـراءات نحــو اســتكمال تنفيــذ مــا تبقــى منهــا ،

المجلــس األعلــى وذلــك لحيــن االنتهــاء مــن إعــداد

ســكة الحديــد لالنتهــاء منــه وتشــغيله فــي عــام

واطلــع علــى تقريــر األمانــة العامــة بشــأن

منظومــة القواعــد الموحــدة لتكامــل األسـواق الماليــة

(2018م)  ،قــرر مــا يلــي :

توصيــات ورشــة العمــل التعريفيــة لق ـ اررات العمــل

بــدول المجلــس بشــكل كامــل ،والتأكــد مــن موائمتهــا

المشــترك  ،التي عقدت في مدينة دبي باإلمارات

وتوافقهــا مــع بعضهــا البعــض.

 )1األخذ علماً بما ورد في التقرير .

العربيــة المتحــدة يومــي  24و  25ســبتمبر

ثاني ـاً  :القانــون (النظــام) الموحــد للغــذاء لــدول

2014م بعن ـوان «المواطنــة الخليجيــة  ،حقــوق
وواجبــات»،
واطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي
دورتــه ( )133التحضيريــة بهــذا الشــأن ،قــرر مــا

مجلــس التعــاون:

إن المجلس األعلى ،وقد،
اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي
دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن مــا توصلــت إليــه

 )2التأكيــد علــى الــدول األعضــاء بأهميــة إنجــاز
هــذا المشــروع االســتراتيجي الهــام فــي الوقــت
المحــدد 2018م  ،بمشــيئة اهلل  ،وبأفضــل
المواصفــات المتوفـرة عالميـاً  ،واتخــاذ مــا يلزم
لتذليــل العقبــات التــي قــد تواجــه المشــروع.

خامسا  :تقرير متابعة بشأن االتحاد الجمركي:

يلــي :

اللجنــة الو ازريــة لســامة األغذيــة فــي اجتماعهــا

إن المجلس األعلى ،وقد،

 )1تقــوم االمانــة العامــة باســتكمال عقــد الــورش

األول ( ســبتمبر 2014م ) بشــأن القانــون

اســتذكر ق ـ ارره فــي دورتــه الثانيــة والثالثيــن

التعريفيــة لق ـ اررات العمــل المشــترك فــي بقيــة

(النظــام) الموحــد للغــذاء لــدول مجلــس التعــاون،

(الريــاض  19 ،و  20ديســمبر 2011م) بشــأن

الــدول األعضــاء .

قــرر:

اســتكمال متطلبــات االتحــاد الجمركــي .واطلــع

 )2األخذ علما بق اررات وتوصيات اللجنة الو ازرية

اعتمــاد القانــون (النظــام) الموحــد للغــذاء لــدول

علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي دورتــه ()133

المكلفــة بمتابعــة تنفيــذ القـ اررات ذات العالقــة

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بصفــة

التحضيريــة بشــأن تقريــر متابعــة األمانــة العامــة

بالعمــل المشــترك فــي اجتماعيهــا الحــادي

استرشــادية لمــدة عاميــن.

حــول االتحــاد الجمركــي  ،وعلــى مــا أوصــت بــه

عشــر (الكويــت  ،أبريــل 2014م) والثانــي

ثالثا  :تقرير متابعة بشأن االتحاد النقدي :

لجنــة التعــاون المالــي واالقتصــادي بخصــوص

عشــر (األمانــة العامــة  ،أكتوبــر 2014م)،
والموافقــة علــى مــا جــاء بهــا.
 )3حــث الــدول االعضــاء علــى اســتكمال اصــدار
االدوات التش ـريعية لمــا تبقــى مــن ق ـ اررات
العمــل المشــترك.
الشئون االقتصادية :
أوالً  :القواعــد والمبــادئ الموحــدة لتكامــل
األســواق الماليــة بــدول المجلــس:
إن المجلس األعلى ،وقد،
اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي
دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن مــا توصلــت
إليــه اللجنــة الو ازريــة لرؤســاء مجالــس إدارات
الجهــات المنظمــة لألسـواق الماليــة بــدول المجلــس
فــي اجتماعهــا الخامــس (أكتوبــر 2014م) بشــأن
تكامــل األس ـواق الماليــة بــدول المجلــس  ،قــرر:

إن المجلس األعلى ،وقد،

بعــض متطلبــات المرحلــة النهائيــة لإلتحــاد

اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي

الجمركــي فــي المجــاالت التاليــة  ،قــرر مــا يلــي :

دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن تقريــر المتابعــة
حــول ســير العمــل فــي مجــال االتحــاد النقــدي عــن

أوالً  :الموافقــة علــى مــا أوصــت بــه لجنــة التعــاون
المالــي واالقتصــادي فــي اجتماعيهــا الثامــن

الفتـرة مــن  30مــارس 2010م وحتــى  25أكتوبــر

والتســعين والتاســع والتســعين بإقرار ما انتهت

2014م :أخــذ علم ـاً بذلــك .

إليــه هيئــة اإلتحــاد الجمركــي بخصــوص

رابعــا  :تقريــر متابعــة بشــأن ســكة حديــد دول
المجلــس :
إن المجلس األعلى ،وقد،
اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي
دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن تقريــر األمانــة

بعــض متطلبــات المرحلــة النهائيــة لإلتحــاد
الجمركــي فــي المجــاالت التاليــة :
 )1العمل بآلية توزيع الحصيلة الجمركية في
االتحــاد الجمركــي لــدول مجلــس التعــاون
مــن خــال التحويــل اآللــي المباشــر .

العامــة حــول متابعــة تنفيــذ ق ـرار مقــام المجلــس

 )2توحيــد متطلبــات واج ـراءات البضائــع

األعلــى فيمــا يتعلــق بســكة حديــد دول مجلــس

االجنبيــة المســتوردة فــي نقــاط الدخــول

التعــاون والخط ـوات التــي اتخذتهــا لجنــة وزراء

األولــى

والــدواء

النقــل والمواصــات فــي اجتماعهــا الثامــن عشــر

والمواصفات القياســية لبقية الســلع وتنظيم

للم ـواد

الغذائيــة
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دليــل موحــد بذلــك .
 )3التعامل مع الســلع األمريكية التي تســتورد
عبــر مملكــة البحريــن وســلطنة ُعمــان

مــن خــال آليــة التحويــل اآللــي المباشــر
للرســوم الجمركيــة.

بالســوق الخليجيــة المشــتركة :أخــذ علم ـاً بذلــك.

 )4األخــذ علم ـاً بمــا ورد فــي تقريــر بعثــة مجلــس

مفاوضــات التجــارة الحــرة والحوارات االســتراتيجية

شئون اإلنسان والبيئة :

مــع الــدول والمجموعــات األخرى :

أوالً :الدليــل اإلسترشــادي لتجميــل المــدن لبلديات

شئون المفاوضات والحوار االستراتيجي :

إن المجلس األعلى ،وقد،

التعــاون فــي اليمــن .

دول مجلــس التعاون :

 )4معالجــة الحمايــة الجمركيــة ضمــن آليــة

اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي

التحويــل المباشــر للرســوم الجمركيــة

دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن تقريــري األمانــة

اطلع على توصية المجلس الوزاري في دورته

بحيــث يتــم تحصيــل الرســوم علــى هــذه

العامــة حــول مفاوضــات التجــارة الحـرة والحـوارات

( )133التحضيريــة بشــأن الدليــل االسترشــادي

الســلع فــي المنفــذ األول ويتــم تحويلهــا إلــى

االســتراتيجية مــع الــدول والمجموعــات األخــرى :

لتجميــل المــدن لبلديــات دول مجلــس التعــاون لدول

الدولــة المعنيــة .

أخــذ علم ـاً بذلــك .

الخليــج العربيــة ،المبنــي علــى توصيــة الــوزراء

ثانيـاً  :اســتكمال مــا تبقــى مــن متطلبــات االتحــاد

الجمركــي وهــي :

 )1دراسة حماية الوكيل المحلي .
 )2د ارســة معاملــة منتجــات المصانــع الوطنيــة
المقامــة فــي المناطــق الح ـرة بــدول المجلــس.
 )3العمــل باإلج ـراءات الجمركيــة التــي يتــم
تطبيقهــا فــي المنافــذ األولــى مــع العالــم
الخارجــي وعــدم تكرارهــا فــي المنافــذ البينيــة
بيــن دول المجلــس.

تطورات األوضاع في اليمن :
إن المجلس األعلى  ،وقد ،
اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي

اعتمــاد الدليــل االسترشــادي لتجميــل المــدن

دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن تطــورات
األوضــاع فــي الجمهوريــة اليمنيــة ،
واطلــع علــى تقريــر بعثــة مجلــس التعــاون
فــي اليمــن بشــأن متابعــة تنفيــذ المبــادرة الخليجيــة
وآليتهــا التنفيذيــة ،وســير مســاعدات دول المجلــس
لليمــن  ،وتطــورات األوضــاع فــي الجمهوريــة

سادســا  :تقريــر متابعــة بشــأن الربــط المائــي
واألمــن المائــي:

 )1دعــم كافــة القـ اررات واإلجـراءات التــي اتخذهــا

إن المجلس األعلى ،وقد،

فخامــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي،

اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي

والحكومــة اليمنيــة .

دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن مــا توصلــت اليــه

 )2التأكيــد علــى االلت ـزام بالمبــادرة الخليجيــة

لجنــة التعــاون الكهربائــي والمائــي فــي اجتماعهــا

وآليتهــا التنفيذيــة  ،ومخرجــات الح ـوار

الســابع والعش ـرين (الكويــت ســبتمبر 2014م)

الوطنــي الشــامل  ،واتفــاق الســلم والشــركة

وعلــى تقريــر متابعــة األمانــة العامــة حــول الربــط

بكافــة بنــوده وملحقاتــه  ،الــذي توافقــت عليــه

المائــي واألمــن المائــي فــي دول مجلــس التعــاون :

األط ـراف اليمنيــة المشــاركة فيــه .

ســابعا  :تقريــر متابعــة بشــأن الســوق الخليجيــة
المشــتركة :
إن المجلس األعلى ،وقد،
اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي
دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن تقريــر األمانــة
العامــة حــول متابعــة تنفيــذ الق ـ اررات الخاصــة

المعنييــن بشــؤون البلديــات فــي دول المجلــس فــي
اجتماعهــم الثامــن عشــر  ،قــرر :

اليمنيــة  ،قــرر مــا يلــي :

أخــذ علم ـاً بذلــك.

إن المجلس االعلى  ،وقد ،

 )3الترحيــب بالبيــان الرئاســي الصــادر مــن
مجلــس األمــن الدولــي بتاريــخ  29أغســطس
2014م  ،الــذي أبــدى فيــه القلــق إزاء تدهــور
األوضــاع األمنيــة بســبب األعمــال التــي
يقــوم بهــا الحوثيــون وداعموهــم بغيــة تقويــض
العمليــة االنتقاليــة الســلمية  ،المبنيــة علــى
المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة .

لبلديــات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة  ،وفقــاً للصيغــة المرفقــة بهــذا القــرار.
ثانيــاً  :الخطــة الخليجيــة «المحدثــة» للوقايــة

مــن األمــراض غيــر الســارية (غيــر المعديــة)
ومكافحتهــا :
إن المجلس االعلى  ،وقد،
اســتذكر ق ـ ارره فــي دورتــه الثانيــة والثالثيــن
(الريــاض  ،ديســمبر 2011م) الخــاص بتبنــي
الخطــة الخليجيــة لمكافحــة األمـراض غيــر المعدية
واطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري
فــي دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن توصيــة
االجتمــاع الســادس والســبعين لمجلــس وزراء
الصحــة لــدول مجلــس التعــاون باعتمــاد الخطــة
الخليجيــة «المحدثــة» ( 2014م ـ 2025م)
للوقايــة مــن األم ـراض غيــر الســارية (غيــر
المعديــة) ومكافحتهــا ،
واطلــع علــى تقريــر متابعــة األمانــة العامــة
بشــأن الخط ـوات واإلج ـراءات المتخــذة لتنفيــذ
الخطــة الخليجيــة لمكافحــة األمـراض غيــر الســارية
(غيــر المعديــة)  ،قــرر :
 )1اعتم ــاد الخطـ ــة الخليـ ــجية «المحـ ــدثة»
( 2014م ـ 2025م ) للوقاية من األمراض
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غيــر الســارية (غيــر المعديــة) وفق ـاً للصيغــة

المرفقــة بهــذا الق ـرار .

 )2األخــذ علمـاً بمــا ورد فــي تقريــر متابعــة األمانــة
العامة.

ثالثــا  :متابعــة تنفيــذ قــ اررات المجلــس األعلــى
الخاصــة بالشــباب:
إن المجلس االعلى  ،وقد ،
اســتذكر ق ارريــه فــي دورتــه الثالثــة والثالثيــن
( الصخيــر ،ديســمبر 2012م) ،وفــي دورتــه
الرابعــة والثالثيــن ( الكويــت ،ديســمبر 2013م )
حــول االهتمــام بالشــباب وصقــل مواهبهــم وتنميــة
قدراتهــم،
واطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي
دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن مــا ورد فــي
مذك ـرة األمانــة العامــة حــول متابعــة تنفيــذ ق ـ اررات
المجلــس األعلــى الخاصــة بالشــباب ،وعلــى مــا
توصلــت لــه الــورش التــي نظمتهــا االمانــة العامــة
بمختلــف محاورهــا مــن توصيــات  ،قــرر:
 )1التأكيــد علــى تنفيــذ مــا ورد مــن ق ـ اررات فــي
الــدورة الثالثــة والثالثيــن والــدورة الرابعــة
والثالثيــن للمجلــس األعلــى  ،وتقــدم األمانــة
العامــة تقاريــر دوريــة بهــذا الشــأن .
 )2اســتمرار األمانــة العامــة فــي تنظيــم
فعاليــات شــبابية تتضمــن :ورش عمــل،
وب ارمــج ولقــاءات ،ودورات تدريبيــة ،مــع
م ارعــاة تغطيتهــا ألهــم احتياجــات الشــباب
وتطلعاتهــم .وتقــوم األمانــة العامــة باســتكمال
الخط ـوات الالزمــة لتنفيــذ ذلــك بالتعــاون مــع
الجهــات المعنيــة بالــدول األعضــاء ومــن
خــال المشــاركات الشــبابية فــي التخطيــط
والتنفيــذ لهــا.
 )3تكليــف اللجــان الو ازريــة ،كل فيمــا يخصــه،
بد ارســة توصيــات ورش العمــل الشــبابية،
وتتولــى كل لجنــة وضــع اآلليــات التنفيذيــة
لمــا يمكــن تطبيقــه فــي إطــار مجلــس التعــاون

 .وتقــوم األمانــة العامــة بالرفــع الــى المجلــس

(نظــام) استرشــادي لمــدة أربــع ســنوات ،

األعلــى بمــا يتــم حيالهــا .

تتجــدد تلقائيــا حــال عــدم ورود مالحظــات

رابعــا  :متابعــة تنفيــذ قــ اررات المجلــس االعلــى
الخاصــة بالتعليــم:

عليهــا مــن الــدول األعضــاء.
 )2تقــوم الــدول األعضــاء خــال المــدة المشــار
إليهــا بموافــاة األمانــة العامــة بمــدى اســتفادتها

إن المجلس االعلى  ،وقد ،

مــن الوثيقــة ومــا تبيــن لهــا مــن مالحظــات أو

اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي

مقترحــات علــى الوثيقــة ورفــع مــا تتوصــل إليــه

دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن تقريــر األمانــة
العامــة حــول متابعــة تنفيــذ ق ـ اررات المجلــس
األعلــى الخاصــة بالتعليــم  :أخــذ علم ـاً بذلــك .

اللجنــة إلــى أصحــاب المعالــي وزراء العــدل .
 )3تدعو األمانة العامة لجنة الخبراء المختصين
بعد انتهاء المدة المشار إليها في حال ورود

الشئون القانونية :

مالحظــات مــن الــدول األعضــاء لد ارســة مــا

أوالً  :مشــروع إعــان حقــوق اإلنســان لــدول

وردهــا مــن مالحظــات ومقترحــات علــى هــذه

مجلــس التعــاون :

الوثيقــة  ،ورفــع مــا تتوصــل إليــه اللجنــة إلــى

إن المجلس األعلى  ،وقد ،

أصحــاب المعالــي وزراء العــدل.

اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي
دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن مشــروع إعــان

الشئون العسكرية :

حقــوق اإلنســان لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج

اطلــع المجلــس األعلــى علــى توصيــة المجلــس

العربيــة  ،المبنــي علــى توصيــة رؤســاء األجه ـزة

الــوزاري فــي دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن

الحكوميــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي اجتماعهــم

توصيــات وق ـ اررات الــدورة الثالثــة عش ـرة لمجلــس

الثامــن (ســبتمبر 2014م)  ،قـ ــرر :

الدفــاع المشــترك (الكويــت  ،نوفمبــر 2014م)،

اعتمــاد إعــان حقــوق اإلنســان لمجلــس

وقــرر مــا يلــي:

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وفقــاً للصيغــة

أوالً  :القيادة العسكرية الموحدة :
إن المجلس األعلى  ،وقد ،

المرفقــة بهــذا القــرار .

ثانيـاً  :وثيقــة مســقط القانــون (النظــام) الموحــد

للتســجيل العقــاري العينــي بــدول المجلــس :
إن المجلس األعلى  ،وقد ،

اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي
دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن وثيقــة مســقط
للقانون (للنظام) الموحد للتسجيل العقاري العيني
بــدول مجلــس التعــاون ومذكرتهــا اإليضاحيــة ،
المبنــي علــى توصيــة وزراء العــدل فــي اجتماعهــم
الســادس والعشـرين (الكويــت  ،أكتوبــر 2014م)،
قــرر مــا يلــي :
 )1تمديــد العمــل بوثيقــة مســقط للقانــون (للنظــام)
الموحــد للتســجيل العقــاري العينــي بــدول
مجلــس التعــاون بصيغتهــا الحاليــة كقانــون

اسـ ــتذكر
والثالثيــن

قـ ـ ـ ارره
(الكويــت،

فــي

دورتـ ـ ــه

ديســمبر

الرابع ـ ــة
2013م)،

بإنشــاء القيــادة العســكرية الموحــدة طبق ـاً للدارســة

التفصيليــة المرفقــة بالقـرار ،ووفقـاً لآلليــة المحــددة

بــه.

وق ـ ارره فــي دورتــه الحاديــة والثالثيــن (أبــو
ظبــي  ،ديســمبر 2010م)  ،بالمصادقــة علــى
قـرار مجلــس الدفــاع المشــترك فــي دورتــه التاســعة
بإنشــاء مركــز تنســيق بحــري مشــترك لألمــن
البحــري تمهيــداً إلنشــاء قــوة بحريــة مشــتركة ،

واطلــع علــى مــا رفعــه مجلــس الدفــاع المشــترك

فــي دورتــه الثالثــة عش ـرة (الكويــت نوفمبــر
2014م) ،قــرر:
 )1إنشــاء قــوة الواجــب البحــري الموحــدة ()81
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لــدول المجلــس بمشــاركة خمــس دول ـ ـ حيــث

دورته ( )133التحضيرية بشأن ق اررات االجتماع

أبدت دولة قطر رغبتها في تأجيل مشاركتها

الثالث والثالثين ألصحاب السمو والمعالي وزراء

في الوقت الحاضر ـ وأن تكون القوة ضمن

الداخليــة (الكويــت ،نوفمبــر 2014م) ،قــرر :

الهيــكل التنظيمــي لمركــز العمليــات البحــري
الموحــد ،وذلــك حســب الد ارســة المرفقــة .
 )2تخويــل مجلــس الدفــاع المشــترك بإج ـراء أي
تعديــات أو إضافــات علــى الد ارســة الخاصــة
بقــوة الواجــب البحــري الموحــدة ()81خــال
مــدة التطبيــق.

اســتذكر ق ـ ارره فــي دورتــه الثالثــة والثالثيــن
(الصخيــر  ،ديســمبر 2012م) بالمصادقــة علــى
قـرار مجلــس الدفــاع المشــترك فــي دورتــه الحاديــة
عشـرة بشــأن عــاج منتســبي القـوات المســلحة فــي
المستشــفيات العســكرية بــدول المجلــس ،
واطلــع علــى مــا رفعــه مجلــس الدفــاع المشــترك
فــي دورتــه الثالثــة عش ـرة (الكويــت نوفمبــر
2014م) بشــأن توفيــر الخدمــات العالجيــة ،قــرر:
توفيــر

الهيئة االستشارية :
أوالً  :مرئيات الهيئة االستشارية :
إن المجلس االعلى  ،وقد ،

(الكويــت  ،ديســمبر 2013م) بشــأن تكليــف

إن المجلس األعلى  ،وقد ،

الخدمــات

ألصحــاب الســمو والمعالــي وزراء الداخليــة.

اس ـ ــتذكر قـ ـ ـ ارره فــي دورتــه ال ارب ــعة والثالثـ ــين

ثانياً  :الخدمات الطبية :

العالجيــة

اعتمــاد ق ـ اررات االجتمــاع الثالــث والثالثيــن

لألم ـراض

المســتعصية لمنتســبي الق ـوات المســلحة بالــدول
األعضــاء فــي المستشــفيات العســكرية والم اركــز

الهيئــة االستشــارية بد ارســة عــدد مــن الموضوعــات
واطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي
دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن مرئيــات الهيئــة
االستشــارية للمجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون
حــول تلــك الموضوعــات وهــي :
* التأشــيرة الســياحية الموحــدة فــي دول مجلــس
التعــاون .
* التنمية البشرية في دول مجلس التعاون .
* تقييم مسيرة مجلس التعاون  .قرر:
اعتمــاد مرئيــات الهيئــة االستشــارية بشــأن
التأشــيرة الســياحية الموحــدة فــي دول مجلــس
التعــاون  .والتنميــة البش ـرية فــي دول مجلــس

التخصصيــة فــي دول المجلــس.

التعاون .وتقييم مســيرة مجلس التعاون  ،واحالتها

ثالثاً  :ق اررات مجلس الدفاع المشترك :

إلــى اللجــان الو ازريــة المعنيــة لالســتفادة منهــا

إن المجلس األعلى  ،وقد ،

واتخــاذ مــا ت ـراه بشــأنها .

اطلــع علــى ق ـ اررات مجلــس الدفــاع المشــترك

ثانيــاً  :تكليــف الهيئــة االستشــارية بدراســة

فــي دورتــه الثالثــة عش ـرة (الكويــت نوفمبــر
2014م)  ،قــرر :
المصادقــة علــى ق ـ اررات مجلــس الدفــاع
المشــترك فــي

دورتــه الثالثــة عش ـرة.

