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قرارات اجمللس الوزاري يف دورته )147(
يوم األربعاء 4 شعبان 1442هـ املوافق 17 مارس 2021م

األمانة العامة

لدول  التعاون  جمللس  الوزاري  اجمللس  عقد 

بعد  واألربعني  السابعة  دورته  العربية  اخلليج 

املائة يف يوم األربعاء 4 شعبان 1442هـ املوافق 

برئاسة  العامة،  األمانة  يف  2021م،  مارس   17
راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور/  سعادة 

البحرين،  مبملكة  اخلارجية  وزير  الزياني، 

الوزاري،  للمجلس  احلالية  الدورة  رئيس 

ومبشاركة أصحاب السمو واملعالي والسعادة: 

معالـي / خليــــفة شــــاهني املـــــرر 
وزير دولة باإلمارات العربية املتحدة

فرحــان  بن  فيصـل  األمري/  السـمو  صاحـب 
سعود آل 

السعودية العربية  باململكة  اخلارجية  وزير 

محود  بن  محد  بن  بدر  السيد/  معالي 
ي سعيد لبو ا

وزير اخلارجية بسلطنة عمان.

سعادة الشيخ/ حممد بن عبدالرمحن آل ثاني
اخلارجية  ووزير  الوزراء  جملس  رئيس  نائب 

قطر بدولة 

معالي الشيخ الدكتور/ أمحد ناصر احملمد 
الصباح

جملس  لشؤون  الدولة  ووزير  اخلارجية  وزير 

الكويت بدولة  الوزراء 

مبارك  فالح  نايف  الدكتور/  ومعالي 
، ف حلجر ا

اخلليج  لدول  التعاون  جمللس  العام  األمني   

. بية لعر ا

تدارس اجمللس الوزاري املوضوعات املدرجة على 

جدول األعمال، واختذ بشأنها القرارات التالية:

تقـرير متابعة قــرارات اجمللس الـوزاري فـي 
دورته )146(:

إن اجمللس الوزاري، وقد،

اطلع على تقرير متابعة قرارات اجمللس الوزاري 

يف دورته )146(، وأخذ علمًا بذلك.

املشرتك خالل  العمل اخلليجي  حصر فعاليات 

2021م: الربع األول من عام 

إن اجمللس الوزاري، وقد، 	

العامة بشأن حصر  اطلع على مذكرة األمانة 

فعاليات العمل اخلليجي املشرتك، خالل الربع 

األول من عام 2021م، وأخذ علمًا بذلك.

الشؤون االقتصادية والتنموية:
للســكك  اخلليـــجية  الوكــالة  إنشــاء 

احلــديدية

إن اجمللس الوزاري، وقد،

)األمانة   )136( دورته  يف  قراره  استذكر 

إنشاء  دراسة  بشأن  2015م(،  سبتمرب  العامة، 

دول  حديد  سكة  ملشروع  خليجية  هيئة 

التعاون. جملس 

النقل  وزراء  جلنة  إليه  توصلت  ما  على  واطلع 

والعشرين  الثانـي  اجتمـاعها  يف  واملواصالت 

الوكالة  إنشاء  بشأن  2020م(،  )ديسمرب 

قرر:  احلديدية،  للسكك  اخلليجية 

تغيري مسمى الوكالة اخلليجية للسكك  	  .1
اخلليجية  اهليئة  لتكون  احلديدية 

احلــديدية. للسـكك 

على  املوضوع  بعرض  العامة  األمانة  قيام   	.2
للرفع  القادمة،  دورته  يف   الوزاري  اجمللس 

 )42( دورته  يف  األعلى  اجمللس  مقام  إىل 

اخلليجية  اهليئة  إنشاء  على  للموافقة 

للسكك احلديدية، وتفويض جلنة وزراء 

وهيكلها  مهامها  بإقرار  واملواصالت  النقل 

أعماهلا.  لبدء  يلزم  ما  واختاذ  التنظيمي، 

اجلوانب التنظيمية: 
مواعيد عقد الدورتني 148 و 149 للمجلس 

الوزاري:
إن اجمللس الوزاري، وقد،

بشأن  العامة  األمانة  مذكرة  على  اطلع 

للمجلس   149 و   148 الدورتني  عقد  مواعيد 

قرر: الوزاري، 

تعقد الدورة )148( للمجلس الوزاري املوقر  	  .1
يونيو   1 املوافق  1442هـ  شوال   20 يوم 

الحقًا(. املكان  )حيدد  2021م 

2.	  تعقد الدورة ) 149 ( للمجلس الوزاري املوقر، 
سبتمرب   1 املوافق  1443هـ  حمرم   24 يوم 

الحقًا(. املكان  )حيدد  2021م 

أواًل: مقرتح آلية للتعامل مع اجتماعات وزراء 

خارجية دول اجمللس مع وزراء خارجية 

الدول الشقيقة والصديقة:

إن اجمللس الوزاري، وقد،

استذكر قراره يف دورته 142 )األمانة العامة، 

»تقوم  أن  على  نص  والذي  2017م(،  مارس 
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متكاملة  آلية  مشروع  باقرتاح  العامة  األمانة 

دول  خارجية  وزراء  اجتماعات  مع  للتعامل 

الشقيقة  الدول  خارجية  وزراء  مع  اجمللس 

والصديقة«،

واطلع على مذكرة األمانة العامة بهذا الشأن، 

وعلى املشروع املقرتح لآللية اليت أعدتها األمانة 

خارجية  وزراء  اجتماعات  مع  للتعامل  العامة 

الشقيقة  الدول  خارجية  وزراء  مع  اجمللس  دول 

قرر: والصديقة، 

وزراء  اجتماعات  مع  التعامل  آلية  اعتماد 

الدول  خارجية  وزراء  مع  اجمللس  دول  خارجية 

املرفقة.  الصيغة  حسب  والصديقة  الشقيقة 

للمناصب  األعضاء  الدول  ترشيحات  ثانيًا: 

