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عقــد المجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون لــدول 
بعــد  واألربعيــن  الثانيــة  دورتــه  العربيــة  الخليــج 
المائــة، يــوم الخميــس 2 رجــب 1438هـــ الموافــق 
30 مارس 2017م، برئاســة معالي الشــيخ/ خالد 
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، وزيــر الخارجيــة 
بمملكــة البحريــن، رئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس 

الــوزاري، وبحضــور أصحــاب المعالــي:
 معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر

      وزير دولة باإلمارات العربية المتحدة.
معالي / عادل بن أحمد الجبير

      وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

معالي/ يوسف بن علوي بن عبداهلل
الخارجيــة  الشــؤون  عــن  المســؤول  الوزيــر      

عمــان. بســلطنة 
بــن  عبدالرحمــن  بــن  محمــد  الشــيخ/  معالــي 

ثانــي آل  جاســم 
      وزير الخارجية بدولة قطر.

معالي الشيخ/صباح خالد الحمد الصباح
     النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر 

الخارجيــة بدولــة الكويــت. 
الدكتــور/  معالــي  االجتمــاع  فــي  وشــارك 
العــام  األميــن  الزيانــي،  راشــد  بــن  عبداللطيــف 

العربيــة.  الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس 
الموضوعــات  الــوزاري  المجلــس  تــدارس 
بشــأنها  واتخــذ  األعمــال،  جــدول  علــى  المدرجــة 

التاليــة: القــرارات 
مقتــرح خــادم الحرميــن الشــريفين بشــأن االنتقــال 

مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة االتحــاد: 
القرار رقم: 2537/2 )2017(

إن المجلس الوزاري، وقد،
اســتذكر قــرار المجلــس األعلــى رقــم 991/1 

)2016( الصــادر فــي دورتــه الســابعة والثالثيــن 
)الصخير، ديسمبر 2016م(، بشأن التأكيد على 
قــرارات المجلــس األعلــى باالســتمرار فــي مواصلــة 
الجهــود لالنتقــال مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة 
االتحــاد، علــى أن يقــوم المجلــس الــوزاري ورئيــس 
الهيئــة المتخصصــة باســتكمال اتخــاذ اإلجــراءات 
الالزمــة لذلــك، ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه إلــى 

المجلــس األعلــى فــي دورتــه القادمــة، قــرر:

األعلــى  المجلــس  قــرارات  علــى  التأكيــد 
ــال مــن  ــة الجهــود لالنتق ــي مواصل باالســتمرار ف
علــى  االتحــاد،  مرحلــة  إلــى  التعــاون  مرحلــة 
الهيئــة  ورئيــس  الــوزاري  المجلــس  يقــوم  أن 
اإلجــراءات  اتخــاذ  باســتكمال  المتخصصــة 
الالزمــة لذلــك، ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه إلــى 

القادمــة. دورتــه  فــي  األعلــى  المجلــس 

تــم حيــال تنفيــذ قــرار مقــام  تقريــر بشــأن مــا 
خــادم  رؤيــة  حــول  الموقــر  األعلــى  المجلــس 
الخليجــي  العمــل  لتعزيــز  الشــريفين  الحرميــن 

المشــترك: 

إن المجلس الوزاري، وقد،
العامــة  األمانــة  متابعــة  تقريــر  علــى  اطلــع 
حيــال تنفيــذ قــرار المجلــس األعلــى الموقــر رقــم 
24/1/1 )2016(، حــول رؤيــة خــادم الحرميــن 
الشــريفين لتعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك، وأخــذ 

ــك. ــًا بذل علم
تنظيــم  آليــة  بشــأن  عمــان  ســلطنة  مقتــرح 
اجتماعــات المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون:

القرار رقم: 2538/2 )2017(
إن المجلس الوزاري، وقد،

بــن  يوســف  معالــي/  خطــاب  علــى  اطلــع 

علــوي بــن عبــداهلل، الوزيــر المســؤول عــن الشــؤون 
بتاريــخ   8869 رقــم  عمــان،  بســلطنة  الخارجيــة 
األميــن  معالــي  إلــى  الموجــه  2017/2/21م، 
اجتماعــات  تنظيــم  آليــة  موضــوع  بشــأن  العــام، 
المتضمــن  التعــاون،  لمجلــس  األعلــى  المجلــس 

التاليــة: الصيغــة  مقتــرح 

ــة التــي يكــون عليهــا  »إذا تعــذر علــى الدول
فيتــم  الخليجيــة،  القمــة  اســتضافة  فــي  الــدور 
عقــد القمــة برئاســة دولــة المقــر لألمانــة العامــة 
لمجلــس التعــاون، فيمــا تكــون رئاســة اجتماعــات 
ــة  ــوزاري واجتماعــات اللجــان الوزاري المجلــس ال
األخــرى للدولــة العضــو التــي يكــون عليهــا الــدور 

فــي رئاســة القمــة«، قــرر:

الموافقــة علــى رفــع اآلليــة المقترحــة مــن 
الــى  اعــاله،  اليهــا  المشــار  عمــان،  ســلطنة 
اللقــاء التشــاوري الســابع عشــر  لمقــام المجلــس 
االعلــى، وتقــوم األمانــة العامــة بالرفــع للمجلــس 
الــوزاري فــي دورتــه القادمــة عمــا قــد يتطلبــه  

ذلــك مــن تعديــل فــي نظــم مجلــس التعــاون. 

تقرير متابعة األمانة العامة: 

إن المجلس الوزاري، وقد، 

اطلع على تقرير األمانة العامة بشأن: 

متابعــة مــا تــم حيــال قــرارات مقــام المجلــس . 1
األعلــى الموقــر فــي دورتــه )37( وقــرارات 
دورتــه  فــي  الموقــر  الــوزاري  المجلــس 

.)141(

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

قرارات اجمللس الوزاري  يف دورته )142(

 2  رجب  1438ه الموافق 30  مارس 2017م 

األمانة العامة
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الشؤون االقتصادية والتنموية: 

أواًل: اســتمرار العمــل بصفــة استرشــادية لكافــة 
األســواق  لتكامــل  الموحــدة  والمبــادئ  القواعــد 

الماليــة بــدول المجلــس:

القرار رقم: 2539/2 )2017(

إن المجلس الوزاري وقد،

 اســتذكر قــرار المجلــس األعلــى رقــم 959/1 
)2015( الصــادر فــي الــدورة السادســة والثالثيــن، 
المتضمــن: اعتمــاد القواعــد الموحــدة لالســتحواذ 
فــي األســواق الماليــة بــدول المجلــس، والعمــل 
مــن  االنتهــاء  لحيــن  استرشــادية  بصفــة  بهــا 
الموحــدة  والمبــادئ  القواعــد  منظومــة  إعــداد 
لتكامــل األســواق الماليــة بــدول المجلــس بشــكل 
مــع  وتوافقهــا  مواءمتهــا  مــن  والتأكــد  كامــل، 

بعضهــا البعــض.