موضوعــات خــال دورتهــا الثامنــة عشــرة :
إن المجلس االعلى  ،وقد ،

اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي
دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن الموضوعــات

الشئون االمنية :

التــي اقترحــت الهيئــة االستشــارية د ارســتها وبحثهــا

قــ اررات االجتمــاع الثالــث والثالثيــن ألصحــاب

فــي الــدورة الثامنــة عش ـرة للهيئــة االستشــارية ،

الســمو والمعالـــي وزراء الداخليــة :

قــرر مــا يلــي :

إن المجلس االعلى  ،وقد ،
اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي

 )1تكليف الهيئة االستشارية بدراسة الموضوعات
التالية :

* تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في دول مجلس التعاون .
* نمــو مســتوى الدخــل لمواطنــي دول مجلــس
التعــاون ورفاهيتهــم .
* مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة
فــي دول مجلــس التعــاون وأهميــة الحفــاظ
عليهــا كخيــار اســتراتيجي أمنــي تنمــوي .
 )2تقــوم الهيئــة االستشــارية باقت ـراح اآلليــات
المناســبة لتنفيــذ مرئياتهــا .
المجالس التشريعية :
إن المجلس األعلى ،وقد،
اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي
دورتــه ( )133التحضيريــة بشــأن محضــر
االجتمــاع الــدوري الثامــن ألصحــاب المعالــي
والســعادة رؤســاء مجالــس الشــورى  ،والن ـواب ،
والوطنــي ،واألمــة بــدول مجلــس التعــاون  ،قــرر:
األخذ علماً بذلك .

األسابيع الخليجية في دول المجلس :
ان المجلس األعلى  ،وقد ،
اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي
اجتماعــه التكميلــي لدورتــه ( )133التحضيريــة
بشــأن األيــام الثقافيــة واإلعالميــة التــي تقيمهــا
األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون فــي الخــارج،
وأهميــة تعريــف مواطنــي دول المجلــس أوال
بإنجــازات مجلــس التعــاون والخطـوات التــي وصــل
اليهــا المجلــس فــي تحقيــق التكامــل بيــن الــدول
االعضــاء  ،وق ـ اررات العمــل المشــترك التــي
ســاهمت فــي تحقيــق تلــك اإلنجــازات  ،قــرر مــا
يلــي :
 )1تنظيــم أســابيع خليجيــة  ،تقــام ســنويا ،فــي كل
دولــة مــن دول المجلــس ،تهــدف الــى تعريــف
مواطنــي دول المجلــس بإنجــازات مجلــس
التعــاون ومــا تحقــق فــي مختلــف المياديــن،
يســتعاض بهــا عــن أيــام مجلــس التعــاون
الثقافيــة واإلعالميــة التــي تقــام فــي الخــارج.
 )2تتولــى الــدول االعضــاء تنظيــم تلــك األســابيع
بالتنســيق مــع األمانــة العامــة .
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البيان اخلتامي للدورة اخلامسة والثالثني
للمجلس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
الدوحة ـ دولة قطـــــر
الثالثاء  17صفر 1436هـ املوافق  9ديسمرب 2014م

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد

ســعود  ،ملــك المملكــة العربيــة الســعودية،

تلبيــة لدعــوة كـ ـ ـريمة مــن حض ـرة صاحــب
الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي ،أميــر دولــة

الجابر الصـــــباح

حفظــه اهلل ورعــاه ،باالنتقــال مــن مرحلــة

قطـ ــر  ،حفظه اهلل ورعاه  ،عقد المجلس األعـلى

أميـ ـ ـ ـ ــر دولـ ـ ــة الكويـ ــت

التعــاون إلــى مرحلــة االتحــاد  ،ووجــه

دورتــه الخامســة والثالثيــن فــي مدينــة الدوحــة،

وشــارك فــي االجتمــاع معالــي الدكتــور

المجلــس الــوزاري باســتمرار المشــاورات

بتاريــخ  9ديســمبر 2014م  ،برئاســة حض ـرة

عبداللطيــف بــن راشــد الزيانــي ،األميــن العــام

صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي،

لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

أميــر دولــة قطــر ،رئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس

 .1هنــأ المجلــس األع ــلى حض ـرة صاحــب

األعلــى  ،وبحضــور أصحــاب الجاللــة والســمو :

الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي ،

حضــرة صاحــب الســمو الشــــيخ محمــد بــن راشــد

حفظــه اهلل ورعــاه ،علــى توليــه رئاســة الــدورة

آل مكتوم

الحاليــة للمجلــس األعلــى ،مقــد اًر مــا ورد فــي

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة
حضرة صاحب الجــــاللة الملك حمـــــد بن

واســتكمال د ارســة الموضــوع بمشــاركة معالــي
رئيــس الهيئــة المتخصصــة فــي هــذا الشــأن ،
وفــق مــا نــص عليــه ق ـرار المجلــس األعلــى
بهــذا الشــأن فــي دورتــه الثالثــة والثالثيــن
التــي عقــدت فــي الصخيــر بمملكــة البحريــن
ديســمبر 2012م .

كلمتــه اإلفتتاحيــة ،وحرصــه علــى تفعيــل

 .4هنــأ المجلــس األعلــى صاحــب الســمو الشــيخ

مســيرة التعــاون بيــن دول المجلــس فــي كافــة

صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح  ،أميــر

المجــاالت .

دولــة الكويــت ،لتســمية دولــة الكويــت مرك ـ اًز

 .2عبر المجلس األعلى عن بالغ تقديره وامتنانه

للعمل اإلنســاني  ،وتســمية ســموه قائداً للعمل

للجهــود الكبي ـرة  ،الصادقــة والمخلصــة،

اإلنســاني  .وبهــذه المناســبة قــام المجلــس

التــي بذلهــا حض ـرة صاحــب الســمو الشــيخ

األعلى بتكريم ســموه  ،متمنياً لســموه التوفيق

صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح  ،أميــر

فــي مواصلــة دوره المرمــوق فــي خدمــة

ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر

دولــة الكويــت ،حفظــه اهلل ورعــاه ،وحكومتــه

اإلنســانية  ،ولدولــة الكويــت وشــعبها العزيــز

الموق ـرة  ،خــال فت ـرة رئاســته للــدورة الرابعــة

المزيــد مــن التقــدم والرخــاء.

الدفــاع بالمملكــة العربيــة الســعودية

والثالثيــن للمجلــس األعلــى  ،ومــا تحقــق مــن

صاحب السمو السيد فهــــــــــد بن محمود آل

خط ـوات إو�نجــازات هامــة .

				
عيسى آل خليفة
ملك ممــلكة البح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود

ســـعيد
نائــب رئيــس ال ـ ــوزراء لشــؤون مجـ ـ ــلس ال ـ ــوزراء
بســلطنة عمــان

 .5هنأ المجلس األعلى حضرة صاحب الجاللة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة  ،ملــك

 .3اطلــع المجلــس األعلــى علــى مــا وصلــت

مملكــة البحريــن  ،حفظــه اهلل ورعــاه ،بنجــاح

إليــه المشــاورات بشــأن مقتــرح خــادم الحرميــن

االنتخابــات النيابيــة والبلديــة التــي جــرت

الش ـريفين الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل

فــي المملكــة بتاريــخ  22نوفمبــر 2014م،
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والــذي يهــدف إلــى ضمــان ســامة الغــذاء

المجتمــع البحرينــي بجميــع مكوناتــه  ،وبنســبة

المتــداول  ،وحمايــة الصحــة العامــة

 .11أشــاد المجلــس األعلــى بمــا تحقــق فــي دول

مشــاركة عاليــة  ،تثبــت وقوفهــم خلــف قيادتهــم

للمســتهلك ،وتيســير حركــة تجــارة الغــذاء .

المجلــس مــن تنميــة شــاملة فــي مختلــف

الحكيمــة مــن أجــل بنــاء مســتقبل ازهــر فــي

كمــا اعتمــد اســتمرار العمــل بكافــة القواعــد

المجــاالت  ،وعبــر عــن ارتياحــه لمعــدالت

ظــل المشــروع اإلصالحــي لحض ـرة صاحــب

والمبــادئ الموحــدة لتكامــل األس ـواق الماليــة

النمــو التــي

تشــهدها اقتصــادات دول

الجاللــة ملــك مملكــة البحريــن ،متمنيـاً لمملكــة

بــدول المجلــس بصفــة إسترشــادية ،لحيــن

ا لمجلــس .

البحريــن وشــعبها العزيــز المزيــد مــن التقــدم

االنتهــاء مــن منظومــة القواعــد الموحــدة

اإلنسان والبيئة:

واالزدهــار .

لتحقيــق التكامــل فــي األس ـواق الماليــة بــدول

 .12بــارك المجلــس األعلــى الجهــود التــي تقــوم

 .6اســتعرض المجلــس األعلــى توصيــات

المجلــس.

فــي االتفاقيــة االقتصاديــة.

بهــا االمانــة العامــة لمتابعــة تنفيــذ ق ار ارتــه فــي

وتقاريــر المتابعــة المرفوعــة مــن المجلــس

 .8اطلــع المجلــس األعلــى علــى تقريــر بشــأن

مجــال االهتمــام بالشــباب وتحقيــق تطلعاتهــم

الــوزاري ،ومــا تحق ــق مــن إنجــازات فــي مس ــيرة

الربــط المائــي واألمــن المائــي فــي دول

 ،وأكــد المجلــس علــى اهميــة اســتمرار االمانــة

العمــل المشــترك  ،منــذ الــدورة الماضيــة فــي

المجلــس ووجــه بســرعة االنتهــاء مــن

العامــة فــي تنظيــم الفعاليــات الشــبابية مــن

كافــة المجــاالت ،وعبــر عــن تقدي ـره للجهــود

د ارســة االســتراتيجية الشــاملة بعيــدة المــدى

خــال ورش العمــل ،والب ارمــج واللقــاءات

المبذولــة لتعزيــز مســيرة التعــاون المشــترك،

للميــاه لــدول مجلــس التعــاون  .كمــا اطلــع

والــدورات التدريبيــة ،وب ارمــج التواصــل الدولــي

وعلــى وجــه الخصــوص مــا يتعلــق بتعزيــز

علــى تقريــر بشــأن ســير العمــل فــي مشــروع

للشــباب  ،وتشــجيع المبــادرات الرياديــة فــي

المواطنــة الخليجيــة بمــا يحقــق لمواطنــي دول

ســكة حديــد مجلــس التعــاون لمــا يمثلــه هــذا

مجــال ريــادة االعمــال واالبتــكار والتوظيــف

المجلــس المزيــد مــن االندمــاج والتكامــل بيــن

المشــروع مــن أهميــة بالغــة فــي تســهيل

وبنــاء المهــارات وب ارمــج العمــل .

دول مجلــس التعــاون  ،والتــي تشــكل انجــازات

التجــارة وانتقــال األف ـراد بيــن دول المجلــس،

 .13اطلــع المجلــس االعلــى علــى التقريــر المقــدم

مهمــة فــي مســيرة المجلــس المباركــة ،والدفــع

ووجــه بأهميــة إنجــاز هــذا المشــروع الحيــوي

مــن االمانــة العامــة بشــان متابعــة تنفيــذ قـ ارره

بهــا إلــى آفــاق أرحــب وأشــمل .كمــا بحــث

واالســتراتيجي الهــام فــي الوقــت المحــدد عــام

فــي دورتــه (  ( ) 32الريــاض ديســمبر

تطــورات القضايــا السياســية  ،اإلقليميــة

2018م بمشــيئة اهلل وبأفضــل المواصفــات

 )2011حــول تبنــي الخطــة الخليجيــة

والدوليــة ،فــي ضــوء مــا تشــهده المنطقــة

المتوف ـرة عالمي ـاً.

لمكافحــة األم ـراض غيــر المعديــة (2011

والعالــم مــن أحــداث وتطــورات متســارعة

 .9أحيــط المجلــس األعلــى بســير العمــل

ـ  ،)2020واعتمــد الخطــة الخليجيــة

واتخــذ بشــأنها الق ـ اررات الالزمــة ،وذلــك علــى

فــي االتحــاد النقــدي لمجلــس التعــاون ،

«المحدثــة» للوقايــة مــن األم ـراض غيــر

النحــو التـ ـ ـ ــالي:

وبالخط ـوات التــي اتخذتهــا دول المجلــس

الســارية ومكافحتهــا ( 2014ـ .)2025

مسيرة العمل المشترك :

لتنفيــذ الســوق الخليجيــة المشــتركة لتفعيــل

العمل العسكري المشترك :

الشئون االقتصادية :

وتعظيــم اســتفادة مواطنــي دول المجلــس مــن

 .14اطلــع المجلــس األعلــى علــى ق ـ اررات

 .7اعتمــد المجلــس األعلــى مــا اتخذتــه لجنــة

مجــاالت الســوق الخليجيــة المشــتركة.

وتوصيــات مجلــس الدفــاع المشــترك فــي

التعــاون المالــي واالقتصــادي مــن خط ـوات

 .10أكــد المجلــس األعلــى علــى أهميــة االســتمرار

للوصــول للوضــع النهائــي لالتحــاد الجمركــي.

فــي خطـوات التكامــل بيــن دول المجلــس فــي

كمــا اعتمــد القانــون (النظــام) الموحــد للغــذاء

شــتى المجــاالت االقتصاديــة ،ووجــه بتكثيــف

 .15وافــق المجلــس األعلــى علــى توفيــر الخدمــات

لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

الجهــود لتنفيــذ ق ار ارتــه بشــأن العمــل المشــترك

العالجيــة لألم ـراض المســتعصية لمنتســبي

بصفــة إسترشــادية بشــقيه النباتــي والتصنيعــي

فيمــا يتعلــق بالمجــاالت المنصــوص عليهــا

الق ـوات المســلحة بالــدول األعضــاء فــي

دورتــه الثالثــة عشـرة ،ووافــق علــى إنشــاء قــوة
الواجــب البحــري الموحــدة

(.)81
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مملكــة البحريــن فــي كل خطواتهــا فــي

المكفولــة بموجــب أحــكام الشـريعة اإلســامية

فــي دول المجلــس.

محاربتهــا لألعمــال اإلرهابيــة  ،إو�دانتــه

واألنظمــة والقوانيــن الوطنيــة المعمــول بهــا

 .16عبــر المجلــس األعلــى عــن ارتياحــه وتقدي ـره

الشــديدة للتفجي ـرات اإلرهابيــة التــي راح

والتش ـريعات والصكــوك الدوليــة  ،اعتمــد

لإلنجــازات والخط ـوات التــي تحققــت لبنــاء

ضحيتهــا أرواح بريئــة  ،ممــا يهــدد األمــن

المجلــس األعلــى « إعــان حقــوق اإلنســان

القيــادة العســكرية الموحــدة  ،ووجــه بتكثيــف

والســلم األهلــي فــي مملكــة البحريــن .

لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة « .

الجهــود وتس ـريعها لتحقيــق التكامــل الدفاعــي

 .20اســتعرض المجلــس األعلــى الجهــود الدوليــة

 .23وافــق المجلــس األعلــى علــى تمديــد العمــل

المنشــود بيــن دول المجلــس فــي مختلــف

المبذولــة علــى كافــة األصعــدة لمواجهــة

بوثيقــة مســقط للنظــام (القانــون) الموحــد

المجــاالت  ،ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إج ـراءات

اإلرهــاب

يعصفــان

للتســجيل العقــاري العينــي بــدول مجلــس

ود ارســات.

بالمنطقــة ،وأشــاد بالبيــان الصــادر فــي ختــام

التعــاون بصيغتهــا الحاليــة كنظــام (قانــون)

التنسيق والتعاون األمني :

االجتمــاع اإلقليمــي بشــأن مكافحــة اإلرهــاب،

استرشــادي .

 .17صــادق المجلــس األعلــى علــى ق ـ اررات

الذي عقد في جدة (سبتمبر 2014م)  ،وما

الحوارات االستراتيجية والمفاوضات:

أصحــاب الســمو والمعالــي وزراء الداخليــة

أكــد عليــه البيــان مــن الت ـزام مشــترك للوقــوف

 .24اطلــع المجلــس األعلــى علــى مــا تــم تحقيقــه

فــي اجتماعهــم ( )33الــذي عقــد فــي دولــة

فــي وجــه التهديــدات التــي يجســدها اإلرهــاب

مــن تقــدم فــي تعزيــز الش ـراكة االســتراتيجية

الكويــت (نوفمبــر 2014م)  ،وأعــرب عــن

بــكل أشــكاله للمنطقــة والعالــم  .كمــا رحــب

القائمــة مــع المملكــة األردنيــة الهاشــمية

ارتياحــه لمــا تحقــق مــن إنجــازات فــي المجــال

المجلــس األعلــى بنتائــج المؤتمــر الدولــي

والمملكــة المغربيــة  ،واطلــع علــى تقريــر

األمنــي ،بمــا فــي ذلــك بــدء عمــل جهــاز

لمكافحــة تمويــل اإلرهــاب الــذي عقــد فــي

األمانــة العامــة بشــأن الحـوارات االســتراتيجية

الشــرطة الخليجيــة مــن مق ـره فــي مدينــة أبــو

المنامــة ( نوفمبــر 2014م)  ،مؤكــداً علــى

بيــن مجلــس التعــاون والــدول والمجموعــات

ظبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة .

مــا ورد فــي إعــان المنامــة الصــادر عــن

األخــرى ،وأعــرب عــن ارتياحــه للنتائــج التــي

مكافحة اإلرهاب:

المؤتمــر الــذي يعــد مرجعـاً فــي تحديــد الســبل

تــم التوصــل إليهــا بهــذا الشــأن .

 .18جــدد المجلــس األعلــى التأكيــد علــى المواقــف

والطــرق الكفيلــة للحــد مــن ظاه ـرة اإلرهــاب

الهيئة االستشارية للمجلس األعلى:

بشــكل كامــل وشــامل .

 .25اطلــع المجلــس األعلــى علــى مرئيــات الهيئــة

الثابتــة لــدول المجلــس بنبــذ اإلرهــاب

والتطــرف

اللذيــن

والتطــرف ،بكافــة أشــكاله وصــوره  ،ومهمــا

 .21رحــب المجلــس األعلــى بق ـرار مجلــس

كانــت دوافعــه ومبر ارتــه وأي ـاً كان مصــدره،

األمــن الدولــي ( 2170أغســطس 2014م)

االستشــارية بشــأن الموضوعــات التــي ســبق
تكليفهــا بد ارســتها وهــي :

تحــت الفصــل الســابع  ،الــذي يديــن انتشــار

•

المجلــس بمحاربــة الفكــر الــذي تقــوم عليــه

االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان من قبل

•

التنمية البشرية في دول المجلس .

الجماعــات اإلرهابيــة وتتغــذى منــه ،باعتبــار

المجموعــات اإلرهابيــة بمــا فيهــا المجموعــات

•

التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس .

أن اإلسالم بريء منه  .كما أكد أن التسامح

اإلرهابيــة فــي العـراق وســوريا  ،وبالخصــوص

وقــرر إحالتهــا إلــى اللجــان الو ازريــة المختصــة

والتعايــش بيــن األمــم والشــعوب مــن أســس

تنظيمــي داعــش وجبهــة النص ـرة  ،ويفــرض

لالســتفادة منهــا  .كمــا قــرر تكليــف الهيئــة

سياســة دول المجلــس الداخليــة والخارجيــة،

عقوبــات علــى األف ـراد المرتبطيــن بهــذه

االستشــارية بد ارســة الموضوعــات التاليــة :

مشــدداً علــى وقــوف دول المجلــس ضــد

المجموعــات .

وتجفيــف مصــادر تمويلــه  ،وأكــد الت ـزام دول

التهديــدات اإلرهابيــة التــي تواجــه المنطقــة

الشئون القانونية :

والعالــم  ،ضمان ـاً لألمــن واالســتقرار والســام .22 .انطالق ـاً مــن ايمــان دول مجلــس التعــاون
 .19أكــد المجلــس األعلــى وقوفــه إلــى جانــب

•

العميــق بك ارمــة اإلنســان ،واحترامهــا لحقوقــه

تقييم مسيرة مجلس التعاون .

تطويــر الش ـراكة بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص فــي دول مجلــس التعــاون .

•

نمــو مســتوى الدخــل لمواطنــي دول مجلــس
التعــاون ورفاهيتهــم .
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•

مســتقبل النفــط والغــاز كمصــدر للثــروة

التعــاون بيــن دول المجلــس وجمهوريــة

الجهــود الهادفــة لمســاعدة وحمايــة المهجريــن

والطاقــة فــي دول مجلــس التعــاون وأهميــة

إي ـران اإلســامية علــى أســس ومبــادئ حســن

والالجئيــن الســوريين .

الحفــاظ عليهــا كخيــار اســتراتيجي أمنــي

الجـوار ،وعــدم التدخــل فــي الشــئون الداخليــة،

 .31أعــرب المجلــس األعلــى عــن أملــه أن تتكلــل

تنمــوي .

واحتـرام ســيادة دول المنطقــة ،واالمتنــاع عــن

الجهــود التــي يبذلهــا المبعــوث األممــي إلــى

اســتخدام القــوة ،أو التهديــد بهــا.

سوريا  ،السيد /ستيفان دي ميستو ار بالتوفيق

الجانب السياسي :
االحتــال اإليرانــي للجــزر الثــاث التابعــة

البرنامج النووي اإليراني:

لإلمــارات العربيــة المتحــدة:

 .28ثمــن المجلــس األعلــى الجهــود التــي تبذلهــا

والنجــاح .
األوضــاع فــي األراضــي الفلســطينية وتطــورات

 .26جــدد المجلــس األعلــى التأكيــد علــى مواقفــه

ســلطنة عمان لتســهيل وصول مجموعة دول

الن ـزاع العربــي ــــ اإلس ـرائيلي:

الثابتــة الرافضــة الســتمرار احتــال جمهوريــة

( )1 + 5وجمهورية إيران اإلســامية التفاق

 .32أكــد المجلــس األعلــى أن الســام الشــامل

إي ـران اإلســامية للجــزر الثــاث ،طنــب

حــول البرنامــج النــووي اإلي ارنــي  ،معربـاً عــن

والعــادل والدائــم ال يتحقــق إال بانســحاب

الكبــرى وطنــب الصغــرى وأبــو موســى التابعــة

أملــه أن يفضــي تمديــد المفاوضــات إلــى حــل

إس ـرائيل الكامــل مــن كافــة األ ارضــي العربيــة

لإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والتــي شــددت

يضمــن ســلمية البرنامــج النــووي اإلي ارنــي ،

المحتلــة عــام 1967م ،إو�قامــة الدولــة

عليهــا ك ــافة البي ــانات الســابقة ،وأكــد المجلــس

آخــذا بعيــن االعتبــار المشــاغل البيئيــة لــدول

الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا الق ــدس

األعلــى فــي هــذا الخصــوص علــى التالــي :

المجلــس .

الشرقية ،طبقاً لق ـ اررات الشـ ــرعية الدولية ذات

دعــم حــق الســيادة لإلمــارات العربيــة المتحــدة

 .29أكــد المجلــس األعلــى علــى أهميــة جعــل

الص ــلة ،ومبــادرة الســام العربيــة  .وشــدد

•

علــى جزرهــا الثــاث طنــب الكبــرى وطنــب

منطقــة الخليــج العربــي والشــرق األوســط

المجلــس األعلــى علــى مــا ورد فــي الق ـرار

الصغــرى وأبــو موســى ،وعلــى الميــاه

منطقــة خاليــة مــن كافــة أســلحة الدمــار

الصــادر عــن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة،

اإلقليميــة واإلقليــم الجــوي والجــرف القــاري

الشــامل  ،بمــا فيهــا األســلحة النوويــة ،مؤكــداً

علــى المســتوى الــوزاري فــي دورتــه غيــر

والمنطقــة االقتصاديــة الخالصــة للجــزر

علــى حــق كافــة الــدول لالســتخدامات الســلمية

العاديــة المنعقــد فــي  29نوفمبــر 2014م ،

الثــاث باعتبارهــا جــزًء ال يتجـ أز مــن اإلمــارات

للطاقــة النوويــة .