الدولية: واملنظمات 

إن اجمللس الوزاري، وقد،

اخلارجية  وزارة  مقام  مذكرتي  على  اطلع 

املتحدة  العربية  باإلمارات  الدولي  والتعاون 

املوقرة رقم 7956 بتاريخ 8 مارس 2021م، ورقم 

2021م، ومذكرتي  15 مارس  بتاريخ   8746
املوقرة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  مقام 

رقم 295 بتاريخ 25 فرباير 2021م، ورقم 392 

بتاريخ 11 مارس 2021م، ومذكرة مقام وزارة 

خارجية اململكة العربية السعودية املوقرة رقم 

149916 بتاريخ 10 مارس 2021م، ومذكرة 
رقم  املوقرة  عمان  سلطنة  خارجية  وزارة  مقام 

9701 بتاريخ 2021/3/9م، ومذكرتي مقام 
 48302 رقم  املوقرة  قطر  دولة  خارجية  وزارة 

بتاريخ 8 مارس 2021م، ورقم 52130 بتاريخ 

وزارة  مقام  ومذكرتي  2021م،  مارس   11
خارجية دولة الكويت املوقرة بتاريخ 16 مارس 

2021م.   مارس   17 وتاريخ  2021م، 

واطلع على مذكرة األمانة العامة بهذا الشأن، 

قرر:

للمناصب  األعضاء  الدول  ترشيح  دعم  	  .1
اجلدول  يف  الواردة  الدولية  والعضويات 

. فق ملر ا

الدول  مع  بالتنسيق  العامة  األمانة  تقوم  	  .2
أو  مرشح  دعم  على  لالتفاق  األعضاء 

أكثر يف حال ترشيح أكثر من دولة عضو 

للعضوية.  أو  للمنصب 

جملس  بني  االسرتاتيجية  الشراكات  ثالثا: 

األخرى  واجملموعات  والدول  التعاون 

احلرة: التجارة  ومفاوضات 

إن اجمللس الوزاري، وقد،

دورته  يف  األعلى  اجمللس  قرارات  استذكر 

صباح«  والشيخ  قابوس  السلطان  »قمة   )41(

األعلى  اجمللس  وقرارات  2021م،  يناير  يف 

بشأن  السابقة،  الدورات  يف  الوزاري  واجمللس 

جملس  بني  االسرتاتيجية  الشراكات  تعزيز 

واطلع  األخرى،  واجملموعات  والدول  التعاون 

جمللس  التفاوضي  الفريق  إليه  توصل  ما  على 

التجارة  مفاوضات  استكمال  بشأن  التعاون 

الصني  ومجهورية  التعاون  جملس  بني  احلرة 

ومجهورية  اهلند،  ومجهورية  الشعبية، 

ونيوزيلندا،  وأسرتاليا،  اإلسالمية،  باكستان 

قرر: املتحدة،  واململكة 

بها  قام  اليت  الزيارات  بنتائج  التنويه  	  .1
األردنية  اململكة  إىل  العام  األمني  معالي 

ومجهورية  العراق،  ومجهورية  اهلامشية، 

مصر العربية، لتنفيذ قرارات اجمللس األعلى 

الشقيقة. الدول  مع  الشراكة  تعزيز  بشأن 

التفاهم  مذكرات  بتوقيع  الرتحيب  	  .2
للمشاورات بني األمانة العامة مع كل من 

مجهورية أفغانستان اإلسالمية ومجهورية 

النرويج. ومملكة  تشيلي 

بشأن  عليه  االتفاق  مت  ما  تنفيذ  سرعة   	.3
جمللس  التفاوضي  الفريق  إليه  توصل  ما 

مفاوضات  استكمال  بشأن  التعاون 

التعاون  جملس  بني  احلرة  التجارة 

ومجهورية  الشعبية،  الصني  ومجهورية 

اإلسالمية،  باكستان  ومجهورية  اهلند، 

املتحدة. واململكة  ونيوزيلندا،  وأسرتاليا، 

رابعا: اعتماد البيان الصادر عن الدورة )147( 

للمجلس الوزاري: 

إن اجمللس الوزاري، وقد،

الدورة  عن  الصادر  البيان  مشروع  على  اطلع 

الوزاري،  للمجلس   )147(

قرر اعتماده، وتوجيه األمانة العامة مبتابعة ما 

ورد فيه من بنود.
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لدول  التعاون  جمللس  الوزاري  اجمللس  عقد 

 4 األربعاء  يوم   )147( دورته  العربية  اخلليج 

شعبان 1442هـ املوافق 17 مارس 2021م، يف 

الدكتور  سعادة  برئاسة  العامة،  األمانة  مقر 

خارجية  وزير  الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف 
احلالية  الدورة  رئيس  البحرين،  مملكة 

التعاون، ومشاركة: الوزاري جمللس  للمجلس 

معالـي/ خليــفة شـــــاهني املــــــرر 

وزير دولة باإلمارات العربية املتحدة

فرحــان  بن  فيصـل  األمري/  السـمو  صاحـب 
سعود آل 

السعودية العربية  باململكة  اخلارجية  وزير 

محود  بن  محد  بن  بدر  السيد/  معالي 
ي سعيد لبو ا

وزير اخلارجية بسلطنة عمان

سعادة الشيخ/ حممد بن عبدالرمحن آل ثاني
اخلارجية  ووزير  الوزراء  جملس  رئيس  نائب 