واطلــع علــى محضــر االجتمــاع الســابع للجنــة 
الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة 
لألسواق المالية بدول المجلس )الرياض، نوفمبر 
2016م( ومــا تضمنــه مــن توصيــات بشــأن رؤيــة 
خــادم الحرميــن الشــريفين لتعزيــز العمــل الخليجــي 
المشــترك فــي مجــال تكامــل األســواق الماليــة بــدول 
ــا  ــى بم ــس األعل ــة للمجل ــرر التوصي المجلــس، ق

يلي: 

بصفــة  العمــل  اســتمرار  علــى  الموافقــة 
استرشــادية بكافــة القواعــد والمبــادئ الموحــدة 
لتكامــل األســواق الماليــة بــدول المجلــس والتــي 
وذلــك  األعلــى  المجلــس  اعتمدهــا  وأن  ســبق 
القواعــد  لحيــن االنتهــاء مــن إعــداد منظومــة 
بــدول  الماليــة  األســواق  لتكامــل  الموحــدة 
المجلــس بشــكل كامــل، والتأكــد مــن مواءمتهــا 

البعــض. بعضهــا  مــع  وتوافقهــا 

ثانيــا: تقريــر متابعــة بشــأن ســكة حديــد دول 
التعــاون: مجلــس 

القرار رقم: 2540/2 )2017(

 إن المجلس الوزاري، وقد،

 اطلــع علــى تقريــر األمانــة العامــة بشــأن ســكة 
حديــد دول مجلــس التعــاون، وأخــذ علمــا بذلــك، 

االجتمــاع  إلــى  برفعــه  العامــة  األمانــة  وتقــوم 
القــادم لهيئــة الشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة.

ــة بقطــاع  ــاءات اإلداريـ ــم الكف ــا: بشــأن تكري ثالث
الخدمــة المدنيــة بمجلــس التعــاون: 

القرار رقم: 2541/2 )2017(

 إن المجلس الوزاري، وقد،

أجهــزة  ورؤســاء  وزراء  توصيــة  علــى  اطلــع 
عشــر  الخامــس  االجتمــاع  فــي  المدنيــة  الخدمــة 
)الريــاض، ســبتمبر 2016م(، الخــاص بالموافقــة 
تكريــم  وأســس  وضوابــط  العــام  اإلطــار  علــى 
الكفــاءات بقطاعــات الخدمــة المدنيــة بــدول مجلــس 
التعــاون، واطلــع علــى مذكــرة مقــام وزارة خارجيــة 
 561 رقــم  الموقــرة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

قــرر:  الشــأن،  بهــذا  2017/3/1م،  بتاريــخ 

اعتمــاد اإلطــار العــام وضوابــط وأســس تكريــم 
بــدول  المدنيــة  الخدمــة  بقطاعــات  الكفــاءات 
بالمعاييــر  االسترشــاد  مــع  التعــاون،  مجلــس 

المجلــس. بــدول  المطبقــة 

رابعًا: التخطيط العمراني االستراتيجي: 

القرار رقم: 2542/2 )2017(

إن المجلس الوزاري، وقد،

المعالــي  أصحــاب  اتخــذه  مــا  علــى  اطلــع 
الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس 
)الريــاض،  العشــرين  اجتماعهــم  فــي  التعــاون 
نوفمبــر 2016م(، مــن توصيــات بشــأن التخطيــط 

االســتراتيجي،  العمرانــي 

العامــة  األمانــة  أعدتــه  الــذي  التقريــر  وعلــى 
بشــأن التخطيــط العمرانــي االســتراتيجي فــي دول 

المجلــس، قــرر الموافقــة علــى مــا يلــي:

البحثيــة . 1 والمراكــز  بالجامعــات  االســتعانة 
خبــراء  مــن  األعضــاء  الــدول  لــدى  ومــا 
وشــركات ومكاتب استشــارية متعاونة معهم 
في اإلعداد واإلشــراف على االســتراتيجيات 
العمرانية الوطنية، لالستفادة منهم في تنفيذ 
االســتراتيجي  العمرانــي  التخطيــط  مشــروع 
وأقــل  المعاييــر  بأعلــى  المجلــس،  بــدول 

الممكنــة. التكاليــف 

اعتمــاد نطــاق العمــل والشــروط المرجعيــة . 2
العمرانيــة  االســتراتيجية  لمشــروع   )TOR(
لــدول مجلــس التعــاون علــى أن يتــم وضــع 
إعطــاء  مــع  للمشــروع  تنفيــذي  برنامــج 
والمناطــق  المشــتركة،  للمشــاريع  األولويــة 

التعــاون. مجلــس  دول  بيــن  الحدوديــة 

االســتفادة مــن المبلــغ المخصــص لمشــروع . 3
والــذي  االســتراتيجي  العمرانــي  التخطيــط 
الحســاب  فــي  العامــة  األمانــة  تديــره 
بخبــراء  لالســتعانة  لذلــك،  المخصــص 
لإلشــراف علــى مشــروع التخطيــط العمرانــي 
متخصصــة  عمــل  ورش  وعقــد  الخليجــي، 

المجــال.  هــذا  فــي 

العربيــة . 4 بالمملكــة  المعنيــة  الجهــات  تقــوم 
العامــة  األمانــة  مــع  بالتنســيق  الســعودية، 
لمجلــس التعــاون، باقتــراح خبــراء لإلشــراف 
العمرانــي  التخطيــط  مشــروع  علــى 

الخليجــي. االســتراتيجي 

المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة، ومكتــب بــراءات االختــراع: 

القرار رقم: 2543/2 )2017(

إن المجلس الوزاري وقد، 

رقــم  األعلــى  المجلــس  قــرار  اســتذكر 
خــادم  رؤيــة  اعتمــاد  بشــأن   ،)2016(24/1/1
الحرميــن الشــريفين، حــول تعزيــز العمــل الخليجــي 
المشــترك، ومــا تضمنتــه الرؤيــة حــول المؤسســات 

الخليجيــة،  والمكاتــب  والمنظمــات 

واطلــع علــى البنــد )ثالثــًا( مــن آليــة معالجــة 
خــادم  رؤيــة  وفــق  الخليجيــة  المنظمــات  وضــع 

الشــريفين، الحرميــن 

وعلــى مذكــرة األمانــة العامــة بشــأن تبعيــات 
وبــراءات  اإلحصائــي  بالعمــل  المعنيــة  الجهــات 

االختــراع، قــرر مــا يلــي: 

العمــل . 1 لشــؤون  دائمــة  لجنــة  تشــكيل 
اإلحصائــي مــن رؤســاء الهيئــات والمراكــز 

التعــاون. مجلــس  بــدول  اإلحصائيــة 

تشكيل لجنة دائمة لشؤون براءات االختراع . 2
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مــن مــدراء مكاتــب بــراءات االختــراع بــدول 
مجلــس التعاون.