لبحــث ســبل دعــم القضيــة الفلســطينية ومــا

الوضع العربي الراهن:

تضمنــه مــن موافقــة علــى خطــة التحــرك

اعتبــار أن أيــة ق ـ اررات أو ممارســات أو

ســـــــوريا:

العربــي إلنهــاء االحتــال اإلسـرائيلي ألراضي

أعمــال تقــوم بهــا إي ـران علــى الجــزر الثــاث

 .30أعــرب المجلــس األعلــى عــن بالــغ قلقــه

دولــة فلســطين وطــرح الخطــة لمشــروع القـرار

باطلــة والغيــة وال تغيــر شــيئاً مــن الحقائــق

واســتيائه مــن اســتمرار تدهــور األوضــاع

العربــي بشــكل رســمي أمــام مجلــس األمــن .

التاريخيــة والقانونيــة التــي تجمــع علــى حــق

اإلنســانية للشــعب الســوري نتيجــة إلمعــان

 .33أشــاد المجلــس األعلــى بنتائــج مؤتمــر إعمــار

ســيادة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى جزرهــا

نظــام األســد فــي عمليــات القتــل والتدميــر.

غ ـزة  ،الــذي عقــد فــي القاه ـرة فــي اكتوبــر

الثــاث.

وأكــد علــى الحــل السياســي لألزمــة الســورية

2014م .

دعــوة جمهوريــة إي ـران اإلســامية لالســتجابة

وفق ـاً لبيــان جنيــف( 1يونيــو 2012م)،

 .34أدان المجلــس األعلــى االعتــداءات الوحشــية

لمســاعي اإلمــارات العربيــة المتحــدة لحــل

وبمــا يضمــن أمــن واســتقرار ســوريا  ،ووحــدة

المتكــررة التــي تمارســها ســلطات االحتــال

القضيــة عــن طريــق المفاوضــات المباشـرة أو

أراضيهــا  ،ويلبــي تطلعــات الشــعب الســوري

اإلس ـرائيلية والمتطرفــون اإلس ـرائيليون ضــد

اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة.

الشــقيق  ،وعلــى ضــرورة تضافــر الجهــود

المواطنيــن الفلســطينيين العــزل  ،والمقدســات

العالقات مع إيران:

الدوليــة إليصــال المســاعدات اإلنســانية

الدينيــة وأماكــن العبــادة  ،وعلــى أرســها الحــرم

 .27أكــد المجلــس األعلــى علــى أهميــة عالقــات

لــكل المتضرريــن المدنييــن ،ودعمــه لــكل

القدســي الش ـريف  ،معتب ـ اًر ذلــك خرق ـاً لكافــة

العربيــة المتحــدة.
•

•
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القوانيــن والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة ،

للعمليــة السياســية االنتقاليــة فــي الجمهوريــة

مصـــــــــــــر :

محمـاً ســلطات االحتــال اإلسـرائيلية مــا نتــج

اليمنيــة الشــقيقة .

 .42جــدد المجلــس األعلــى موقفــه الثابــت مــن

عن ذلك من استشراء لدائرة العنف  ،مطالباً
المجتمــع الدولــي باتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة
لحمايــة المواطنيــن الفلســطينيين والمقدســات
الدينيــة .
الشأن اليمني :
 .35أكــد المجلــس األعلــى دعمــه لجهــود فخامــة
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي فــي تحقيــق
األمن واالســتقرار  ،وبســط ســيطرة الدولة في
اليمــن الشــقيق  ،وفــي قيــادة عمليــة االنتقــال
السلمي للسلطة  ،من خالل االلتزام بالمبادرة
الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة ومخرجــات مؤتمــر
الحـوار الوطنــي الشــامل .
 .36حــث المجلــس األعلــى جميــع األط ـراف
اليمنيــة علــى االلت ـزام بتســوية خالفاتهــم عــن
طريــق الح ـوار والتشــاور ونبــذ اللجــوء إلــى
أعمــال العنــف لتحقيــق أهــداف سياســية،
داعيـاً جميــع اليمنييــن لحــل الخالفات بالطرق
الســلمية  ،وااللت ـزام بتنفيــذ مخرجــات مؤتمــر
الح ـوار الوطنــي الشــامل وتوفيــر األج ـواء
المالئمــة الســتكمال تنفيــذ المبــادرة الخليجيــة
وآليتهــا التنفيذيــة لتلبيــة طموحــات وتطلعــات
كافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي .
 .37اســتذكر المجلــس األعلــى البيــان الرئاســي
الصــادر مــن مجلــس األمــن بتاريــخ 29
أغســطس 2014م  ،وأدان أعمــال العنــف
التــي قامــت بهــا جماعــة الحوثييــن في صنعاء
وعم ـران والحديــدة وغيرهــا ،واالســتيالء علــى
مؤسســات الدولــة المدنيــة والعســكرية  ،ونهــب
وتخريــب محتوياتهــا  ،واعتبــر ذلــك خروج ـاً
علــى اإلرادة الوطنيــة اليمنيــة  ،كمــا تمثلــت
فــي مخرجــات الح ـوار الوطنــي  ،وتعطي ـاً

 .38طالــب المجلــس األعلــى باالنســحاب الفــوري
للمليشــيات الحوثيــة مــن جميــع المناطــق التــي
احتلتهــا ،إو�عــادة جميــع مؤسســات الدولــة
المدنيــة والعســكرية لســلطة الدولــة  ،وتســليم
مــا اســتولت عليــه مــن أســلحة ومعــدات .
 .39أكــد المجلــس األعلــى وقوفــه مــع اليمــن
الشــقيق فــي مواجهــة خطــر اإلرهــاب أيـاً كان
مصدره ،وأدان اســتمرار الهجمات ضد قوات
األمــن والق ـوات المســلحة اليمنيــة  ،ومــا يقــوم
بــه تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزي ـرة العربيــة
مــن أعمــال عنــف تزعــزع اســتقرار اليمــن
وتهــدد أمــن المنطقــة .

دعــم جمهوريــة مصــر العربيــة وبرنامــج
فخامــة الرئيــس عبدالفتــاح السيســي المتمثــل
فــي خارطــة الطريــق  ،مؤكــداً مســاندة
المجلــس الكاملــة ووقوفــه التــام مــع مصــر
حكومــة وشــعباً فــي كل مــا يحقــق اســتقرارها
وازدهارهــا ،وأكــد المجلــس علــى دور مصــر
العربــي واإلقليمــي لمــا فيــه خيــر األمتيــن
العربيــة واإلســامية .
ليـــــــــبيا :
 .43أدان المجلــس األعلــى تحكــم المليشــيات
وسيطرتها على الساحة الليبية  ،مؤكداً على
أهميــة أمــن ليبيــا واســتقرارها ووحــدة أراضيهــا،
مطالبـاً بوقــف فــوري ألعمــال العنــف ،إو�جـراء

الشأن العراقي:

مصالحــة وطنيــة .و دعــا المجلــس كافــة

 .40رحــب المجلــس األعلــى بالتوجهــات الجديــدة

األط ـراف الليبيــة لدعــم الشــرعية المتمثلــة

للحكومة العراقية  ،داعياً إلى تضافر الجهود

فــي مجلــس الن ـواب المنتخــب  ،متطلع ـاً إلــى

نحــو تعزيــز الش ـراكة الوطنيــة بيــن مختلــف
مكونــات الشــعب الع ارقــي  ،وبمــا ُيســهم فــي

تحقيــق أمــن العـراق واســتق ارره وســيادته ووحــدة
أراضيــه  ،ويســاعد علــى تعزيــز الثقــة وبنــاء

أن يقــوم مجلــس الن ـواب والحكومــة الليبيــة
المؤقتــة بتبنــي سياســات ت ارعــي مصالــح
جميــع الليبييــن وتلبــي تطلعاتهــم ،وتحقــق
األمــن والرخــاء .

جســور التعــاون فــي منطقــة الخليــج العربــي

 .44عبــر المجـ ــلس األع ـ ــلى عــن بالــغ تقـ ــديره

 ،ويمكنــه مــن التصــدي لإلرهــاب باعتبــاره

وامتـ ــنانه لحض ـ ـرة صـ ــاحب السـ ــمو الش ــيخ

خط ـ اًر مشــتركاً علــى الجميــع .
 .41أكــد المجلــس األعلــى مجــدداً دعمــه لق ـرار
مجلــس األمــن رقــم ، 2013/2107
الــذي قــرر باإلجمــاع إحالــة ملــف األســرى
والمفقوديــن إو�عــادة الممتلــكات الكويتيــة إلــى
بعثــة األمــم المتحــدة  UNAMIلمتابعــة هــذا
الملــف  ،آم ـاً مواصلــة الحكومــة العراقيــة
جهودهــا وتعاونهــا مــع دولــة الكويــت
والمجتمــع الدولــي فــي هــذا الشــأن .

تميــم بــن حمــد آل ثانــي  ،أميــر دولــة قطــر،
حفظــه اهلل ورعــاه  ،رئيــس الــدورة الحاليــة
للمجلــس األعلــى ،ولحكومتــه الرشــيدة،
ولشــعب دولــة قطــر العزيــز ،للحفــاوة وكــرم
الضياف ــة ،ومشاع ــر األخ ــوة الصادق ــة التــي
قوبــل بهــا إخوانــه أصحــاب الجاللــة والســمو

ق ــادة دول المجلــس والوفــود المشــاركة .
الدوحة ـ دولة قط ـ ــر

الثالثاء  17صفر 1436هـ الموافق  9ديسمبر
2014م
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إعالن الدوحة
بشأن تضامن دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
«واعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا»
صدق اهلل العظيم
إن المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة وانطالقــا مــن أهــداف نظامــه
األساســي الراميــة إلــى دعــم وترســيخ الروابــط
واألواصــر األخويــة والتاريخيــة المتينــة والقيــم
والمصالــح المشــتركة التــي تجمــع بيــن شــعوب
دول المجلــس .
 وســعياً منــه لتعزيــز تضامــن دول مجلــسالتعــاون وتمســكا بتلــك الروابــط واألواصــر,
وتعميق ـاً لوحــدة الهــدف والمصيــر بيــن دول
المجلــس .
 إو�ذ يشــير إلــى مــا نــص عليــه النظــام االساســيمــن إقامــة تعــاون وثيــق بيــن دول المجلــس

فــي الشــؤون السياســية واالقتصاديــة والماليــة
والتبــادل التجــاري والز ارعــة والصناعــة
والشــؤون االجتماعيــة والصحيــة  ،وكافــة
أشــكال التعــاون األخــرى ال ـواردة فــي النظــام .

 -إو�يماناً منا بضرورة مواصلة السعي إلى تحقيق

 -ضــرورة مواصلــة العمــل الفــردي والجماعــي

تلــك األهــداف مــن أجــل مســتقبل مشــرق

المشــترك وبــذل الجهــد لتوفيــر البيئــة المالئمــة

لشــعوب دول المجلــس ومواجهــة التهديــدات

مــن أجــل رفعــة ورفاهيــة المواطــن الخليجــي

والمخاطــر الدوليــة واالقليميــة الراهنــة وخاصة
التــي تحيــط بالمنطقــة العربيــة والتــي تنعكــس
آثارهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى
دول المجلــس .
إو�ذ يعبــر المجلــس األعلــى عــن تقدي ـره
للخط ـوات التنفيذيــة التــي اتخذتهــا الــدول
األعضــاء لتلبيــة تطلعــات شــعوب دول
المجلــس فــي التضامــن والتكامــل والوحــدة
وتعزيــز مســيرة العمــل المشــترك فــإن المجلــس
يؤكــد علــى أهميــة مــا يلــي :
 مــا ورد فــي النظــام األساســي لمجلــس التعــاونلــدول الخليــج العربيــة  ،مــن ترســيخ للصلــة

وترســيخ حقــه فــي التقــدم والعيــش اآلمــن،
ونؤكــد أن التقــدم والنهضــة رهينــان برفــاه
اإلنســان ورفعتــه وصــون كرامتــه وضمــان
كافــة حقوقــه وحمايــة مقد ارتــه ومكتســباته
وأمنــه .
 ضــرورة العمــل الجماعــي المشــترك فــي جميــعأوجهــه السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة
واألمنيــة والثقافيــة واإلعالميــة وغيرهــا مــن
المجــاالت األخــرى  ،بمــا يخــدم مســيرة
المجلــس ومكتســباته التــي تحققــت .

الوثيقــة والروابــط العديــدة التــي تربــط بيــن

 -العمــل علــى تطويــر منظومــة العمــل الخليجــي

دول المجلــس  ،والحــرص علــى توطيــد

المشــترك بكاملهــا علــى نحــو يكفــل لهــا

هــذه الروابــط وتدعيمهــا وتوجيههــا إلــى مــا

مواجهــة التحديــات المشــتركة التــي تتطلبهــا

فيــه تأميــن مســتقبل شــعوب دول المجلــس
وتحقيــق أمانيهــا وآمالهــا .

 -وألهميــة تأســيس مرحلــة جديــدة فــي العمــل

 -التزامنــا جميعـاً وتمســكنا بتضامــن دول مجلــس

الجماعــي بيــن دول المجلــس لمجابهــة

التعــاون

ممارســة ومنهجــا  ،بمــا يكفــل

التحديــات التــي تواجــه أمنهــا واســتقرارها

صــون األمــن الخليجــي  ،وتمســكنا بالهويــة

والتــي تتطلــب منهــا سياســة موحــدة تقــوم علــى

اإلســامية والعربيــة والحفــاظ علــى ســامة

األســس واألهــداف التــي تضمنهــا النظــام

دول المجلــس كافــة واحت ـرام ســيادتها وعــدم

االساســي لمجلــس التعــاون .

التدخــل فــي شــؤنها الداخليــة .

تطــورات األوضــاع اإلقليميــة والدوليــة ،
ويجعلهــا تســهم بفعاليــة فــي رســم مســتقبل
أفضــل لشــعوب دول المجلــس  ،مــع ضــرورة
دعــم تلــك المنظومــة وتوفيــر كل اإلمكانيــات
الالزمــة لتطويــر أدائهــا وأســاليب عملهــا
بمــا يتوافــق ومعطيــات العصــر ومواكبــة مــا
تفرضــه المتغي ـرات اإلقليميــة والدوليــة .
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قرارات اجمللس الوزاري يف دورته ()133
(التحضريية) للدورة ( )35ملقام اجمللس األعلى املوقر
واجتماعه التكميلي
 3صفر 1436هـ املوافق  25نوفمرب 2014م
 17صفر 1436هـ املوافق  9ديسمرب 2014م
مدينة الدوحة ـ دولة قطر
عقــد المجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة دورتــه ( )133التحضيريــة

عبداللطيــف بــن راشــد الزيانــي  ،األميــن العــام
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

 )1اعتمــاد الالئحــة الداخليــة للجنــة الو ازريــة
المكلفــة بمتابعــة تنفيــذ الق ـ اررات ذات العالقــة

للــدورة الخامســة والثالثيــن لمقــام المجلــس األعلــى

ت ــدارس المجلــس الــوزاري المواضي ــع المدرج ــة

الموقــر ،يــوم الثالثــاء  3صفــر 1436ه ـ الموافــق

علــى جــدول األعمــال  ،واتخــذ بشــأنها مــا يلـ ــي -:

 )2الموافقــة علــى توصيــات اجتمــاع فريــق العمــل

 25نوفمبــر 2014م  ،واجتماعــه التكميلــي  ،يــوم

توصيــات وقــ اررات االجتماعيــن ( 11و )12

المكلــف بوضــع أســس وأليــات محــددة بشــأن

الثالثــاء  17صفــر 1436ه ـ الموافــق  9ديســمبر
2014م  ،في مدينة الدوحة بدولة قطر  ،بـرئاسة
معالــي الدكتــور  /خالــد بــن محمــد العطيــة ،وزيــر
الخارجيــة بدولــة قطــر  ،رئيــس الــدورة الحاليــة
للمجلــس الــوزاري  ،وبحضــور أصحــاب الس ــمو
والمعالــي :
سـمـو الشيخ /عـبـداهلل بن زايـــد آل نـهـيـان
وزير الخــارجية باإلمـارات العربية .المتحدة
معالــي الشــيخ  /خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل
خليفــة
وزير الخــارجية بمملكة البـحريـن.
صاحــب الســمو الملكــي األمــــير /عبدالعزيــز بــن
عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود
نائب وزير الخــارجية بالمملكــة العربيــة السعودية.
مـعالي/يـوســـف بن عـــلوي بن عــبــداهلل
الـوزي ــر الم ــسئول ع ــن الشئ ــون الخـارجـي ــة بسـلط ــنة
عمـان.
معالي الشيخ  /صباح خالد الحمد الصباح
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر
الخارجيــة بدولــة الكويــت.
وشــارك فــي االجتمــاع معالــي الدكتــور/

للجنــة الوزاريــة المكلفــة بمتابعــة تنفيــذ قــ اررات
العمــل المشــترك :

بالعمــل المشــترك.

متابعــة تنفيــذ قـ اررات العمــل المشــترك
تقرير متابعة األمانة العامة :

إن المجلس الوزاري  ،وقد ،

إن المجلس الوزاري  ،وقد ،

اســتذكر ق ـ اررات المجلــس األعلــى فــي دورتــه

اطلع على تقرير األمانة العامة بشأن :

الرابعــة والثالثيــن (الكويــت  ،ديســمبر 2013م) ،
بشــأن متابعــة تنفيــذ القـ اررات ذات العالقــة بالعمــل
المشــترك ،
واطلــع علــى توصيــات وق ـ اررات اللجنــة
الو ازريــة المكلفــة بمتابعــة تنفيــذ الق ـ اررات ذات
العالقــة بالعمــل المشــترك فــي اجتماعيهــا الحــادي
عشر (الكويت  ،أبريل 2014م)  ،والثاني عشر
(األمانــة العامــة  ،أكتوبــر 2014م)  ،وعلــى
تقريــر متابعــة األمانــة العامــة حــول مــا صــدر عــن
الــدول األعضــاء مــن أدوات تش ـريعية وتنفيذيــة
بشــأن ق ـ اررات العمــل المشــترك ،ومــا اتخذتــه مــن
إج ـراءات نحــو اســتكمال تنفيــذ مــا تبقــى منهــا ،
واطلــع علــى تقريــر األمانــة العامــة بشــأن
توصيــات ورشــة العمــل التعريفيــة لق ـ اررات العمــل
المشــترك  ،التــي عقــدت فــي مدينــة دبــي باإلمــارات

 )1تنفيــذ ق ـ اررات المجلــس الــوزاري فــي دورتــه
(.)132
 )2نشــاط األمانة العامة الربع ســنوي خالل الفترة
( ســبتمبر  ،أكتوبــر  ،نوفمبــر 2014م) ،
أخــذ علمــا بذلــك .
الشئون االقتصادية :
أوالً  :محضــر االجتمــاع الســابع والعشــرين
للجنــة التعــاون الكهربائــي والمائــي :
إن المجلس الوزاري  ،وقد ،
اســتذكر ق ـ ارره فــي دورتــه ( ، 130مــارس
2014م) بشــأن الربــط المائــي واألمــن المائــي فــي
دول مجلــس التعــاون ،
واطلع على توصيات لجنة التعاون الكهربائي
والمائي في اجتماعها السابع والعشرين (الكويت

العربيــة المتحــدة يومــي  24و  25ســبتمبر

،سبتمبر 2014م)  ،بهذا الشأن  ،قرر ما يلي :

2014م بعن ـوان «المواطنــة الخليجيــة  ،حقــوق

 )1التأكيــد علــى أهميــة الربــط المائــي بيــن الــدول

وواجبــات»  ،قــرر مــا يلــي :

األعضــاء.
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 )2تشجيـ ــع الرب ــط المائــي الثن ــائي بي ــن الــدول
األعضــاء فــي إطــار مجلــس التعــاون.
 )3التريــث فــي مناقشــة موضــوع الربــط المائــي
الجماعــي لحيــن انتهــاء د ارســة االســتراتيجية
الشــاملة للميــاه  ،حيــث يمكــن االســتفادة مــن
جميــع الد ارســات التــي تمــت بهــذا المجــال فــي
موضــوع الربــط المائــي .
ثانيــاً  :محضــر االجتمــاع التاســع والتســعين

للجنــة التعــاون المالــي واالقتصــادي :

باتخــاذ مــا يلــزم لتوفيــر االمكانــات الفنيــة

والتسعين للجنة التعاون المالي واالقتصادي)،

والماليــة للمركــز للقيــام بذلــك.

بتكليــف األمانــة العامــة بمخاطبــة لجنــة وزراء

 )3الموافقــة علــى تمديــد ملحــق التشــغيل والصيانــة
لمركز المعلومات الجمركي مع نفس الشركة
الحالية لمدة سنتين ميالديتين تبدأ من تاريخ
2015/2/4م لغايــة 2017/2/3م بنفــس
بنــود عقــد التمديــد الحالــي بقيمــة إجماليــة
 5,580,252لاير ســعودي عــن التكاليــف
الماليــة الخاصــة بالتشــغيل والصيانــة والجهــاز

إن المجلس الوزاري  ،وقد ،

الفنــي لبعــض التخصصــات الفنيــة الدقيقــة

اطلــع علــى محضــر االجتمــاع التاســع

والرخــص وبعــض المتطلبــات الفنيــة األخــرى.

والتســعين للجنــة التعــاون المالــي واالقتصــادي

 )4التأكيــد علــى قـرار االجتمــاع المشــترك العاشــر

(الكويــت  ،أكتوبــر 2014م)  ،ومــا ورد فيــه مــن
توصيــات وق ـ اررات ،
واطلــع علــى مذك ـرة األمانــة العامــة بهــذا

للمجلــس الــوزاري ولجنــة التعــاون المالــي
واالقتصــادي بنقــل مهمــة اإلش ـراف علــى
الفريــق التفاوضــي مــن المجلــس الــوزاري

الشــأن  ،قــرر مــا يلــي :

إلــى لجنــة التعــاون المالــي واالقتصــادي ،

 )1تكليــف األمانــة العامــة للتعاقــد مــع خب ـراء

علــى أن ال يرفــع الفريــق محاض ـره للمجلــس

مختصيــن لعقــد ب ارمــج تدريبيــة دوريــة علــى

الــوزاري إال مــن خــال لجنــة التعــاون المالــي

مســتوى دول مجلــس التعــاون فــي مجــال تقييــم

واالقتصــادي.

المخاطــر علــى المســتوى الوطنــي لمــا يتطلبــه
هــذا الموضــوع مــن خب ـرات عمليــة تســاعد

 )5األخــذ علمـاً ببقيــة مــا ورد فــي المحضــر  ،مــع
األخــذ فــي االعتبــار مــا ورد مــن مقــام و ازرة

دول المجلــس علــى رســم اســتراتيجياتها فــي

خارجيــة ســلطنة عمــان الموق ـرة بشــأن تحفــظ

تقييــم المخاطــر وتقييــم الخبـراء لديهــا اســتعداد

و ازرة النقــل واالتصــاالت بســلطنة عمــان

للجولــة القادمــة للتقييــم المشــترك لــدول

علــى المحضــر (مرفقــة)  ،وذلــك علــى النحــو

المجلــس مــن قبــل اللجنــة الماليــة (الدوليــة)

التالــي :

لمكافحــة غســل األم ـوال وتمويــل اإلرهــاب
(الفاتــف) ومجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة

حــذف الفقـرة رقــم ( )3مــن البنــد «أوالً» (الـواردة
فــي محضــر االجتمــاع الثامــن عشــر للجنــة

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لمكافحــة

وزراء النقــل والمواصــات) بشــأن موائمــة

غســل األم ـوال وتمويــل اإلرهــاب (مينافاتــف).