قطر بدولة 

معالي الشيخ الدكتور/ أمحد ناصر احملمد 
الصباح

جملس  لشؤون  الدولة  ووزير  اخلارجية  وزير 

الكويت بدولة  الوزراء 

مبارك  فالح  نايف  الدكتور/  ومعالي 
 . ف حلجر ا

اخلليج  لدول  التعاون  جمللس  العام  األمني 

. بية لعر ا

استهدف  الذي  االعتداء  الوزاري  اجمللس  أدان 

ميناء  يف  البرتولية  اخلزانات  ساحات  إحدى 

جهة  من  قادمة  طيار  بدون  بطائرة  تنورة  رأس 

أرامكو  شركة  مرافق  واستهداف  البحر، 

 7 يف  باليسيت  بصاروخ  بالظهران  السعودية 

استهداف  استمرار  أدان  كما  2021م،  مارس 

مليشيات احلوثي اإلرهابية للمملكة العربية 

السعودية، مؤكدًا وقوف دول جملس التعاون 

ودعمها  السعودية،  العربية  اململكة  مع 

لكافة اإلجراءات الالزمة والرادعة اليت تتخذها 

تستهدف  اليت  االستفزازية  األفعال  هذه  ضد 

البحرية  واملوانئ  املدنية  واالعيان  املدنيني 

ومصادر  احليوية  النفطية  واملنشآت  واجلوية 

للقوانني  انتهاكا  متثل  واليت  العاملية  الطاقة 

واألعراف الدولية وتهدد أمن واستقرار املنطقة، 

اجلوي  الدفاع  قوات  وجاهزية  بكفاءة  مشيدًا 

اجملتمع  اجمللس  وطالب   ، السعودي  امللكي 

األفعال  هذه  جتاه  مسؤولياته  بتحمل  الدولي 

تدعمها. اليت  واجلهات  التخريبية  اإلرهابية 

تضمنه  ما  كل  على  الوزاري  اجمللس  أكد 

الُعال  وإعالن  الُعال  وبيان  اخلتامي  البيان 

األعلى  للمجلس    )41( الدورة  عن  الصادرة 

اليت  صباح(  والشيخ  قابوس  السلطان  )قمة 

ٌعقدت يف حمافظة العال يف اململكة العربية 

أكد  كما   ،2021 يناير   5 يف  السعودية  

على أن أمن دول جملس التعاون كل ال يتجزأ، 

وفقًا للنظام األساسي جمللس التعاون واتفاقية 

يف  واحدًا  صفًا  دوله  ووقوف  املشرتك،  الدفاع 

مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول اجمللس.

ما حققته مسرية جملس  الوزاري  ومثن اجمللس 

التعاون خالل العقود األربعة املاضية، مؤكدًا 

ورسوخ  مسريته  وثبات  اجمللس  ومتاسك  قوة 

أمل  بكل  اخلامس  للعقد  متطلعًا  منجزاته، 

مبا  اجمللس  لدول  املنجزات  من  مزيد  لتحقيق 

التقدم  الرفاء و  يعزز أمنها واستقرارها وحيقق 

لشعوبها. املستدامة  التنمية  و 

استعرض مستجدات العمل اخلليجي املشرتك، 
ودوليًا،  إقليميًا  السياسية  القضايا  وتطورات 

التالي: وذلك على النحو 

تعزيز العمل اخلليجي املشرتك: 
به  تقوم  ما  على  الوزاري  اجمللس  1.  	اطلع 
قرارات  لتنفيذ  جهود  من  العامة  األمانة 
يف  التعاون  جمللس  األعلى  اجمللس  مقام 
والشيخ  قابوس  السلطان  )قمة   41 دورته 
الشريفني  احلرمني  خادم  ورؤية   ،) صباح 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك 
تعزيز  بشأن  السعودية،  العربية  اململكة 
االقتصاد  ودعم  املشرتك،  اخلليجي  العمل 
اخلليجي ككتلة واحدة، ووجه بسرعة 
اجلمركي  االحتاد  متطلبات  استكمال 
وصوال  املشرتكة،  اخلليجية  والسوق 
عام  حبلول  االقتصادية  الوحدة  لتحقيق 

2025م.

2.   أكد اجمللس الوزاري على أهمية التكامل 
ملرحلة  اجلماعي  والتعامل  اخلليجي 
جماالت  يف  وخصوصًا  اجلائحة،  بعد  ما 
السكانية،  والرتكيبة  الغذائي،  األمن 

والتعليم. والعمالة، 

للجهود  تقديره  عن  الوزاري  اجمللس  عرب   	.3
بدول  املسلحة  القوات  تبذهلا  اليت  املتواصلة 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جملس 

بالتنسيق مع األمانة العامة جمللس التعاون 

بالعمل  املتعلقة  القرارات  كافة  لتنفيذ 

وخاصًة  املشرتك  اخلليجي  العسكري 

القيادة  عمل  آلية  بتفعيل  يتعلق  فيما 

العمل  واستمرار  املوحدة،  العسكرية 

لتحقيق التكامل العسكري بني القوات 

اجمللس. بدول  املسلحة 

البيان الصادر 

عن اجمللس الوزاري  يف دورته )147(

األربعاء 4 شعبان 1442هـ  املوافق 17 مارس 2021م

األمانة العامة
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للجهود  تقديره  عن  الوزاري  اجمللس  عرب   .4
يف  الصحية  اجلهات  تبذهلا  اليت  املتواصلة 

جائحة  تداعيات  مع  للتعامل  اجمللس  دول 

أهمية  مؤكدًا   ،19- كوفيد  كورونا 

وتعزيز  اخلربات  وتبادل  التنسيق  استمرار 

تعاون  ومثمنًا  اجلماعية،  االستفادة 

دعم  يف  الفعالة  ومساهماتهم  املواطنني 

اجمللس. دول  يف  الصحية  اجلهات  جهود 

التابعة  الثالث  للجزر  اإليراني  االحتالل 
املتحدة: العربية  اإلمارات  لدولة 

وقرارات  مواقف  على  الوزاري  اجمللس  5.  	أكد 
الستمرار  الرافضة  الثابتة  التعاون  جملس 