 التأكيــد علــى دور اللجنــة الدائمــة للشــؤون 3. 
المشــار  اللجنتيــن  فــي  واإلداريــة  الماليــة 

أعــاله. إليهمــا 

اللجنتيــن . 4 توصيــات  العامــة  األمانــة  ترفــع 
الــوزاري. المجلــس  مقــام  إلــى  إليهمــا  المشــار 

الشؤون التشريعية والقانونية:

خطــة العمــل الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي جنيــف )2017 

:)2020 -

القرار رقم: 2544/2 )2017(

إن المجلس الوزاري وقد، 

اطلــع علــى مشــروع خطــة العمــل الخارجيــة 
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي 
 -  2017( جنيــف  فــي  اإلنســان  حقــوق  مجــال 
دول  ســفراء  مجلــس  مــن  والمرفوعــة   ،)2020
مجلــس التعــاون فــي جنيــف، واطلــع علــى مذكــرة 
مقــام وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي باإلمــارات 
2017/3/13م،  رقــم  الموقــرة  المتحــدة  العربيــة 
وعلــى مذكــرة مقــام وزارة خارجيــة ســلطنة عمــان 
الموقــرة رقــم 8784 بتاريــخ 2017/2/20م بهــذا 

الشــأن، قــرر: 

إحالــة مشــروع خطــة العمــل الخارجيــة لــدول 
فــي  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 
مجــال حقــوق اإلنســان فــي جنيــف )2017 - 
2020(، إلــى اللجنــة الوزاريــة لرؤســاء األجهــزة 
بــدول  اإلنســان  بحقــوق  المعنيــة  الحكوميــة 
مجلــس التعــاون لدراســته ورفعــه إلــى المجلــس 

الــوزاري فــي دورتــه القادمــة.

الترشــح للمناصــب فــي األمانــة العامــة لمجلــس 
التعــاون:

العــام  األميــن  مبعــوث  لمنصــب  الترشــح  أواًل: 
لليمــن:

القرار رقم: 2545/2 )2017(

إن المجلس الوزاري، وقد ,

 )2014(  2316/2 رقــم  قــراره  اســتذكر 

الصــادر فــي دورتــه الحاديــة والثالثيــن بعــد المائــة 
)األمانــة العامــة، يونيــو 2014م( بشــأن مبعــوث 

لليمــن،  العــام  األميــن 

بــن  عــادل  معالــي  برقيــة  علــى  واطلــع 
بالمملكــة  الخارجيــة  وزيــر  الجبيــر،  احمــد 
بتاريــخ   147769 رقــم  الســعودية،  العربيــة 
2017/1/30م،  الموافــق  1438/5/2هـــ، 
بشــأن رغبــة المملكــة العربيــة الســعودية بترشــيح 
الهذلــي،  دخيــل  بــن  مدخــل   / الفريــق  معالــي 
لمنصــب مبعــوث األميــن العــام الــى الجمهوريــة 

قــرر:  اليمنيــة، 

الفريــق / مدخــل  الترحيــب بتعييــن معالــي 
بــن دخيــل الهذلــي، فــي منصــب مبعــوث األميــن 

العــام الــى الجمهوريــة اليمنيــة.

التجديــد لمنصــب األميــن العــام المســاعد  ثانيــًا: 
والقانونيــة: التشــريعية  للشــؤون 

القرار رقم: 2546/2 )2017(

إن المجلس الوزاري، وقد،

اطلــع علــى مذكــرة مقــام وزارة خارجيــة دولــة 
بتاريــخ   20170146 رقــم  الموقــرة  الكويــت 
دولــة  حكومــة  رغبــة  بشــأن  2017/2/20م، 
الكويــت بالتجديــد لســعادة الســفير/ حمــد بــن راشــد 
المــري، أمينــًا عامــًا مســاعدًا للشــؤون التشــريعية 
والقانونيــة، باألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، لفتــرة 
جديــدة اعتبــارًا مــن 2017/7/1م، ولمــدة ثــالث 

قــرر: ســنوات، 

التجديــد لســعادة الســفير/ حمــد بــن راشــد 
المري، أمينًا عامًا مســاعدًا للشــؤون التشــريعية 
ــاون،  ــس التع ــة العامــة لمجل ــة، باألمان والقانوني
لفتــرة جديــدة اعتبــارًا مــن 2017/7/1م، ولمــدة 

ثــالث ســنوات.

الترشح للمناصب اإلقليمية والدولية: 

أواًل: ترشــح اإلمــارات العربيــة المتحــدة لبعــض 
المناصــب الدوليــة:

القرار رقم: 2547/2 )2017(

إن المجلس الوزاري، وقد،

الخارجيــة  وزارة  مقــام  مذكــرة  علــى  اطلــع 

المتحــدة  العربيــة  باإلمــارات  الدولــي  والتعــاون 
2017/2/19م،  وتاريــخ   447 برقــم  الموقــرة 

يلــي: لمــا  الترشــح  فــي  رغبتهــا  بشــأن 

التنفيــذي . 1 المجلــس  لعضويــة  الترشــح 
للمنظمــة البحريــة للفئــة )B( للفتــرة )2018 
التــي  االنتخابــات  فــي  وذلــك   ،)2019 -
للجمعيــة  الثالثيــن  الــدورة  أثنــاء  ســتجرى 
العموميــة خــالل الفتــرة مــن 27 نوفمبــر إلــى 

لنــدن. مدينــة  فــي  2017م  ديســمبر   6

حمــاد، . 2 بــن  ناصــر  المهنــدس/  ترشــيح 
تنميــة  قطــاع  مكتــب  مديــر  لمنصــب 
 ،)2022  -  2019( للفتــرة  االتصــاالت 
وذلــك فــي االنتخابــات التــي ســتجرى خــالل 
شــهر أكتوبــر - نوفمبــر 2018م فــي مدينــة 

دبــي.

قــرر: دعــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
الترشــحات المشــار إليهــا أعــاله.

ثانيــًا: ترشــح مملكــة البحريــن لعضويــة لجنــة 
التابعــة لمنظمــة اليونســكو: العالمــي  التــراث 

القرار رقم: 2548/2 )2017(

إن المجلس الوزاري، وقد،

اطلــع علــى مذكــرة مقــام وزارة خارجيــة مملكــة 
البحرين الموقرة برقم 511 وتاريخ 2017/3/3م، 
لجنــة  لعضويــة  الترشــح  فــي  رغبتهــا  المتضمنــة 
التــراث العالمــي التابعــة لمنظمــة اليونســكو، وذلــك 
أثنــاء االنتخابــات المزمــع عقدهــا خــالل الجمعيــة 
العامــة فــي شــهر أكتوبــر 2017م، فــي باريــس، 
قــرر: دعــم مملكــة البحريــن فــي الترشــح المشــار 

إليــه أعــاله.

الســعودية  العربيــة  المملكــة  ترشــح  ثالثــًا: 
المتحــدة: األمــم  فــي  لمناصــب 

القرار رقم: 2549/2 )2017(

إن المجلس الوزاري، وقد،

خارجيــة  وزارة  مقــام  مذكــرات  علــى  اطلــع 
المملكة العربية السعودية الموقرة برقم 161060 
ورقــم   200528 ورقــم  2017/2/9م،  وتاريــخ 
بشــأن  2017/3/14م  بتاريــخ   200530
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حــول  الســعودية  العربيــة  المملكــة  حكومــة  قــرار 
التاليــة: الترشــحات 

ترشــيح الدكتــور/ ســعيد الشــواف، لعضويــة   -1  
العنصــري  التمييــز  علــى  القضــاء  لجنــة 
2023م.  -  2020 للفتــرة   )CERD(

ترشــيح األســتاذة/ آمــال المعلمــي، لعضويــة   -2  
لجنــة حقــوق الطفــل )CRC( للفتــرة 2021 

- 2024م.