المواصفــات الفنيــة لمشــاريع الخطــوط الحديديــة

 )2نظ ـ اًر لضيــق الوقــت المتبقــي لبــدء العمــل

بالمملكــة العربيــة الســعودية  ،ومشــروع ســكة

باإلطــار العــام المرحلــي لتطبيــق آليــة التحويل

اآللــي المباشــر للرســوم الجمركيــة فــي مطلــع
عــام 2015م ،ولتمكيــن مركــز المعلومــات

حديــد دول المجلــس (مواصفــات ارتفــاع
محطــات الــركاب ـ Railway Platform
 Heightـ لشــركة ســار) .

الجمركــي مــن القيــام بالمهــام المطلوبــة منــه

فيمــا يتعلــق بالفقـرة رقــم ( )3مــن البنــد «الثانــي

لتنفيــذ هــذه اآلليــة ،تكلــف األمانــة العامــة

عشــر» (الـواردة فــي محضــر االجتمــاع التاســع

النقــل والمواصــات بــدول المجلــس لموافاتهــا
بمــدى الحاجــة فــي الوقــت الحالــي للبــدء فــي
إعــداد د ارســة إلنشــاء هيئــة خليجيــة لمشــروع
ســكة حديــد دول المجلــس وأهميــة ذلــك فــي
ضــوء وجــود لجنــة مشــروع ســكة حديــد دول
المجلــس .
ثالثــا :ورشــة العمــل الخليجيــة األوروبيــة
المشــتركة الثامنــة لمكافحــة تمويــل اإلرهــاب :
إن المجلس الوزاري  ،وقد ،
اطلــع علــى مذكـرة االمانــة العامــة بشــأن مــا
ورد مــن مندوبيــة االتحــاد األوروبــي فــي الريــاض
بالمملكة العربية السعودية بشأن اقتراح استئناف
ورشــة العمــل الخليجيــة األوروبيــة المشــتركة
لمكافحــة تمويــل اإلرهــاب  ،علــى أن تعقــد
ورشــة العمــل الثامنــة فــي مقــر األمانــة العامــة
بالريــاض أو فــي إحــدى دول المجلــس .كمــا اطلــع
علــى ردود الــدول االعضــاء بهــذا الخصــوص،
واســتعرض الموضوعــات المقتــرح ادراجهــا فــي
برنامــج الورشــة وال ـواردة فــي برقيــة صاحــب
الســمو الملكــي وزيــر خارجيــة المملكــة العربيــة
الســعودية وفــي خطابــات رؤســاء اللجــان الوطنيــة
لمكافحــة غســل األمـوال وتمويــل اإلرهــاب فــي كل
مــن مملكــة البحريــن وســلطنة عمــان ودولــة قطــر
ودولــة الكويــت  ،قــرر مــا يلــي :
 )1الموافقة على اســتئناف ورشــة العمل الخليجية
األوروبيــة

المشــتركة

لمكافحــة

تمويــل

اإلرهــاب.
 )2أن تتبنــى ورشــة العمــل مــا جــاء فــي إعــان
المنامــة حــول مكافحــة تمويــل اإلرهــاب مــن
توصيــات.
 )3الترحيــب بدعــوة معالــي وزيــر خارجيــة مملكــة
البحريــن باســتضافتها فــي مملكــة البحريــن.
 )4أن تعقــد ورشــة العمــل قبــل نهايــة شــهر فب اريــر
2015م.
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بعثة مجلس التعاون في اليمن :
تطورات األوضاع في اليمن :
إن المجلس الوزاري  ،وقد ،
اســتذكر ق ار ارتــه فــي دورتــه ( ، 132جــدة ،
أغســطس 2014م) بشــأن تطــورات األوضــاع فــي
الجمهوريــة اليمنيــة ،
واطلــع علــى تقريــر بعثــة مجلــس التعــاون فــي
اليمــن بشــأن متابعــة تنفيــذ المبــادرة الخليجيــة
وآليتهــا التنفيذيــة ،وســير مســاعدات دول المجلــس
لليمــن  ،وتطــورات األوضــاع فــي الجمهوريــة
اليمنيــة  ،أخــذ علم ـاً بذلــك .
شئون اإلنسان والبيئة :

أوالً :بنــاء محطــات نوويــة إيرانيــة علــى شـواطئ
الخليــج العربــي :

إن المجلس الوزاري  ،وقد ،
اســتذكر ق ـ ارره فــي دورتــه ( ،129الكويــت،
ديســمبر 2013م) بشــأن بنــاء محطــات نوويــة
إيرانيــة إضافيــة علــى ش ـواطئ الخليــج العربــي ،
واطلــع علــى مذك ـرة األمانــة العامــة بشــأن متابعــة
هــذا الموضــوع  ،قــرر مــا يلــي :
 )1تســتكمل األمانــة العامــة مالحظــات دول
المجلــس علــى الد ارســة.
 )2تقــوم األمانــة العامــة بالتنســيق مــع دولــة
الكويــت لوضــع الد ارســة فــي صيغتهــا
النهائيــة ،علــى ضــوء مالحظــات الــدول
األعضــاء ،وعرضهــا علــى المجلــس الــوزاري
فــي دورة قادمــة للتوجيــه بشــأنها.
ثانيــاً :الخطــة اإلقليميــة لالســتعداد والتصــدي

لحــاالت الط ـوارئ الطارئــة اإلشــعاعية والنوويــة
لــدول مجلــس التعــاون:
ان المجلس الوزاري  ،وقد ،
اســتذكر ق ار ارتــه فــي دو ارتــه ( 120و  121و
 )125بشــأن نتائج الد ارســة االســتراتيجية واعتماد
العــرض المقــدم مــن شــركة .SNC-LAVALIN
الكنديــة.

واطلــع علــى الصيغــة النهائيــة للخطة اإلقليمية
لالســتعداد والتصــدي لحــاالت الط ـوارئ الطارئــة
اإلشــعاعية والنوويــة لــدول مجلــس التعــاون ،بعــد
مراجعتهــا ومطابقتهــا للمعاييــر المعتمــدة مــن
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،واألخــذ بمالحظات
الــدول االعضــاء حولهــا  ،قــرر:
 )1اعتمــاد الخطــة اإلقليميــة لالســتعداد والتصــدي
لحــاالت الط ـوارئ الطارئــة اإلشــعاعية
والنوويــة لــدول مجلــس التعــاون  ،وتكليــف
مركــز مجلــس التعــاون إلدارة حــاالت
الط ـوارئ بتنفيذهــا .وينســق المركــز مــع
مجموعــة الطـوارئ التــي كلفــت بإعــداد الخطــة
فــي تطبيقهــا ،لمــا لهــا مــن خب ـرة فــي هــذا
المجــال.
 )2إنهــاء أعمــال فريــق العمــل المكلــف بإعــداد
د ارســة تفصيليــة الســتخدامات الطاقــة النوويــة
لألغ ـراض الســلمية مــع اســتمرار مجموعــات
العمــل فــي أعمالهــا لتنفيــذ نتائــج الد ارســة
االســتراتيجية:
مجموعــة األولــى :والمتعلقــة باإلطــار القانونــي
بمــا فــي ذلــك المســؤولية النوويــة واالتفاقيــات
الدوليــة تجانــس القوانيــن النوويــة بيــن دول
المجلــس.
مجموعــة العمــل الثانيــة :والمختصــة بالتنســيق
بيــن دول المجلــس فــي تقييــم واختيــار مواقــع
المفاعــات والمنشــآت المشــابهة األخــرى
بالمســتقبل فــي دول المجلــس.
مجموعــة العمــل الثالثــة :والتــي تختــص بنشــر
ثقافــة الســامة وبنــاء القــدرات البش ـرية والتدريــب.
مجموعــة العمــل الرابعــة :والتــي تتابــع التعــاون
بيــن دول المجلــس فــي اإلدارة اآلمنــة للوقــود
المســتهلك والنفايــات النوويــة.
 )3تكليــف األمانــة العامــة بالعمــل علــى اســتكمال
برنامــج التدريــب مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة
الذريــة واالتحــاد األوروبــي.

الشئون القانونية :
سجناء دول المجلس في الخارج :
إن المجلس الوزاري  ،وقد ،
اطلــع علــى توصيــة اصحــاب المعالــي وزراء
العدل في اجتماعهم السادس والعشرين (الكويت،
أكتوبــر 2014م) بشــأن ق ـرار المجلــس الــوزاري
فــي دورتــه ( ،120جــده ،ســبتمبر 2011م) بشــأن
“ســجناء دول المجلــس فــي الخــارج”  ،قــرر مــا
يلــي :
« قيــام جهــات االختصــاص فــي دول المجلــس
بالتنســيق فيمــا بينهــا بشــأن الســجناء مــن مواطنيهــا
الذيــن يقضــون عقوبــات فــي دول أخــرى ،بغــرض
االســتفادة قــدر اإلمــكان بمــا تمنحــه دول المجلــس
عنــد قيامهــا بالعفــو فــي مناســبات مختلفــة عــن
المحكــوم عليهــم مــن غيــر مواطنيهــا لالســتفادة
مــن هــذا العفــو لصالــح مواطنــي دول المجلــس
المســجونين فــي الخــارج وفق ـاً لآلليــة اآلتيــة:
 )1تقــوم جهــات االختصــاص بتزويــد األمانــة
ببيانــات مواطنــي دول المجلــس المســجونين
فــي الخــارج لتقــوم بتعميمهــا علــى الــدول
األعضــاء.
 )2تتبــادل ســفارات دول المجلــس فــي الخــارج
المعلومــات حيــال مواطنــي دول المجلــس
المســجونين فــي تلــك الــدول.
 )3تتبــادل الــدول األعضــاء الطلبــات التــي تــم
الموافقــة عليهــا مــن قبــل الــدول األخــرى وذلــك
تفعي ـاً لمبــدأ المعاملــة بالمثــل وكذلــك الطلبــات
التــي تــرد مــن تلــك الــدول.

 )4إشعار األمانة العامة بمواعيد مناسبات العفو
والطلبات الواردة من الخارج لدول المجلس.
 )5لألمانــة العامــة عنــد االقتضــاء دعــوة جهــات
االختصــاص فــي الــدول األعضــاء لالجتمــاع
لبحــث تطويــر هــذه اآلليــة وتحديــث إجراءاتهــا.
وعلــى الــدول األعضــاء وضــع هــذا الق ـرار
موضــع التنفيــذ وفقـاً لإلجـراءات والضوابــط المتبعة
لديهــا».
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مركز مجلس التعاون إلدارة حاالت الطوارئ:
إن المجلس الوزاري  ،وقد ،
اســتذكر ق ـ ارره فــي دورتــه ( ،119يونيــه
2011م )  ،و نصه «تقوم االمانة العامة بإعداد
اســتراتيجية عمــل للمركــز ولنظامــه االساســي
بالتعــاون مــع بيــت خب ـرة متخصــص  ،واضافــة
التكاليــف المترتبــة علــى ذلــك الــى موازنــة االمانــة
العامــة للعــام الحالــي 2011م  ، « .وأخــذه علمــا
برصــد مبلــغ تقريبــي إلعــداد هــذه االســتراتيجية
وقــدره ثالثــة مالييــن لاير ســعودي .
واطلــع علــى مذك ـرة األمانــة العامــة بشــأن
ارســاء مشــروع إعــداد االســتراتيجية علــى شــركة
(أي أي إم) األمريكيــة مــن قبــل مجلــس ادارة
مركــز مجلــس التعــاون إلدارة حــاالت الطـوارئ فــي
اجتماعهــم الثانــي (يوليــه 2014م) ،بمبلــغ وقــدره
( )4,875,000لاير ســعودي  ،قــرر :
زيادة المبلغ المرصود )3,000,000( ،ثالثة
مالييــن لاير ســعودي  ،بمبلــغ ()1,875,000
مليــون وث ــمان مائــة وخمســة وســبعون ألــف لاير
ســعودي  ،ليصبــح المبلــغ االجمالــي المطلــوب
إلعــداد االســتراتيجية ( )4,875,000أربعــة
مالييــن وث ــمانمائة وخمــس وســبعين ألــف لاير
ســعودي .
المركز االحصائي لدول مجلس التعاون :
إن المجلس الوزاري  ،وقد ،
اطلــع علــى محضــر االجتمــاع ال اربــع لمجلــس
إدارة المركــز لعــام 2014م  ،والمتضمــن موازنــة
المركــز االحصائــي لــدول مجلــس التعــاون للعــام
المالــي 2015م  ،وعلــى مذك ـرة االمانــة العامــة
بهــذا الشــأن  ،قــرر  :اعتمــاد موازنــة المركــز

الهيئــة فــي النظــام كهيئــة ذات شــخصية مســتقلة ،

والمتضمنــة بــأن يتــم البــدء بمنــح هــذه الجائـزة مــن

واســتذكر المــادة العشــرون مــن النظــام

الــدورة الخامســة والثالثيــن لمقــام المجلــس األعلــى

األساســي لمجلــس التعــاون  ،ونصهــا :
«تعديل النظام األساسي
 )1ألي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام.
 )2يقــدم طلــب التعديــل لألميــن العــام الــذي يتولــى
إحالتــه للــدول األعضــاء  ,وذلــك قبــل عرضــه
علــى المجلــس الــوزاري بأربعــة أشــهر علــى
األقــل.
 )3يصبــح التعديــل نافــذ المفعــول إذا أقـره المجلــس
األعلى باإلجماع» .
قرر:
التأكيد على ضرورة االلتزام بنص هذه المادة
عنــد إج ـراء أي تعديــل علــى النظــام األساســي

مادة في النظام األساســي لمجلس التعاون لتدخل

العربيــة للتميــز فــي دورتهــا األولــى  ،برعايــة كريمــة
مــن حض ـرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن
حمــد آل ثانــي  ،أميــر دولــة قطــر ،خــال احتفــال
االمانــة العامــة بذكــرى تأســيس مجلــس التعــاون
وذلــك فــي شــهر مايــو 2015م  ،وتقــوم االمانــة
العامــة بالتنســيق مــع دولــة قطر(دولــة الرئاســة)
بهــذا الشــأن .
الشئون المالية واإلدارية :
أوالً  :محضــر اجتمــاع اللجنــة الدائمــة للشــئون

ثانيــاً  :مقتــرح الهيئــة االستشــارية بالمشــاركة

فــي دورات مجالــس الشــورى والبرلمانــات
الخليجيــة بصفــة مراقــب :
إن المجلس الوزاري  ،وقد ,
اطلع على مقترح الهيئة االستشــارية بالســماح
للهيئــة االستشــارية بالمشــاركة فــي دورات مجالــس
الشــورى والبرلمانــات الخليجيــة بصفــة م ارقــب،
وحيــث أن الموضوعــات التــي تناقــش فــي هــذه
المجالــس تتســم بطابــع الخصوصيــة لــكل دولــة ،
قــرر :
عــدم مناقشــة هــذا الموضــوع  ،وأن تســتمر
الهيئــة االستشــارية بالقيــام بمــا أســند إليهــا مــن
مهــام فــي الق ـرار الخــاص بإنشــائها .

الهيئة االستشارية :

اطلــع علــى مقتــرح الهيئــة االستشــارية بإضافــة

يتــم منــح جائـزة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج

إن المجلس الوزاري  ،وقد ،

للتميــز :

إن المجلس الوزاري  ،وقد ,

الجائ ـزة  ،قــرر مــا يلــي :

لمجلــس التعــاون .

االحصائــي لــدول المجلــس للعــام المالــي 2015م.

فــي النظــام األساســي لمجلــس التعــاون:

ورود أســماء مرشــحي الــدول األعضــاء لنيــل هــذه

الماليــة واإلداريــة فــي دورتهــا (: )82

جائــزة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

أوالً  :مقتــرح الهيئــة االستشــارية بإضافــة مــادة

الموقــر  ،ونظ ـ اًر لضيــق الوقــت وعــدم اســتكمال

إن المجلس الوزاري  ،وقد،
اســتذكر ق ـرار مقــام المجلــس األعلــى الموقــر
فــي دورتــه الرابعــة والثالثيــن (الكويــت ،ديســمبر
2013م) القاضــي باعتمــاد الئحــة جائ ـزة
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للتميــز ،

اطلــع علــى محضــر اجتمــاع اللجنــة الدائمــة
للشــئون الماليــة واإلداريــة فــي دورتهــا ( )82والتــي
عقــدت فــي مقــر األمانــة العامــة خــال الفتـرة 14
–  15أكتوبــر  2014م  ،قــرر مــا يلــي :
 )1الحساب الختامي :
المصادقــة علــى الحســاب الختامــي لألمانــة
العامــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر  2013م  ،إو�جــازة التصرفــات
الماليــة واإلداريــة لعــام  2013م.

 )2بقية التوصيات :
اعتمــاد بقيــة التوصيــات األخــرى ال ـواردة فــي
محضــر اجتمــاع اللجنــة .
ثانيـاً  :محضــر اجتمــاع اللجنــة الدائمــة للشــئون

الماليــة واإلداريــة فــي دورتهــا (:)83
إن المجلس الوزاري  ،وقد ،

اطلــع علــى محضــر اجتمــاع اللجنــة الدائمــة
للشــئون الماليــة واإلداريــة فــي دورتهــا ( )83والتــي
عقــدت فــي مقــر األمانــة العامــة خــال الفتـرة 27
–  28أكتوبــر  2014م بشــأن موازنــة األمانــة
العامــة والمكاتــب التابعــة لهــا  ،ومكتــب ب ـراءات
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االخت ـراع لعــام  2015م  ،والمواضيــع األخــرى

المجلــس الــوزاري  ،علــى أن تقــدم الدولــة

المدرجــة علــى جــدول أعمــال اللجنــة ،قــرر مــا

أســماء ثالثــة مرشــحين للمنصــب  ،يختــار

 )8دون األخــال بالهيــكل التنظيمــي المشــار اليــه

يلــي :

األميــن العــام أحدهــم  ،وأن ال تجمــع الدولــة

أعــاه  ،يقــوم األميــن العــام باإلبقــاء علــى مــن

بيــن منصــب األميــن العــام ومنصــب األميــن

يحتــاج اليــه مــن الموظفيــن المعاريــن حالي ـاً

الموافقــة علــى توصيــات اجتمــاع اللجنــة
الدائمــة للشــئون الماليــة واإلداريــة فــي دورتهــا
( .)83

العــام المســاعد.
 )2يحتفــظ األميــن العــام المســاعد الحالــي ومــن

الــدول األعضــاء فــي شــغلها.

مــن دولهــم للعمــل فــي األمانــة العامــة ،وتُنهــى

إعــارة غيــر ذلــك .

 )9الغــاء كافــة الق ـ اررات التــي تتعــارض مــع هــذا

هيكلــة مناصــب األمنــاء العاميــن المســاعدين

فــي حكمــه ،بمنصبــه لحيــن انتهــاء فت ـرة

ومــن فــي حكمهــم  ،ورؤســاء البعثــات والمراكــز

تعيينــه .بعدهــا تطبــق الهيكلــة الجديــدة علــى

ومــدراء العمــوم فــي األمانــة العامــة :

هــذا المنصــب  ،مــع م ارعــاة معالجــة الجوانــب

ثانيا :

إن المجلس الوزاري ،وقد،

الماليــة لمــن تــم ضمــه وأصبــح تحــت اشـراف

اســتذكر ق ـ ارره فــي دورتــه (  ،119جــده ،

أميــن عــام مســاعد  ،أو تحــول قطاعــه الــى

 )1تقــوم األمانــة العامــة بدعــوة لجنــة مــن كبــار

يونيــه 2011م ) ،بــأن يقــوم األميــن العــام  ،بعــد

إدارة عامــة،

فــي حــال اســتم ارره فــي ذلــك

االنتهــاء مــن هيكلــة األمانــة العامــة  ،بتقديــم

المنصــب .

الق ـرار.

المســئولين فــي و ازرات الخارجيــة والجهــات
المعنيــة فــي الــدول األعضــاء  ،وبمشــاركة
مــن يـراه األميــن العــام مــن ذوي االختصــاص

مرئياتــه ومقترحاتــه بشــأن مناصــب األمنــاء

 )3العمــل علــى توحيــد تواريــخ تعييــن األمنــاء

العامين المساعدين في األمانة العامة  ،أخذا في

العاميــن المســاعدين  ،بــأن يكــون ابتــداء مــن

االعتبــار االحتياجــات الفعليــة لتلــك المناصــب.

تاريــخ األول مــن شــهر يوليــو  ،بحيــث يتــم

واطلــع علــى خطــاب األميــن العــام رقــم

التعييــن أو التجديــد لكافــة األمنــاء العاميــن

أت 8/14/2/3بتاريخ1436/1/23ه ـ الموافــق

المســاعدين فــي آن واحــد  ،علــى أن تتــم

اعتبــا اًر مــن 2015/1/1م  ،مــع م ارعــاة كافــة

2014/11/16م  ،الموجــه الــى أصحــاب الســمو

اج ـراءات االســتالم والتســليم بيــن الســابق

والمعالــي وزراء الخارجيــة ،المتضمــن توصياتــه

والالحــق قبــل شــهر مــن شــغر المنصــب .

هــذا الق ـرار .

بهــذا الشــأن والمرفــق بــه الهيــكل التنظيمــي المقتــرح

 )4فــي حــال تعييــن أميــن عــام جديــد  ،يتــم

لمناصــب األمنــاء العاميــن المســاعدين ورؤســاء

اســتبدال األميــن العــام المســاعد المعيــن مــن

البعثــات والم اركــز ومــدراء العمــوم .

الدولــة التــي تعيــن منهــا األميــن العــام الجديــد

واســتمع إلــى عــرض معالــي األميــن العــام

بأميــن عــام مســاعد مــن الدولــة التــي كان

والخب ـرة فــي األمانــة العامــة  ،لالجتمــاع فــي
مقــر األمانــة العامــة لوضــع آليــة تطبيــق
هــذا الق ـرار  ،علــى أن يبــدأ تنفيــذ هــذا الق ـرار
الجوانــب الماليــة واإلداريــة  ،المترتبــة علــى
 )2تقــوم اللجنــة المشــار إليهــا فــي البنــد ( )1أعــاه
بإعداد الجداول االسترشادية التالية :
أ) جــدول يوضــح كيفيــة تبــادل توزيــع مناصــب
األمنــاء العاميــن المســاعدين علــى دول
المجلــس والمــدد الالزمــة لذلــك .

بشــأن تلــك المناصــب  ،قــرر:

منهــا األميــن العــام الســابق مــع م ارعــاة عــدم

أوال :الموافقــة علــى توصيــات األميــن العــام

االخــال بمــا ورد فــي الفق ـرة (  ) 3اعــاه.

ب) جــدول يوضــح كيفيــة تبــادل مناصــب رؤســاء

الــواردة فــي خطابــه المشــار اليــه أعــاه وذلــك

 )5عــدم التعييــن بمناصــب تعــادل وظيفيــا األميــن

البعثــات والم اركــز التابعــة للمجلــس علــى

علــى النحــو التالــي :

العــام المســاعد.

 )1يكــون عــدد المناصــب لألمنــاء العاميــن

 )6الغــاء كافــة ق ـ اررات التجديــد لألمنــاء العاميــن

المســاعدين فــي األمانــة العامــة لمجلــس

المســاعدين و مــن فــي حكمهــم  ،والتــي ســبق

التعــاون خمســة مناصــب حســب الهيــكل

وأن اتخــذ المجلــس الــوزاري بشــأنها قـ اررات لــم

التنظيمــي المرفــق بهــذا الق ـرار  ،تتولــى كل

تدخــل حيــز النفــاذ.