العربية  اإلمارات  دولة  جلزر  إيران  احتالل 

وطنب  الكربى  طنب  الثالث  املتحدة 

دعم  على  مؤكدًا  موسى،  وأبو  الصغرى 

على  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سيادة 

واإلقليم  اإلقليمية  ومياهها  الثالث  جزرها 

اجلوي واجلرف القاري واملنطقة االقتصادية 

اخلالصة باعتبارها جزءا ال يتجزأ من أراضي 

أن  واعتبار  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

يف  إيران  بها  تقوم  أعمال  أو  ممارسات  أية 

ذات  وليست  والغية  باطلة  الثالث  اجلزر 

العربية  اإلمارات  دولة  سيادة  حق  على  أثر 

اجمللس  ودعا  الثالث.  جزرها  على  املتحدة 

دولة  ملساعي  لالستجابة  إيران  الوزاري 

عن  القضية  حلل  املتحدة  العربية  اإلمارات 

إىل  اللجوء  أو  املباشرة  املفاوضات  طريق 

الدولية. العدل  حمكمة 

القضية الفلسطينية:
دول  مواقف  على  الوزاري  اجمللس  6.  	أكد 
الفلسطينية  القضية  من  الثابتة  اجمللس 

األوىل،  واملسلمني  العرب  قضية  باعتبارها 

ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية املستقلة 

وعاصمتها  1967م،  يونيو  حدود  ضمن 

القدس الشرقية، وضمان حقوق الالجئني، 

واملرجعيات  العربية  السالم  مبادرة  وفق 

الدولية. الشرعية  وقرارات  الدولية 

أصدره  الذي  باملرسوم  الوزاري  اجمللس  رحب    	.7
بإجراء  عباس  حممود  الفلسطيين  الرئيس 

وانتخابات  ورئاسية  تشريعية  انتخابات 

مجيع  يف  الفلسطيين  الوطين  اجمللس 

مدينة  فيها  مبا  الفلسطينية  األراضي 

مجهورية  جبهود  مشيدًا  الشرقية،  القدس 

مصر العربية باستضافة احلوار الفلسطيين، 

الذي من شأنه أن ينهي حاالت االنقسام بني 

الفلسطينية. الفصائل 

الدائـرة  بقـرار  الـوزاري  اجمللـس  رحــب   .8
اجلنائية  للمحكمة  األوىل  التمهيدية 

اإلقليمي  االختصاص  بأن  القاضي  الدولية 

األراضي  يشمل  فلسطني  يف  للمحكمة 

الفلسطينية اليت احتلتها إسرائيل منذ عام 

1967 م، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، 
عن  معربًا  الشرقية،  القدس  فيها  مبا 

الوحدات  بناء  يف  إسرائيل  الستمرار  إدانته 

الفلسطينيني،  منازل  وهدم  االستيطانية، 

وتغيري الرتكيبة السكانية يف األراضي 

الدولي  للقانون  واضح  انتهاك  يف  احملتلة 

الصلة. ذات  الدولية  والقرارات 

إيران:

جملس  مواقف  على  الوزاري  اجمللس  9.  	أكد 
العالقات  بشأن  الثابتة  وقراراته  التعاون 

اإليرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية  مع 

تشتمل  أن  ضرورة  على  أكد  كما 

على  إيران  مع  مستقبلية  مفاوضات  أية 

معاجلة سلوك إيران املزعزع ألمن واستقرار 

لإلرهاب،  ورعايتها  والعامل،  املنطقة 

ذلك  يف  مبا  اإليرانية  الصواريخ  وبرنامج 

الباليستية والكروز والطائرات  الصواريخ 

النووي اإليراني وسالمة  املسرية، والربنامج 

كما  واحدة،  سلة  يف  اخلليج،  يف  املالحة 

أكد على ضرورة مشاركة دول اجمللس 

املفاوضات.  تلك  يف 

10.أدان اجمللس الوزاري استمرار إيران يف دعم 
الطائفية  وامليلشيات  اإلرهابية  اجلماعات 

وتزعزع  العربي  القومي  األمن  تهدد  اليت 

العربية.  الدول  يف  االستقرار 

ســـــــوريا:

جملس  مواقف  على  الوزاري  اجمللس  11.أكد 

األزمة  بشأن  الثابتة  وقراراته  التعاون 

وقرار   ،)1( جنيف  ملبادئ  وفقًا  السورية 

دعمه  عن  معربًا   ،2254 رقم  األمن  جملس 

سوريا  مستقبل  لدعم  اخلامس  للمؤمتر 

واملنطقة، املقرر عقده يف بروكسل يومي 

2021م. مارس   30-29

اليمن:	

جلــهود  دعمـه  الـوزاري  اجمللــس  12.أكـد 
الرئيس  بفخامة  ممثلة  اليمن  يف  الشرعية 