ترشــيح الدكتــور/ محمــد الحــداوي، لعضويــة   -3  
للفتــرة   )CAT( التعذيــب  مناهضــة  لجنــة 

2025م.  -  2022

ترشــيح العقيــد البحــري الركــن/ محمــد بــن   -4
حــدود  لجنــة  الشــهري لعضويــة  صالــح 
التــي  فــي االنتخابــات  القــاري،  الجــرف 
2017م،  يونيــو  ســتجري خــالل شــهر 

نيويــورك. فــي 

ترشــيح الدكتــور/ عبدالرحمــن بــن مرعــي   -5
الشــبرقي لعضوية اللجنة العربية لحقوق 
اإلنســان )ميثــاق(، فــي االنتخابــات التــي 
ســتجري بدايــة شــهر أبريــل 2017م فــي 

القاهــرة.

قــرر: دعــم المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
الترشــحات المشــار إليهــا أعــاله.

لجنــة  لعضويــة  عمــان  ســلطنة  ترشــح  رابعــًا: 
المتحــدة: باألمــم  القــاري  الجــرف  حــدود 

القرار رقم: 2550/2 )2017(

إن المجلس الوزاري، وقد،

خارجيــة  وزارة  مقــام  مذكــرة  علــى  اطلــع 
بتاريــخ   15421 برقــم  الموقــرة  عمــان  ســلطنة 
الســلطنة  بــأن  المتضمنــة  2017/3/29م، 
راشــد  بــن  عدنــان  الدكتــور/  الســفير  رشــحت 
القــاري  الجــرف  حــدود  لجنــة  لعضويــة  العــزري 
باألمــم المتحــدة، للفتــرة مــن )2017 - 2022( 
فــي االنتخابــات التــي ســتجرى فــي شــهر يونيــو 

2017م.

الترشــح  فــي  عمــان  ســلطنة  دعــم  قــرر: 
أعــاله. إليــه  المشــار 

خامســًا: ترشــح دولــة قطــر لمنصــب نائــب رئيــس 
دورتهــا  فــي  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 

:)73(

القرار رقم: 2551/2 )2017(

إن المجلس الوزاري، وقد،

مقــام وزارة خارجيــة  مــن  اطلــع علــى مذكــرة 
وتاريــخ   13516/5 برقــم  الموقــرة  قطــر  دولــة 
2017/2/21م، المتضمنــة رغبتهــا فــي الترشــح 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  رئيــس  نائــب  لمنصــب 
االنتخابــات  خــالل   )73( دورتهــا  فــي  المتحــدة 

2018م. يونيــو  شــهر  فــي  ســتعقد  التــي 

قــرر: دعــم دولــة قطــر فــي الترشــح المشــار 
إليــه أعــاله.

ترشــح بعــض الــدول االعضــاء لشــغل منصــب 
االقتصاديــة  للجنــة  التنفيــذي  العــام  األميــن 

:)ESCWA( واالجتماعيــة 

القرار رقم: 2552/2 )2017(

إن المجلس الوزاري، وقد،

خارجيــة  وزارة  مقــام  مذكــرة  علــى  اطلــع 
وتاريــخ   447 رقــم  المتحــدة  العربيــة  االمــارات 
ترشــيح  فــي  رغبتهــا  بشــأن  2017/2/19م، 
الشــرهان  ســلطان  بــن  عبدالرحمــن  الدكتــور/ 
النعيمــي، لمنصــب األميــن العــام التنفيــذي للجنــة 
لغــرب  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المتحــدة  األمــم 

.)ESCWA( آســيا 

المملكــة  خارجيــة  وزارة  مقــام  مذكــرة  وعلــى 
بتاريــخ   200530 رقــم  الســعودية  العربيــة 
ســعادة  ترشــيح  رغبتهــا  بشــأن  2017/3/14م 
لشــغل  طاهــر،  أديــب  بــن  عبدالعزيــز  الدكتــور/ 
المتحــدة  للجنــة األمــم  التنفيــذي  منصــب األميــن 
ES- آســيا  لغــرب  واالجتماعيــة  )االقتصاديــة 

. )CWA

وعلــى مذكــرة مقــام وزارة خارجيــة دولــة الكويــت 
المتضمنــة  2017/2/27م،  بتاريــخ  الموقــرة 
رغبتهــا فــي ترشــيح الدكتــورة/ روال عبــداهلل دشــتي، 

للجنــة  التنفيــذي  العــام  األميــن  منصــب  لشــغل 
.)ESCWA( واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

فقد اخذ علما بذلك.

للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  مكتــب  اســتضافة 
:)WIPO( الفكريــة 

القرار رقم: 2553/2 )2017(

إن المجلس الوزاري، وقد،

الخارجيــة  وزارة  مقــام  مذكــرة  علــى  اطلــع 
المتحــدة  العربيــة  باإلمــارات  الدولــي  والتعــاون 
2017/2/23م،  وتاريــخ   515 برقــم  الموقــرة 
المنظمــة  مكتــب  اســتضافة  فــي  رغبتهــا  بشــأن 

،»WIPO« الفكريــة  للملكيــة  العالميــة 

كما تقدمت كل من المملكة العربية السعودية 
بمذكرتها رقم 210262 بتاريخ 2017/3/22م، 
وســلطنة عمــان، برغبتيهمــا فــي اســتضافة مكتــب 
 ،»WIPO« الفكريــة للملكيــة  العالميــة  المنظمــة 

قــرر:

الــوزاري  للمجلــس  العامــة  األمانــة  ترفــع 
تقريــرًا بشــأن التجــارب الســابقة لــدول المجلــس 
فــي طلــب اســتضافة مكتــب المنظمــة العالميــة 
تعزيــز  بشــأن  ومقترحــات  الفكريــة،  للملكيــة 
مكتــب  اســتضافة  فــي  المجلــس  دول  فــرص 

القادمــة. الفتــرة  فــي  المنظمــة 

الجوانب التنظيمية: 

القرار رقم: 2554/2 )2017(

إن المجلس الوزاري، وقد، 
    اطلع على مذكرة األمانة العامة بشأن مقترح 
2017م،  للعــام  الــوزاري  المجلــس  دورات  عقــد 

يلــي:  مــا  قــرر 

تعقــد الــدورة 143 للمجلــس الــوزاري الموقــر . 1
يــوم األربعــاء 14 شــعبان 1438هـــ الموافــق 

10 مايــو 2017م.

تعقد الدورة 144 للمجلس الوزاري الموقر، . 2
1438هـــ  الحجــة  ذو   22 األربعــاء  يــوم 

الموافــق 13 ســبتمبر 2017م.
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عقــد المجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة دورتــه ) 142( يــوم الخميــس 2 
رجــــب 1438هـــ الموافــق 30 مــارس 2017م فــي 
مقــر األمانــة العامــة برئاســة معالــي الشــيخ خالــد 
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة ، وزيــر خارجيــة 
مملكــة البحريــن  ، رئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس 
أصحــاب  ومشــاركة  التعــاون،  لمجلــس  الــوزاري 
الســمو والمعالــي وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء، 
ومعالــي الدكتــور عبداللطيــف بــن راشــد الزيانــي 
الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس  العــام  األميــن 

العربيــة.
الموضوعــات  الــوزاري  المجلــس  تــدارس 
المدرجــة علــى جــدول أعمالــه، والمتعلقــة بمســيرة 
ســير  علــى  واطلــع  المشــترك،  الخليجــي  العمــل 
العمــل فــي تنفيــذ قــرارات مقــام المجلــس األعلــى 
لمجلــس التعــاون، ورؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
ملــك  ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك 
المملكــة العربيــة الســعودية، بشــأن تعزيــز العمــل 
إليــه  وصلــت  مــا  وعلــى  المشــترك،  الخليجــي 
األعلــى  المجلــس  قــرار  تنفيــذ  بشــأن  المشــاورات 
الجهــود لالنتقــال  فــي مواصلــة  حــول االســتمرار 