دولــة مــن الــدول األعضــاء منصــب أميــن

 )7يتم تعيين رؤســاء القطاعات ورؤســاء البعثات

عــام مســاعد  ،وبترشــيح مــن األميــن العــام

والمراكز ومدراء العموم من قبل األمين العام

حســب المــادة (  ) 12مــن النظــام األساســي

بعــد التنســيق مــع أصحــاب الســمو والمعالــي

لمجلــس التعــاون  ،يتــم تعيينهــم مــن قبــل

وزراء الخارجيــة ،أخــذا فــي االعتبــار تســاوي

الــدول األعضــاء وتوزيعهــا بالتســاوي ..
ج) جــدول يوضــح كيفيــة تبــادل مناصــب رؤســاء
القطاعــات ومــدراء العمــوم باألمانــة العامــة
علــى الــدول األعضــاء وتوزيعهــا بالتســاوي .
يعــرض األميــن العــام تقريــر اللجنــة علــى المجلــس
الــوزاري فــي اجتماعــه القــادم (الــدورة ، 134
مــارس 2015م) .
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قرارات اجمللس الوزاري يف اجتماعه التكميلي لدورته ()133
(التحضريية) للدورة ( )35ملقام اجمللس األعلى املوقر
 17صفر 1436هـ املوافق  9ديسمرب 2014م
مدينة الدوحة ـ دولة قطر
عقــد المجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة اجتماعــه التكميلــي لدورتــه ()133
التحضيريــة للــدورة الخامســة والثالثيــن لمقــام
المجلــس األعلــى الموقــر ،يــوم الثالثــاء  17صفــر
1436هـ الموافق  9ديسمبر 2014م  ،في مدينة
الدوحــة بدولــة قطــر  ،بـ ـرئاسة معالــي الدكتــور /
خالــد بــن محمــد العطيــة  ،وزيــر الخارجيــة بدولــة
قطــر  ،رئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس الــوزاري،
وبحضــور أصحــاب الس ــمو والمعالــي :
سـمـــو الشــيخ /عـبـــداهلل بــن زايـــــد آل نـهـيـــان
وزير الخــارجية باإلمـارات العربية المتحدة
معالــي الشــيخ  /خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل
خليفــة
وزير الخــارجية بمملكة البـحريـن.
صاحــب الســمو الملكــي األمــــير /عبدالعزيــز بــن
عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود
نائــب وزيــر الخـ ــارجية بالمملكـ ــة العربيـ ــة
الســعودية.
مـعالي/يـوســـف بن عـــلوي بن عــبــداهلل
الـوزيـر المـسئول عـن الشئـون الخـارجـيـة بسـلطـنة
عمـان.
معالــي الشــيخ  /صبــاح خالــد الحمــد الصبــاح
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر
الخارجية بدولة الكويت.
وشــارك فــي االجتمــاع معالــي الدكتــور/
عبداللطيــف بــن راشــد الزيانــي  ،األميــن العــام
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
ت ــدارس المجلــس الــوزاري المواضي ــع المدرج ــة
علــى جــدول األعمــال  ،واتخــذ بشــأنها مــا يلـ ــي-:

تعيين أمين عام مساعد للشئون األمنية :
إن المجلس الوزاري  ،وقد ،
استذكر ق ارره في دورته ( )133التحضيرية،
التــي عقــدت فــي مدينــة الدوحــة بدولــة قطــر ،
بتاريــخ  25نوفمبــر 2014م  ،بشــأن اعتمــاد
الهيــكل التنظيمــي لمناصــب األمنــاء العاميــن
المســاعدين ومــن فــي حكمهــم  ،ومناصــب رؤســاء
القطاعــات والبعثــات والم اركــز والمكاتــب ومــدراء
العمــوم فــي األمانــة العامــة  ،قــرر مــا يلــي :
تعييــن ســعادة العميــد  /هــزاع بــن مبــارك
الهاجــري  ،أمينــاً عامــاً مســاعداً للشــئون
األمنيــة ،اعتبــا ارً مــن تاريــخ 2015/1/1م ،
ولغايــة 2017/7/1م.
تعيين أمين عام مساعد للشئون الخارجية :
إن المجلس الوزاري  ،وقد ،
استذكر ق ارره في دورته ( )133التحضيرية،
التــي عقــدت فــي مدينــة الدوحــة بدولــة قطــر ،
بتاريــخ  25نوفمبــر 2014م  ،بشــأن اعتمــاد
الهيــكل التنظيمــي لمناصــب األمنــاء العاميــن
المســاعدين ومــن فــي حكمهــم  ،ومناصــب رؤســاء
القطاعــات والبعثــات والم اركــز والمكاتــب ومــدراء
العمــوم فــي األمانــة العامــة  ،قــرر مــا يلــي :
تعييــن ســعادة الدكتــور  /عبدالعزيــز بــن
حمــد العويشــق  ،أمين ـاً عام ـاً مســاعداً للشــئون
الخارجيــة  ،اعتبــا ارً مــن تاريــخ 2015/5/1م ،
ولغايــة 2017/7/1م .

تعيين أمين عام مساعد للشئون العسكرية :
إن المجلس الوزاري  ،وقد ،
استذكر ق ارره في دورته ( )133التحضيرية،
التــي عقــدت فــي مدينــة الدوحــة بدولــة قطــر ،
بتاريــخ  25نوفمبــر 2014م  ،بشــأن اعتمــاد
الهيــكل التنظيمــي لمناصــب األمنــاء العاميــن
المســاعدين ومــن فــي حكمهــم  ،ومناصــب رؤســاء
القطاعــات والبعثــات والم اركــز والمكاتــب ومــدراء

العمــوم فــي األمانــة العامــة  ،قــرر مــا يلــي :
تعييــن ســعادة اللــواء ركــن  /خليفــة بــن
حميــد الكعبــي  ،أمينــاً عامــاً مســاعداً للشــئون
العســكرية  ،اعتبــا ارً مــن تاريــخ 2015/1/1م ،
ولغايــة 2017/7/1م .

تعييــن أميــن عــام مســاعد للشــئون التشــريعية
والقانونيــة :
إن المجلس الوزاري  ،وقد ،
استذكر ق ارره في دورته ( )133التحضيرية،
التــي عقــدت فــي مدينــة الدوحــة بدولــة قطــر ،
بتاريــخ  25نوفمبــر 2014م  ،بشــأن اعتمــاد
الهيــكل التنظيمــي لمناصــب األمنــاء العاميــن
المســاعدين ومــن فــي حكمهــم  ،ومناصــب رؤســاء
القطاعــات والبعثــات والم اركــز والمكاتــب ومــدراء
العمــوم فــي األمانــة العامــة  ،قــرر مــا يلــي :
تعييــن ســعادة الســفير  /حمــد بــن راشــد
المري  ،أميناً عاماً مســاعداً للشــئون التشــريعية
والقانونيــة  ،اعتبــا ارً مــن تاريــخ 2015/1/1م ،
ولغايــة 2017/7/1م
تعييــن أميــن عــام مســاعد للشــئون االقتصاديــة
والتنمويــة :
إن المجلس الوزاري  ،وقد ،
استذكر ق ارره في دورته ( )133التحضيرية،
التــي عقــدت فــي مدينــة الدوحــة بدولــة قطــر ،
بتاريــخ  25نوفمبــر 2014م  ،بشــأن اعتمــاد
الهيــكل التنظيمــي لمناصــب األمنــاء العاميــن
المســاعدين ومــن فــي حكمهــم  ،ومناصــب رؤســاء
القطاعــات والبعثــات والم اركــز والمكاتــب ومــدراء
العمــوم فــي األمانــة العامــة  ،قــرر مــا يلــي :
تعييــن ســعادة  /عبــداهلل بــن جمعــة الشــبلي،
أمينــاً عامــاً مســاعداً للشــئون االقتصاديــة
والتنمويــة  ،اعتبــا ارً مــن تاريــخ 2015/1/1م،
ولغايــة 2017/7/1م
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قانون (نظام) الغذاء املوحد
لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

التعريفات

الرئيس المختص

التعــرف مســبقا علــى مصــادر الخطــر تقييمهــا

المادة ()1

لوزير أو رئيس الجهة المختصة في كل دولة.

واتخــاذ تدابيــر للرقابــة عليهــا لضمــان ســامة

االموظف المختص

الغــذاء.

الشــخص المؤهــل تأهي ـاً مناســباً وفق ـاً لطبيعــة

مالءمة الغذاء

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون (النظــام) يكون
للكلمــات والعبــارات التاليــة المعنــى الموضــح قريــن
كل منهــا مــا لــم يقتــض ســياق النــص معنــى آخــر:
الدول األعضاء
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مجلس التعاون

المهمــة المكلــف بهــا ضمــن أعمــال الرقابــة علــى

ضمــان أن تكــون األغذيــة مقبولــة لالســتهالك

الغــذاء.

اآلدمــي طبقــا لالســتخدام المقصــود منهــا.

هيئة التقييس

التدابير الصحية واالحترازية

هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج

إج ـراء اعتيــادي أو وقائــي يطبــق بغــرض حمايــة

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

العربية.

صحــة اإلنســان ضمــن أ ارضــي الدولــة مــن

الدولة

الغذاء

المخاطــر الناجمــة عــن المضافــات الغذائيــة أو

إحــدى الــدول األعضــاء بمجلــس التعــاون لــدول

أي مــادة أو جــزء مــن مــادة مخصصــة لالســتهالك

الخليــج العربيــة.

اء أكانــت
اآلدمــي بطريــق األكل أو الشــرب س ـو ً
مــادة أوليــة أو مصنعــة أو شــبه مصنعــة ،بمــا

الملوثــات أو الســموم أو الكائنــات الحيــة المســببة

األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج

فــي ذلــك المشــروبات وميــاه الشــرب المعبــأة ولبــان

العربيــة.

المضــغ ،وأيــة مــادة تدخــل فــي تصنيــع وتحضيــر

القانون (النظام)

ومعالجــة الغــذاء ،إال إنهــا ال تشــمل مـواد التجميــل

قانــون (نظــام) الغــذاء الموحــد لــدول مجلــس

أو التبــغ أو المـواد التــي ال تســتخدم إال كعقاقيــر.

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

صحة الغذاء

الالئحة

جميــع الظــروف والتدابيــر الالزمــة لضمــان ســامة

الالئحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

األغذيــة وصالحيتهــا فــي جميــع م ارحــل السلســلة

اللجنة الوزارية

الغذائيــة.

اللجنة الو ازرية لسالمة األغذية بدول المجلس.

سالمة الغذاء

اللجنة

ضمــان أال تســبب األغذيــة اإلض ـرار بالمســتهلك

لجنة سالمة األغذية بدول المجلس.
الجهة المختصة

عنــد إعدادهــا و/أو تناولهــا طبق ـاً لالســتخدام

المقصــود منهــا.

الــو ازرة أو الجهــة المعنيــة بتطبيــق أحــكام هــذا

أنظمة سالمة الغذاء

القانــون (النظــام).

طــرق أو أســاليب علميــة منظمــة تهــدف إلــى

األمانة العامة

لألم ـراض فــي الغــذاء أو مــن المخاطــر الناشــئة
عن اإلمراض التي تنقلها النباتات أو الحيوانات
أو منتجاتهــا أو مــن المخاطــر الناجمــة عــن أي
إخطــار أخــرى فــي الغــذاء.
الممارسات الصحية الجيدة
االشــتراطات

والتدابيــر

الضروريــة

للتحكــم

بالمخاطــر لضمــان صالحيــة الغــذاء لالســتهالك
اآلدمــي فــي جميــع م ارحــل السلســلة الغذائيــة مــع
األخــذ فــي االعتبــار االســتخدام المتوقــع للغــذاء.
الرقابة على الغذاء
نشــاط تنظيمــي إل ازمــي التنفيــذ مــن قبــل الجهــة
المختصــة ،بغــرض حمايــة المســتهلك وضمــان
ســامة الغــذاء وصالحيتــه لالســتهالك اآلدمــي،
بمــا يتفــق مــع أحــكام هــذا القانــون ( النظــام )
والالئحــة التنفيذيــة والق ـ اررات الصــادرة بموجبــه.
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التفتيش على الغذاء

الصــادرة بموجبــه فــي المنشــأة التــي تقــع تحــت

أو غيــر المباشــر لبيــع أو تصريــف أي غــذاء أو

فحــص الغــذاء خــال تداولــه فــي م ارحــل السلســلة

مســئوليته.

مــادة مقدمــة بوصفهــا غــذاء

النظم الغذائية المطبقة بواسطة الجهة
الغذائية أو ُ

اللوائح الفنية

اإلرسالية

وثائــق إلزاميــة تصــف خصائــص الغــذاء أو طــرق

كميــة مــن المنتجــات الغذائيــة المشــمولة فــي

اإلنتــاج والتوزيــع المتعلقــة بالمنشــأة الغذائيــة

إنتاجــه وتصنيعــه بمــا فيهــا التعليمــات المنظمــة

شــهادات رســمية واحــدة.

وتشــمل تحليــل األغذيــة للتحقــق مــن توافقهــا مــع

لذلــك ،وتشــمل كذلــك المصطلحــات أو الرمــوز

اإلنتاج األولي

أحــكام هــذا القانــون ( النظــام ) والالئحــة التنفيذيــة

أو التعبئــة أو البيانــات اإليضاحيــة أو البطاقــة

مرحلة اإلنتاج التي تســبق تصنيع وتجهيز الغذاء

والق ـ اررات الصــادرة بموجبــه.

الخاصــة بالمنتــج أو طريقــة إنتاجــه.

والتــي قــد تشــمل الز ارعــة والحصــاد والحلــب وتربيــة

السلسلة الغذائية

البيانات اإليضاحية

حيوانــات المزرعــة قبــل الذبــح وصيــد األســماك

الم ارحــل التــي يمــر بهــا الغــذاء مــن اإلنتــاج األولــي

أي معلومــة مكتوبــة أو مطبوعــة أو مرســومة أو

والقشـريات وحصــاد وجمــع المنتجــات البريــة.

حتــى وصولــه إلــى المســتهلك ،بمــا فــي ذلــك

مصــورة علــى البطاقــة الغذائيــة والمتعلقــة بصفــات

الملوثات

اســتيراده وتصديـره وتصنيعــه وتحضيـره ومعالجتــه

الغــذاء أو خواصــه التغذويــة أو طبيعتــه أو

أي عامــل بيولوجــي أو كيميائــي أو مــادة غريبــة

وتعبئتــه وتغليفــه وتجهيـزه وتخزينــه ونقلــه وحيازتــه

بإعــداده أو باســتهالكه أو بــأي مــن مكوناتــه أو

وتوزيعــه وعرضــه.

أيــة خصائــص أخــرى تتعلــق بــه.

أو أي مــادة أخــرى ال تضــاف عمــداً إلــى الغــذاء

تداول الغذاء

البطاقة الغذائية

ولكنهــا قــد تؤثــر ســلباً علــى ســامة الغــذاء أو
صالحيتــه لالســتهالك اآلدمــي.

الممارســات التــي يمــر بهــا الغــذاء خــال السلســلة

أي بيــان أو رمــز أو عالمــة تجاريــة أو أي شــيء

المخاطر

الغذائيــة.

مصــور أو وصفــي سـواء كان مكتوبـاً أو مطبوعـاً

درجــة احتمــال حــدوث تأثيــر ســلبي علــى صحــة

المختصــة ،والرقابــة علــى م ـواد الخــام وعمليــات

متداول الغذاء

أو مرســوماً أو معلم ـاً أو ملصق ـاً أو محفــو اًر أو

اإلنسان وشدة ذلك األثر نتيجة تعرضه لمصادر

أي شــخص يتــداول الغــذاء بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر فــي منشــاة غذائيــة.

مضغوطـاً علــى – أو مرفقـاً ل ـ  -حاويــة أو غطــاء
أو غــاف ألي غــذاء أو عبوتــه بطريقــة غيــر

الترخيص

قابلــة لإل ازلــة.

عامــل بيولوجــي أو كيمائــي أو فيزيائــي يوجــد فــي

الوثيقــة الرســمية التــي تصدرهــا الجهــة المختصــة

المواصفات القياسية للغذاء

للموافقــة للمنشــأة الغذائيــة لمزاولــة النشــاط الغذائــي

وثائــق غيــر إلزاميــة تصدرهــا الجهــة المختصــة

الغــذاء أو حالــة قــد تجعــل الغــذاء ضــا اًر أو يؤثــر

علــى المســتوى التجــاري.

و تنــص علــى قواعــد أو مبــادئ توجيهيــة أو

ســلباً علــى صحــة اإلنســان.
تقييم المخاطر

المرخص له

خصائــص للمنتجــات أو عمليــات أو أســاليب

تقييــم احتماليــة حــدوث أثــار ســلبية وشــدة تأثيرهــا

الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة أو المعنويــة الــذي

اإلنتــاج المرتبطــة بهــا ،وقــد تشــمل المصطلحــات

علــى صحــة اإلنســان اســتنادا إلــى أســس علميــة،

يرخــص لــه بممارســة نشــاط غذائــي فــي أي مرحلــة

أو الرمــوز أو التعبئــة أو متطلبــات البطاقــة

وتتألــف مــن :تحديــد مصــدر الخطــر وتوصيفــه

مــن السلســلة الغذائيــة.

الغذائيــة والبيانــات اإليضاحيــة المتعلقــة بالمنتــج

باإلضافــة إلــى تقييــم مــدى التعــرض لمصــدر

المنشأة الغذائية

أو طريقــة إنتاجــه.

الخطــر وتوصيــف المخاطــر.

أي كيــان مرخــص دائــم أو مؤقــت أو ثابــت أو

المواصفات القياسية الغذائية األخرى

تحليل المخاطر

متحــرك يقــوم بعمــل يتعلــق بتــداول الغــذاء خــال

المواصفــات القياســية للغــذاء أو المتطلبــات أو

نهــج علمــي يهــدف إلــى تقييــم مــدى خطــورة الغــذاء

م ارحــل السلســلة الغذائيــة.

اللوائــح التــي تصدرهــا المنظمــات أو الهيئــات

وطريقــة التحكــم فــي المخاطــر مــن خــال ثالثــة

مسئول المنشاة الغذائية

الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية ذات االختصاص.

عناصــر مترابطــة مــع بعضهــا :تقييــم المخاطــر

الشــخص المرخــص لــه أو المفــوض قانون ـ ـاً مــن

اإلعالن

إو�دارة المخاطــر واإلبــاغ عــن المخاطــر.

المرخــص لــه والمســئول عــن االلتـزام بتنفيــذ أحــكام
هــذا القانــون ( النظــام ) والالئحــة والق ـ اررات

أي بيان سواء كان مكتوبا أو مقروءاً أو مسموعاً

أو مرئياً أو غير ذلك يقصد منه الترويج المباشر

الخطــر فــي الغــذاء.
مصدر الخطر

الغذاء الفاسد

هــو الغــذاء الــذي ط ـرأت عليــه تغي ـرات غيــر
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مقصــودة فــي خصائصــه الظاهريــة أو التذوقيــة

الغذائيــة المرخــص لهــا بتــداول الغــذاء فــي أي

اإلنتــاج األوليــة ،وتحــدد الالئحــة شــروط التســجيل

(كالمظهــر أو الق ـوام أو الرائحــة أو الطعــم أو

مرحلــة مــن م ارحــل السلســلة الغذائيــة.

إو�جراءاته.

النكهــة) تجعلــه غيــر صالــح لالســتهالك اآلدمــي.

اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء

أو تعمــل علــى خفــض جــودة صالحيتــه لــأكل.

المادة ()4

التتبع
اإلج ـراءات والتدابيــر التــي تمكــن مــن تعقــب
ومتابعــة حركــة الغــذاء أو أي م ـواد أخــرى تدخــل

علــى مصنعــي ومنتجــي ومســتوردي المنتجــات

تصــدر هيئــة التقييــس اللوائــح الفنيــة

الغذائيــة تســجيلها لــدى الجهــة المختصــة قبــل

والمواصفــات القياســية للغــذاء فــي جميــع م ارحــل

التــداول ،وتحــدد الالئحــة شــروط التســجيل

السلســلة

الغذائيــة.

أو يتوقــع دخولهــا فــي الغــذاء بمــا فيــه الم ـواد
األوليــة -خــال جميــع م ارحــل تداولهــا ضمــن

المادة ()11

المادة ()5

إو�جراءاتــه والم ـواد المســتثناة مــن التســجيل.
المادة ()12

يجــوز للجهــة المختصــة ،فــي ظــل غيــاب

علــى المختب ـرات الخاصــة التــي تتعامــل مــع

السلســلة الغذائيــة.

اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الخليجية أو

الغــذاء فــي الدولــة التســجيل لــدى الجهــة المختصــة

سحب الغذاء

الوطنيــة ،اســتخدام اللوائــح الفنيــة أو المواصفــات

عمليــة اســترجاع الغــذاء مــن األس ـواق فــي حــال

القياســية الغذائيــة األخــرى ذات الصلــة وذلــك وفقــا

إذا كان ذلــك متطلبـاً فــي الدولــة ،وتحــدد الالئحــة

ثبــوت عــدم ســامته لالســتهالك اآلدمــي أو

للمتطلبــات التــي تحددهــا الالئحــة ،لحيــن توفــر

تداول الغذاء

مخالفتــه لهــذا القانــون ( النظــام ) قبــل وصولــه

النظيــر الخليجــي أو الوطنــي.

المادة ()13

شــروط التســجيل إو�جراءاتــه.

للمســتهلك النهائــي.

التراخيص

ال يجوز تداول الغذاء في الحاالت التالية:

استرداد الغذاء

المادة ()6

 )1إذا كان مخالف ـاً ألحــكام الش ـريعة اإلســامية،

عمليــة اســترجاع الغــذاء مــن األس ـواق فــي حــال

ال يجــوز لمتــداول الغــذاء ممارســة العمــل

ثبــوت عــدم ســامته لالســتهالك اآلدمــي أو

إال بعــد الحصــول علــى رخصــة ممارســة

مخالفتــه لهــذا القانــون (النظــام) مــع إمكانيــة

العمــل فــي األنشــطة المتعلقــة بالغــذاء ،وتحــدد

وصولــة للمســتهلك وقــد يتضمــن االتصــال

الالئحــة متطلبــات الحصــول علــى تلــك الرخصــة

 )2إذا كان ضــا اًر بالصحــة أو غيــر صالــح

بالمســتهلك النهائــي.

وشــروطها.

لالســتهالك اآلدمــي ،وفق ـاً لمــا تحــدده الالئحــة.

المادة ()7

 )3إذا كان مخالف ـاً للوائــح الفنيــة أو المواصفــات
القياســية للغــذاء أو المتطلبــات المعتمــدة فــي

أهداف النظام
المادة ()2
يهدف هذا القانون (النظام) إلى اآلتي:
 )1ضمــان ســامة و مالءمــة الغــذاء المتــداول

ال يجــوز تــداول الغــذاء قبــل الحصــول علــى
الترخيــص مــن الجهــة المختصــة وفق ـاً للمتطلبــات

والشــروط التــي تحددهــا الالئحــة.