إلنهاء  وحكومته،  هادي،  منصور  عبدربه 

سياسي،  حل  إىل  والتوصل  اليمنية  األزمة 

وفقًا للمبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، 

الشامل،  الوطين  احلوار  مؤمتر  وخمرجات 

وقرار جملس األمن 2216. معربًا عن دعمه 

إىل  اخلاص  ومبعوثها  املتحدة  األمم  جلهود 

إىل  اخلاص  األمريكي  واملبعوث  اليمن، 

اليمن، لوقف إطالق النار والوصول إىل احلل 

وأكد  املرجعيات.  لتلك  وفقًا  السياسي 

اجمللس دعم احلكومة اليمنية اليت باشرت 

 30 يف  عدن  املؤقتة  العاصمة  يف  مهامها 

برئاسة  املاضي،  األول(  )كانون  ديسمرب 

منحها  وأهمية  عبدامللك،  معني  الدكتور 

اليمين  الشعب  خلدمة  الكاملة  الفرصة 

واالقتصادية  اإلنسانية  األوضاع  ظل  يف 

الراهنة.  الصعبة 

13.أدان اجمللس الوزاري بأشد العبارات استمرار 
إيران  من  املدعومة  احلوثي  مليشيا  هجوم 

املدنية  واألعيان  املدنيني  واستهداف 

مأرب  حمافظة  يف  النازحني  وخميمات 

املسرية،  والطائرات  البالستية  بالصواريخ 

مليوني  حنو  معاناة  زيادة  يف  تسبب  مبا 

من  الفارين  النازحني  خميمات  يف  مدني 

امليلشيات  عليها  تسيطر  اليت  احملافظات 

احلوثية، كما أدان استخدامها ألكثر من 

النازحني يف مأرب كدروع  470 أسرة من 
خطريًا  انتهاكًا  ميثل  الذي  األمر  بشرية 

مكتملة  حرب  وجرمية  الدولي  للقانون 

بتحمل  الدولي  اجملتمع  مطالبًا  األركان، 

احلوثي  مليشيات  مواجهة  يف  مسؤولياته 

ألجل رفع املعاناة عن الشعب اليمين الشقيق 
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باملسار  والدفع  الدولية،  املساعدات  وإيصال 

اليمنية. األزمة  حلل  السياسي 

اليت  املروعة  اجلرمية  الوزاري  اجمللس  14.أدان 
ارتكبتها ميليشيات احلوثي اليت استهدفت 

يف  األفارقة  املهاجرين  احتجاز  مراكز  أحد 

العاصمة صنعاء مبقذوفني، مما نتج عنه 

وإصابة  ووفاة  املركز  يف  حريق  نشوب 

من  معظمهم  حرقًا  املهاجرين  من  املئات 

اجلنسية األثيوبية، وطالب اجمللس الوزاري 

ومستقل  شفاف  دولي  حتقيق  بإجراء 

اجلرمية. بهذه  املتورطني  وحماسبة 

دول  مبساهمات  الوزاري  اجمللس  15.أشاد 
اجمللس اليت بلغت حنو 40 باملئة من إمجالي 

التعهدات اليت مت تقدميها يف مؤمتر املاحنني 

الذي ُعقد بتاريخ 1 مارس 2021م لتمويل 

األمم  جلهود  2021م  لعام  االستجابة  خطة 

املتحدة يف اليمن، وأشاد باجلهود اليت يقوم 

والربنامج  لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز  بها 

اليمن.  وإعمار  لتنمية  السعودي 

عرقلة  استمرار  الوزاري  اجمللس  16.أدان 
الفين  الفريق  وصول  احلوثية  امليليشيات 

الفحص  إلجراء  املتحدة  لألمم  التابع 

يف  (صافر)  العائم  النفط  خلزان  والصيانة 

ودعا  احلديدة،  ساحل  قبالة  األمحر  البحر 

للوصول  جهودها  لتكثيف  املتحدة  األمم 

إىل اخلزان يف أسرع وقت ممكن للحيلولة 

يف  واقتصادية  بيئية  كارثة  وقوع  دون 

األمحر. البحر 

استمرار  أن  على   الوزاري   اجمللس  17.أكد 
إيران  من  املدعومة  احلوثية  امليليشيات 

اإلرهابية  والعمليات  العدائية  لألعمال 

والطائرات  الباليستية  الصواريخ  بإطالق 

املسرية املفخخة الستهداف املدنيني واألعيان 

السعودية  العربية  اململكة  يف  املدنية 

املفخخة  القوارب  وإطالق  اليمين،  والداخل 

خطريًا  تهديدًا  ميثل  بعد،  عن  واملسرّية 

املالحة  وحلرية  والدولي  اإلقليمي  لألمن 

باب  مضيق  يف  العاملية  والتجارة  البحرية 

احلق  على  مؤكدًا  األمحر،  والبحر  املندب 

الشرعية  دعم  حتالف  لقيادة  املشروع 

الالزمة  والتدابري  اإلجراءات  وتنفيذ  الختاذ 

الوزاري  اجمللس  أدان  كما  معها.  للتعامل 

إىل  اإليرانية  األسلحة  تهريب  استمرار 

ميليشيات احلوثي يف خمالفة لقرار جملس 

.2216 األمن 

االجتماع  بنتائج  الوزاري  اجمللس  18.رحب 
لتحديد  املشرتكة  للجنة  عشر  التاسع 

للجمهورية  التنموية  االحتياجات 

العامة  األمانة  استضافته  الذي  اليمنية، 

2021م،  مارس   2 بتاريخ  التعاون  جمللس 

بدول  املختصة  اجلهات  مبشاركة 

والصناديق  اليمنية  واجلمهورية  اجمللس 

اإلقليمية، ووجه بتنفيذ ما مت االتفاق عليه 

اليمن.  يف  التنموية  املشاريع  تنفيذ  لتسريع 

الرياض  اتفاق  طريف  الوزاري  اجمللس  19.دعا 
الرياض  يف  واالجتماع  العاجلة  لالستجابة 

يف  النقاط  بقية  تنفيذ  الستكمال 

االتفاق، مؤكدًا بأن تنفيذ اتفاق الرياض 

أطياف  ملختلف  الصفوف  لتوحيد  ضمانة 

الصدع  ورأب  الدماء  وحقن  اليمين  الشعب 

الستعادة  مسريته  ودعم  مكوناته،  بني 

واستقراره. وأمنه  دولته 

العراق:
للجهود  دعمه  عن  الوزاري  اجمللس  20.عرب 
القائمة لتحقيق األمن واالستقرار يف العراق 