االتحــاد. إلــى مرحلــة  التعــاون  مــن مرحلــة 
العــام  اإلطــار  اعتمــاد  المجلــس  وقــرر 
بقطاعــات  الكفــاءات  تكريــم  وأســس  وضوابــط 
واطلــع   التعــاون،  بــدول مجلــس  المدنيــة  الخدمــة 
علــى تقاريــر األمانــة العامــة بخصــوص  مشــروع 
ســكة حديــد مجلــس التعــاون، والتخطيــط العمرانــي 
االســتراتيجي، ومفاوضــات التجــارة الحــرة والتعــاون 
الــدول والمجموعــات  مــع  والشــراكة االســتراتيجية 

الدوليــة. االقتصاديــة 
واســتعرض المجلــس الــوزاري  أهــم تطــورات 

تلــك القضايــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

رحــب المجلــس الــوزاري  بنتائــج القمــة العربيــة 
الـــ)28(، فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية، فــي 29 
مــارس 2017م، ومــا توصلــت إليــه مــن قــرارات 
بنــاءة تخــدم القضايــا العربيــة، وتســهم فــي تحقيــق 

أهــداف وتطلعــات الــدول العربيــة. 
جــدد المجلــس الــوزاري التأكيــد علــى قلقــه مــن 
اســتمرار اختطــاف عــدد مــن المواطنيــن القطرييــن 
فــي العــراق، داعيــا الحكومــة العراقيــة إلــى تحمــل 
مســؤوليتها لضمــان ســالمة المخطوفيــن واطــالق 

ســراحهم .
مكافحة اإلرهاب:

1- أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقــف وقــرارات 
اإلرهــاب  تجــاه  الثابتــة  التعــاون  مجلــس 
فــي  المســتجدات  واســتعرض  والتطــرف، 
مشــاركة  دعــم  اســتمرار  وأكــد  الشــأن،  هــذا 
لمحاربــة  الدولــي  للتحالــف  المجلــس  دول 
تنظيــم داعــش االرهابــي  فــي ســوريا والعــراق 
مشــددًا علــى ضــرورة حمايــة المدنييــن وعــودة 
وقراهــم،  مدنهــم  إلــى  والمهجريــن  النازحيــن 
ورحــب بنتائــج المؤتمــر الدولــي لتعزيــز جهــود 
الــدول اإلســالمية والصديقــة ضــد تنظيــم مــا 
يســمى داعــش، الــذي عقــد فــي الريــاض فــي 
تجســيدًا  ذلــك  معتبــرًا  2017م،  15ينايــر 
المســتمر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  اللتــزام 
الدوليــة  الجهــود  كل  ومســاندة  دعــم  تجــاه 

اإلرهــاب. لمكافحــة 
صاحــب  بحصــول  الــوزاري  المجلــس  اشــاد   -2
رئيــس  نائــب  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو 
مــن  جائــزة  الداخليــة،  وزيــر  الــوزراء  مجلــس 
المركزيــة  االســتخبارات  وكالــة   «  )CIA(
المميــز  االســتخباراتي  للعمــل  األمريكيــة« 
فــي مجــال مكافحــة االرهــاب، والــذي يعتبــر 

اعتــراف دولــي للعمــل المتميــز الفاعــل للمملكــة 
اإلرهــاب. مكافحــة  فــي 

األجهــزة  بجهــود  الــوزاري  المجلــس  أشــاد   -3
األمنيــة بمملكــة البحريــن وكفاءاتهــا العاليــة فــي 
الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار المملكــة وســالمة 
أراضيهــا، مثمنــا جهودهــا فــي إحبــاط عمليــة 
تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية 
والتأهيــل،  اإلصــالح  مركــز  مــن  والهاربيــن 
مؤكــدا المجلــس دعمــه لكافــة االجــراءات التــي 
تقــوم بهــا مملكــة البحريــن للحفــاظ علــى أمنهــا 
واســتقرارها والــذود عــن مكتســباتها الوطنيــة.

االرهابــي  التفجيــر  الــوزاري  المجلــس  أدان   -4
الــذي اســتهدف دار الضيافــة لوالــي قندهــار 
اإلمــارات  ســفير  استشــهاد  عنــه  نجــم  والــذي 
وخمســة  أفغانســتان،  لــدى  المتحــدة  العربيــة 
دبلوماســيين كانــوا برفقتــه فــي مهمــة إنســانية 
تقدمهــا  التــي  المســاعدات  برنامــج  ضمــن 

ألفغانســتان.   فــي  اإلمــارات 
5- أشــاد المجلــس الــوزاري بافتتــاح مركــز الناتــو 
االقليمــي لــدول مبــادرة اســطنبول للتعــاون فــي 
دولــة الكويــت لتعزيــز آفــاق التنســيق والتعــاون 

المشــترك فــي المجــاالت األمنيــة.
ترحيبــه  عــن  الــوزاري  المجلــس  أعــرب   -6
بالبيــان الصــادر مــن وزارة خارجيــة الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة والمتضمــن وضــع بعــض 
األشــخاص ممــن ينتمــون لمــا يســمى بســرايا 
اإلرهابييــن  قائمــة  علــى  اإلرهابيــة  األشــتر 
العالمييــن، معتبــرا أن هــذا الموقــف  يعكــس 
علــى  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  إصــرار 
علــى  اإلرهــاب  اشــكال  لــكل  التصــدي 
الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي، وكل مــن يقــوم 
بدعمــه أو التحريــض عليــه أو التعاطــف معــه، 

البيان الصحفي الصادر

عن اجمللس الوزاري  يف دورته )142(

2  رجب 1438ه الموافق 30 مارس 2017م 
األمانة العامة
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ويمثــل دعًمــا ملموًســا لجهــود مملكــة البحريــن 
فيهــا. فــي تعزيــز األمــن والســلم 

7-أعــرب المجلــس الــوزاري عــن اســتنكاره الشــديد 
لمــا ورد فــي بيــان منــدوب االتحــاد السويســري 
أمــام مجلــس األمــم المتحــدة لحقــوق االنســان 
فــي دورتــه 34 بجنيــف، حــول حقــوق االنســان 
قاطــع  البحريــن، مؤكــدا رفضــه وبشــكل  فــي 
ذلــك  فــي  المتضمنــة  واالدعــاءات  للمزاعــم 
تبذلهــا  التــي  الجهــود  البيــان, والتــي تتجاهــل 
حقــوق  وتعزيــز  لحمايــة  البحريــن  مملكــة 
إلــى  تطلعــه  عــن  المجلــس  معربــا  االنســان. 
مراجعة الحكومة السويســري لموقفها ودعوتها 
الســتقاء المعلومــات الخاصــة بحقــوق اإلنســان 
من المصادر الموثوقة والبعيدة عن الشــبهات 
واالجنــدات الخاصــة. مؤكــدا المجلــس علــى 
أن هــذه المواقــف المرفوضــة ال تســاعد علــى 
تنميــة وتعزيــز العالقــات المشــتركة بيــن دول 

المجلــس واالتحــاد السويســري.