خــال م ارحــل السلســلة الغذائيــة ،وصالحيتــه
لالســتهالك اآلدمــي فــي دول المجلــس.
 )2حمايــة الصحــة العامــة للمســتهلك مــن خــال

المادة ()8
ال يجــوز اســتيراد أو تصديــر الغــذاء إال وفق ـاً

للمتطلبــات والشــروط التــي تحددهــا الالئحــة.
المادة ()9

تقليــل أو إ ازلــة المخاطــر المرتبطــة بالغــذاء.

مــا لــم يتــم الحصــول علــى إذن مســبق وفــق

الضوابــط التــي تحددهــا الالئحــة.

الدولــة.
 )4إذا كان فاســداً ،أو كان مغشوش ـاً أو مضل ـاً
للمســتهلك ،وفق ـاً لمــا تحــدده الالئحــة.

 )5إذا لم يكن مسجالً لدى الجهة المختصة.
مسؤوليات المنشأة الغذائية ومسؤوليها
المادة ()14
تكــون المنشــأة الغذائيــة مســئولة عــن ضمــان

 )3حمايــة المســتهلك مــن الغــذاء الضــار أو

ال يجــوز اإلعــان عــن الغــذاء إال بموافقــة مــن

تطبيــق أحــكام هــذا القانــون ( النظــام ) والئحتــه

المغشــوش أو المضلــل أو غيــر المالئــم.

الجهــة المختصــة ،وفــق الشــروط والمتطلبــات التــي

ضمــن النشــاط الغذائــي الواقــع تحــت مســؤوليتها.

 )4تيسير حركة تجارة الغذاء.

المادة ()15

تحددهــا الالئحة.

نطاق التطبيق

التسجيل

المادة ()3

المادة ()10

يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بضمان سالمة
وصحــة الغــذاء وصالحيتــه لالســتهالك اآلدمــي،

تســري أحــكام هــذا القانــون (النظــام) والئحتــه

علــى المنشــآت الغذائيــة التســجيل لــدى الجهــة

كمــا يكــون مســؤوال عــن أعمــال متداولــي الغــذاء

والقـ اررات الصــادرة تنفيــذاً لــه علــى جميــع المنشــآت

المختصــة قبــل تــداول الغــذاء ،بمــا فــي ذلــك م ارفــق

العامليــن بالمنشــأة الغذائيــة ،ومرافقهــا ،وذلــك علــى
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النحو المبي ــن في ه ــذا القانون ( النظام) والئحته،

تــداول الغــذاء بمــا فيهــا تركيــب المــادة ،وكيفيــة

لــزم األمــر ،وعلــى مســئول المنشــأة الغذائيــة

وعليــه بصفــه خاص ــة مــا يلــي:

اســتخدامها ،وأيــة معلومــات علميــة بحثيــة فــي

تزويدهــم بذلــك.

 )1تدريــب متداولــي الغــذاء وبيــان المعــارف

شــأنها.

والمهــارات الضروريــة الالزمــة لهــم فــي مجــال
ســامة وصحــة الغــذاء والممارســات الصحيــة
الجيــدة كل بحســب المهــام الموكلــة إليــه.
 )2عــدم الســماح لمتداولــي الغــذاء المشــتبه

المادة ()22
المادة ()17

ال يجــوز اإلف ـراج ( الفســح ) عــن الغــذاء
المســتورد إال بعــد موافقــة الجهــة المختصــة وفق ـاً
للشــروط واإلج ـراءات التــي تحددهــا الئحتــه.
المادة ()18

بإصابتهــم بمــرض مــا أو يحملــون عــدوى قــد
تشــكل خط ـ اًر علــى ســامة الغــذاء بالعمــل

للجهــة المختصــة تقييــم الغــذاء خــال م ارحــل

بالمنشــاة الغذائيــة إال بعــد تماثلهــم للشــفاء،

السلســلة الغذائيــة إذا تطلــب األمــر ذلــك ،ولهــا

وفقــا ألحــكام هــذا القانــون (النظــام) والئحتــه.

– فــي ضــوء نتيجــة التقييــم – اتخــاذ اإلج ـراءات

 )3تطبيق نظم إدارة السالمة الغذائية.
 )4توفيــر الســجالت الموثقــة التــي تطلبهــا الجهــة
المختصــة.

المناســبة.
المادة ()19
يحــق للجهــة المختصــة فــي الدولــة التفتيــش

 )5تســهيل مهــام الموظــف المختــص خــال تأديتــه

علــى الغــذاء فــي جميــع م ارحــل السلســلة الغذائيــة

مهــام عملــه فــي أعمــال الرقابــة والتفتيــش

واإلرســاليات الـواردة عبــر المنافــذ الحدوديــة ،وفقـاً

علــى األغذيــة.

ألحــكام هــذا القانــون ( النظــام ) والئحتــه.

اإلدارة والتنفيذ
المادة ()16
تحقيقاً لسالمة الغذاء:

المادة ()20
يتولــى الموظفــون المختصــون الذيــن يصــدر

 )1يعتمــد مبــدأ النظــام المبنــي علــى تحليــل
المخاطــر للرقابــة علــى الغــذاء المتــداول ،وفقـاً

صالحيــات وســلطات مأمــوري الضبــط القضائــي

ألحــكام هــذا القانــون (النظــام) والئحتــه.

ولهــم االســتعانة بالســلطات األمنيــة فــي تأديــة

بأس ـواق الدولــة المتطلبــات والتش ـريعات
المعتمــدة وأيــة شــروط أو معاييــر تــرد فــي أي
اتفاقيــة ثنائيــة بيــن الدولــة والــدول المصــدرة.
 )3يجــوز للجهــة المختصــة حظــر دخــول أو
تــداول أي غــذاء بصفــة دائمــة أو مؤقتــة إذا
ثبــت أنــه ضــار بالصحــة أو غيــر صالــح
لالســتهالك األدمــي ،كلمــا اقتضــت المصلحــة
ذلك.
 )4يجــوز للجهــة المختصــة طلــب المعلومــات
التفصيليــة المتعلقــة بأيــة مــادة تدخــل فــي

مخالــف ألحــكام هــذا القانــون (النظــام)أو الئحتــه،
فلــه حجــز هــذا الغــذاء واتخــاذ التدابيــر الالزمــة
وفق ـاً لإلج ـراءات التــي تحددهــا الالئحــة.
المادة ()23

يلتزم الموظف المختص باآلتي :
عــدم الكشــف عــن أي معلومــة حصــل عليهــا
بســبب عملــه مــا لــم تطلــب منــه ذلــك الجهــة
المختصــة أو المحكمــة المختصــة.
التقيــد باألحــكام واإلج ـراءات المنصــوص
عليهــا فــي القانــون ( النظــام ) والئحتــه.
تحريــر محضــر ضبــط للمخالــف ألحــكام هــذا
القانــون (النظــام) والئحتــه وتســليمه نســخة منــه.
المادة ()24
للجهــة المختصــة ،فــي ضــوء مــا تســفر عنــه
نتائــج التفتيــش والفحــص ،اتخــاذ اإلجـراءات التــي
تحددهــا الالئحــة.
سحب وتحليل العينات

بتســميتهم ق ـرار مــن الرئيــس المختــص ،أعمــال
الرقابــة والتفتيــش وضبــط المخالفــات ،وتكــون لهــم

 )2يجــب أن يطابــق الغــذاء المتــداول لالســتهالك

إذا تبيــن للموظــف المختــص وجــود غــذاء

أعمالهــم إذا تطلــب األمــر ذلــك.
المادة ()21
للموظــف المختــص ،خــال أداء عملــه وبعــد
إب ـراز مــا يثبــت صفتــه ،القيــام باألعمــال اآلتيــة:
التفتيــش علــى المنشــأة الغذائيــة ومتداولــي
األغذيــة و العامليــن فيهــا والتأكــد مــن ســامة
ومالئمــة الغــذاء ،وســحب عينــات اذا دعــت
الحاجــة ،والتأكــد مــن اســتيفاء المنشــأة الغذائيــة
للمتطلبــات الـواردة فــي القانــون (النظــام) والئحتــه.
فحــص أيــة وثائــق أو مســتندات أو ســجالت
خاصــة بالمنشــأة الغذائيــة ،وأخــذ نســخ منهــا إذا

المادة ()25
للجهــة المختصــة حــق ســحب عينــات دون
مقابــل؛ للتحقــق مــن مــدى مطابقتهــا ألحــكام هــذا
القانــون (النظــام) والئحتــه وتحليلهــا إذا لــزم األمــر
فــي مختبراتهــا أو فــي المختبـرات المســجلة لديهــا.
المادة ()26
إذا أظهــرت نتائــج تحليــل العينــة وجــود مخالفــة
ألحــكام هــذا القانــون (النظــام) والئحتــه ،فتصــدر
الجهــة المختصــة تقري ـ اًر بذلــك ،ولهــا اتخــاذ

اإلج ـراءات الالزمــة التــي تحددهــا الالئحــة ،فــي
ضــوء نتائــج التقريــر بمــا فــي ذلــك إبــاغ المنشــأة
الغذائيــة.
التدابير الصحية واالحترازية
المادة ()27
علــى الجهــة المختصــة اعتمــاد المنهــج
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الوقائــي المناســب لضمــان ســامة الغــذاء خــال

علــى تتبــع األغذيــة مــن خــال:

م ارحــل السلســلة الغذائيــة ،ولهــا فــي ســبيل ذلــك
فــرض النظــم الفنيــة الكفيلــة بتحقيقــه.

تحديــد الجهــة التــي زودتهــا بالغــذاء الــذي

للجهــة المختصــة إذا توافــر لديهــا مــا يدعوهــا
لالعتقــاد بــأن الغــذاء قــد يســبب أض ـ ار اًر علــى
صحــة المســتهلك أو الصحــة العامــة ،ولــم يتوافــر

تحديــد المنشــآت الغذائيــة التــي قامــت بإمدادهــا
به.
وتوفيــر الســجالت الخاصــة بذلــك وتقديمهــا
للجهــة المختصــة عنــد الطلــب.

دليــل علمــي قاطــع يؤكــد ذلــك ،فيجــوز لهــا أن

المادة ()32

تتخــذ التدابيــر االحت ارزيــة الالزمــة للتحكــم فــي

يجــب علــى المنشــأة الغذائيــة أن تكــون قــادرة

المخاطــر ،مــع م ارعــاة حجــم الضــرر المحتمــل

علــى اســترداد أو ســحب الغــذاء فــي حــال ثبــوت

وتفــادي فــرض قيــود غيــر ضروريــة ،ومراجعــة

عــدم صالحيتــه لالســتهالك اآلدمــي أو مخالفتــه

تلــك التدابيــر خــال فتـرة زمنيــة مناســبة فــي ضــوء

ألحــكام هــذا القانــون (النظــام) والئحتــه ،وذلــك وفقـاً

نتائــج تقييــم المخاطــر.

لإلج ـراءات التــي تحددهــا الالئحــة.

المادة ()29

المادة ()33

للجهــة المختصــة إذا كان هنــاك خطــر

إذا علمــت أو ش ـ ّكت المنشــأة الغذائيــة أن

محتمــل يهــدد صحــة المســتهلك أو الصحــة العامــة

الغــذاء غيــر مطابــق لالشــتراطات والمتطلبــات

فــي منشــأة غذائيــة أو مرافقهــا أو محتوياتهــا أو

التــي تفرضهــا الجهــة المختصــة ،وجــب عليهــا

منتجاتهــا ،أن تصــدر أم ـ اًر بإغــاق هــذه المنشــأة

إبــاغ الجهــة المختصــة بذلــك ،واتخــاذ اإلجـراءات

وفق ـاً لإلج ـراءات التــي تحددهــا الالئحــة.

الالزمة لســحب أو اســترداد الغذاء وفقاً لما تحدده

المادة ()30
تقــوم الجهــة المختصــة بوضــع التدابيــر

للجهــة المختصــة أن تأمــر بإتــاف أي غــذاء
مخالــف ألحــكام هــذا القانــون (النظــام) والئحتــه

تحــت إش ـرافها.

المادة ()28

المادة ()36

الالئحــة.
المادة ()34

متــى كان تداولــه يســبب ضــر اًر علــى صحــة
المســتهلك أو الصحــة العامــة ،وتحــدد الالئحــة

إج ـراءات اإلتــاف.
المادة ()37
ال يجــوز تــداول غــذاء قــررت الجهــة المختصــة
ســحبه أو اســترداده من الســوق أو حظر تداوله.
العقوبات
المادة ()38
يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون
(النظــام) أو الئحتــه بواحــدة أو أكثــر مــن العقوبــات
التاليــة ،حســب مــا هــو متبــع فــي كل دولــة:
 )1الغرامة المالية.
 )2منــع المخالــف مــن ممارســة أي عمــل يتعلــق
بتــداول الغــذاء.
 )3تعليق الترخيص.
 )4إلغاء الترخيص.
 )5أي عقوبة اخرى تحددها الدولة.
المادة ()39
يجــوز للمتضــرر مــن مخالفــة أحــكام هــذا

الصحيــة وفقـاً للمبــادئ والمعاييــر واألدلــة العلميــة

إذا توافــر للجهــة المختصــة دليــل علــى أن

المبنيــة علــى مبــدأ تحليــل المخاطــر متــى كان

هنــاك غــذاء قــد يســبب ضــر اًر علــى صحــة

ذلــك ممكن ـاً ،بمــا يحمــي صحــة المســتهلك وتنفــذ

المســتهلك أو الصحــة العامــة ،فلهــا أمــر المنشــأة

المختصــة فــي الدولــة .وفق ـاً لإلج ـراءات المتبعــة

هــذه التدابيــر بشــفافية وموضوعيــة واســتقاللية،

الغذائيــة بســحب الغــذاء أو اســترداده أو منــع

وفــي حالــة عــدم توافرهــا يتــم االســتناد إلــى تدابيــر

تداولــه أو منــع االعــان عنــه ،وفق ـاً لإلج ـراءات

أحكام ختامية

ومعاييــر الهيئــات أو المنظمــات الدوليــة ذات

التــي تحددهــا الالئحــة.
المادة ()35

العال قــة.

القانــون (النظــام) والئحتــه التظلــم للمحكمــة
فــي كل دولــه.

المادة ()40
تصــدر اللجنــة الو ازريــة الالئحــة التنفيذيــة لهــذا
القانــون (النظــام) خــال ســنة مــن إقـ ارره.

تقــوم الجهــة المختصــة بتطبيــق هــذه التدابيــر

إذا ظهــر للجهــة المختصــة أن الغــذاء قــد

الصحيــة واالحت ارزيــة علــى األغذيــة المحليــة

يشــكل خط ـ اًر علــى صحــة المســتهلك أو الصحــة

والمســتوردة دون تمييــز غيــر مبــرر.

العامــة ،وال يمكــن تفاديــه بالتدابيــر واإلج ـراءات

تعديــل هــذا القانــون ( النظــام ).

التتبع واالسترداد

المتاحــة ،فلهــا أمــر المنشــأة الغذائيــة بســحب أو

المادة ()42

المادة ()31

اســترداد الغــذاء أو اتخــاذ اإلج ـراءات المناســبة

يجــب علــى المنشــأة الغذائيــة أن تكــون قــادرة

وفق ـاً لمــا تقتضيــه طبيعــة الحالــة.

المادة ()41
للجنــة الو ازريــة بــدول المجلــس تفســير واقتـراح

يعمــل بهــذا القانــون (النظــام) ويدخــل حيــز
النفــاذ بعــد ســنة مــن إقـ ارره مــن المجلــس األعلــى.
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إن األمـراض غيــر الســارية والتــي تشــمل علــى
(أم ـراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســرطان

 الدول ذات الدخل المتوسط /األعلى (.)58%-الدول ذات الدخل المرتفع (.)40%

والداء السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة)

والمجتمــع الخليجــي يقــع فــي بــؤرة التأثيــر

قــد أصبحــت تشــكل خط ـ ار يهــدد الصحــة ،لكونهــا

العالمــي مــن ج ـراء هــذه الجائحــة ،ويؤكــد علــى

المتســبب الرئيــس للوفــاة فــي دول المجلــس.

ذلــك العديــد مــن الد ارســات العلميــة وفــي مقدمتهــا

وعلــى المســتوى الدولــي فــإن هــذه األم ـراض

المجــرى فــي كل مــن ســلطنة
المســح الوطنــي
ُ

ومضاعفاتهــا تشــكل عبئ ـاً اقتصادي ـاً علــى الــدول
وعلــى النظــم الصحيــة نتيجــة ارتفــاع كلفــة عالجهــا

ُعمــان والمملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة

البحريــن ودولــة الكويــت طبق ـاً لبرنامــج «مقاربــة

وتأثيرهــا الســلبي علــى انتاجيــة الفــرد ممــا يؤثــر

النهــج المتــدرج» ،..ويمكــن ترجمــة نتائــج عوامــل

ســلباً علــى تقــدم المجتمعــات فــي هــذه الــدول.

الخطــورة لهــذه المجموعــة مــن األمـراض فــي دول

وهي تمثل أحد أهم األســباب الرئيســة المؤدية
للوفاة لمن هم دون الستين عاماً وبنسبة ()29%
فــي الــدول ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط
مقارنــة بنســبة ( )13%للــدول ذات الدخــل
المرتفــع ،باإلضافــة إلــى تنامــي هــذه المجموعــة
مــن األم ـراض فــي الــدول ذات الم ـوارد المحــدودة

المجلــس علــى ضــوء ذلــك علــى النحــو التالــي:
داء السكري

()%24 -12.3

ارتفاع ضغط الدم

()%40 -21

ارتفاع الدهون بالدم
(كوليسترول)

()%40.6 - 19.3

آفة التدخين

()%23 -13

الســكري أكثــر مــن ( )80%مــن أســباب الوفــاة،

السمنة والبدانة

وحوالــي ( )90%مــن األم ـراض التنفســية

()%80 -53.6

تراجع النشاط البدني

()%81 -34

التقديريــة المتوقعــة مــن ازديــاد حــاالت الســرطان

معدل اإلصابة بالسرطان
لكل ( )100.000نسمة

(*)158.5 -72.5

حيــث تتصــدر األم ـراض القلبيــة والوعائيــة وداء

المزمنــة ،..واألشــد خطــورة مــن ذلــك هــو النســبة
فــي عــام ( )2030مقارنــة بعــام ( )2008وعلــى
النحــو التالــي:
 الدول ذات الدخل المنخفض (.)82% الــدول ذات الدخــل المتوســط  /األدنــى( . )7 0 %

(حسب تقرير معدالت اإلصابة بمرض السرطان في دول
المجلس خالل الفترة 1998م 2007 /م).

وعليــه بــات ل ازمــا علــى دول المجلــس لمواجهــة
هــذه األم ـراض ومضاعفاتهــا أن تضــع خطــة
خليجيــة شــاملة تتوافــق مــع التوجهــات واألهــداف

االســتراتيجية العالميــة لمكافحــة األم ـراض غيــر
الســارية،

وتلبــي االلت ـزام باإلعــان السياســي

الصــادر عــن األمــم المتحــدة فــي ســبتمبر 2011م
والــذي يؤكــد علــى التـزام الحكومــات بوضــع خطــط
وطنيــة لمواجهــة هــذه األمـراض ،ولتحقيــق الهــدف
الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العالميــة وهــو
تخفيــض نســبة الوفيــات فــي العالــم مــن األمـراض
غيــر المعديــة (أمـراض القلــب واالوعيــة الدمويــة،
الســرطان ،الســكري وام ـراض الجهــاز التنفســي
المزمنــة) بنســبة  25%عــن النســبة الحاليــة بيــن
البالغين (العمر  70 – 30ســنة) خالل ال 15
ســنة القادمــة.
وتفعي ـاً للفق ـرة (ثالثــا) مــن الق ـرار رقــم ()1

للمؤتمــر ( )75المنعقــد فــي جنيــف (رجــب
1434ه ـ  /مايــو 2013م) تــم تحديــث الخطــة
الخليجيــة الموحــدة الصــادرة فــي وثيقــة المنامــة
والتــي تــم تبنيهــا مــن المجلــس األعلــى لمجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي دورتــه الثانيــة
والثالثيــن فــي ديســمبر 2011م .حيــث أشــار
الق ـرار إلــى :
 )1تبنــي وثيقــة المنامــة لمكافحــة األم ـراض
غيــر المعديــة (الخطــة الخليجيــة لمكافحــة
األم ـراض غيــر المعديــة (2020/2010م)
المعتمــدة مــن قبــل المؤتمــر الســبعين لمجلــس
وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ،المنعقد
فــي الدوحــة فــي 1432 /2/20ه ـ الموافــق
2011/2/3م.
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 )2توجيــه وزرات الصحــة بــدول المجلــس بوضــع

وتــم اعتمــاد مســميات لألهــداف االســتراتيجية

المعــدل االجمالــي للوفيــات المبك ـرة الناجمــة عــن

خطــط تنفيذيــة لهــذه الخطــة االســتراتيجية،

(الســبعة) كمــا هــي واردة فــي الخطــة المعتمــدة

األم ـراض القلبيــة الوعائيــة و الســرطان و داء

للتصــدي لهــذه األم ـراض بمــا يكفــل توفيــر

الســابقة ..وتــم تحديــث كل هــدف اســتراتيجي

الســكري و أمـراض الجهــاز التنفســي المزمنــة بيــن

العــاج الــازم إو�يجــاد ب ارمــج مدروســة للوقايــة

بإضافــة الغايــات والمؤش ـرات المعتمــدة مــن قبــل

البالغيــن (العمــر  70 –30ســنة ) خــال 15

مــن مخاطرهــا وتوعيــة المجتمــع بهــدف

خفــض معــدالت اإلصابــة بهــا.

منظمــة الصحــة العالميــة (مايــو  .)2013وكذلــك
مراجعــة شــاملة لــكل االســتراتيجيات وآليــات

 )3توفيــر الميزانيــات الالزمــة لدعــم وزرات

التطبيــق ومؤشـرات آليــات التطبيــق (أمــا باإلضافة

الصحــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج

أو التعديــل أو الحــذف) بمــا يتناســب مــع الغايــات

العربيــة للتصــدي لألم ـراض غيــر المعديــة.

والمؤش ـرات الجديــدة).

ســنة القادمــة.
المؤشر:
*احتمــال الوفــاة غيــر المشــروط فــي ســن يت ـراوح
بيــن  30و 70عامــا بســبب األم ـراض القلبيــة
الوعائيــة والســرطان وداء الســكري وأم ـراض

 )4علــى وزرات الصحــة والجهــات ذات العالقــة

ويعــد اإلطــار العــام «للخطــة الخليجيــة للوقايــة

بــدول المجلــس ،التعــاون والتكامــل فيمــا بينهــا

مــن األمـراض غيــر الســارية ومكافحتهــا (-2014

فــي الب ارمــج العالجيــة والوقائيــة فيمــا يخــص

 »)2025ويتضمــن :األهــداف االســتراتيجية

األم ـراض غيــر المعديــة ،إليجــاد أفضــل

والغايــات والمؤش ـرات – (منهــاج موحــد) لــكل

وأنجــح الســبل لخدمــة مواطنــي دول مجلــس

الــدول األعضــاء  ..أمــا بنــود :االســتراتيجيات

األهداف االستراتيجية:

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

وآليــات التطبيــق ومؤشـرات آليــات التطبيــق فلقــد تم

الهــدف  :1الوقايــة األوليــة مــن األم ـراض غيــر

 )5الرفــع للمجلــس األعلــى بالتقــدم المحــرز فــي

وضعهــا فــي كل هــدف اســتراتيجي تحــت مســمى

هــذا الصــدد فــي اجتماعاتــه القادمــة.