ووحدة  سالمة  على  واحلفاظ  الشقيق، 

وهويته  الكاملة،  وسيادته  أراضيه، 

ووحدته  االجتماعي  ونسيجه  العربية، 

الدولة  سيادة  على  واحلفاظ  الوطنية، 

حكومة  جبهود  مشيدًا  القانون،  وسلطة 

والتحالف  الكاظمي  مصطفى  السيد 

اإلرهابية  اجلماعات  مواجهة  يف  الدولي 

العمليات  أدان  املسلحة، كما  واملليشيات 

اإلرهابية املتكررة اليت يتعرض هلا العراق 

واالستقرار،  األمن  زعزعة  إىل  تهدف  واليت 

املقبلة.  لالنتخابات  االستعدادات  وعرقلة 

األمن  جملس  لقرار  دعمه  اجمللس  21.جدد 
مع  التعاون  ، متطلعًا الستمرار   2107 رقم 

ملعاجلة  املتحدة  واألمم  العراقية  احلكومة 

القرار والسيما  الواردة يف  العالقة  القضايا 

بعد  البحرية  احلدود  ترسيم  استكمال 

.  162 العالمة 

الدول  بها  قامت  اليت  باجلهود  اجمللس  22.نوه 
األعضاء واألمانة العامة لتعزيز التعاون مع 

اجملاالت.  مجيع  يف  الشقيق  العراق 

ليــبيا:

يف  األشقاء  باتفاق  الوزاري  اجمللس  23.رحب 
التنفيذية  السلطة  اختيار  على  ليبيا 

اجلديدة املتمثلة باجمللس الرئاسي ورئيس 

عبداحلميد  السيد  دولة  وهنأ  الوزراء، 

النواب  جملس  ثقة  نيله  على  الدبيبة، 

املنفي  حممد  والسيد  للحكومة،  رئيسًا 

اجمللس  وأعرب  الرئاسي،  للمجلس  رئيسًا 

واالستقرار  األمن  ذلك  حيقق  بأن  أمله  عن 

أراضيها. ووحدة  ليبيا  يف  والتنمية 

جملس  بني  االسرتاتيجية  الشراكات 
األخرى: واجملموعات  والدول  التعاون 

اليت  الزيارات  بنتائج  الوزاري  اجمللس  24.نوه 
اململكة  إىل  العام  األمني  معالي  بها  قام 

العراق،  ومجهورية  اهلامشية،  األردنية 

قرارات  لتنفيذ  العربية،  مصر  ومجهورية 

مع  الشراكة  تعزيز  بشأن  األعلى  اجمللس 

الدول الشقيقة. كما رحب اجمللس بتوقيع 

األمانة  بني  للمشاورات  التفاهم  مذكرات 

أفغانستان  مجهورية  من  كل  مع  العامة 

ومملكة  تشيلي  ومجهورية  اإلسالمية 

النرويج.

إليه  توصل  ما  على  الوزاري  اجمللس  25.اطلع 
بشأن  التعاون  جمللس  التفاوضي  الفريق 

بني  احلرة  التجارة  مفاوضات  استكمال 

جملس التعاون ومجهورية الصني الشعبية، 

باكستان  ومجهورية  اهلند،  ومجهورية 

ونيوزيلندا،  وأسرتاليا،  اإلسالمية، 

واململكة املتحدة، ووجه بسرعة تنفيذ ما 

مت االتفاق عليه بهذا الشأن.	

صدر يف األمانة العامة  

يوم األربعاء 4 شعبان 1442 هـ املوافق 17 

مارس 2021م
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جدول الرتشيحات املطلوب دعمها من قبل الدول األعضاء

الدورة )147( للمجلس الوزاري 	

يوم األربعاء 4 شعبان 1442هـ املوافق 17 مارس 2021م

األمانة العامة 

الدولة العضو الرتشيح التسلسل

اإلمارات العربية املتحدة

الرتشــيح لعضوية اجمللس التنفيذي ملنظمة الســياحة العاملية للفرتة )2022 - 2025( عن جمموعة 

الشرق األوسط واليت ستجري يف أبريل 2021 يف اململكة العربية السعودية 1

الرتشــيح لعضويــة اللجنــة احلكوميــة الدوليــة حلمايــة وتعزيــز  تنــوع أشــكال التعبــري الثقــايف 

ــس ــو 2021 يف باري ــات يف يوني ــتجري االنتخاب ــث س ــرتة )2021 - 2025( حي ــكو للف اليونس 2

 International(  ترشــيح ســعادة/ رزان خليفة املبارك، ملنصب رئاســة االحتاد الدولي لصون الطبيعة

Union for Conservation of Nature – IUCN(  للفــرتة )2021 - 2025( وذلــك يف االنتخابــات 
اليت ســتعقد أثناء املؤمتر  الدولي للمنظمة خالل الفرتة 3-11 ســبتمرب 2021 يف مرســيليا، فرنسا 

3

 )UPU( إعــادة الرتشــيح لعضوية جملس اإلدارة وجملس االســتثمار الربيدي لالحتاد الربيــدي العاملي

للفــرتة )2021 - 2024( ، وذلــك يف االنتخابات اليت ســتجري أثناء املؤمتر  الســابع والعشــرين لالحتاد 

الربيدي العاملي واليت ســتعقد خالل الفرتة من 9 إىل 27 أغســطس 2021 يف  أبيدجان - ســاحل العاج 
4

ترشيح اللواء الدكتور / أمحد بن ناصر الريسي - مفتش عام وزارة الداخلية، لرئاسة منظمة الشرطة 

اجلنائيــة الدولية “االنرتبول” للفرتة )2022 - 2025(، وذلك أثناء انعقاد الدورة )89( خالل الفرتة من 

23-25 نوفمرب 2021 يف اسطنبول – تركيا
5

إعــادة الرتشــيح لعضويــة اجمللــس التنفيــذي للمنظمــة البحريــة الدوليــة )IMO( للفئــة )B( للفرتة 

)2022 - 2023( وذلــك يف االنتخابــات املقــرر عقدها أثناء الدورة العاديــة الثانية والثالثني للجمعية 

العموميــة للمنظمــة البحرية الدولية خــالل الفرتة من 6 إىل 15 ديســمرب 2021 يف لندن
6

الرتشــيح للجنة احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي )2024 - 2028( عن اجملموعة اخلامســة 

)ب( واليت ستجري خالل شهر يونيو  2024 يف باريس 7

الرتشــيح للجنــة اإلحصائيــة التابعــة لألمم املتحــدة للفــرتة )2024 - 2027( عن اجملموعة اآلســيوية 

واليت ســتجري خالل مــارس 2023 يف نيويورك 8

إعــادة ترشــيح اإلمارات العربيــة املتحدة لعضوية جملــس حقوق اإلنســان )2022 ــــ 2024(، وذلك يف 

االنتخابات اليت ســتجري خالل شــهر أكتوبر 2021 يف نيويورك. 9
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مملكة البحرين

عضوية اجمللس التنفيذي ملنظمة السياحة العاملية  للفرتة )2021 - 2025( 10
جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة )2022 - 2024( يف االنتخابات الــيت ســتجري يف أبريل/مايو 

2021م. 11

جملس حقوق االنسان )2023 ـــ 2025( يف االنتخابات اليت ستجري يف أكتوبر/نوفمرب 2022م. 12
اجمللس التنفيذي لليونيسف )2023 - 2025( يف االنتخابات اليت ستجري يف أبريل/مايو 2022م. 13

اجمللــس لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنائي/صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان/مكتب األمــم املتحــدة  
ــو 2022م ــتجري يف أبريل/ماي ــيت س ــات ال ــاريع )2023 - 2025( يف االنتخاب ــات املش خلدم 14

عضويــة جلنــة املنظمــات غــري احلكوميــة )2023 - 2026( يف االنتخابــات اليت ســتجري يف أبريل/
2022م مايو 

15

عضويــة اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي )2023 - 2025( يف االنتخابــات  الــيت ســتجري يف يونيو 
2022م 16

عضوية جملس االحتاد الدولي لالتصاالت )2023 -  2026( يف االنتخابات اليت ستجري يف 2022م 17
جملس األمن )2026 - 2027( يف االنتخابات اليت ستجري يف 2025م 18

اململكة العربية السعودية

الرتشــيح لعضوية اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية  )ARADO( للفرتة    2021 
- 2023 م, خالل االنتخابات املقرر اجراؤها يف شــهر أبريل 2021م مبدينة القاهرة. 19

الرتشــيح لعضويــة جلنة املخدرات )CND( للفــرتة )2022 -  2025(,خالل االنتخابــات  املقرر اجراؤها 
يف شــهر أبريل 2021م مبدينة نيويورك. 20

الرتشــيح لعضويــة جملــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( للفــرتة  )2021 - 2024( . خــالل 
االنتخابــات املقــرر اجراؤهــا يف شــهر يونيــو 2021م مبدينــة جنيف. 21

الرتشــيح لعضويــة اجمللــس التنفيــذي حلظــر األســلحة الكيميائيــة )OPCW( للفــرتة )2021 – 
2023(,خــالل االنتخابــات املقــرر اجراؤها يف شــهر أبريــل 2021م مبدينــة الهاي. 22

الرتشــيح لعضوية جملس عمليات  الربيدية )POC( وجملس االدارة )CA( التابعان  لالحتاد الربيدي 
العاملي للفرتة )2021 -  2024( , خالل االنتخابات املقرر إجراؤها يف شــهر أغســطس 2021م مبدينة 

أبيدجان.
23

الرتشــيح لعضويــة جلنــة القانــون الدولــي )ILC( للفــرتة )2022 -  2028(, خــالل االنتخابــات املقرر  
اجراؤهــا  يف شــهر نوفمرب 2021م مبدينــة نيويورك. 24

ترشيح لعضوية جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي )UNCITRAL( للفرتة )2022 -  2028( 
خالل االنتخابات املقرر اجراؤها يف شهر نوفمرب  2021م مبدينة نيويورك. 25

 )C( عــن الفئة )( للفــرتة )2022 -  2023IMO( الرتشــيح لعضويــة جملــس املنظمة البحريــة الدولية
خالل االنتخابات  املقرر اجراؤها  يف شــهر ديســمرب  2021م مبدينة لندن. 26

الرتشــيح لعضويــة جلنــة الســكان والتنميــة )CPD( للفــرتة )2022 - 2027( التابعــة للمجلــس 
االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة , خالل االنتخابات املقرر اجراؤها  يف شهر أبريل 2022م مبدينة 

نيويورك.
27

الرتشيح جلنة التنمية االجتماعية )CSOCD( للفرتة )2023 ـــ 2027( التابعة للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي لألمم املتحدة , خالل االنتخابات املقرر اجراؤها يف شهر أبريل 2022 مبدينة نيويورك. 28

ـــ 2027( التابعــة للمجلس االقتصادي  الرتشــيح لعضويــة جلنــة وضع املرأة )CSW(  للفــرتة ) 2023ـ 
واالجتماعــي لألمم املتحدة, خالل االنتخابات املقرر اجراؤها يف شــهر أبريل 2022م مبدينة نيويورك. 29

الرتشــيح لعضوية جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن جمموعة دول الشــرق األوسط 
وجنــوب آســيا )MESA( للفــرتة )2022 ــــ 2024(, خــالل االنتخابات املقرر اجراؤها يف شــهر ســبتمرب 

2022م مبدينة فيينا.
30



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

10

سلطنة عمان

عضويــة اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي للفــرتة )2022 - 2024( يف االنتخابــات اليت ســتجري يف 
يونيــو 2021م يف نيويورك 31

عضوية جملســي اإلدارة واالســتثمار باحتاد الربيد العاملي للفرتة )2021 - 2024( يف االنتخابات اليت 
ستجري يف أغسطس 2021م بساحل العاج

عضويــة اجمللــس التنفيــذي لليونســكو للفــرتة )2023 - 2027( يف االنتخابــات الــيت ســتجري يف 
نوفمــرب 2023م يف باريــس

دولة قطــر

عضويـــة جملـــس حقـــوق اإلنسان للفرتة )2022 - 2024(، يف االنتخابات اليت ستعقد خالل الدورة 
الـــ 76 للجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام 2021، يف نيويورك.

عضويــة جملــس حمافظني الوكالــة الدولية للطاقة الذريــة للفــرتة )2022 - 2025(، يف االنتخابات 
اليت ســتعقد يف فيينا، يف سبتمرب 2022

ــرتة )2022 - 2025(، يف  ــة C، للف ــة للفئ ــة الدولي ــة البحري ــذي للمنظم ــس التنفي ــة اجملل عضوي
االنتخابــات الــيت ســتعقد يف لنــدن، يف ديســمرب 2021

عضويــة اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي للفــرتة )2023 - 2025( يف االنتخابــات اليت ســتعقد يف 
نيويــورك، يف يونيو 2022

جملــس االحتــاد الربيــدي العاملــي )2021 - 2024(، يف االنتخابــات الــيت ســتعقد يف أبيدجان، ســاحل 
 2021 العاج 

عضويــة جلنــة اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة للفــرتة )2022 - 2024( يف االنتخابــات اليت ســتعقد يف 
نيويــورك يف أبريل 2021

دولة الكويت

عضويــة اجمللــس التنفيــذي ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( للفرتة 
ــس. ــرب 2021 يف باري ــتعقد يف نوفم ــيت س ــات ال )2021 - 2025(، يف االنتخاب

عضوية جلنة القانون التجاري الدولي )االونســرتال( للفرتة )2022 - 2028(، اليت ســتعقد انتخاباتها 
يف ديسمرب 2021 يف نيويورك.

 CRPD عضوية الســيدة/ رحاب بورســلي للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة
للفــرتة )2023 - 2026(، اليت ســتعقد انتخاباتها يف يونيــو 2022 يف نيويورك.

عضويــة جملــس حقــوق اإلنســان خــالل الفــرتة )2024 - 2026(، يف االنتخابــات اليت ســتعقد خالل 
الــدورة 78 للجمعيــة العامــة لألمم املتحــدة يف أكتوبــر 2023 يف نيويورك. 
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تعقد اجتماعات أصحاب السمو واملعالي وزراء 

الدول  خارجية  وزراء  مع  اجمللس  دول  خارجية 

التالي:  النحو  على  والصديقة  الشقيقة 

دول  خارجية  وزراء  اجتماعات  ُتعقد  	  •
الدول  خارجية  وزراء  مع  التعاون  جملس 

مستوى  على  والصديقة  الشقيقة 

الرئاسة  دولة  خارجية  )وزير  الرتويكا 

الرئاسة  دولة  خارجية  وزير   + احلالية 

القادمة + األمني العام، أو من ينوب عنهم( 

الدول  لبقية  وُيرتك  عامة،  كقاعدة 

اجتماعات  يف  مشاركتها  قرار  األعضاء 

التمثيل. مستوى  وحتديد  الرتويكا 

ُتعقد االجتماعات مع الدول اليت سبق وأن  	  •

اتفاقيات  أو  تفاهم  مذكرات  معها  أبرم 

حسب  االتفاقيات  من  غريها  أو  إطارية 

االتفاقيات  تلك  يف  عليه  االتفاق  مت  ما 

عقد  ودورية  التمثيل  مستوى  بشأن 

. ت عا جتما ال ا

تعد األمانة العامة تقييمًا ألهمية وجدوى  	  •
بني  اجتماعات  لعقد  اجلديدة  الطلبات 

خارجية  وزراء  واملعالي  السمو  أصحاب 

دول اجمللس ونظرائهم من الدول الشقيقة 

يلي:  ملا  وفقًا  والصديقة، 

األهمية السياسية للدولة.  أ.	

تهم  اليت  القضايا  من  الدولة  مواقف   ب.	

اجمللس. دول 

 ج.   األهمية االقتصادية لتلك الدولة.

برفع  التقييم  العامة يف ضوء  األمانة  • 	  تقوم 
االجتماع  عقد  جدوى  بشأن  مقرتح 

ومستوى  االجتماعات  دورية  وحتديد 

الرتويكا،  )مستوى   املناسب  التمثيل 

مع  احلالية  الرئاسة  دولة  خارجية  وزير  أو 

األمني العام، أو األمني العام فقط، أو على 

املسؤولني(.  كبار  مستوى 

العامة  األمانة  الوزاري  اجمللس  ُيفوض  	  •
اليت  احلاالت  يف  التعاون  جملس  بتمثيل 

مالئمة.  يراها 

آلية التعامل مع اجتماعات وزراء خارجية دول اجمللس

مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  
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