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

8- أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقــف وقــرارات 
القضيــة  تجــاه  الثابتــة  التعــاون  مجلــس 
الفلســطينية، مشــددًا علــى أن الســالم الشــامل 
والعادل والدائم ال يتحقق إال بانسحاب إسرائيل 
الكامــل مــن كافــة األراضــي العربيــة المحتلــة 
الفلســطينية  الدولــة  قامــة  واإ 1967م،  عــام 
المســتقلة وعاصمتهــا القـــدس الشــرقية، طبقــًا 
الشــــرعية  وقـــرارات  العربيــة  الســالم  لمبــادرة 

الصـــلة. ذات  الدوليــة 
التــي  اإلجــراءات  الــوزاري  المجلــس  أدان   -9
تقــوم بهــا ســلطات االحتــالل االســرائيلي فــي 
مدينــة القــدس لتغييــر هويتهــا. ورحــب بقــرار 
يديــن  والــذي   ،2334 رقــم  األمــن  مجلــس 
بوقفــه  ويطالــب  االســرائيلي،  االســتيطان 
وأدان  المحتلــة،  الفلســطينية  األراضــي  فــي 
االســرائيلي  البرلمــان  قــرار  بشــدة  المجلــس 
بالترخيــص لتجمعــات اســتيطانية أقيمــت علــى 
أراض فلســطينية خاصــة، فــي انتهــاك صــارخ 
لحقــوق الشــعب الفلســطيني وتجاهــل للقوانيــن 
الدوليــة، ودعــا الــى الضغــط علــى الحكومــة 
االســرائيلية لوقــف ممارســاتها غيــر المشــروعة 

المحتلــة.  الفلســطينية  األراضــي  فــي 
مؤتمــر  بنتائــج  الــوزاري  المجلــس  رحــب   -10
ينايــر   15 باريــس  فــي  عقــد  الــذي  الســالم 

الســالم  مفاوضــات  إلحيــاء  2017م، 
الصــادر  وبالبيــان  اإلســرائيلية،  الفلســطينية 
اطــار  فــي  يبــذل  جهــدًا  ذلــك  معتبــرًا  عنــه 
دائــم  ســالم  تحقيــق  إلــى  الراميــة  المســاعي 
وعــادل فــي المنطقــة، ودعــا المجتمــع الدولــي 
والــدول الفاعلــة إلــى االضطــالع بمســؤولياتهم 
والضغــط علــى اســرائيل إللزامهــا بتطبيــق قــرار 

باريــس. وبيــان   ،2334 األمــن  مجلــس 

التابعــة  الثــالث  للجــزر  اإليرانــي  االحتــالل 
المتحــدة: العربيــة  لإلمــارات 

11- أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقــف وقــرارات 
مجلــس التعــاون الثابتــة التــي شــددت عليهــا 
الرافضــة الســتمرار  الســابقة،  البيـــانات  كـــافة 
احتــالل إيــران للجــزر الثــالث، طنــب الكبــرى 
وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لإلمارات 

العربيــة المتحــدة، مؤكــدًا علــى مــا يلــي :
العربيــة  لإلمــارات  الســيادة  حــق  دعــم  أ.  
المتحــدة علــى جزرهــا الثــالث طنــب الكبرى 
وعلــى  موســى،  وأبــو  الصغــرى  وطنــب 
الميــاه اإلقليميــة واإلقليــم الجــوي والجــرف 
الخالصــة  االقتصاديــة  والمنطقــة  القــاري 
للجــزر الثــالث باعتبارهــا جــزءًا ال يتجــزأ 
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  أراضــي  مــن  

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

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

الدوليــة. العــدل  محكمــة 

العالقات مع إيران:
12- أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقــف وقــرارات 
مجلــس التعــاون الثابتــة التــي شــددت عليهــا 
كـــافة البيـــانات السابقة، واستمع إلى شرح من 
معالــي الشــيخ صبــاح خالــد الحمــد الصبــاح 
النائــب األول لرئيــس الــوزراء وزيــر خارجيــة 
بهــا  قــام  التــي  الزيــارة  بشــأن  الكويــت  دولــة 
االيرانيــة،  االســالمية  للجمهوريــة  معاليــه 

بتاريخ 25 يناير 2017م، والتي نقل خاللها 
رســالة مــن صاحــب الســمو أميــر دولــة الكويــت 
الــى فخامــة الرئيــس االيرانــي حــول العالقــات 
الخليجيــة االيرانيــة. ويجــدد المجلــس الــوزاري 
تأكيــده علــى مواقــف وقــرارات مجلــس التعــاون 
والمبــادئ  باألســس  التــام  االلتــزام  بضــرورة 
األساســية المبنيــة علــى ميثــاق األمــم المتحــدة 
ُحســن  ومبــادئ  الدولــي،  القانــون  ومواثيــق 
الجــوار، واحتــرام ســيادة الــدول، وعــدم التدخــل 
في الشؤون الداخلية، وحل الخالفات بالطرق 
الســلمية، وعــدم اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا، 
التــام  رفضــه  عــن  وأعــرب  الطائفيــة،  ونبــذ 
الشــؤون  فــي  اإليرانيــة  التدخــالت  الســتمرار 

الداخليــة لــدول المجلــس والمنطقــة.
اســتنكاره  عــن  الــوزاري  المجلــس  أعــرب   -13
بإصــدار  اإليرانــي  النظــام  الســتمرار  دانتــه  واإ
المســؤولة،  غيــر  االســتفزازية  التصريحــات 
البحريــن،  مملكــة  تجــاه  العدوانيــة  واألعمــال 
ودعمــه لعصابــات إرهابيــة، وتأجيجــه النعــرات 
الطائفيــة ضربــًا للوحــدة الوطنيــة فــي المملكــة. 
عــن  الكــف  إلــى  اإليرانــي  النظــام  داعيــا 
السياســات التــي مــن شــأنها تغذيــة النزاعــات 
الطائفيــة والمذهبيــة، وضــرورة االمتنــاع عــن 
التــي  والميليشــيات  الجماعــات  ودعــم  إنشــاء 

الــدول العربيــة. فــي  النزاعــات  تؤجــج هــذه 

البرنامج النووي اإليراني:
14- أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقــف وقــرارات 
مجلــس التعــاون الثابتــة بهــذا الشــأن، وعلــى 

األخــص مــا يلــي:
أ.  ضرورة التزام إيران باالتفاق الذي تم التوصل 
إليــه مــع مجموعــة دول )5 + 1( فــي يوليــو 
مشــددَا  النــووي،  برنامجهــا  بشــأن  2015م، 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  دور  أهميــة  علــى 
الذريــة، وضــرورة تطبيــق آليــة فعالــة للتحقــق 
عــادة  مــن تنفيــذ االتفــاق والتفتيــش والرقابــة، واإ
فــرض العقوبــات علــى نحــو ســريع وفعــال حــال 

انتهــاك إيــران اللتزاماتهــا طبقــًا لالتفــاق.
األمــن  مجلــس  لقــرار  إيــران  تنفيــذ  ضــرورة  ب. 
رقــم 2231 )يوليــو 2015م( بشــأن االتفــاق 
النــووي، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالصواريــخ 
البالســتية واألســلحة األخــرى، وعبــر المجلــس 
الوزاري عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطالق 
حمــل  علــى  قــادرة  بالســتية  صواريــخ  إيــران 
ســالح نــووي، وأدان المجلــس الــوزاري  قيــام 
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إيــران بتجربــة إلطــالق صــاروخ بالســتي جديــد 
ينايــر 2017م، معتبــرًا ذلــك خرقــًا  فــي 29 
لقــرار مجلــس األمــن )2231 / 2015م( ، 
وقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 1929. 