(خطــة التنفيــذ اإلسترشــادية) وهــي (اختياريــة)

وقد تم تحديث الخطة طبقاً للمحاور التالية:

وتمثــل مجموعــة مــن الخيــارات اإلسترشــادية

 )1مؤش ـرات منظمــة الصحــة العالميــة بعــد
اعتمادهــا فــي مايــو .2013
 )2مــا ورد فــي «إعــان الريــاض» مــن أطــر
عامــة قابلــة للتطبيــق.
 )3توصيــات وآليــات الهيئــة االستشــارية للمجلــس
األعلــى لــدول مجلــس التعــاون ،وطبق ـاً
لإلج ـراءات المقترحــة مــن قبــل اللجنــة
الخليجيــة المختصــة بشــأنها.
 )4مــا ورد فــي «إعــان الكويــت» للوقايــة مــن
و مكافحــة األم ـراض غيــر الســارية وعوامــل
اإلختطــار.
حيــث تــم تحديــث شــامل لــكل مــن (الرؤيــة
والرســالة) بمــا يتناســب مــع المرحلــة الحاليــة
ويتواكــب مــع التوجهــات المســتقبلية اإلقليميــة
والعالميــة والطموحــات الخليجيــة ،..كمــا تــم
تحديــد (الهــدف الرئيســي بعيــد المــدى) للخطــة.

توضــع ضمــن الخطــط الوطنيــة وحســب متطلبــات
إو�مكانيــات وقــدرات كل دولــة علــى حــدة.
الرؤية

مجتمــع خليجــي خـ ٍ
ـال مــن عــبء األم ـراض
غيــر الســارية الــذي يمكــن تجنبهــا.
الرسالة
خفــض عــبء الوفيــات والم ارضــة والعجــز
نتيجــة لألمـراض غيــر الســارية وعوامــل االختطــار
المؤديــة لهــا مــن خــال الشـراكة الفاعلــة بيــن كافــة
القطاعــات علــى المســتوى الوطنــي والخليجــي
للوصــول إلــى أعلــى معاييــر الصحــة واإلنتاجيــة
التــي يمكــن بلوغهــا فــي جميــع الفئــات مــن اجــل
تحقيــق الرفاهيــة والتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
وجــودة الحيــاة .
الهدف الرئيس بعيد المدى
تحقيــق انخفــاض نســبي بمقــدار  %25فــي

الجهــاز التنفســي المزمنــة.
*معــدل اإلصابــة بالســرطان حســب نــوع الســرطان
لــكل  100000مــن الســكان

الســارية
الهدف  :2الوقايــة الثانويــة مــن األم ـراض غيــر
الســارية
الهدف  :3تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة
بمســتوياتها الثالثــة المقدمــة لمرضــى
األم ـراض غيــر الســارية ومضاعفاتهــا
الهدف  :4إج ـراء وتدعيــم وســائل البحــوث
والد ارســات الخاصــة باألمـراض غيــر
الســارية
الهدف  :5تمكيــن المرضــى المصابيــن و أســرهم
مــن المشــاركة فــي الخدمــات المقدمــة
ومراقبــة جودتهــا
الهدف  :6الش ـراكة

المجتمعيــة

لمكافحــة

األم ـراض غيــر الســارية
الهدف  :7تدعيــم وســائل المراقبــة والمتابعــة
والتقييــم الخاصــة باألم ـراض غيــر
الســارية
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الهدف االستراتيجي األول
الوقاية األولية من األمراض غير السارية
المؤشر

الغايات
عدم زيادة معدل فرط الوزن والسمنة

معدل انتشار فرط الوزن والسمنة بين المراهقين

معــدل االنتشــار الموحــد حســب الســن لفــرط الــوزن والســمنة بيــن األشــخاص البالغيــن مــن العمــر 18

(ويعـ َّـرف فــرط الــوزن بأنــه منســب كتلــة الجســم (  )BMIالــذي يعــادل أو يزيــد علــى 25
عامـاً أو أكثــر ُ
عرف الســمنة بأنها منســب كتلة الجســم الذي يعادل أو يزيد على  30كيلوغرام/
كيلوغرام/م 2في حين تُ َّ

م ،2وفــي حالــة المراهقيــن يحــدد ذلــك المعـ َّـرف وفقـاً لمعاييــر المنظمــة المرجعيــة للنمــو).
عدم زيادة معدل انتشار داء السكري

معدل االنتشــار الموحد حســب الســن الرتفاع مســتوى الغلوكوز/الســكر في الدم بين األشــخاص البالغين

(ويعـ َّـرف بأنــه مســتوى الغلوكــوز فــي بالزمــا الــدم علــى الريــق البالــغ 7
مــن العمــر  18عام ـاً أو أكثــر ُ
مليمول/لتــر ( 126مليغرام/ديســيلتر) أو أكثــر ،أو تعاطــي األدويــة لعــاج ارتفــاع مســتوى الغلكــوز فــي
الــدم ).

تحقيــق انخفــاض نســبي بمقــدار  %10فــي معــدل انتشــار نقــص النشــاط البدنــي بيــن المراهقيــن ،ويعـ َّـرف بأنــه مزاولــة أقــل مــن  60دقيقــة مــن النشــاط
معــدل االنتشــار الحالــي لنقــص النشــاط البدنــي الــذي يتـراوح بيــن االعتــدال والشــدة يوميـاً.
() physical inactivity

معــدل االنتشــار الموحــد حســب الســن للكبــار قليلــي النشــاط البدنــي البالغيــن مــن العمــر  18عام ـاً أو
(ويعـ َّـرف بأنــه مزاولــة أقــل مــن  150دقيقــة مــن النشــاط المعتــدل فــي االســبوع أو  75دقيقــة مــن
أكثــر ُ

النشــاط المفــرط أســبوعيا أو مزيــج األثنيــن ).

تحقيــق انخفــاض نســبي بمقــدار  %30فــي معدل االنتشار الحالي الموحد التبغ بين المراهقين.

معــدل االنتشــار الحالــي لتعاطــي التبــغ بيــن معدل االنتشار الحالي الموحد لتعاطي التبغ بين البالغين  18سنة أو أكثر

األف ـراد البالغيــن مــن العمــر  15ســنة أو أكثــر

تحقيــق انخفــاض نســبي بمقــدار  %25فــي معــدل االنتشــار الموحــد حســب الســن الرتفــاع ضغــط الــدم بيــن الكبــار البالغيــن مــن العمــر  18عام ـاً
(ويعـ َّـرف بأنــه ضغــط الــدم االنقباضــي البالــغ  140مليمتــر زئبــق أو أكثــر و/أو ضغــط الــدم
معــدل انتشــار ارتفــاع ضغــط الــدم
أو أكثــر ُ
االنبســاطي البالــغ  90مليمتــر زئبــق أو أكثــر) ،وضغــط الــدم االنقباضــي المتوســط.
تحقيــق انخفــاض نســبي بمقــدار  %30فــي متوســط تنــاول الملــح (كلوريــد الصوديــوم) الموحــد حســب الســن فــي اليــوم لــدى فئــات الســكان البالغيــن
متوســط تنــاول الســكان مــن الملح/الصوديــوم مــن العمــر  18عام ـاً أو أكثــر* .
خفض معدل تناول الدهون

متوســط نســبة األحمــاض الدهنيــة المشــبَّعة إلــى إجمالــي مدخــول الطاقــة الموحــد حســب الســن فــي

األشــخاص البالغيــن مــن العمــر  18عام ـاً أو أكثــر.

معــدل االنتشــار الموحــد حســب الســن الرتفــاع مســتوى الكولســترول الكلــي بيــن األشــخاص البالغيــن

المعـ َّـرف بأنــه مســتوى الكولســترول الكلــي البالــغ 5مليمول/لتــر أو
مــن العمــر  18عام ـاً أو أكثــر (و ُ
190مليغرام/ديســيلتر أو أكثــر) ،ومتوســط تركيــز الكولســترول الكلــي.
رفــع معــدل اســتهالك حصــص الخضــروات معــدل االنتشــار الموحــد حســب الســن لألشــخاص (البالغيــن مــن العمــر  18عام ـاً أو أكثــر) الذيــن
يســتهلكون يومي ـاً أقــل مــن خمــس حصــص إجمالي ـاً (400غ ـرام) مــن الفواكــه والخضــروات.
للفــرد
الوقاية من السرطان

نسبة األطفال في عمر السنة ممن تم تطعيمهم بثالث جرعات من تطعيم التهاب الكبد الوبائي (ب)
توفر تطعيم  HPVإذا كان ذو جدوى اقتصادية بحسب السياسات الوطنية
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خطة التنفيذ االسترشادية
االستراتيجيات

آليات التطبيق

 -1-1رفــع الوعــي الصحــي حــول  -1-1-1تنفيــذ ب ارمــج وحمــات توعويــة ميدانيــة
إو�عالميــة حــول عوامــل االختطــار ووســائل

عوامــل االختطــار المؤديــة لإلصابــة

تجنبهـ�ا.

باألم ـراض غيــر الســارية.

مؤشرات آليات التطبيق
•نســبة مــا تــم تطبيقــه فعــا مــن الب ارمــج إلــى مــا
خطــط لــه.

• وجود منهج شــامل للتوعية بعوامل االختطار
واألم ـراض غيــر الســارية فــي جميــع الم ارحــل

الد ارســية.
 -2-1تعزيــز التغذيــة الصحيــة وممارســة  -1-2-1وضــع وتطبيــق اإلســتراتيجية الوطنيــة

•اعتمــاد وثيقــة اإلســتراتيجية الوطنيــة حــول

(علــى ضــوء إســتراتيجية منظمــة لصحــة

•اعتمــاد حصــص النشــاط البدنــي األســبوعية

حــول الغــذاء والنشــاط البدنــي والصحــة

النشــاط البدنــي بيــن مختلــف فئــات

المجتمــع.

-2-2-1

العالميــة).

فــي جميــع الم ارحــل الد ارســية.

إدراج النشــاط البدنــي وتكثيفــه كمــادة

• عدد الحمالت السنوية للتشجيع على النشاط

 -3-2-1تنفيــذ حمــات لتشــجيع ممارســة رياضــة

•عــدد المضاميىــر الموجــودة لــكل 100000

 -4-2-1تشجيع إنشاء المزيد من مضامير المشي

•عــدد الحدائــق المتوف ـرة لــكل  100000مــن

أساســية

فــي المــدارس.

المشــي فــي المجتمــع.

والحدائــق العامــة ضمــن مســافة معقولــة مــن

-5-2-1

القاطنيــن فــي المنطقــة.

تحســين نوعيــة األغذيــة المقدمــة فــي

المقاصــف

المدرســية.

 -3-1ســن التش ـريعات التــي تعمــل علــى  -1-3-1وضــع مقتــرح التشـريعات التــي تعمــل علــى
خفــض عوامــل اإلختطــار

الغــذاء والنشــاط البدنــي والصحــة.

خفــض عوامــل االختطــار ،..مثــل:

•قوانيــن توســيم األغذيــة والمشــروبات والملــح
والدهــون المشــبعه والمتحولــة

•اإلعالن عن الوجبات السريعة
•وقوانين مكافحة التبغ،
•قوانين الصحة العامة

•اعتمــاد سياســات وطنيــة تحــد مــن اســتهالك

األحمــاض الدهنيــة المشــبَّعة وتنهــي فعلي ـاً
اســتخدام الزيــوت النباتيــة المهدرجــة جزئي ـاً

فــي اإلمــدادات الغذائيــة ،حســب االقتضــاء

فــي إطــار الســياق الوطنــي والب ارمــج الوطنيــة.

•وضــع سياســات للحــد مــن تأثــر األطفــال
بتســويق األغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة
الحاويــة علــى نســبة عاليــة مــن الدهــون
المشــبَّعة أو الســكريات الح ـرة أو الملــح.

البدنــي في المجتمع.

شــخص

الســكان

• نســبة المــدارس التــي تقــدم أطعمــة صحيــة فــي
المقاصف.

•عــدد التش ـريعات المفعلــة التــي تعمــل علــى
مكافحــة عوامــل اإلختطــار.

• وجود قانون وطني للصحة العامة
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الهدف االستراتيجي الثاني
الوقاية الثانوية من األمراض غير السارية
الغايات:
الكشف المبكر عن عوامل االختطار واألمراض غير السارية.
المؤشرات:
نسبة األفراد الذين تم مسحهم للكشف عن عوامل االختطار لديهم من الفئات المستهدفة.
خطة التنفيذ االسترشادية
االستراتيجيات

مؤشرات آليات التطبيق

آليات التطبيق

 -1-2الكشــف المبكــر عــن األم ـراض غيــر الســارية  -1-1-2تعزيــز دور الرعايــة الصحيــة االوليــة فــي الكشــف
المبكــر.
وعوامــل االختطــار بيــن الفئــات ذوي االختطــار
العالــي (تحــدد الفئــات ذوي االختطــار العالــي  -2-1-2تنفيــذ برنامــج شــامل ومتكامــل للكشــف المبكــر
عــن األم ـراض المزمنــة وعوامــل االختطــار فــي
لــكل دولــة).
الرعايــة الصحيــة االوليــة (يتــرك لــكل دولــة
تحدي��ده ( opportunistic screening or
.)systematic screening

•وجود برنامج متكامل للكشف
المبكــر فــي الرعايــة االولية .
•نســبة الم اركــز الصحيــة التــي
بهــا عيــادات للكشــف المبكــر
•نســبة االشــخاص الذيــن اتــم
اكتشــاف عوامــل االختطــار
لديهــم مــن الفئــة المســتهدفة

الهدف االستراتيجي الثالث :تحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها الثالثة المقدمة لمرضى األمراض غير السارية ومضاعفاتها
الغايات

المؤشرات

 -1-3إتاحــة التقنيــات الحديثــة واألدويــة األساســية الميســورة

نســبة م اركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي القطــاع العــام والخــاص التــي تتوفــر بهــا

التكلفــة بمــا فــي ذلــك األدويــة الجنيســة ،الضروريــة
لعــاج األم ـراض غيرالســارية الرئيســية ،بنســبة %80

األدويــة األساســية والتكنولوجــي*.

فــي منشــآت القطــاع العــام والخــاص علــى حــد س ـواء

 -2-3حصــول  %50علــى األقــل مــن األشــخاص المســتحقين

(المعرفــون بأنهــم األشــخاص البالغــون مــن العمــر 40
نســبة األشــخاص المســتحقين
َّ

الدماغيــة علــى األدويــة والمشــورة الطبيــة (بمــا فــي ذلــك

أكثــر علــى مــدى عشــر ســنوات ،بمــا فــي ذلــك المصابــون باألم ـراض القلبيــة الوعائيــة

للعــاج باألدويــة للوقايــة مــن النوبــات القلبيــة والســكتات
ضبــط ســكر الــدم)

 -3-3إيجــاد وتحديــث أدلــة العمــل

عامـاً أو أكثــر المعرضــون لخطــر اإلصابــة باألمـراض القلبيــة الوعائيــة بنســبة  %30أو
بالفعــل) الذيــن يحصلــون علــى العــاج والمشــورة الطبيــة (بمــا فــي ذلــك ضبــط ســكر الــدم)

للوقايــة مــن النوبــات القلبيــة والســكتات الدماغيــة.
اإلرشــادية للعامليــن

الصحييــن فــي مجــال مكافحــة األمـراض غيــر الســارية

وجــود دالئــل إرشــادية وطنيــة محدثــة للممارســة اإلكلينيكيــة لألم ـراض غيــر الســارية

مبنيــة علــى األدلــة والبراهيــن.

بشـ�كل دوري.

 -4-3مدى تطبيق الدالئل اإلرشادية بحسب المؤشرات.

نســبة األطبــاء المطبقيــن للدالئــل اإلرشــادية مــن العامليــن فــي مجــال عــاج األم ـراض

 -5-3ســن سياســة واضحة لنظام اإلحالة من الرعاية األولية

وجود نظام إحالة مفعل بين الرعاية األولية والثانوية.

إلــى الرعايــة الثانويــة والتخصصية.

غيــر الســارية
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األدوية األساسية تشمل على األقل:

aspirin, a statin, an angiotensin converting enzyme inhibitor, thiazide diuretic, a long acting calcium channel
blocker, metformin, insulin, a bronchodilator and a steroid inhalant
التكنولوجيا األساسية تشمل على األقل:

blood pressure measurement device, a weighing scale, height measuring equipment, blood sugar and blood
cholesterol measurement devices with strips and urine strips for albumin assay
الخطة التنفيذية االسترشادية
اإلستراتيجيات

آليات التطبيق

 -1-3تطويــر البنيــة التحتيــة لم اركــز الرعايــة -1-1-3
الصحيــة األوليــة لجعلهــا أكثــر مالئمــة
لعـلاج األمـ�راض غيـ�ر السـ�ارية
-2-1-3

مؤشرات آليات التطبيق

اســتحداث (أو اســتكمال) عيــادات
عــاج األم ـراض غيــر الســارية فــي
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة .
فتــح عيــادات للمســاعدة علــى اإلقــاع
عــن التدخيــن.
توفيــر الخدمــات التشــخيصية والمخبريــة
لم اركـ�ز الرعايـ�ة الصحيـ�ة األوليـ�ة.
توفيــر األدويــة الالزمــة لعــاج األمـراض
غيــر الســارية فــي جميــع م اركــز الرعايــة
الصحيــة األوليــة.

•نســبة الم اركــز الصحيــة فــي الرعايــة الصحيــة
األوليــة التــي بهــا عيــادات األم ـراض غيــر
الســارية.
•عــدد عيــادات للمســاعدة علــى اإلقــاع عــن
التدخيــن.
•عــدد الم اركــز الصحيــة األوليــة التــي تتوفــر
بهــا أو لديهــا آليــات للحصــول علــى الخدمــات
التشــخيصية.
•وجــود ق ـرار إداري/سياســي بتوفيــر األدويــة
األساســية لعــاج األم ـراض غيــر الســارية
حســب األدلة اإلرشــادية المعتمدة في المراكز
الصحيــة األوليــة.
•نســبة الم اركــز الصحيــة األوليــة المتوف ـرة فيهــا
األدويــة األساســية حســب األدلــة اإلرشــادية
المعتمــدة لعــاج األم ـراض غيــر الســارية.

 -2-3توفيــر الك ـوادر البش ـرية المؤهلــة فــي  -1-2-3اســتكمال الفريــق الصحــي لعــاج
األم ـراض غيــر الســارية فــي الرعايــة
مجــال مكافحــة األم ـراض غيــر الســارية
األوليــة والثانويــة.

•نس��بة
بفريــق
•نس��بة
بفريــق

م ارك��ز الصحي��ة األولية,المســتكملة
صحــي (المؤهــل ).
م ارك��ز الصحيـ�ة الثانوي��ة ,المســتكملة
صحــي (المؤهــل).

 -3-3رفــع كفــاءة العامليــن الصحييــن فــي  -2-3-3اســتحداث ب ارمــج تدريبيــة فــي مجــال
رعايــة ومكافحــة األمـراض غيــر الســارية
الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي مجــال
لـ�كل العامليـ�ن الصحييـ�ن.
مكافحــة األم ـراض غيــر الســارية

•نســبة المتدربين ســنويا من إجمالي المســتهدف
لجميــع الفئــات الصحيــة فــي الرعايــة األوليــة.
•نســبة المتدربين ســنويا من إجمالي المســتهدف
لجميــع الفئــات الصحيــة فــي الرعايــة الثانويــة.

إنشــاء وحــدات الــداء الســكري فــي
المرجعيــة.
المستشــفيات
إنشــاء م اركــز تخصصيــة فــي مجــال
عــاج األم ـراض القلبيــة والوعائيــة
ومضاعفاتهــا وتأهيــل المرضــى.
إنشــاء م اركــز لمعالجــة الســرطان فــي
المستشــفيات المرجعيــة.
وجــود خدمــات أو م اركــز لتقديــم العــاج
التلطيفــي لمــرض الســرطان.

•نســبة المستشــفيات المرجعيــة التــي بهــا وحــدات
متكاملــة لرعايــة مرضــى الــداء الســكري.
•وجــود م اركــز تخصصيــه لعــاج األم ـراض
القلبيــة بحســب المعاييــر الدوليــة.
•وجــود مركــز ( وحــدة ) لعــاج الســرطان
فــي المستشــفيات المرجعيــة بحســب المعاييــر
الدوليــة.
•وجــود الخدمــات او م اركــز لتقديــم العــاج
التلطيفــي لمرضــى الســرطان بحســب المعاييــر
الدوليــة.
•نســبة اســتهالك المورفيــن أو مــا يعادلــه مــن
األدويــة المســكنة القويــة لــكل وفــاة مــن الســرطان

-3-1-3
-4-1-3

 -4-3تطويــر خدمــات الرعايــة الثانويــة -1-4-3
والتخصصيــة فــي مجــال عــاج
األم ـراض غيــر الســارية
-2-4-3
-3-4-3
-4-4-3
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الهدف االستراتيجي الرابع
إجراء وتدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة باألمراض غير السارية ومضاعفاتها
الغايات:
تعزيز دراسات وبحوث النظم الصحية الوطنية المتعلقة باألمراض غيرالسارية
المؤشرات:
عدد دراسات وبحوث النظم الصحية الوطنية المتعلقة باألمراض غيرالسارية
الخطة التنفيذية االسترشادية
اإلستراتيجيات

آليات التطبيق

 -1-4د ارســة عــبء الم ارضــة وعوامــل االختطــار
لألمـ�راض غيـ�ر السـ�ارية بشـ�كل دوري.

 -1-1-4إجراء البحوث والمسوحات مثل:
•إج ـراء المســح الوطنــي لألم ـراض
غيــر الســارية وعوامــل االختطــار
كل خمــس ســنوات.
•دراسة العبء االقتصادي للسكري.
•البحوث المتعلقة بالتبغ
•البحوث المتعلقة بالتغذية
•بحوث أنماط الحياة

مؤشرات آليات التطبيق
•إعالن نتائج المسح في الفترة المحددة.
•إعــان نتائــج د ارســة العــبء االقتصــادي
للســكري.
•وجــود دالئــل ارشــادية وطنيــة مبنيــة علــى
بحــوث النظــم الصحيــة
•عــدد الق ـ اررات المبنيــة علــى بحــوث النظــم
الصحيــة الوطنيــة
•ع��دد الب ارم��ج التداخلي��ة المبني��ة  ( �inter
)ventional programsعلــى بحــوث
النظــم الصحيــة

الهدف االستراتيجي الخامس
تمكين المرضى المصابين وأسرهم للمساهمة في التحكم في األمراض غير السارية ومضاعفاتها
الغايات:
إشراك المرضى وأسرهم في تحمل مسؤولية تدبير حالته الصحية
المؤشرات:
نسبة المرضى المتمكنين من التحكم في األمراض غير السارية من جملة المترددين على الخدمات الصحية
الخطة التنفيذية اإلسترشادية
اإلستراتيجيات

آليات التطبيق

 -1-5إش ـراك المصابيــن باألم ـراض غيــر
الســارية وأســرهم فــي تحمــل مســؤوليات
العـلاج والوقايـ�ة مـ�ن المضاعفـ�ات
 -2-5توفيــر الدعــم والرعايــة الالزمــة
للمصابيــن وأســرهم باألم ـراض غيــر
الســارية
 -3-5توفــر االحتياجــات التشــخيصية
والعالجي��ة والتأهيليـ�ة الالزمـ�ة للمرضــى
المصابيــن باألم ـراض غيــر الســارية

 -1-1-5تدريب المرضى على العناية الذاتية.
 -1-2-5تنفيــذ ب ارمــج تثقيفيــة فرديــة وجماعيــة
للمصابيــن وأســرهم ضمــن خدمــات
الرعايـ�ة األوليـ�ة.
 -1-3-5توفــر االحتياجــات التشــخيصية
والعالجي��ة والتأهيلي��ة الالزم��ة .

مؤشرات آليات التطبيق
•نســبة المرضــى اللذيــن تــم تدريبهــم علــى العناية
الذاتية من المســجلين.
•عــدد الب ارمــج التثقيفيــة المنفــذة ســنويا (ب ارمــج
توعيــه – العنايــة المنزليــة -تدريــب المرضــى).
مــن
المســتفيدين
المرضــى
•نســبة
األجهزةالتشــخيصية والعالجيــة والتأهيليــة.
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الهدف االستراتيجي السادس
تفعيل الشراكة المجتمعية لمكافحة األمراض غير السارية

الغايات:
تفعيــل الشـراكة مــع المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي تحمــل المســؤولية الوطنيــة لمجابهــة األمـراض غيــر
السارية
المؤشرات:
إنشاء مجلس وطني  /لجنة وطنية متعدد القطاعات لتعزيز الصحة ومكافحة األمراض غير السارية.
الخطة التنفيذية االسترشادية
اإلستراتيجيات

آليات التطبيق

 -1-6إش ـراك الجهــات الحكوميــة والمجتمــع

 -1-2-6وضــع ب ارمــج وأنشــطة مشــتركة بيــن

المدنــي والقطــاع الخــاص فــي مكافحــة

األم ـراض غيــر الســارية

الجهــات ذات العالقــة.

مؤشرات آليات التطبيق
•نســبة الب ارمــج واألنشــطة المنفــذة ضمــن
الش ـراكة مــع المؤسســات األخــرى مــن ضمــن
الب ارمــج واألنشــطة المنفــذة

الهدف االستراتيجي السابع
تدعيم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم الخاصة باألمراض غير السارية
الغايات:
1وجود نظام وطني وقاعدة بيانات للرصد ومتابعة وتقييم متطور قائم على معايير الجودة لألمراض غير السارية.2تطبيق معايير الجودة.3إنشاء شبكة معلوماتية خليجية للترصد لألمراض غير السارية.المؤشرات:
-1

وجود نظام ترصد وبائي لألمراض غير السارية.

-2

نسبة المراكز الصحية المطبقة للدالئل اإلرشادية المعيارية لعالج األمراض غير السارية.

-3

وجود إحصائية خليجية لألمراض غير السارية.

الخطة التنفيذية اإلسترشادية
اإلستراتيجيات

آليات التطبيق

مؤشرات آليات التطبيق

 -1-7إيجــاد قاعــدة بيانــات شــاملة تمكــن  -1-1-7إيجــاد وتطبيــق نظــام معلوماتــي لجمــع
البيانــات الخاصــة بــكل مؤسســة صحيــة
القائميـ�ن علـ�ى الب ارمـ�ج مـ�ن تقييمهـ�ا.
حــول عوامــل اإلختطــار واألم ـراض
غيــر الســارية.

•إنشــاء نظــام ترصــد وبائــي وطنــي لألم ـراض
غيــر الســارية.

 -2-7التقييــم الســنوي لمؤش ـرات األداء  -1-2-7وضــع آليــة للتقييــم الســنوي إو�ج ـراءه
بصفــة دوريــة.
الخاصــة بمكافحــة األم ـراض غيــر
الســارية.

•وجــود مؤش ـرات التقييــم فــي اإلحصــاءات
ا لســنوية .
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مؤشرات متابعة تنفيذ خطة العمل الخليجية من أجل الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
()2025-2014

1

عــدد الــدول التــي لديهــا سياســة أو اســتراتيجية أو خطــة عمــل وطنيــة مطبقــة متعــددة القطاعــات بشــأن األمـراض غيــر الســارية تشــمل عــدة أمـراض
غيــر ســارية وعوامــل خطــر مشــتركة بمــا يتســق مــع الخطــة الخليحيــة للوقايــة مــن األمـراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 2025-2014

2

عدد الدول التي لديها مجلس أو لجنة وطنية متعددة القطاعات للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

3

عدد الدول التي لديها وحدة /شعبة /إدارة عاملة بشأن األمراض غير السارية داخل و ازرة الصحة أو ما يعادلها

4

عدد الدول التي لديها سياسة أو استراتيجية أو خطة عمل مطبقة للحد من النظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني
أ) حظ اًر كامالً على التدخين في األماكن العامة المغلقة

5

عدد الدول التي نفذت:

6
7

بالبينات للتدبير العالجي لألمراض غير السارية الرئيسية
عدد الدول التي لديها مبادئ توجيهية /بروتوكوالت /معايير وطنية معتمدة ومسندة ّ

عدد الدول التي لديها سياسة وخطة عمل وطنية مطبقة بشأن البحوث المتعلقة باألمراض غير السارية ،بما في ذلك البحوث المجتمعية

8

عــدد الــدول التــي لديهــا ُنظــم لترصــد ورصــد األمـراض غيــر الســارية تتيــح تقديــم التقاريــر علــى أســاس الغايــات التســع العالميــة االختياريــة الخاصــة
باألمـراض غيــر الســارية

9

عدد الدول التي لديها نظام احالة فعال

10

عدد الدول التي لديها تشريعات للحد من عوامل االختطار الرئيسية

11

عدد الدول التي تدمج برامج الكشف المبكر في الرعاية الصحية األولية

12

عدد الدول التي توفر األدوية األساسية والتكنولوجيا

13

عدد الدول التي لديها ميزانية مخصصة للتصدي لألمراض غير السارية

ب) حظ اًر كامالً على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته

تم تحديث هذه الخطة من قبل المشاركين في اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة األمراض غير السارية
مملكة البحرين  7-6محرم 1435ه الموافق  11-10نوفمبر 2013م
االسم

الرقم
1

أ .د .توفيق بن أحمد خوجه

الدولة

المسمى الوظيفي

المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المكتب التنفيذي

2

د .مريم عذبي الجالهمة

الوكيل المساعد للرعاية األولية والصحة العامة  -عضو الهيئة التنفيذية

مملكة البحرين

3

د .منى الكواري

مدير الرعاية الصحية األولية /و ازرة الصحة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

4

د .عبدالحسين العجمي

رئيس وحدة مكافحة األمراض غير المعدية

مملكة البحرين

5

د .محمد يحيي صعيدي

مدير عام إدارة العامة لمكافحة األمراض الوراثية والمزمنة

المملكة العربية السعودية

6

د .زاهر بن أحمد العنقودي

رئيس قسم مكافحة األمراض غير المعدية

سلطنة عمان

7

د .العنود محمد آل ثاني

مدير تعزيز الصحة واألمراض غير االنتقالية

دولة قطر

8

د .رحاب عبداهلل الوطيان

مدير إدارة الرعاية الصحية األولية

دولة الكويت

9

د .حاتم أبو حاتم

مدير عام برنامج مكافحة األمراض غير المعدية

الجمهورية اليمنية

10

د .أمل عبدالرحمن الجودر

مدير إدارة تعزيز الصحة

مملكة البحرين

11

د .مريم إبراهيم الهرمس الهاجري

مدير إدارة الصحة العامة

مملكة البحرين

12

د .عواطف شرف

استشاري تطوير خدمات الرعاية الصحية األولية

مملكة البحرين

13

د .نادية غريب

رئيس قسم التغذية

مملكة البحرين

14

د .إيمان أحمد حاجي

رئيس خدمات الصحة المدرسية

مملكة البحرين

15

د .مها المقلة

طبيب استشاري صحة عامة

مملكة البحرين

16

د .عبدالرحمن كامل الهبراوي

رئيس الشئون الفنية بالمكتب التنفيذي

المكتب التنفيذي
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إعـــــــالن
حقوق اإلنسان لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

إن الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون لــدول

وتأكيــداً والت ازم ـاً بمــا ورد فــي ميثــاق األمــم

المتحــدة ،واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان،

الخليــج العربية.
انطالق ـاً مــن إيمانهــا العميــق بك ارمــة اإلنســان
واحترامهــا لحقوقــه والتزامهــا بحمايتهــا التــي كفلتهــا
الش ـريعة اإلســامية والتــي تعتبــر تجســيداً للقيــم
والمبــادئ النبيلــة ال ارســخة فــي ضميــر مجتمعاتهــا،
ومــن الثوابــت األساســية لسياســاتها علــى كافــة
األصعــدة والمســتويات .

القاه ـرة لحقــوق اإلنســان فــي اإلســام ،والمواثيــق

واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة.
وتواصــا مــع تلــك الجهــود وتفاعــا معهــا بمــا
من شــأنه تحقيق المزيد من المكتســبات اإلنســانية
 ،فقــد أعلنــت مــا يلــي -:
المادة ()1

التعــاون الــذي جــاء النــص فيــه علــى المصيــر
بيــن

ـق لــكل إنســان ،ويجــب حمايتــه مــن
الحيــاة حـ ٌ

كل اعتــداء عليــه ،وال يجــوز إزهــاق نفــس بغيــر

شــعوبها ،وتحقيــق التنســيق والتكامــل والت اربــط

حــق ،إو�ك ـرام الميــت وحمايــة جثمانــه ومدفنــه

الروابــط واالتصــاالت وأوجــه التعــاون بيــن شــعوبها

المادة ()2

بينهــا فــي جميــع المياديــن ،وتعميــق وتوثيــق
فــي مختلــف المجــاالت .
إو�ذ تؤكــد أن الفضــل فــي اإلنجــازات التــي

حققتهــا فــي مختلــف المياديــن يعــود إلــى مــا توليــه
دول مجلــس التعــاون مــن اهتمــام ورعايــة قصــوى
لقضايــا حقــوق اإلنســان .
إو�ذ تعبــر عــن تقديرهــا وامتنانهــا للجهــود

المشــتركة التــي بذلتهــا علــى مختلــف المســتويات
مــع األس ـرتين الدوليــة واإلقليميــة التــي أســهمت
إســهاما فاعــا ومؤث ـ ار فــي تعزيــز قضايــا حقــوق
اإلنســان واالرتقــاء بهــا إلــى الغايــات المنشــودة
لهــا فــي مجتمــع دولــي تحظــى فيــه هــذه الحقــوق
بالمكانــة الالئقــة بهــا.

يعاقــب عليهــا النظــام (القانــون) .

والميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان ،إو�عــان

واســتناداً إلــى النظــام األساســي لمجلــس
المشــترك ووحــدة الهــدف التــي تجمــع

ممارســة ذلــك انتهــاكاً لحقــوق اإلنســان ،وجريمــة

واجــب.

النــاس متســاوون فــي الك ارمــة اإلنســانية ،وفــي
الحقــوق والحريــات ،وهــم سواســية أمــام النظــام
(القانــون) ،وال تمييــز بينهــم بســبب األصــل أو
الجنــس أو الديــن أو اللغــة أو اللــون أو بــأي شــكل
مــن أشــكال التمييــز األخــرى .
المادة ()3
الســخرة
ُيحظــر االســترقاق واالســتعباد و ُ

واالتجــار بالبشــر بكافــة صــوره وأشــكاله وبخاصــة
مــا يقــع منهــا علــى النســاء واألطفــال .
المادة ()4
يحظــر االتجــار باألعضــاء البش ـرية ،ويعــد

المادة ()5
ال يجــوز إج ـراء أي تجربــة طبيــة أو علميــة
على أي إنســان أو اســتغالل أعضائه دون رضاه
الحــر إو�د اركــه الكامــل للمضاعفــات التــي قــد تنجــم
عنهــا.

المادة ()6
ُحريــة المعتقــد وممارســة الشــعائر الدينيــة حــق
لــكل إنســان وفق ـاً للنظــام (القانــون) وبمــا ال يخــل
بالنظــام العــام واآلداب العامــة.
المادة ()7
احت ـرام األديــان الســماوية ،وعــدم ازدرائهــا
أو التطــاول علــى أنبيائهــا أو رموزهــا ،واحت ـرام
التنــوع الثقافــي لألمــم األخــرى مكفــول وفقـاً للنظــام
(القانــون).
المادة ()8
تعمــل الدولــة والمجتمــع علــى نشــر إو�شــاعة

مبــادئ الخيــر والمحبــة واإلخــاء والتســامح وغيرهــا
مــن المبــادئ والقيــم النبيلــة عــاوة علــى نبــذ جميــع
مشــاعر الكراهيــة والبغضــاء والتطــرف ،وأي
مظاهــر أخــرى مــن شــأنها تقويــض المقومــات
األساســية للمجتمــع وتعريضــه للخطــر.
المادة ()9
حريــة ال ـرأي والتعبيــر عنــه حــق لــكل إنســان،

35
وممارســتها مكفولــة بمــا يتوافــق مــع الش ـريعة
اإلســامية والنظــام العــام واألنظمــة (القوانيــن)
المنظمــة لهــذا الشــأن.
المادة ()10

المادة ()17
لــكل إنســان الحــق فــي مســتوى معيشــي لــه
وألس ـرته يضمــن الحيــاة والعيــش الكريــم ،وتعمــل
الدولة على تحقيق ذلك وفقاً إلمكانياتها المتاحة.

حريــة التنقــل و اإلقامــة والمغــادرة حــق لــكل
إنســان وفق ـاً للنظــام (القانــون).
المادة ()11
ال يجــوز إبعــاد مواطــن عــن بلــده أو منعــه مــن
الدخــول إليهــا .
المادة ()12
الشخصية القانونية حق لكل إنسان.
المادة ()13
الجنســية حــق لــكل إنســان ينظــم منحهــا النظــام
(القانــون) ،وال يجــوز إســقاط الجنســية أو ســحبها
إالّ فــي حــدوده .
المادة ()14

المادة ()18

والرعايــة فــي جــو عائلــي يربــى فيــه علــى روح
الســلم والك ارمــة والحريــة والمســاواة واإلخــاء .
المادة ()19
لــكل طفــل حــق الحمايــة مــن االســتغالل
خطي ـ اًر أو أن يمثــل إعاقــة لتعليمــه ،أو أن يكــون
مض ـ اًر بصحتــه أو بنمــوه البدنــي ،أو العقلــي،
أو الروحــي ،أو المعنــوي ،أو االجتماعــي ،بمــا
واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة .
المادة ()20

واألخــاق وحــب الوطــن ،ويحفــظ الديــن كيانهــا

لــكل إنســان ،وعلــى الدولــة والمجتمــع المحافظــة

ويقــوي أواصرهــا ويحمــي األمومــة والطفولــة

عليهــا وحمايتهــا.

وأفـراد األسـرة مــن جميــع أشــكال اإلســاءة والعنــف

وي ــنعقد الــزواج برضــا الطـرفي ــن دون إك ـ ـراه ،وفق ـاً
ألحــكام الش ـريعة اإلســامية والنظــام (القانــون).
المادة ()16
الحيــاة الخاصــة مصونــة لــكل إنســان ،وال
يجــوز التعــدي علــى حرمتهــا أو شــؤون أس ـرته أو
مســكنه أو م ارســاته أو اتصاالتــه ،ولــه الحــق فــي
طلــب حمايتهــا .

والفنــي بكافــة الوســائل المناســبة لــه ،مــع احت ـرام

حــق األوليــاء ومتعهــدي الرعايــة فــي اختيــار نــوع
التعليــم ألوالدهــم .
المادة ()24
العمــل حــق لــكل إنســان قــادر عليــه ،ولــه حريــة
اختيــار نوعــه ،وفــق مقتضيــات الك ارمــة والمصلحــة
العامــة ،مــع ضمــان عدالــة شــروط العمــل وحقــوق
العمــال وأصحــاب العمــل.
المادة ()25
حمايــة ورعايــة كبــار الســن والعج ـزة حــق
مصــون لهــم.

يتوافــق مــع أحــكام الش ـريعة اإلســامية والمواثيــق

المجتمــع قوامهــا الرجــل والم ـرأة ويحكمهــا الديــن

الزواج وتأسيـ ــس األسـ ـرة حق لل ــرجل والمـ ـرأة،

التعليــم األولــي ومجانيتــه ،إو�تاحــة التعليــم العالــي

االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون

العيــش فــي بيئــة نظيفــة خاليــة مــن التلــوث حــق

المادة ()15

ثقافــة حقــوق اإلنســان لديــه مــع ضمــان إلزاميــة

لــكل طفــل الحــق فــي البقــاء والنمــاء والحمايــة

األس ـرة هــي الوحــدة الطبيعيــة واألساســية فــي

األســري ،وتكف ـ ُل الدولــة والمجتمــع حمايتهــا.

النمو الكامل لشــخصيته وتعزيز ك ـرامته ،وتأصيل

المادة ()26
الضمــان االجتماعــي والتأمينــات االجتماعيــة
حــق لــكل مواطــن وفق ـاً للنظــام (القانــون) ،وبمــا
الســن
يكفــل توفيــر الحمايــة والرعايــة لكبــار ّ

والعج ـزة.

المادة ()27
المادة ()21

الرعايــة الصحيــة والحصــول عليهــا حــق لــكل
إنســان وتعمــل الدولــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي
فيهــا علــى تأميــن ذلــك .
المادة ()22
الرعايــة الشــاملة حــق لــكل األشــخاص ذوي
اإلعاقــة  ،وكذلــك العمــل علــى تأهيلهــم ودمجهــم
فــي المجتمــع.

الملكيــة الخاصــة مصونــة ،فــا يمنــع أحــد
مــن التصــرف فــي ُملكــه إالّ فــي حــدود النظــام
(القانــون) ،وال ُينــزع مــن أحــد ُملكــه إال بســبب

المنفعــة العامــة مقابــل تعويــض عــادل .
المادة ()28

الممتلــكات والثــروات الوطنيــة والتمتــع بهــا حق
لــكل مواطــن ،واالســتفادة مــن الخدمــات العامــة
حــق لــكل إنســان وفق ـاً للنظــام (القانــون).

المادة ()23
التربـ ــية والتعليــم حــق لــكل إنســان ،بمــا يحقـ ــق

المادة ()29
المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة ،والتمتــع بفوائــد

36
التقــدم العلمــي والتقنــي حــق لــكل إنســان ،ولــه

عادلــة تتوافــر فيهــا كافــة الضمانــات القانونيــة

حــق لــكل إنســان وفق ـاً للنظــام (القانــون) النافــذ

االســتفادة مــن الحقــوق المعنويــة والماديــة إلنتاجــه

الكفيلــة بالدفــاع عنــه .

فيهــا ،وال يجــوز إبعــاد األجنبــي الــذي يدخــل إقليــم

األدبــي أو العلمــي أو الفنــي ،بمــا يســاهم فــي تقــدم
الحضــارة البش ـرية .
المادة ()30
المشاركة السياسية حق لكــل مواطن وله حق

المادة ()36
ُيحظــر التعذيــب (بدنيـاً أو نفســياً) أو المعاملــة
المادة ()37

االشــتراك في إدارة الشــؤون العـامة لبالده ،كما له
مــع اآلخريــن طبقـاً للنظــام (القانــون) وتعمــل الدولــة

فيهــا المعاييــر الدوليــة الخاصــة بالمؤسســات

الحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة

معـ ــاملة إن ــسانية تُحـ ــترم فيهــا كرامت ـهـ ـ ــم ،وت ارعــى

علــى توفيــر فــرص العمل لمواطنيها.

اإلصالحيــة والعقابيــة .

ُحريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات والهيئــات
مكفولــة وفق ـاً للنظــام (القانــون) ،وال يجــوز إجبــار
أي إنســان علــى االنضمــام إليهــا .
ّ
المادة ()32
النــاس سواســية أمــام القضــاء وحــق التقاضــي
مكفــول لــكل إنســان فــي ظــل اســتقالليه كاملــة
للقضــاء .
المادة ()33
العقوبــة شــخصية وال جريمــة وال عقوبــة إالّ
ـاء علــى نــص ،وال عقوبــة علــى األفعــال الســابقة
بنـ ً

علــى العمــل بالنــص ،وينتفــع المتهــم بالنــص
األصلــح لــه .

المادة ()38
ال يجــوز حبــس إنســان ثبــت قضائي ـاً إعســاره
عــن الوفــاء بديــن ناتــج عــن الت ـزام تعاقــدي.
المادة ()39

أي إنســان أو تقييــد
ال يجــوز القبــض علــى ّ
حريتــه أو حبســه تعســفاً ،ولــه الحــق فــي المعاملــة

والحــاالت الطارئــة العامــة مســؤولية مشــتركة علــى
الدولــة والمجتمــع .
المادة ()40
ومجــرم بــكل صــوره وأشــكاله ،بموجــب أحــكام
الش ـريعة اإلســامية والمواثيــق الدوليــة ،ويتعيــن
مكافحتــه والقضــاء عليــه بمــا ال يتعــارض مــع

المادة ()41
الن ازعــات المســلحة وفق ـاً لالتفاقيــات الدوليــة

وضعهــم.

والنســاء واألطفــال واألســرى والمدنييــن.

المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة

خــاص باألحــداث ،وفــي معاملــة خاصــة تتفــق مــع
سـ ّـنه وتحفــظ حقوقــه وتصــون كرامتــه وتســاهم فــي
إعــادة تأهيلــه ودمجــه فــي المجتمــع .
المادة ()44
مــع عــدم اإلخــال بأحــكام الشـريعة اإلســامية
والنظام (القانون) ،فإن ممارسة الحقوق والحريات
المنصــوص عليهــا بهــذا اإلعــان والتمتــع بهــا حــق
لكل إنســان.
المادة ()45
حــق التظلــم مكفــول ألي إنســان انتهكــت
حقوقــه أو حرياتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذا
اإلعــان وفق ـاً للنظــام (القانــون) .
المادة ()46
علــى كل إنســان واجبــات إزاء مجتمعــه ،وال
يخضــع فــي ممارســة حقوقــه وحرياتــه ال ـواردة فــي
هــذا اإلعــان إالّ للقيــود التــي يحددهــا النظــام
(القانــون) لحمايــة واحت ـرام حقــوق وحريــات
اآلخريــن والنظــام العــام .

تســري قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني فــي

ويفصــل المتهمــون
اإلنســانية أثنــاء التحفــظ عليــهُ ،

المادة ()35

للطفــل الجانــح الحــق فــي نظــام قضائــي

اإلرهــاب انتهــاك لحقــوق اإلنســان وهــو محــرم

الســن
واألعراف الســائدة ،بما يضمن حقوق كبار ّ

المدانيــن مكانيـاً ويعاملــون معاملــة تتفــق مــع
عــن ُ

المادة ()43

تحمــل األعبــاء الناجمــة عــن الك ـوارث

احت ـرام حقــوق اإلنســان .
المادة ()34

يجــوز تســليم الالجئيــن السياســيين.

المهينــة أو الحاطّــة بالك ارمــة اإلنســانية
القاســية أو ُ

يـُعامل المحكوم عليهم بعقوبات سالــبة للح ـرية

المادة ()31

الدولــة بصفــة شــرعية إالّ بمســوغ قانونــي  ,كمــا ال

والعج ـزة والمرضــى واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
المادة ()42
الحصــول علــى ملجــأ آمــن فــي دولــة أخــرى

المادة ()47
ال يجــوز تفســير هــذا اإلعــان أو تأويلــه أو
تعديلــه علــى نحــو ينتقــص مــن الحقــوق والحريــات
التــي تحميهــا التشـريعات الداخليــة لــدول المجلــس
أو المواثيــق الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان
التــي صادقــت عليهــا أو انضمــت إليهــا دول
المجلــس.
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