ســـــــوريا:
15- أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقــف وقــرارات 
مجلس التعاون الثابتة بشــأن االزمة الســورية، 
وتابــع  نتائــج اجتماعــات مؤتمــر أســتانا بيــن 
وفــدي المعارضــة الســورية والنظــام فــي ينايــر 
 23 فــي  جنيــف  ومؤتمــر   ،2017 وفبرايــر 
فبرايــر 2017م، مؤكــدًا ضــرورة تثبيــت وقــف 
اطــالق النــار وانشــاء آليــة رقابــة فعالــة وعمليــة 
لتهيئــة الظــروف لتحقيــق حــل سياســي وفقــا 

لبيــان جنيــف 1 ) يونيــو 2012 (.
الرئيــس  بتعهــد  الــوزاري  المجلــس  رحــب   -16
االمريكــي دونالــد ترامــب بتوقيــع قــرار تنفيــذي 
لوضع خطة إلنشــاء مناطق آمنة في ســوريا، 
آمــاًل أن يســهم ذلــك فــي الحفــاظ علــى ســالمة 
المدنييــن وفــق القــرارات الدوليــة ذات الصلــة، 
الدمــار  آلــة  مــن  الســوري  الشــعب  ويحمــي 

والتشــريد.
الختامــي  بالبيــان  الــوزاري  المجلــس  17- رحــب 
التاســع  التنســيقي  االجتمــاع  عــن  الصــادر 
الوضــع  لدعــم  المانحيــن  كبــار  لمجموعــة 
ينايــر   16 بتاريــخ  ســوريا  فــي  االنســاني 

الكويــت. دولــة  فــي  2017م، 

اليمن: 
18- أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقــف وقــرارات 
فــي  االزمــة  بشــأن  الثابتــة  التعــاون  مجلــس 
اليمــن، ورحــب بصــدور قــرار مجلــس األمــن 
الدولــي رقــم  2342 بموجــب الفصــل الســابع 
مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، والــذي أكــد علــى 
واالقليميــة  الوطنيــة  األساســية  المرجعيــات 
والدوليــة للتوصــل إلــى حــل سياســي لألزمــة، 
اللجنــة  باجتمــاع  الــوزاري  المجلــس  ونــوه 
بشــأن  عمــان،  ســلطنة  بمشــاركة   ، الرباعيــة 
اليمــن الــذي عقــد فــي بــون بتاريــخ 16 فبرايــر 
2017م ، مطالبــًا جماعــة الحوثــي وصالــح 
أن يلتزموا  بشــكل واضح بالســالم، واســتئناف 
وفقــًا  المتحــدة،  األمــم  برعايــة  المشــاورات 
الخليجيــة  المبــادرة  فــي  المتمثلــة  للمرجعيــات 
وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجــات مؤتمــر الحــوار 
األمــن  مجلــس  وقــرار  الشــامل،  الوطنــي 

المبعــوث  قدمــه  الــذي  اإلطــار  و   ،2216
الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة  الــذي 
يتضمــن  التدابيــر األمنيــة والسياســية إلنهــاء 

األزمــة.
جماعــة  قيــام  الــوزاري  المجلــس  وأدان 
الحوثــي وصالــح باســتهداف المراكــز الســكانية 
واليمــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
لجنــة  مقــر  وقصــف  الباليســتية،  بالصواريــخ 
التهدئــة والتنســيق التابــع لألمــم المتحــدة فــي 
ظهــران الجنــوب بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
علــى  الحفــاظ  ضــرورة  علــى  المجلــس  وأكــد 
المنــدب  بــاب  فــي  الدوليــة  المالحــة  ســالمة 
البحــر  علــى  المطلــة  الــدول  مصالــح  وعلــى 
األحمــر وتدفــق المســاعدات االنســانية  الــى 

اليمــن.

العراق:
19- جــدد المجلــس الــوزاري التأكيــد علــى مواقــف 
وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشــأن العراق، 
وعبــر عــن دعمــه لحكومــة العــراق فــي اتخــاذ 
الــى  والهادفــة  االرهــاب  لمكافحــة  التدابيــر 
تحقيــق االمــن واالســتقرار فــي العــراق ، مؤكــدا 
»اهميــة الحفــاظ علــى ســالمة ووحــدة اراضــي 
العربيــة  وهويتــه  الكاملــة  وســيادته  العــراق 
االرهابيــة  الجماعــات  ولمواجهــة  االســالمية 
والميليشــيات المســلحة تكريســا لســيادة الدولــة 
وانفــاذ القانــون ، معربــا المجلــس عــن أســفه 
مــن  لعــدد  المنســوبة  الصحيفــة  للتصريحــات 
المســؤولين العراقييــن، وتوجــه بعــض وســائل 
فــي  دول  تجــاه  المعــادي  العراقيــة  اإلعــالم 
مجلــس التعــاون، مســتنكرا المجلــس اســتغالل 
اراض في الجمهورية العراقية الشقيقة لتدريب 
وتهريــب األســلحة والمتفجــرات لــدول أعضــاء 

فــي المجلــس.

رفضــه  عــن  الــوزاري  المجلــس  أعــرب   -20
الرئيــس  نائــب  مــن  الصــادرة  للتصريحــات 
الرســمي  والمتحــدث  المالكــي  نــوري  العراقــي 
األحــكام  بشــأن  العراقيــة  الخارجيــة  باســم 
القضائيــة العادلــة التــي نفــذت بحــق مدانيــن 
البحريــن،  مملكــة  فــي  ارهابيــة  قضايــا  فــي 
مؤكــدًا رفــض دول المجلــس ألي شــكل مــن 

الداخليــة. شــؤونها  فــي  التدخــل  أشــكال 

21- جــدد المجلــس الــوزاري دعمــه لقــرار مجلــس 
قــرر  الــذي  )2013/2107م(،  رقــم  األمــن 
والمفقوديــن  األســرى  ملــف  إحالــة  باإلجمــاع 
والممتلــكات الكويتيــة واألرشــيف الوطنــي إلــى 
بعثة األمم المتحدة )UNAMI(، لمتابعة هذا 
الملــف، كمــا يعــرب المجلــس عــن أســفه لعــدم 
تحقيــق أي تقــدم فــي أي مــن القضايــا العالقــة 
الحكومــة  المجلــس  ويدعــو  ذكرهــا،  الــواردة 
 )UNAMI( العراقيــة واألمــم المتحــدة ممثلــة بـــ
إلــى  التوصــل  بغيــة  الجهــود  أقصــى  لبــذل 
حــل تجــاه هــذه القضيــة اإلنســانية والقضايــا 

األخــرى ذات الصلــة.

ليــبيا:
22- أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقــف وقــرارات 
مجلــس التعــاون الثابتــة بشــأن األزمــة الليبيــة، 
مشــددًا علــى ضــرورة تنفيــذ اتفــاق الصخيــرات 
ديســمبر  فــي  الليبيــة  األطــراف  بيــن  الموقــع 
2015م كإطــار للخــروج مــن األزمــة الليبيــة، 
أمــن  علــى  المجلــس  دول  حــرص  مجــددًا 
ومســاندة  الليبيــة  األراضــي  ووحــدة  واســتقرار 
الجهــود المبذولــة للتصــدي لتنظيــم مــا يســمى 

االرهابــي. داعــش 

لبنان:
23- أكــد المجلــس الــوزاري علــى مواقــف وقــرارات 
مجلــس التعــاون الثابتــة بشــأن لبنــان، ورحــب 
بالزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس ميشــيل عــون 
المملكــة  إلــى  اللبنانيــة  الجمهوريــة  رئيــس 
ينايــر  فــي  قطــر  ودولــة  الســعودية  العربيــة 
2017م، مؤكــدًا أهميــة العالقــات التــي تربــط 
بيــن دول المجلــس ولبنــان علــى كافــة الصعــد، 
واســتقراره  أمنــه  يحقــق  بمــا  لبنــان  ودعــم  

وازدهــاره.

الصومال:
24- هنــأ المجلــس الــوزاري جمهوريــة الصومــال 
والتأكيــد  االنتخابيــة  العمليــة  اســتكمال  علــى 
البنــاء  إلعــادة  الجهــود  فــي  الدعــم  علــى 
والتنمويــة  االقتصاديــة  التحديــات  ومواجهــة 

االرهــاب. ومحاربــة 

صدر في األمانة العامة                              
الخميس 2 رجـب 1438هـ الموافق

 30 مارس 2017م
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الفكرة العامة :

شــهد قطــاع الخدمــة المدنيــة بمجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة علــى مــدى العقــود الماضيــة 
مكتســبات  وأفــرز   ، مضطــردا  ونمــوًا  تطــورًا 
ومنجــزات مشــرفة ، وذلــك بفضــل االهتمــام الــذي 
أواله أصحــاب الجاللــة والســمو قــادة دول المجلــس 
ـ حفظهــم اهلل ورعاهــم ـ لهــذا القطــاع ، وحرصهــم 
علــى تهيئــة الظــروف المواتيــة للعامليــن فــي هــذا 
القطــاع مــن أجــل النهــوض والمشــاركة فــي التنميــة 

الشــاملة التــي شــهدتها دول المجلــس .

وممــا ال شــك فيــه أن المنجــزات والمكتســبات 
المدنيــة  الخدمــة  قطــاع  حققهــا   التــي 
شــخصيات  خلفهــا  وقــف  المجلــس  دول  فــي 
أعينهــم تحقيــق رؤيــة  ورجــاالت وضعــوا نصــب 
المجلــس  دول  قــادة  والســمو  الجاللــة  أصحــاب 
وجهدهــم  وقتهــم  جــل  فكرســوا    ، دولهــم  لتنميــة 
 ، دولهــم  بنــاء  فــي  للمســاهمة  وعملهــم  وفكرهــم 
وتحقيــق التنميــة الشــاملة علــى كافــة األصعــدة ، 
والحفــاظ علــى المكتســبات المحققــة عبــر الســنين.

ومــن هــذا المنطلــق فقــد يكــون مــن المناســب 
أن يتــم تكريــم عــدد مــن الكفــاءات اإلداريــة مــن 
المجلــس  بــدول  المدنيــة  الخدمــة  منتســبي قطــاع 
كافــة ، ممــن كانــت لهــم إســهامات وجهــود مقــدرة 
فــي رفعــة إســم دولهــم وتحقيــق تنميتهــا الشــاملة .

عنوان التكريم : 

وســام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية 
اإلدارية 

نوع التكريم :

شــهادة  إلــى  باإلضافــة  التعــاون  مجلــس  وســام 
تقديريــة 

المعيارين األساسيين للتكريم :

الخدمة الطويلة . 	 	

اإلجادة . 	 	

ضوابط وأسس التكريم :

مجلــس  دول  مواطنــي  مــن  يكــون  أن  	 	

. التعــاون 

أن يكــون المكــرم  قــد أمضــى فــي عملــه  	 	

. عامــًا  عشــرين  عــن  تقــل  ال  فتــرة 

تولــوا  الذيــن  مــن  المكــرم  يكــون  أن  	 	

مناصــب قياديــة فــي األجهــزة التنفيذيــة 
لقطــاع الخدمــة المدنيــة والتنميــة اإلدارية 

. المجلــس  بــدول 

مــن  المكرمــة  الشــخصية  تكــون  أن  	 	

وبــارزة  جليلــة  خدمــات  قدمــوا   الذيــن 
والتنميــة  المدنيــة  الخدمــة  مجــال  فــي 
وســاهموا  المجلــس  دول  فــي   اإلداريــة 
الجاللــة  أصحــاب  رؤيــة  تحقيــق  فــي 
التعــاون. مجلــس  دول  قــادة  والســمو 

مســاهمة  ســاهم  قــد  المكــرم  يكــون  أن  	 	

متميــزة فــي المؤتمــرات والنــدوات المعنيــة 
المدنيــة  الخدمــة  وقوانيــن  بأنظمــة 

. اإلداري  التطويــر  ومجــاالت 

األوراق المطلوبة : 

ترســل كل دولة أســماء خمســة مرشــحين  	 	

كحــد أقصــى ، مشــفوعة بالســيرة الذاتيــة مــن 
العمليــة،  والخبــرة   ، العلمــي  المؤهــل  حيــث 
قطــاع  مجــال  فــي  المميــزة  واإلســهامات 
الخدمــة المدنيــة  والتنميــة اإلداريــة ، وملخــص 
ممــن  المرشــح  بهــا  ســاهم  التــي  لإلنجــازات 
العامــة  األمانــة  إلــى  الشــروط  عليــه  تنطبــق 
مــن  شــهر  قبــل  وذلــك    ، التعــاون  لمجلــس 
ألصحــاب  الــدوري  اإلجتمــاع  إنعقــاد  موعــد 
أجهــزة  ورؤســاء  وزراء  والســعادة  المعالــي 
بــدول  اإلداريــة  والتنميــة  المدنيــة  الخدمــة 

. العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 

ترفق صورتين شخصيتين . 	 	

موعد ومكان التكريم : 

االجتمــاع  إنعقــاد  موعــد  مــع  يتزامــن  	 	

الســنوي الــدوري ألصحــاب المعالــي والســعادة 
وزراء ورؤســاء أجهــزة الخدمــة المدنيــة والتنميــة 
اإلداريــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

. العربيــة 

مقــر  أو  الرئاســــــة  دولــة  ــــ   المــكان   	 	

. التعــاون  لمجلــس  العامــة  األمانــة 

العامــة  األمانــة  بيــن  التنســيق  يتــم  	 	

حــول  األعضــاء  والــدول  التعــاون  لمجلــس 
. للتكريــم  دولــة  كل  مــن  المرشــحين  حضــور 

وصورهــم  المكرميــن  عــن  نبــذه  تنشــر  	 	

بمطبوعــات األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون 
. اإلعــالم  وســائل  ومختلــف 

اإلطار العام

 للضوابط اخلاصة بتكريم عدد من الكفاءات اإلدارية بقطاع اخلدمة املدنية 

مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية





تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية


