(ســــري للغاية)

مسقط  ،سلطنة عمان
 17صفر 1441هـ الموافق  16أكتوبر 2019م
عقـد أصــــحـاب الســـــمو والمعـالي وزراء الـداخليـة بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي
الـعـربـيـــة هجـتـمـــاعـ ـم الســـــــادس والـالـيالـيـن فـي مـــديـنـــة مســـ ـقـط بســـ ـلـطـنـــة عـمـــان،
يوم  17صـفر 1441هــــــ الموافق  16أكتوبر 2019م  ،وقد ترأس اإلجتماع
 ،وبحضــور أصــحاب الســمو
والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس:
ســــــــيـــ بــــن زايــــد ل نـــ ــــيــــان
الــــفــــريــــق ســــــــمــــو الاــــــــيـــ
نـــا ــب ر ــيــس مــجــلــس الــوزراء ووزيــر الـــداخــلــيـــة
بــــدولــــة اإلمــــارات الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــد
رااـــــــد بـــن عـــبـــد ل خـــلـــيـــفـــة
مـــعـــالـــي الـــفـــريـــق أول ركـــن الاـــــــيــ
وزيـــر الـــداخـــلـــيـــة بـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن
صـــاحب الســـمو الملكي األمير عبدالعزيز بن ســـعود بن ناي بن عبدالعزيز ل ســـعود
وزيـر الـــداخـلـيـــة بـــالـمـمـلـكـــة الـعـربـيـــة الســـــعـوديـــة

مـــعـــالـــي الاـــــــيـ ـ
مــــــعــــــالــــــي

عـــبـــد بـــن نـــاصـــــــر بـــن خـــلـــيـــفـــة ل الـــانـــي
ر يس مجلس الوزراء ووزير الــداخليــة بــدولــة قطر

الصــــــــــبــــــا
خــــــالــــــد جــــــرا
الاــــــــــيــــــ
نـــــا ـــــب ر ـــــيـــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــوزراء
ووزيــــر الــــداخــــلــــيــــة بــــدولــــة الــــكــــويــــت

وبــماـــــــاركـــة مــعــــــــــــــالــي الـــدكــتــور عــبـــدالــلــطــي ـ بــن رااـــــــد الــزيـــانــي
األمـيـن الـعـــام لـمـجـلـس الـتـعـــاون لـــدول الـخـلـيـ الـعـربـيـــة
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ألقى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في (سلطنة عمان  ،دولة الكويت،
مملكة البحرين  ،المملكة العربية الســــعودية  ،دولة اإلمارات العربية المتحد ) كلمات
في الجلســة اتفتتاحية كما القى معالي األمين العام كلمة في اتفتتا  ،وبعد هســتعرا
بنود جدول األعمال الذي أعدته األمانة العامة (قطاع الاؤون األمنية) وهقراره .
ناقش الوزراء توصـيات هجتماع وكيء وزارات الداخلية للتحضـير لتجتماع السـادس
والـــالـــيالـــيـــن ألصـــــــحـــاب الســـــــمـــو والـــمـــعـــالـــي وزراء الـــداخـــلـــيـــة بـــدول
مجلس التعاون ،الذي عقد في سلطنة عمان خيل الفتر  16 - 15صفر 1441هـــــ الموافق
 15 – 14أكتوبر 2019م  ،حول الموضوعات التي تضمنت ا بنود جدول األعمال التالية :
البند األول:
تقرير األمانة العامة (قطاع الاؤون األمنية)
البند الثاني :
اإلجتماع العاار ألصحاب المعالي والسعاد وكيء وزارات الداخلية بدول المجلس.
البند الثالث :
التمرين التعبوي الماـــــتره ل ج ز األمنيـة بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة
(أمن الخلي العربي .)2
البند الرابع :
ماروع الابكة األمنية لوزارات الداخلية.
البند الخامس :
هجتماع فريق العمل المعني بربط ابكة التترا.
البند سادساً:
اإلجتماع التاسع للجنة الخاصة بإنااء أكاديمية خليجية للدراسات األمنية واتستراتيجية.
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البند سابعاً:
التقرير السنوي للمكاتب التابعة لقطاع الاؤون األمنية.
البند ثامناً:
الزيارات الميدانية للدول المتقدمة وأسابيع التوعية.
البند تاسعاً:
توصيات اللجان األمنية المتخصصة التي عقدت هجتماعات ا خيل العام 2019م.
البند عاشراً:
المواضيع المعروضة من األمانة العامة.
وبعد المداوالت وتبادل وجهات النظر  ،جاءت قراراتهم على النحو التالي :

أوالً :تقرير األمانة العامة:
ناقش الوزراء تقرير األمانة العامة (قطاع الاـــ ون األمنية) حول مســــار التنســــيق
والتعاون األمني بين دول مجلس التعاون  ،ومتابعت ا لتنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي
وزراء الداخلية بدول المجلس  ،وما جاء في التقرير من هيضـاحات للموضـوعات المطروحة
على جدول أعمال اإلجتماع  ،ويقدر الوزراء ل مانة العامة (قطاع الشئوو األمنية) الج ود
المتميز  .التي بـذلـت في هعـداد التقرير والتحضـــــير ل ـذا اإلجتمـاع ،وجـدول األعمـال  ،كمـا
يقدرون لجميع اللجان  ،وفرق العمل األمنية ج ودها في هعداد توصيات ا ،وتقاريرها.
ثانيا ً :اإلجتماع العاشئر ألحئحاا المعالي والسئعادك و وء وزارات الداخلية بدول
المجلس:
أطلع الوزراء على محضـر اتجتماع العااـر لوكيء وزارات الداخلية بدول المجلس
الذي عقد في مسقط – سلطنة عمان خيل الفـــتر مـــن  18 – 17اعبان 1440هـ ـ الموافق
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 23 – 22أبريل 2019م ،واتفاق م على رفع التوصيات اآلتية تجتماع م السادس والاليالين،
النحو اآلتي:
أوتً :أخـذ الوزراء علمـا بـاســـــت نـا

اجتمـاعـات اللجـان األمنيـة العـامـة للعـام 2019م  ،وأكـدوا

على ما ورد في قرار اجتماع م السـابع والعاـرين ( الدوحة  ،نوفمبر 2008م) الذي
نص في الفقر (ا) على أن تراعي الدول األعضــاء حين تاــكيل وفودها للماــاركة
في أعمـال اجتمـاعـات اللجـان األمنيـة العـامـة هاـــــراه مختصـــــين وذوي العيقـة بمـا
تتضـــمنه جداول أعمال اتجتماعات ،وقرروا باســـتمرار عقد اجتماعات اللجان وفقا
للبرنام الزمني المعد ل ا .
الـانيـاً :أخـذ الوزراء علمـا بمـا قـام بـه قطـاع الاـــــؤون األمنيـة بـاألمـانـة العـامـة من متـابعـة لتنفيـذ
قرارات لقا م التااوري الالامن عار (الريا

2017 ،م).

الالالاً :أخذ الوزراء علما بتوصــيات اللجان األمنية المتخصــصــة التي عقدت خيل الفتر من
 01هلى  11أبريـل ضـــــمن البرنـام الزمني لعقـد اجتمـاعـات اللجـان األمنيـة للعـام
2019م.
رابعاً :أخذ الوزراء علما ً ببحث الوكيء عددا من األحداث والمســتجدات والمتغيرات األمنية
التي تاـ دها السـاحتين اإلقليمية والدولية ،وبخاصـة األخطار التي ت دد دول المجلس،
و عرضـ ا على اللجنة الدا مة للتخطيط اتسـتراتيجي األمني لتقييم ا ورفع التوصـيات
المناسبة.

ثالثاً :االجتماع التنسئئيقي األول للجنة العليا للتمري التعبوا المشئئترج لةجهزك
األمنية بدول مجلس التعاو لدول الخليج العربية (أمن الخلي العربي :)2
أخذ الوزراء علما ً بمناقاــة الوكيء لتوصــيات اإلجتماع التنســيقي األول للجنة العليا
للتمرين التعبوي الماــــتره ل ج ز األمنية بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية (أمن
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الخلي العربي  )2الـذي عقـد في دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـد خيل الفتر 10 – 08
صفر 1441هـ الموافق  09 – 07أكتوبر 2019م ،كالتالي:
أوتً :الجدول الزمني:
أخـذ الوزراء علمـا ً بـاطيع المجتمعون على الخطـة الزمنيـة للتمرين المقـدمـة من قبـل
دولة اتمارات العربية المتحد المستضيفة للتمرين وقرروا الموافقة علي ا.
الانياً :سيناريو التمرين:
قرر الوزراء ان يكون ســـــينــاريو التمرين ( أمن الخلي العربي  ) 2قــا م على
الفرضــيات التالية ( اعترا

موكب اــخصــيه هامة – اختطا

حافله ســياحية – احتجاز

رها ن داخل مجمع سكني – مواج ه اعمال اغب ) ،كما وجه الوزراء ان يكون السيناريو
مواكبا ً مع الظرو

األمنية الراهنة وان تتمااى مع فعاليات أكسبو دبي 2020م  ،وان يقوم

فريق التخطيط الماتره بتطوير هذا السيناريو بما يتناسب مع اتطار العام للتمرين.
الالالا :القوات المااركة:
قرر الوزراء ان يقوم فريق التخطيط الماتره بتحديد عدد القوات واآلليات المااركة
من األج ز األمنيـة بـدول المجلس في اجتمـاع م القـادم خيل الفتر من  24 – 22أكتوبر
2019م في دولـة اتمـارات العربيـة المتحـد – دبي  ،ورفع توصـــــيـات م الى اللجنـة العليـا
الماتركة في اجتماع م القادم.
رابعاً :موقع التمرين:
أخـذ الوزراء علمـا ً بقيـام المجتمعون بزيـاره ميـدانيـة للموقع المعـد للتمرين التعبوي
(أمن الخلي العربي  )2في أكاديمية ارطة دبي.
خامساً :المعر

المصاحب للتمرين:
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قرر المجتمعون ان تقوم الدول الماـاركة باإلضـافة الى الاـركات األمنية المتخصـصـة
بعر

أحدث األسلحة والمعدات والتقنيات في هذا المجال.

سادساً :فرق التمرين:
قرر المجتمعون ان تقوم كل دولة من الدول األعضـاء بتراـيأ أسـماء مماللي ا في كل
فريق من فرق التمرين التالية:
 فريق القياد والسيطر . فريق اتعداد والتخطيط. فريق التقييم. فريق اتسناد والدعم اللوجستي. الفريق اإلعيمي. -فريق المعر

األمني.

 فريق العيقات والمراسم.سابعا ً :نوط التمرين:
قرر الوزراء ان يمنأ نوط يرمز للتمرين التعبوي (أمن الخلي العربي  ) 2لكــافــة
المااركين من قبل الدولة المستضيفة .
الامناً :اتجتماع التنسيقي الالاني للجنة العليا للتمرين (أمن الخلي العربي :) 2
قرر المجتمعون ان يعقـد اتجتمـاع التنســـــيقي الالـاني للجنـة العليـا للتمرين التعبوي
الماـــتره ل ج ز األمنية بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية (أمن الخلي العربي 2
) في دولـة اتمـارات العربيـة المتحـد ( دبي ) خيل اــــ ر نوفمبر 2019م  ،على ان تقوم
الـدولـة المســـــتضـــــيفـة للتمرين بموافـا األمـانـة العـامـة ( الاـــــؤون األمنيـة ) بـالموعـد المحـدد
ليجتماع سال

الذكر .
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رابعاً :مشروع الشب ة األمنية لوزارات الداخلية:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاــة الوكيء محضــر اتجتماع الحادي عاــر لفريق العمل
المعني بماــروع الربط باــبكة اتتصــاتت المؤمنة ،الذي عقد في مقر األمانة العامة ،خيل
الفتر من  10 - 09رمضـان 1440هــــــ الموافق  15 - 14مايو 2019م ،وقرروا ان يقوم
فريق العمل باتجتماع مع الاــؤون العســكرية لتحديد الفتر الزمنية التي يتم في ا تنفيذ الربط
وتسليم الابكة بصور كاملة هلى وزارات الداخلية.

خامسا ً  :اجتماع فريق العمل المعني بربط شب ة تترا:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـة الوكيء محضـر اتجتماع السـادس لفريق العمل المعني
بربط ابكة تترا بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية وبحضور اركة هيرباص واركة
موتوروت ،الذي عقد في مقر األمانة العامة يوم  12ذو القعد 1440هـــــ الموافق  15يوليو
2019م ،التالي:
أوالً :الشر ات المعنية بشب ات تترا :
أخـذ الوزراء علمـا ً بـاطيع المجتمعين على العرو

المقـدمـة من قبـل الاـــــركـات،

وذله على النحو التالي:
 .1عرض شر ة إيرباص:
وتضـــــمن العر

التفـاصــــيـل المطلوبـة والتكلفـة التقـديريـة ،وقـد أبـدت الاـــــركـة خيل

عرض ا استعدادها للقيام بتقديم تجربة ربط النا ية دون أي التزامات مالية أو تعاقدية.
 .2عرض شر ة موتوروال:
اجتمع الفريق المعني مع الاـــركة وتمت المناقاـــة حول تقديم عر

فني ومالي لعملية

ربط ابكات التترا بين دول المجلس .
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وبعد المناقاـة المسـتفيضـة وتبادل وج ات النظر حيال العرو

المقدمة اوصـى الفريق

بما يلي :
 .1تقوم الاــركات بتقديم العرو

خيل أســبوع من تاريخه ليتســنى لقطاع الاــؤون

األمنيـة تعميم ـا على الـدول اتعضـــــاء ألبـداء الميحظـات والمر يـات على العرو
واألخذ ب ا وطرح ا من قبل الاركات في اتجتماع القادم للفريق .
 .2تقوم اتمانة بمخاطبة اـركة هيرباص لبدء تنفيذ تجربة ربط اـبكات التترا في رر
العمليات الر يســية بدون تكلفة مالية وتعاقدية بين المملكة العربية الســعودية ومملكة
البحرين  ،ويرفع بعد التجربة تقرير فني وعملياتي حول مدى اتســـتفاد من التجربة
وحجم اتحتياج خيل الفتر المناسبة للتنفيذ .
 .3تقوم األمانة العامة بالتواصــــل مع مدير ماــــروع الاــــبكة المؤمنة لربط وزارات
الـداخليـة بـدول المجلس ومعرفـة مـدى جـاهزيـة الاـــــبكـة خيل الفتر القـادمـة ومـا تم
التوصل هلية مع الاؤون العسكرية في هذا الاأن .
ثالثاً :االجتماع السابع لفريق العمل المعني بربط شب ة تترا :
يعقد اتجتماع السابع لفريق العمل المعني بربط ابكة تترا بدول مجلس التعاون لدول
الخلي العربيــة في مقر اتمــانــة العــامــة – الريــا
العرو

 ،بعــد اكتمــال جميع الردود حيــال

 ،وذله في الربع الالاني من ا ر سبتمبر 2019م.

سئئادس ئا ً ً  :االجتماع التاسئئع للجنة المشئئتر ة الم لفة بدراسئئة إنشئئاء األ اديمية
الخليجية للدراسات االستراتيجية واألمنية:
أخذ الوزراء علما ً بالتوصـــيات الوارد في وقا ع اتجتماع التاســـع للجنة الماـــتركة
المكلفة بدراسـة هناـاء األكاديمية الخليجية للدراسـات اتسـتراتيجية واألمنية ،وقرروا بإعطاء
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الفرصـة للدول األعضـاء للدراسـة وابداء الميحظات والمر يات ان وجدت خيل فتر زمنية
ت تتعدى اليالة أا ر ،على ان يكون بالتنسيق بين قطاع الاؤون األمنية والا ون العسكرية.

سابعا  :التقارير السنوية للم اتا التابعة لقطاع الشؤو األمنية:
أخذ الوزراء علما ً باتجتماع التنســـيقي الذي عقد بين قطاع الاـــؤون األمنية ومدراء
ورؤســاء البعالات والمكاتب التابعة للقطاع لمناقاــة وتنســيق كافة المواضــيع ذات العيقة ،
حيث عقد اتجتماع بر اسـة سـعاد اللواء هزاع بن مباره ال اجري ،األمين العام المسـاعد
للاـــــؤون األمنيـة ،في دولـة الكويـت خيل الفتر من  31 – 29أكتوبر 2018م ،وقرروا
بإرسـال التقارير السـنوية ألعمال البعالات والمكاتب التابعة لقطاع الاـؤون األمنية بوقت كا ً
لوزارات الداخلية للوقو

على اخر المستجدات.

ثامناً :الزيارات الميدانية للدول المتقدمة وأسابيع التوعية:
أخـذ الوزراء علمـا ً بمنـاقاــــة الوكيء لموضـــــوع الزيـارات الميـدانيـة للـدول المتقـدمـة
وأسـابيع التوعية في جميع اللجان األمنية المتخصـصـة ،وقرروا باعاد دراسـت ا وتقييم ا من
قبل اللجان ومن الم رفع ا هلى اتجتماع القادم لوكيء وزارات الداخلية بدول المجلس.

تاسئئعا ً :توحئئيات اللجا األمنية المتخحئئحئئة التي عقدت إجتماعاتها خول العام
2017م و 2019م:
 .1توحيات االجتماع السادس للجنة الخليجية للقاومة اإلرهابية الموحدك بدول المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـــة الوكيء لتوصـــيات اإلجتماع الســـادس للجنة الخليجية
للقـا مـة اإلرهـابيـة الموحـد بـدول المجلس الـذي عقـد في مقر األمـانـة العـامـة خيل الفتر
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 26 - 25رجب 1440هــ الموافق  01ــــ  02أبريل 2019م ،واتجتماع السابع بتاري 10
محرم 1441هــــ ـ الموافق  9سـبتمبر  2019م  ،وقرروا باعاد التوصـيات للجنة للمزيد من
الدراسة.
 .2توحيييات اإلجتماع السييابع والعشييري لمسييؤولي حرس الحدود وخفر السييواحل بدول
المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـة الوكيء لتوصـيات اإلجتماع السـابع والعاـرين لمسـؤولي
حرس الحدود وخفر الســــواحل بدول المجلس ،الذي عقد في مقر األمانة العامة خيل الفتر
من  03 – 02أبريل 2019م  ،وذله كالتالي:
أوالً :التماري البحرية المشتر ة:
أخـذ الوزراء علمـا ً بـاســـــتعرا
(الريا

المجتمعون لقرارات اجتمـاع م الخـامس والاليالين

 ،نوفمبر 2016م ) حول الموضـوع ،وكذله بتنفيذ التمرين الاليالي الماـتره الذي

اســتضــافته المملكة العربية الســعودية والتمرين الاليالي الذي اســتضــافته دولة قطر لعام
 2017م ،وقرروا بما يلي:
 .1أهمية هستمرارية التمرين الماتره بين الدول األعضاء .
 .2التأكيد على أهمية قيام الدولة المســـتضـــيفة للتمرين بإرســـال دعوات هلى األمانة العامة
بوقـت كـافي لتعميم ـا بـدورهـا على الـدول األعضـــــاء الغير ماـــــاركـة في التمرين وذلـه
لحضور التمرين بصفة مراقب من أجل الوقو

عليه وتقييمه .

كما أخذ الوزراء علما ً بان التمرين الاــــامل ألج ز حرس الحدود وخفر الســــواحل
الذي كان مقررا ً ان تســتضــيفه المملكة العربية الســعودية لم ينفذ  ،وأن تقوم األمانة العامة
(قطاع الاــــؤون األمنية ) بمخاطبة وزار الداخلية في المملكة العربية الســــعودية لمعرفة
مدى همكانية تنفيذ التمرين.
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ثانياً :جهاز الفا س المشفر :
أخذ الوزراء علما ً بقيام كافة الدول األعضـاء بتركيب ج از الفاكس الماـفر من نوع
كريبتو ( ،)HC-9300وقرروا بـان يعقـد اجتمـاع لفريق العمـل المختص في أج ز حرس
الحدود وخفر الســــواحل في مقر األمانة العامة  ،وذله لدراســــة لية تاــــفير ج از الفاكس
الماار هليه أعيه.
ثالثا ً :زيارك مر ز العمليات البحرا الموحد في ممل ة البحري :
أخـذ الوزراء علمـا ً بزيـار مركز العمليـات البحري الموحـد في مملكـة البحرين في عـام
2017م ،وتقدم المجتمعون بالاكر لمملكة البحرين.
رابعاً :البرامج التدريبية:
أكـد الوزراء على أهميـة تطوير البرام التـدريبيـة وتبـادل ـا بين أج ز حرس الحـدود
وخفر الســـــواحـل  ،وقرروا بـأن تقوم الـدول األعضـــــاء بتزويـد األمـانـة العـامـة بتلـه البرام
ســــنويا ً ،وتحديد المقاعد التدريبة المخصــــصــــة لدول المجلس  ،وذله لتعمي ما وفقا ً لآللية
المعتمد في البند (الامنا) من قرارات هجتماع م الالاني والاليالين (المنامة نوفمبر 2013م).
خامساً :الزيارات الميدانية بي الدول األعضاء:
 .1أكد الوزراء على أهمية هســــتمرار الزيارات الميدانية بين الدول األعضــــاء وذله هنفاذا ً
للفقر ( )5من البنـد (الـامنـا ً) من قرارات هجتمـاع م الالـاني والاليالين ( المنـامـة  ،نوفمبر
2013م )  ،لتستفاد من الخبرات والتجارب في هذا المجال .
 .2قرر المجتمعون على أهمية توجيه الدعو للدول األعضــــاء للماــــاركة في أي فعالية أو
تجارب بمجال حرس الحدود وخفر الســـواحل وذله من أجل اتطيع علي ا واتســـتفاد
من ا.
سادساً :أوراق العمل المقدمة م الدول األعضاء في االجتماع السابق:
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أخـذ الوزراء علمـا ً بـاســـــتعرا

المجتمعون ألوراق العمـل المطروحـة من الـدول

األعضاء في اتجتماع السابق للجنة وذله حسب اتتي:
 .1الدراســة المقدمة من دولة قطر  ،فيما يخص ( الدراجات الما ية ) ،ويؤ دو على أهمية
هذه الدراسة واإلستفاد من ا.
 .2الدراســـة المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحد  ،باـــأن (ت ريب المخدرات لدولة
اإلمـارات العربيـة المتحـد عبر البحـار) ،كمـا أخـذ الوزراء علمـا ً بطر معـالي وكيـل
وزار الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحد باــأن تحديث الدراســة وتعديل مســماها
هلى (ســــيـاســـــة دولـة اتمـارات العربيـة المتحـد وج ودهـا في مكـافحـة جرا م المخـدرات
والمؤالرات العقلية على المستوى المحلي واألقليمي والدولي).
 .3هســــتعرا

المجتمعون لكافة اوراق العمل المقدمة من قبل المملكة العربية الســــعودية،

وأكدوا على أهمية ما جاء في ا وذله لاــموليت ا لكافة الجوانب والمواضــيع ذات العيقة
بمجال حرس الحدود وخفر السواحل .
ما قرروا بأهمية قيام الدول األعضــاء بتعميم كافة الدراســات الخاصــة في مجال (مكافحة
الجريمة المنظمة العابر للحدود البرية و البحرية) وذله ليطيع علي ا واإلستفاد من ا.
سئئئئئابعاً :رؤية خادم الحرمي الشئئئئئريفي – حفظة هللا – فيما يخص حرس الحدود وخفر
السواحل:
أخـذ الوزراء علمـا ً بتـأكـد المجتمعون على أهميـة العمـل بمـا جـاء في الرؤيـة الكريمـة،
التي تم طرح ـا في اتجتمـاع الســـــابق ودورهـا الم م في تعزيز التعـاون وتنســـــيق الج ود
لتطوير مسير العمل األمني الماتره بين دول المجلس.
ثامناً :ما يستجد م أعمال :
نظرا ً تختي

ال يكلـة اتداريـة لحرس الحـدود وخفر الســـــواحـل بـدول المجلس ومـا

يترب على ذله من تباين واختي

باــان التنســيق المبااــر والغير المبااــر واالره على أمن

حدودنا البرية والبحرية  ،قرر الوزراء بعر

هذا الموضوع على اتجتماع القادم لمسؤولي
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حرس الحدود وخفر السـواحل لدراسـته باـكل مفصـل ،وأخذ مر يات الدول األعضـاء حياله
على ان تقوم األمانة العامة ( قطاع الاؤون األمنية ) بمخاطبت م ألخذ الميحظات والمر يات
ليتم عرض ا على اتجتماع القادم للجنة ان ااء

.

تاس ئعاً :االجتماع الثام والعشئئري لمسئئوولي حرس الحدود وخفر السئئواحل بدول مجلس
التعاو لدول الخليج العربية:
قرر الوزراء بعقد اتجتماع الالامن والعاـرين لمسـ ولي حرس الحدود وخفر السـواحل
بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية لعــــــــام 2020م ،في مقر األمانة العامة ،على ان
يكون اليوم األول من اتجتماع لمدراء العمليات والاؤون القانونية بماي ة

.

 .3توحيييات اإلجتماع الخامس للجنة فحص الترشيييحات لنيل األوسييمة والميداليات بدول
المجلس:
أخـذ الوزراء علمـا ً بمنـاقاـــــة الوكيء لتوصــــيـات اإلجتمـاع الخـامس للجنـة فحص
التراــيحات لنيل األوســمة والميداليات بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية والذي عقد
في مقر األمانة العامة خيل الفتر من 04 - 03اـعبان 1440هـــــ الموافق 09 - 08أبريل
2019م واتجتماع التكميلي ،وقرروا التالي:
أوالً :األوسمة والميداليات:
 .1توافي الـدول األمـانـة العـامـة بـأي تعـديـل على طبقـات المنأ أو المســـــميـات الوظيفيـة أو
الرتب ألسـماء المراـحين التي تم رفع ا سـابقا ً وتم اعتمادها من قبل اللجنة في محضـر
اتجتماع الرابع.
 .2تقوم األمانة العامة بمخاطبة الدول األعضــــاء لموافات ا بتحديث بيانات من تم اعتمادهم
سابقا ً لنيل األوسمة والميداليات.
 .3يتم موافا األمانة العامة بالتعدييت و التحديالات المطلوبة في البندين  2 -1أعيه خيل
مد ت تتجاوز ا ر من تاري

تعميمه على الدول األعضاء.
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 .4ترفع الدول األعضـاء مقترحات ا هن وجدت لتحديث النظام والدليل اإلسـتراـادي لنظام األوسـمة
والميداليات بمجلس التعاون لدول الخلي العربية في موعد أقصاه 2020 01 1م.
 .5تقوم الج ات المختصــة باألمانة العامة بإناــاء بريد الكتروني خاص باللجنة يتم هرســال كافة
التراـيحات والوالا ق الداعمة ومن الم تقوم األمانة بتعميم التراـيحات على أعضـاء اللجنة  ،مع
اتستمرار بإرسال الترايحات حسب النظام الحالي .
 .6تقوم األمانة العامة بمخاطبة دولة األمارات العربية المتحد وذله لعقد وراـة تالقيفية ألعضـاء
اللجنة باان الدليل اإلستراادي لنظام األوسمة والميداليات بدول مجلس التعاون الخليجي.

ثانياً :تقليد األوسمة والميداليات:
بنا ًء على نص الماد العااـر ( الفقر الالانية – ب ) من نظام األمير ناي

ل وسـمة

والميداليات والمتضــمنة اختصــاص اللجنة باقترا المناســبات واألوقات التي يتم في ا تقليد
األوسمة والميداليات فإن اللجنة تقتر ما يلي:
 .1ان يتم تقليـد وســـــام األمير نـاي

للاـــــرطـة واألمن الـداخلي للطبقتين التي تم اعتمـادهـا

للمستحقين على هامش هجتماع وزراء الداخلية القادم.
 .2ان تقوم األمـانـة العـامـة بمخـاطبـة وزارات الـداخليـة بـدول المجلس لتســـــليم بـاقي انواع
األوسمة والميداليات التي تم اعتمادها للمستحقين وذله لتسليم ا حسب نظام كل دولة.
ثالثاً :طلبات الترشيح الواردك م الدول األعضاء:
أخذ الوزراء علمـا ً باســـــتعرا

المجتمعين ألســــمـاء المراـــــحين من كل من دولة

اإلمــارات العربيــة المتحــد ومملكــة البحرين ودولــة الكويــت حيــث تمــت الموافقــة على
الترايحات الوارد في الكا

المرفق.

رابعاً :استمارات الترشيح:
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التـأكيـد على رفع التراـــــيحـات من قبـل وزارات الداخليـة بالدول األعضـــــاء وفقـا ً
ليســـتمارات الوارد في الدليل اإلســـتراـــادي لنظام األمير ناي

ل وســـمة والميداليات مع

ارفاق األدلة الداعمة للترايحات.
 .4توحيات اإلجتماع الثاني والثوثي لمسوولي أم المطارات بدول المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـة الوكيء لتوصـيات اإلجتماع الالاني والاليالين لمسـؤولي
أمن المطـارات بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة ،والـذي عقـد في مقر األمـانـة العـامـة
خيل الفتر من  05 – 04اــعبان 1440هـــــــ الموافق  10 – 09أبريل 2019م ،وقرروا
التالي:
أوالً :مر ز دبي ألم الطيرا المدني:
 أخذ الوزراء علما ً بالكتيب الذي أعدته دولة اإلمارات العربية المتحد والذي يحتوي علىالخطة التدريبية للعام 2019م  ،والذي تم توزيعه خيل اجتماع اللجنة.
 الـــــتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التدريب  ،من خيل البرامالتدريبية والتأسـيسـية المتقدمة التي تعقد بمراكز التدريب في دول المجلس في مجال أمن
المطارات  ،على ان تقوم الدول األعضــاء بإرســال ا الى األمانة العامة ( قطاع الاــؤون
األمنية ) لتعميم ا على الدول اتعضاء .
ثانيا ً ً  :إنشاء حفحة إل ترونية موحدك لدول المجلس:
قرر المجتمعون بأن تقوم باقي الدول األعضــاء بســرعة موافا األمانة العامة (قطاع
الاــؤون األمنية) بأســماء المنســقين للصــفحة اإللكترونية لكل دولة من الدول األعضــاء ،
تم يـدا ً لموافـا وزار الـداخليـة بـدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـد بـذلـه ،ليتســـــنى ل ـا تزويـدهم
بأسم المستخدم وكلمة المرور لتغذية الموقع وتحدياله.
ثالثا ً :الدورات التدريبية:
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أكـد المجتمعون على أهميـة الـدورات التـدريبيـة في مجـال أمن الطيران المـدني في
الدول األعضاء ،وقرروا بما يلي:
 -1التأكيد على أهمية التدريب في مجال أمن الطيران المدني لرفع مسـتوى وكفاء العاملين
في ا.
 -2العمـل على تطوير المراكز التـدريبيـة المتعلقـة بـأمن الطيران المـدني واتســـــتفـاد من
تجارب وخبرات الدول األعضــاء والدول المتقدمة في هذا المجال من خيل الماــاركة
في البرام التدريبية المعد لذله وللوقو

على اخر المستجدات في ا.

رابعاً :المنظومة األمنية ألم المطارات :
قرر المجتمعون على ان تقوم كل دولة من الدول األعضـاء بتحديث وتطوير البرنام
الوطني ألمن الطيران المدني ،على ان يتمااـى هذا البرنام مع اسـتراتيجية أمن ا ،وان تقوم
الج ات األمنية المعنية في الدول األعضــاء باإلاــرا

والماــاركة والتنفيذ لكافة اتجراءات

األمنية المنصوص علي ا بذله .
خامساً :مشروع المنافذ االل ترونية:
قرر الوزراء بحث الدول األعضـــاء بســـرعة موافا األمانة العامة ( قطاع الاـــؤون
األمنية) بميحظات ا ومر يات ا با ـأن دراســة اــاملة بعنوان ( ماــروع المنافذ اإللكترونية )
ليتم تزويد وزار الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحد باأن الموضوع أعيه .
سئادسئاً :أوراق العمل المقدمة م الدول األعضئاء في االجتماع الحادا والثوثو لمسئوولي
أم المطارات بدول المجلس:
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 .1أخـذ الوزراء علمـا ً بترحيـب وفـد وزار الـداخليـة بـدولـة قطر في اجتمـاع اللجنـة الـدول
األعضـــــاء لزيـار مطـار حمـد الـدولي وذلـه ليطيع والوقو

على اتجراءات المتبعـة

والمعمول ب ا في تأمين وحماية المطار .
 .2أخذ الوزراء علما ً باطيع وفد المملكة العربية الســــعودية في اجتماع اللجنة على ما جاء
في ( اعو الريئئاض ألم الطيرا والتسئئئئئهيوت ) والــذي تم اقراره خيل المؤتمر
الوزاري العـالمي للطيران المـدني والـذي عقـد بتـاري  31أرســـــطس 2016م بمـدينـة
الريا

والذي تبناه مســـؤولي الطيران المدني بدول الخلي ومســـؤولي الطيران المدني

بـالـدول العربيـة  ،وياــــيـد المجتمعون بمـا جـاء في اتعين ،وقرروا على أهميـة تحقيق
اإلعين وما جاء فيه من توصـيات وما سـينبالق منه من خطط اسـتراتيجية لتطوير

أهدا

العمل األمني في مطارات دول المجلس.
 .3أخـذ الوزراء علمـا ً بتـأكيـد المجتمعون على الرؤيـة الكريمـة لخـادم الحرمين الاـــــريفين -
حفظـه

 -وأكـدوا على أهميـة هـذه الرؤيـة المبـاركـة ودورهـا الم م في تعزيز وتطوير

مســـــير العمـل األمني الخليجي الماـــــتره في كـافـة المجـاتت ،وقرروا بـأن تقوم الـدول
اتعضاء بسرعة موافا األمانة العامة ( قطاع الا ون اتمنية ) بأي مقترحات أو مر يات
تتمااى مع أهمية هذه الرؤية.
سابعا :المواضيع المطروحة:
 .1االجتماع الحادا والثوثو لمسوولي أم المطارات بدول المجلس:
أخذ الوزراء علما ً باســـتعرا

ومناقاـــة المجتمعون ألوراق العمل المقدمة من مملكة

البحرين ،وقرروا التالي:
أ -موضوع (سرقة الر اا م داخل الطاورات):
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تقوم دولة اإلمارات العربيـة المتحـد بتقـديم دراســـــة عنـه واإلجراءات اتحترازية
التي تســـــاعـد في مكـافحـة هـذه الظـاهر  ،وموافـا األمـانـة العـامـة ( قطـاع الاـــــؤون
األمنية) ليتم تعميمه على الدول األعضاء ليستفاد من ا.
ا -موضوع ( تزوير التأشيرات للهجرك الغير شرعية) :
تقوم الـدول األعضـــــاء بتبـادل البيـانـات والمعلومـات وحصـــــر األرقـام التي يمكن
اتستفاد من ا وذله عبر الصفحة اإللكترونية عند تفعيل ا .
 .2االجتماع الثاني والثوثو لمسوولي أم المطارات بدول المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بتوزيع اســتمار المضــبوطات للمســافرين العابرين بمطارات دول
مجلس التعـاون المقترحـة من قبـل وفـد مملكـة البحرين في اجتمـاع اللجنـة  ،ليطيع
والدراسة وعر

النتا

على اتجتماع القادم.

ثامنا :االجتماع الثالث والثوثو لمسوولي أم المطارات والزيارات الميدانية:
يعقـد اتجتمـاع الالـالـث والاليالون لمســــ ولي أمن المطـارات والزيـارات الميـدانيـة بـدول
مجلس التعاون لدول الخلي العربية بماي ة

في مقر اتمانة العامة.

 .5توحيات االجتماع الحادا عشر للجنة الداومة لدول مجلس التعاو لم افحة اإلرهاا:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـة الو وء لتوصـيات اإلجتماع الحادي عاـر للجنة الدا مة
لـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة لمكـافحـة اإلرهـاب والـذي عقـد في مقر األمـانـة
العامة خيل الفتر من 06 – 05اعبان 1440هـ الموافق  11 –10أبريل 2019م ،كالتالي:
أوالً :دراسة م افحة اإلرهاا بدول مجلس التعاو لدول الخليج العربية:
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أخـذ الوزراء علمـا ً بقيـام األمـانـة العـامـة ( قطـاع الاـــــؤون األمنيـة) بتزويـد الـدول
األعضــــاء بنســ ـ من دراســــة مكافحة اإلرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية
المنت ية دراست ا من قبل أعضاء ال ي ة العلمية بجامعة ناي

العربية للعلوم األمنية.

ثئانيئا :اسئئئئئتبيئا متئابعئة تنفيئذ اتفئاقيئة دول مجلس التعئاو بئدول الخليج العربيئة لم ئافحئة
اإلرهاا:
أخـذ الوزراء علمـا ً بمنـاقاـــــة المجتمعون تســـــتبيـان متـابعـة تنفيـذ اتفـاقيـة دول مجلس
التعاون بدول الخلي العربية لمكافحة اإلرهاب ،وقرروا اآلتي:
 .1تعميم اتستبيان بصيغته المرفقة هلى الدول األعضاء لتجابة عليه أو تحدياله.
 .2هعداد تقرير اــــامل عن نتا

اتســــتبيان الوارد من الدول األعضــــاء من قبل األمانة

العامة المســـاعد للاـــؤون األمنية متماللة بإدار التواصـــل األمني الدولي وتعميمه على
الدول األعضاء ألبداء الرأي باأنه.
 .3عر

التقرير بصـورته الن ا ية على اجتماع أصـحاب السـمو والمعالي وزراء الداخلية

بدول المجلس.
ثالثا :متابعة تنفيذ قرارات االجتماع الخامس والثوثي ألحئئئحاا السئئئمو والمعالي وزراء
الداخلية في دول مجلس التعاو لدول الخليج العربية:
أخـذ الوزراء علمـا ً بـانـه تنفيـذا ً لقرارات اجتمـاع م الخـامس والاليالين (الريـا

،

نوفمبر 2016م باأن:
 .1تعزيز التعاون الماتره لمراقبة الميحة البحرية في الخلي  ،استمع المجتمعون في اللجنة
لتيجاز الذي قدمه األســتاذ خالد العليان ،مدير هدار النقل والمواصــيت باألمانة العامة
المسـاعد للاـؤون اتقتصـادية للج ود المبذولة من قبل الدول اتعضـاء وقطاعات اتمانة
العامة المعنية في مجال تعزيز التعاون الماـتره لمراقبة الميحة البحرية ،باإلضـافة الى
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تزويد الحضـــور بمحضـــر اتجتماع الالالث لفريق عمل مكافحة القرصـــنة البحرية قبالة
سواحل الصومال وخلي عدن والمحيط ال ندي ،وقرر الوزراء باتستفاد منه (مرفق).
 .2مخـاطر التنظيمات اإلرهابية وما تم في لجنة مســـــؤولي حرس الحدود وخفر الســـــواحل
باألمانة العامة المســـاعد للاـــؤون األمنية ،أطلع المجتمعون على تقرير اللجنة المعد من
قبل م و وجدوا أنه يعزز ويســاهم في ج ود مكافحة اإلرهاب عبر المنافذ والحدود باــكل
متكامل.
رابعا :نتاوج االجتماع السادس للجنة الخليجية للقاومة اإلرهابية الموحدك:
أخذ الوزراء علما ً باســـتعرا

المجتمعون لنتا

اتجتماع الســـادس للجنة الخليجية

للقـا مـة اترهـابيـة الموحـد  ،وقرروا على أهميـة هحـاطـة اللجنـة الـدا مـة لـدول مجلس التعـاون
لمكافحة اإلرهاب بنتا

أعمال اللجنة باسـتمرار ،نظرا ً ألن موضـوعات ا ذات صـلة بمكافحة

اإلرهاب.
خامسئئئئا :أخذ الوزراء علما ً بمناقاــــة المواضــــيع المقترحة والمطروحة ســــابقا من الدول
األعضـــاء ،وقرروا على أهمية اســـتمرار عقد ورش العمل التخصـــصـــية وتبادل
الزيـارات بين المســـــؤولين في األج ز المعنيـة بمكـافحـة اإلرهـاب بـدول المجلس
وأهمية ماـــاركة األمانة العامة (قطاع الاـــؤون األمنية) في اإلجتماعات واللجان
ذات العيقة الماـتركة بأعمال اللجنة الدا مة لمكافحة اإلرهاب ،وعر

نتا

تله

اتجتماعات واللقاءات على الدول األعضـــاء تعزيزا ً لتجراءات المبذولة وتوحيدا ً
للج ود الماتركة.
سئئادسئئا :االسئئتبيا الوارد م األمم المتحدك بشئئأ تعزيز تنفيذ القانو الدولي والتعاو
القضاوي المتعلق بقضايا م افحة اإلرهاا:
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أخـذ الوزراء علمـا ً بـاطيع المجتمعون على رد األمـانـة العـامـة لمجلس التعـاون لـدول
الخلي العربية على اتســــتبيان الوارد من األمم المتحد باــــأن تعزيز تنفيذ القانون الدولي
والتعـاون القضـــــا ي المتعلق بقضـــــايـا مكـافحـة اإلرهـاب وفقـا لقرار مجلس األمن ()2322
2016م  ،وقرروا باآلتي:
اتســــتبيان على اتجتماع القادم ألصــــحاب الســــمو والمعالي وزراء الداخلية

 .1عر

لتحاطة بنتا جه.
 .2في حال ورود اســتبيان خر مماالل مســتقبيً من المناســب هحالته للدول األعضــاء إلبداء
المر يات باأنه.

 .6توحيات اجتماعات رؤساء االتحادات الشرطية بدول المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـــة الوكيء توصـــيات اإلجتماع الســـابع للجنة رؤســـاء
اتتحادات الرياضـية الاـرطية بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية والذي عقد في مقر
األمانة العامة خيل الفتر من  04 – 03رمضان 1440هـ الموافق  09 –08مايو 2019م
 ،كالتالي:
أوالً :الدورات التدريبية واالنشطة الرياضية:
قرر الوزراء حث الدول األعضـــاء بتفعيل الدورات التدريبية ،وتزويد األمانة العامة
ب ـذه الـدورات ليتســـــنى ل ـا تعميم ـا على دول المجلس ،و ان يكون هنـاه دور تـدريبيـة أو
نااط رياضي سنوي تعقد في دولة الر اسة  ،على ان يقتصر ذله على التنظيم فقط .
ثانياً :تش يل فريق فني إلعداد الوحة عامة للمسابقات :
أخذ الوزراء علما ً باستماع المجتمعون لر يس وفد وزار الداخلية في دولة اتمارات
العربية المتحد باأن اجتماع الفريق الفني المعني بإعداد الي حة العامة للمسابقات ،وقرروا
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بإحالة الي حة هلى قطاع الاــــؤون القانونية والتاــــريعية باألمانة العامة إلبداء الميحظات
والمر يات القانونية حيال ا.
ثالثا ً  :مشئئئئار ة االتحادات الشئئئئرطية الرياضئئئئية بدول المجلس في التنظيمات والفعاليات
الرياضية االقليمية والدولية :
أخذ الوزراء علمـا ً بـاتفـاق المجتمعون على البطوتت التي ســـــيتم حصـــــرها من قبـل
اتتحاد الرياضــي الســعودي لقوى األمن الداخلي في المملكة العربية الســعودية ماــكورين،
وقرروا بقيام اتتحاد الرياضــي الســعودي لقوى األمن الداخلي بحصــر الفعاليات الرياضــية
اإلقليمية والدولية ســنويا ،وهرســال ا بوقت كا

ل مانة العامة  -الاــؤون األمنية ليتســنى ل ا

تعميم ا على اتتحادات الرياضية الارطية بالدول األعضاء .
رابعا ً  :األدوار االجتماعية والثقافية والتطوعية لإلتحادات الرياضية الشرطية :
أخذ الوزراء علما ُ باطيع المجتمعون على ما تقوم به اتتحادات الرياضـية الاـرطية
بدول المجلس من أدوار اجتماعية والقافية وتطوعية  ،وقرروا باتســــتمرار في تفعيل هذه
اتدوار ومن ضــمن ا عقد الندوات والمؤتمرات الرياضــية وتعميم ا على الدول األعضــاء
لتستفاد من ا.
خامسا ً  :معرض تعريفي بإنجازات االتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس:
قرر الوزراء حث الدول األعضــــاء على ســــرعة موافا األمانة العامة – الاــــؤون
األمنية  ،باألفيم والوالا ق عن اتتحادات والصور واتنجازات  ،ليتسنى ل ا هرسال ا ليتحاد
الرياضي لقوى األمن الداخلي في المملكة العربية السعودية ،حيث تم ترايأ العميد سلطان
الودعـاني ،ر يس اتتحـاد الريـاضـــــي الســـــعودي لقوى األمن الـداخلي ،ليكون منســــقـا ً بين
اتتحادات الرياضية الارطية بالدول األعضاء.
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سادساً :المواضيع المطروحة:
أخـذ الوزراء علمـا ً بـاطيع المجتمعون على الورقـة المقـدمـة من قبـل وفـد وزار
الداخلية في المملكة العربية السعودية ،وقرروا ما يلي :
 -1مساهمة اتتحادات الرياضية الارطية بدول المجلس بإصدار نارات توعوية عن أهمية
الرياضـة لرجل األمن  ،وارسـال ا ل مانة العامة – قطاع الاـؤون األمنية  -ليتسـنى ل ا
تعميم ا على دول األعضاء .
 -2العمل على ت ي ة الظرو

المناســــبة عند اســــتدعاء أي رياضــــي اــــرطي للعب في

المااركات الوطنية المختلفة.
 -3الرفع ل ي ــة جــا ز األمير نــاي

بن عبــدالعزيز  ،للبحوث األمنيــة بــدول المجلس ،

بالمواضيع التالية وذله لتقديم بحوث تخدم المجال الرياضي الارطي :
أ -اللياقة البدنية واألداء األمني.
ا -التعصب الرياضي و الاره السلبية.
ج -دور الرياضة في مواج ة الجريمة.
 -4اقامة بطولة لكر القدم تحت مسـمى ( بطولة الشئرطة الخليجية ل رك القدم ) ليتحادات
الرياضية الارطية بدول المجلس ،بحيث تقام هذه البطولة كل اليث سنوات .
 -5تأييد الدول األعضـــاء لطلب اتتحاد الرياضـــي لقوى األمن الداخلي في المملكة العربية
الســـعودية ،تســـتضـــافة أعمال هجتماعات الجمعية العمومية ليتحاد الرياضـــي العربي
للارطة (ديسمبر 2020م ) ،مع تحفظ ر يس وفد دولة قطر ل ذا التأييد.
سئابعاً :االجتماع الثام للجنة رؤسئاء االتحادات الرياضئية الشئرطية بدول مجلس التعاو
لدول الخليج العربية لعام 2020م:
اتفق المجتمعون ان يعقد اتجتماع الالامن للجنة رؤسـاء اتتحادات الرياضـية الاـرطية
بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية لعام 2020م ،في دولة الر اسة.
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 .7توحيات اجتماعات اللجنة الداومة لةم السيبراني بدول المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاــة الوكيء لتوصــيات اإلجتماع الالاني للجنة الدا مة ل من
السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية  ،الذي عقد في مقر األمانة العامة خيل
الفتر  04 –03رمضان 1440هــ ـ الموافق  09 – 08مايو 2019م ،وقرروا باعاد دراسة
التوصـــيات ورفع ا على اتجتماع القادم ألصـــحاب الســـمو والمعالي وزراء الداخلية بدول
المجلس.

 .8توحئئئيات اإلجتماع الثاني و العشئئئري لمسئئئؤولي األسئئئلحة والمتفجرات بدول
المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـة الوكيء لتوصـيات اإلجتماع الالاني و العاـرين لمسـؤولي
األســـلحة والمتفجرات بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية  ،الذي عقد في مقر األمانة
العامة خيل الفتر  15 – 14اوال 1440هـــ الموافق  18 - 17يونيو 2019م  ،وقرروا
التالي:
أوالً ً  :التدريا في مجال األسلحة والمتفجرات بدول المجلس:
التأكيد على اسـتمرار الماـاركة في الدورات التدريبية في مجال األسـلحة والمتفجرات
في دول المجلس.
ثانياً :إنشاء مر ز معلومات إل تروني على الشب ة المعلوماتية:
اســتمرار دولة قطر بجمع المعلومات الخاصــة بإناــاء ذله المركز واتســتفاد مما
قدمته دولة اإلمارات العربية المتحد في برنام (  ( D-FUSEوموافا األمانة العامة بتله
المعلومات لتتمكن من تعميم ا على الدول األعضـــاء لمناقاـــت ا باتجتماع القادم لمســـؤولي
األسلحة والمتفجرات بدول المجلس .
ثالثاً :مجلة تعني بالموضوعات المختحة باألسلحة والمتفجرات:
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استمرار الدولة المستضيفة ليجتماع القادم بإعداد مجلة مختصة في هذا المجال.
رابع ئاً :تجئئارا وخبرات الئئدول األعضئئئئئئاء في مجئئال التحقيق في حوادث االنفجئئارات
الناتجة ع المواد المتفجرك:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاــة المجتمعون لتجارب وخبرات الدول األعضــاء في مجال
التحقيق في حوادث اتنفجـارات النـاتجـة عن المواد المتفجر  ،وقرروا بـان تقوم دولـة الكويـت
بإعداد كتيب عن اإلجراءات الفنية الخاصــة في التحقيق بحوادث اتنفجارات وموافا األمانة
العامة (قطاع الاــؤون األمنية ) بذله الدليل لتتمكن من تعميمه على الدول األعضــاء إلبداء
أي ميحظـات أو مر يـات حيـال ذلـه وعرضـــــه في اتجتمـاع القـادم لمســـــؤولي األســـــلحـة
والمتفجرات .
خامساً :آلية عقد اجتماعات لجنة مسؤولي األسلحة والمتفجرات:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـة الوكيء الطلب المقدم من اللجنة فيما يخص عقد هجتماع
مس ولي اتسلحة والمتفجرات بصفة سنوية  ،وقرروا باستمرارية عقدها كل سنتين.
سادساً :المواضيع المطروحة:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـــة المجتمعون للمواضـــيع المطروحة من الدول اتعضـــاء
وذله كالتالي:
 .1مراجعة ما تم إنجازه م قواني وأنظمة اسئئئئترشئئئئاديت و تيبات في مجال األسئئئئلحة
والمتفجرات:
وقرروا بمراجعة كافة القوانين واألنظمة اتسـتر اـادية وما يتبع ا من مواضـيع أخرى تم
هنجـازهـا ب ـد

تحـديال ـا بمـا يتوافق مع القوانين الـدوليـة  ،وعلى الـدول األعضـــــاء موافـا

األمـانـة العـامـة بـأي ميحظـات أو تعـدييت باـــــأن ذلـهع لتتمكن من تعميم ـا على الـدول
األعضـــــاء إلبـداء أي ميحظـات أو مر يـات حيـال ذلـه وعرضـــــه في اتجتمـاع القـادم
لمسؤولي األسلحة والمتفجرات .
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 .2تحديد وتحديث نقاط االتحال لمسؤولي األسلحة والمتفجرات:
قرروا بموافا األمانة العامة (قطاع الاــــؤون األمنية) بنقاط اتتصــــال لتعميم ا ،وذله
لسرعة التواصل والتنسيق بين الدول اتعضاء .
 .3المسميات الفنية للعاملي في مجال األسلحة والمتفجرات:
قرروا بـان تقوم الـدول األعضـــــاء بتزويـد األمـانـة العـامـة بـالمســـــميـات الفنيـة للعـاملين في
مجال األسلحة والمتفجرات المعمول ب ا حاليا ً ومتطلبات ا وتعميم ا من قبل األمانة العامة
(قطاع الاـؤون األمنية) على الدول األعضـاء ب د

مناقاـت ا تم يدا ً لوضـع مسـميات فنية

للعاملين في مجال األسلحة والمتفجرات.
سابعاً :االجتماع الثالث والعشري لمسؤولي األسلحة والمتفجرات:
يعقد اتجتماع الالالث والعاـرين لمسـؤولي األسـلحة والمتفجرات بدول مجلس التعاون
لدول الخلي العربية في مقر األمانة العامة  -بماي ة

تعالى.

 .9توحيات اإلجتماع السادس للجنة إدارك المخاطر بدول المجلس:
أخـذ الوزراء علمـا ً بمنـاقاـــــة الوكيء لتوصــــيـات اإلجتمـاع الســـــادس للجنـة هدار
المخاطر بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية  ،الذي عقد في مقر األمانة العامة خيل
الفتر من  15 – 14اوال 1440هـ الموافق  18 - 17يونيو 2019م  ،كالتالي:
أوالً  :تقارير مر ز مجلس التعاو إلدارك حاالت الطوارئ:
أخـــذ الئوزراء عـلـمــا ً بــاطـيع الـمـجـتـمـعـون عـلـى الـعـر
األســــتـاذ

الـمـقـــدم مـن ســـــعـــاد

وجـدان العقـاب ر يس مركز مجلس التعـاون إلدار حـاتت الطوارئ المكل ،

وقرروا على استمرار المركز بعمله وتقديم التقارير في اتجتماعات القادمة .
ثانيا ً :الفريق الفني المختص بوضع الحلول وآليات التعامل مع المخاطر االقليمية:
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أخذ الوزراء علما ً بانه تنفيذا ً للبند أوتً الفقر ( )3من قرارات لقا م التااوري الالامن
عار (الريا

 ،أبريل 2017م) ،قرروا ما يلي :

أ -تسمية أعضاء الفريق خيل مده أقصاها اليث أسابيع من تاري الدعو الموج ة من قبل
األمانة العامة – قطاع الاؤون األمنية.
ا -يتم التنســـــيق مع مركز مجلس التعـاون إلدار حـاتت الطوارئ لتحـديـد موعـد اجتمـاع
الفريق المعني ليتسنى لقطاع الاؤون األمنية التنسيق حيال ذله.
ثالثاً :المواضيع المطروحة :
أخـذ الوزراء علمـا ً بـاطيع المجتمعون على الورقـة المقـدمـة من قبـل وزار الـداخليـة
في المملكة العربية الســعودية ،باــأن ت ديدات الميحة البحرية والتلوث البي ي النات عن ا ،
وقرروا بما يلي :
أ -تقوم اتمانة العامة بمراســـلة قطاع الاـــؤون اتقتصـــادية و التنموية – قطاع اتنســـان
والبي ـة  ،وذلـه للوقو

على مـا توصـــــل هليـه المختصــــين في مجـال التلوث البي ي في

الميحـة البحريـة وهـل هنـاه تمـارين في هـذا الاـــــأن وعرضـــــه على الفريق الفني في
اجتماع م القادم .
ا -يقوم الفريق الفني بـدراســـــة التمـارين المعنيـة بتلوث الميحـة البحريـة هن وجـدت ،ورفع
مستوى أولوية المخاطر المتعلقة ب ا نظرا ً للظرو

التي تمر ب ا المنطقة .

رابعاً :االجتماع السابع للجنة ادارك المخاطر بدول مجلس التعاو لدول الخليج العربية:
يعقد اتجتماع الســابع للجنة ادار المخاطر بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية
في دولة الر اسة ان ااء

.
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 .10توحئيات اجتماعات لجنة حماية المنشئ ت البترولية والحئناعية والحيوية بدول
المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـة الوكيء لتوصـيات اإلجتماع السـابع للجنة حماية المناـتت
البترولية والصـناعية والحيوية بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية التي عقدت في مقر
األمانة العامة بالريا

خيل الفتر  16 –15اــوال 1440هـــــــ الموافق  19 – 18يونيو

2019م ،وقرروا التالي:
أوالً ً  :الدورات التدريبية:
أ .اســــتمرار الدول األعضــــاء بموافا األمانة العامة بأية دورات تدريبية في مجال حماية
المناتت البترولية و الصناعية والحيوية تعقد في ا لعام 2019م ،مع تواريخ ا واروط ا
والاـــــوارر المتوفر وأهـداف ـا ،لتقوم األمـانـة العـامـة بتعميم ذلـه على وزارات الـداخليـة
بالدول األعضاء وصوتً لمااركة منسوبي ا.
ا .التــأكيــد على تبــادل الخبرات ورفع الم ــارات عن طريق اتلتحــاق في الــدورات
التخصــــصــــية على مســــتوى دول المجلس ،للتدريب على مكافحة اإلرهاب والرماية
بمختل

األوضـــاع طوال العام وعلى مختل

األســـلحة وهســـتخدام التقنيات الحديالة في

حماية المناتت.
ج .تنفيذ تمارين وفرضـيات أمنية وهمية بماـاركة الدول األعضـاء لتسـتفاد من هجراءات
التعامل الميدانية لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الدول األعضاء للتأكد من الجاهزية.
د .عقد ورش عمل تخصصية ألمن وحماية المناتت البترولية والصناعية والحيوية .
ه .عقـد دورات تـدريبيـة في مكـافحـة اترهـاب اتلكتروني لقوات أمن المناـــــتت البتروليـة
والصناعية والحيوية .
و .عدم الســما باألنظمة المســير ( الطا رات اتلكترونية والزوارق الغير مصــر ل ا )
بدخول المنطقة المحضــور للمناــتت البترولية والصــناعية والحيوية والخدمية واألمنية
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والتعامل مع ا وفق ضـوابط وتاـريعات كل دوله  ،مع وضـع عقوبات رادعة للمخالفين
.
ثئانيئاً :تبئادل المعلومئات في مئا يتعلق بئالحوادث األمنيئة في مجئال المنشئئئئئ ت البتروليئة
والحناعية والحيوية:
أ ئد المجتمعون على تحـديـد ليـة تبـادل المعلومـات في مـا يتعلق بـالحوادث األمنيـة في
المناــــتت الحيوية وانواع الحوادث ودرجة التفاصــــيل المقترحة المطلوب تبادل ا بين دول
المجلس ،وســـــرعـة تمرير المعلومـات بين دول المجلس عن طريق اتمـانـة العـامـة ( قطـاع
الاـــــؤون اتمنيـة ) لجميع المســـــتجـدات بكـافة انواع الت ـديدات األمنيـة  ،وتحـديد اتيجـابيـات
والسلبيات ليستفاد من التجارب لتصدي األعمال اترهابية .
ثالثاً :الزيارات الميدانية:
قرر المجتمعون بـاســـــتمرار الزيـارات الميـدانيـة وتبـادل الخبرات بين اعضـــــاء دول
مجلس التعاون .
رابعاً :انشاء هيوة األم الحناعي الخليجي:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاــة الوكيء لمقتر هناــاء هي ة األمن الصــناعي الخليجي ،
وقرروا باعاد دراسته ورفعه ليجتماع القادم.
خامسئئئئاً :اإلجتماع الثام للجنة حماية المنشئئئئ ت البترولية والحئئئئناعية والحيوية بدول
مجلس التعاو لدول الخليج العربية:
يتم تحديد مكان انعقاد اإلجتماع الالامن للجنة حماية المناــــتت البترولية والصــــناعية
والحيوية بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية عام 2020م تحقا ً بماي ة
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.

 .11توحيات اجتماعات المديري العامي للجوازات بدول المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـــة الوكيء توصـــيات اإلجتماع الالالث والاليالين للمديرين
العـامين للجوازات بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة  ،الـذي عقـد في مقر األمـانـة
خيل الفتر  23 - 21اوال 1440هـــــ الموافق  26 – 24يونيو 2019م،

العامة بالريا
كالتالي:
أوالً :التدريا:

أخـذ الوزراء علمـا ً بتـأكيـد المجتمعين على أهميـة التـدريـب وتبـادل الخبرات بين الـدول
األعضــاء ،وكذله اتســتفاد من البرام التدريبية التي تنظم ا (جامعة ناي

العربية للعلوم

األمنية) في مجال الجوازات ،وكذله البرام التدريبية التي ينظم ا مع د اإلمارات للجنســية
واإلقـامـة بـدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـد  ،على أن تقوم الـدول األعضـــــاء بموافـا األمـانـة
العامة ( قطاع الاؤون األمنية) بالبرام التدريبية السنوية ليتسنى ل ا تعميم ا.
ثانياً :إم انية ربط سئئئئجوت سئئئئفر الخليجيي عموما ً سئئئئوا ًء في القدوم أو المغادرك برقم
الجواز والهوية معا ً:
قرر الوزراء بـأن تقوم اللجنـة المختصـــــة بـالـدول األعضـــــاء المكلفـة من قبل م في
اجتمـاع م الرابع والاليالين (الـدوحـة  25 ،نوفمبر 2015م) ،في الفقر (ا) من الـالالـا ً بموافـا
األمانة العامة (قطاع الاؤون األمنية) بنتا

الدراسة تم يدا ً لعرض ا على اإلجتماع القادم.

ثئئالثئئاً :توحيئئد إجراءات فقئئدا الجواز والهويئئة الوطنيئئة لمواطني دول المجلس عنئئد
دخولهم ألا دولة م دول المجلس:
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أخذ الوزراء علما ً بأن األمانة العامة (قطاع الاــؤون األمنية) في انتظار نتا

الدراســة

من قبل (اللجنة التوجي ية للبطاقة الذكية) ،ليتســـنى تعميم ا على الدول األعضـــاء وطرح ا
على اتجتماع القادم.
رابعاً :تبادل المعلومات والبيانات بي أجهزك الجوازات بدول المجلس :
قرر المجتمعون على أهميـة تبـادل المعلومـات والبيـانـات بين أج ز الجوازات بـدول
مجلس التعاون وموافا األمانة العامة ( قطاع الاـؤون األمنية ) بأي تحديث ألرقام التواصـل
ليتسنى ل ا تعميمه على الدول األعضاء.
خامساً :المواضيع المطروحة:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاة المجتمعون للمواضيع المطروحة الدول األعضاء كالتالي:
 -1دولئة قطر  :ظئاهرك الشئئئئئر ئات الوهميئة التي يمتل هئا بعض مواطني أو مقيمي دول
مجلس التعاو دو أ ي و لها نشاط على أرض الواقع :
أكـد المجتمعون على أهميـة هـذا الموضـــــوع  ،هت ان م يرون انـه منـاط بج ـات أخرى،
وقرروا ان يقوم (قطاع الاـ ون األمنية) بإحالة الموضـوع للج ة ذات اتختصـاص في
األمانة العامة للنظر في همكانية تمرير أســـماء وبيانات مالكي هذه الاـــركات الوهمية
للدول األعضاء ليتسنى اتخاذ اتجراءات اليزمة باأن ا.
 -2الممل ة العربية السعودية :
أ -مســـــاوا أزواج وأبنـاء المواطنـة الخليجيـة األجـانـب بزوجـة المواطن الخليجي
األجنبية وذله بمنح م تأايرات دخول من المنافذ الخليجية:
قرر الوزراء بتأييد المقتر أســـو ً بما هو معمول به حيال مرافقي مواطني دول
مجلس التعاون .
ا -عــدم قبول بع

دول المجلس هعــاد اتجــانــب المتــأخرين عن المغــادر في

المملكة والقادمين أصــيً من دول المجلس بتأاــير زيار بســبب انت اء هقامت م
بتله الدول:
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أخذ الوزراء علما ً باســـتذكار المجتمعون ب ذا الاـــأن  ،لقرار اجتماع م الســـابع
عاـــــر (الكويـت  ،نوفمبر 1998م) ،والـذي ينص على " عنـد تخل

الوافـد

المرافق لمواطن أو أسر من مواطني دول المجلس ألي سبب من األسباب ،تقوم
الدولة التي تخل

في ا بإعادته الى الدولة الوافد من ا مع التزام األخير باســتقباله

حتى وان كانت مد سريان مفعول هقامته منت ية " .
وارتئأوا بـأن يكون للـدولـة المتخل

في ـا الوافـد خيـار هعـادتـه للـدولـة الوافـد من ـا أو

ترحيله مباار ً من قبل ا.
 -3ممل ة البحري :
أ -ماروع النقطة الواحد :
أخذ الوزراء علما ً بتأكيد المجتمعين على أهمية هذا الموضـوع  ،في تسـ يل تنقل
المواطنين بين دول المجلس ،وقرروا بـان يعر

نتـا

التجربـة التي ســـــتطبق

بين المملكة العربية الســعودية و مملكة البحرين على اتجتماع القادم بماــي ة
واتسـتفاد من التجربة المطبقة حاليا ً بين دولة اتمارات العربية المتحد وسـلطنة
عمان .
ا -منظومة الفايند اند مايند:
الماـــــاركـة في قـاعـد بيـانـات المبعـدين في دول المجلس والـذي ياــــكـل تواجـدهم
خطرا ً أمنيـا ً على الدول اتعضـــــاء  ،قرر الوزراء باتســـــتفـاد من قاعد بيـانات
ج از الارطة الخليجية في هذا الموضوع.
ج -تجربة اإلقامة الدا مة ل جانب في الدول األعضاء:
قرر المجتمعون بأن تقدم الدول األعضـاء التي تطبق حاليا ً نظام اإلقامة الدا مة أو
وفق تســـــميت ـا في كـل دولـة  ،بموافـا األمـانـة العـامـة بنتـا

تجـارب ـا من خيل
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التطبيق ومدى اســتفاد الممنو لتله الميز من حرية التنقل بين الدول األعضــاء
لتعميم ا على باقي دول المجلس.
سادسا ً :االجتماع الرابع والثوثي للمديري العامي للجوازات لعام 2020م:
يعقـد اتجتمـاع الرابع والاليالين للمـديرين العـامين للجوازات بـدول مجلس التعـاون
لـدول الخلي العربيـة والزيـار الميـدانيـة في الربع الالـاني من عـام  2020م ،على ان يحـدد
مكان اتجتماع تحقاً.

 .12توحئئيات االجتماع الثالث عشئئر للمديري العامي لمؤسئئسئئات التعليم والتدريا
األمني بدول المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاــــة الوكيء لتوصــــيات اإلجتماع الالالث عاــــر للمديرين
العامين لمؤسـسـات التعليم والتدريب األمني بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية ،الذي
عقد بمقر األمانة العامة  -الريا

 ،خيل الفتر من  22 - 21اوال 1440هـ ـ الموافق 24

  25يونيو 2017م  ،وقرروا التالي:أوالً  :الزيارات الميدانية الجماعية للضباط والطلبة:
تكون الزيـارات الميـدانيـة الجمـاعيـة التـاســــعـة للضــــبـاط والطلبـة 2020م في المملكـة
العربية السـعودية ،والعااـر في سـلطنة عمان لعام 2021م  .على ان تقوم الدولة المسـتضـيفة
للزيار بالتنســـيق مع األمانة العامة  -قطاع الاـــؤون األمنية  -ليتســـنى ل ا تعميم البرنام
الخاص بالزيار وهبداء الميحظات والمر يات حيال ا.
ثانياً :أسبوع التدريا الشرطي الثاني:
يكون عقد أســــبوع التدريب الاــــرطي واألمني الالاني بالتزامن مع الزيار الميدانية
للضـــباط والطلبة المراـــحين أو يكون أســـبوع التدريب مســـتقيً ،على ان يتضـــمن برنام
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اتسـبوع على العديد من الفعاليات ذات الصـلة و للدول األعضـاء الماـاركة وطر األوراق
العلمية  ،والتجارب العملية المتميز والرا د .
ثالثًاً :تحديث وتطوير دليل الخبرات في مجال التعليم و التدريا األمني:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاــة المجتمعون لموضــوع تحديث وتطوير دليل الخبرات في
مجال التعليم و التدريب األمني ،وقرروا بما يلي:
 -1حث الدول األعضاء بتحديث دليل الخبرات وارساله هلى األمانة العامة (الاؤون األمنية)،
وذله ليتسنى ل ا تنقيأ الدليل الماار هليه أعيه  ،وطباعته وتزويد وزارات الداخلية بدول
المجلس به.
 -2تقوم الـدول األعضـــــاء بموافـا األمـانـة العـامـة في حـال التعـاون الالنـا ي في تبـادل الخبرات
فيما بين ا ،ليتســــنى ل مانة العامة ( الاــــؤون األمنية ) بتعميم ا على الدول األعضــــاء
ليستفاد من ا.
رابعاً :المواضيع المطروحة:
أخـذ الوزراء علمـا ً بـاطيع ومنـاقاـــــة المجتمعين للمواضـــــيع المطروحـة من الـدول
األعضاء وذله كالتالي:
 -1دولئة قطر  :إنشئئئئئاء قئاعئدك بيئانئات خئاحئئئئئة بمنظومتي التعليم والتئدريئا األمني بئدول
المجلس:
وقرروا بان يتم تعميم المقتر على وزارات الداخلية وذله لدراســـته وابداء الميحظات
حيال المقتر .
 -2الممل ة العربية السعودية:
أ -انااء مجلس أكاديميات وكليات الارطة في دول المجلس:
قرر الوزراء بـان تقوم األمـانـة العـامـة بمخـاطبـة وزارات الـداخليـة بـدول المجلس
ليطيع على هذا المقتر وتقديم الميحظات حياله ،ليتســنى ل مانة رفعه تجتماع
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أصــــحـاب الســـــمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماع م القادم هذا
أمكن.
ا -قرر الوزراء بإقامة مؤتمر ســــنوي لمؤســــســــات التعليم والتدريب األمني في دول
المجلس تقـدم من خيلـه البحوث واألوراق العلميـة التي ت ـد

هلى اترتقـاء بـالعمـل

األكاديمي األمني ،بالتنسيق مع األمانة العامة قطاع الاؤون األمنية .
خامساً :االجتماع الرابع عشر للمديري العامي لمؤسسات التعليم والتدريا األمني:
يعقد اتجتماع الرابع عار للمديرين العامين لمؤسسات التعليم والتدريب األمني بدول
المجلس في دولة الر اسة لعام 2021م بماي ة

.

 .13توحئئئ ئيئات إجتمئاعئات لجنئة المئديري العئامي للتحقيقئات والمبئاحئث الجنئاويئة بئدول
المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاــة الوكيء لتوصــيات اتجتماع الثالث والثوثي للمديرين
العـامين للتحقيقـات والمبـاحـث الجنـا يـة بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة  ،الـذي عقـد
في مقر األمانة العامة بالريا

خيل الفتر  30 –28اوال 1440هــــ الموافق 03 – 01

يوليو 2019م ،وقرروا التالي:
أوالً  :التـأكيـد على عر

التجـارب النـاجحـة بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة في

مجال مكافحة الجرا م في اتجتماعات القادمة ب د

اتستفاد من ا.

ثانياً :مجال تحعيا سرقة المر بات:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاــة المجتمعون موضــوع تصــعيب ســرقة المركبات ،وقرروا
بأن توافي الدول األعضـاء األمانة العامة  -قطاع الاـؤون األمنية  -بأهم األسـاليب الجرمية
وذلـه في مـد أقصـــــاهـا ن ـايـة أكتوبر 2019م ،ب ـد

هحـالت ـا هلى لجنـة اإلعيم األمني لتنفيـذ

البرام اإلعيمية والتوعوية ،مع تزويد ج از الارطة الخليجية بنسخة من ا.
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ثالثاً :تبادل البحمات والمعلومات الجناوية آليا ً:
 .1أخذ الوزراء علما ً باطيع المجتمعون على محضـــر اتجتماع العااـــر والحادي عاـــر
للفريق الفني المكل

بـدراســـــة تبـادل البصـــــمـات والمعلومـات الجنـا يـة ليـاً ،والرابع

والخـامس مع ج ـاز الاـــــرطـة الخليجيـة ،والتي عقـدت خيل الفتر من  02 - 01أبريـل
2019م و 18 – 17يونيو 2019م  ،وأخـذوا علمـا ً بنتـا

وتوصــــيـات اللجنـة الفنيـة ،

والتي تم تعميم ا على الدول اتعضاء في حين ا إلبداء المر يات حيال ا.
كما أخذ الوزراء علما ً بقيام مدير ج از الاــــرطة الخليجية في هجتماع اللجنة بإيضــــا
التوصـية التي تم التحفظ علي ا من قبل المختصـين في دولة قطر حيث أن القصـد من هذه
التوصـية هو البقاء على اإلجراءات المتبعة سـابقا ً بين الدول األعضـاء في تبادل بصـمات
ومعلومات المبعدين باـــكل مبااـــر مع هعطاء ج از الاـــرطة الخليجية اإلحصـــا يات
ألررا

الـدراســـــة والتحليـل ،وأبـدى ر يس وفـد دولـة قطر بوضـــــو المقصـــــود من

التوصية وت مانع لدي م من ذله.
 .2تسـتمر اجتماعات الفريق الفني بر اسـة ممالل سـلطنة عمان بصـفت ا دولة الر اسـة لحين
هعاد تسمية الر يس وتحديث أعضاء الفريق ،خيل اتجتماع القادم للجنة.
رابعاَ :منظومة (:) I -24/7
أخـذ الوزراء علمـا ً بـاطيع المجتمعون على مـا تم في هـذا الموضـــــوع من قبـل مـدير
ج از الاـــرطة الخليجية حيث أفاد بأنه تم تركيب المنظومة والعمل علي ا حالياً ،ليســـتفاد
من ا في الجوانب الارطية واألمنية.
خامساً :مشروع النظام (القانو ) الخاص بحماية المؤسسات المالية:
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أخذ الوزراء علما ً بتدارس المجتمعون لماــروع النظام (القانون) لحماية المؤســســات
المالية بصــــيغته الن ا ية المقدم من قطاع الاــــؤون التاــــريعية والقانونية باألمانة العامة،
وقرروا اتتي:
 -1توحيد مســمى النظام ليكون (القانون (النظام) اإلســتراــادي الموحد لمزاولة نقل النقود
والمعادن الالمينة والمستندات ذات القيمة لدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية).
 -2هضـــــافـة تعـاري

المصـــــطلحـات اآلتيـة وذلـه لورودهـا في النظـام ( المنقوتت  -طـاقم

الســــيـار ) ،وعلى الـدول األعضـــــاء موافـا األمـانـة العـامـة  -قطـاع الاـــــؤون األمنيـة
بمقترحات ا حيال تله التعاري

للمصطلحات هن وجدت.

 -3اعتمـاد القـانون (النظـام) اإلســـــتراـــــادي الموحـد لمزاولـة نقـل النقود والمعـادن الالمينـة
والمســتندات ذات القيمة لدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية بصــفة هســتراــادية
ويعمل به من تاري هقراره.
سئادسئاً :قرارات االجتماع ( )35ألحئحاا السئمو والمعالي وزراء الداخلية بشئأ البند ثالث
عشر :اللجنة الداومة للتخطيط اإلستراتيجي األمني بدول المجلس:
قرر المجتمعون بإحالة ردود مقام وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخلي
العربية هلى اللجنة الدا مة للتخطيط اتســتراتيجي األمني بدول المجلس بغر

وضــع اآللية

المناسبة لتحسين األداء األمني الماتره وهعاد طرح ا بصورت ا الن ا ية.
سابعاً :الزيارك الميدانية:
قرر المجتمعون باســـتمرار الزيارات الميدانية وتبادل الخبرات بين الدول األعضـــاء
ليستفاد من ا.
ثامناً :المواضيئئئع المقترحئئئئة:
 .1اقترا ممل ة البحري حيال تعيين وتســــمية ضــــباط لدى هدارات التحريات والمباحث
الجنا ية بدول المجلس للتواصــل باــكل مبااــر لتذليل الصــعوبات التي يواج ا العمل
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األمني والسرعة في هنجاز األعمال وخاصة في خارج أوقات العمل الرسمي واإلجازات
الرسمية ،وقرر الوزراء بتحديث بيانات الضباط المختصين باإلدارات المعنية.
 .2اقترا دولة قطر على أهمية اســــتمرار تبادل بصــــمات المبعدين بين دول المجلس من
خيل منظومة (  ) NIST FILEعبر الاـبكة الخليجية المؤمنة ،رحب المجتمعون ب ذا
المقتر وأنـه معمول بـه حـاليـا ً مع التـأكيـد بـالتقيـد بـالموعـد المحـدد لتبـادل المعلومـات وهو
األسبوع األول من كل ا ر.
 .3اقترا دولئة ال ويئت باـــــأن تبـادل المعلومـات والخبرات والتنســـــيق بين كـافـة األج ز
المعنية على محاربة الجرا م ،فعلى ســبيل المالال الاــيكات المزور  ،رســيل األموال ،
تزيي

العميت  ،الدعار الدولية  ،األمن الســــيبراني  ،ت ريب األاــــخاص ،حيث أيد

المجتمعون هذا المقتر .
تاسعاً :العرض المقدم م دولة اإلمارات العربية المتحدك:
أخـذ الوزراء علمـا ً بقيـام وفـد دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـد بتقـديم عر

عن بع

الجرا م المســــتحدالة وهي ظاهر النصــــب ال اتفي  ،واتبتزاز اإللكتروني ،وســــرقة أرقام
الحسـابات عن طريق اسـتغيل خاصـية ( أو

تين )  ،وقرروا بتبادل األسـاليب اإلجرامية

المستحدالة بين الدول األعضاء ليستفاد من ا.
عاشراً :العرض المقدم م جهاز الشرطة الخليجية:
أخذ الوزراء علما ً بقيام وفد ج از الاــرطة الخليجية ماــكورا ً بتقديم عر
أعمـال وهنجـازات الج ـاز خيل الفتر المـاضــــيـة حيـث تضـــــمن العر

عن أهم

العمليـات األمنيـة

الماــــتركة وماــــروع منظومة قواعد البيانات والاــــراكات اإلقليمية والدولية ،حيث أالنى
المجتمعون على الج ود المبذولة من قبل الج از  ،وقرروا اتتي:
 .1الدعم والماـاركة في العمليات الماـتركة التي ينظم ا الج از باـكل دوري وفعال أو التي
يكون الج از ماــاركا ً في ا من خيل ( تزويده بالمعلومات والبيانات المطلوبة ،وهرســال
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ملفات القضــايا مكتملة الحقول المطلوبة ،ماــاركة الضــباط المختصــين بالعملية) حســب
حاجة كل دولة.
 .2تزويد الج از باكل مستمر باألساليب اإلجرامية والظواهر الحديالة وفق نموذج األساليب
اإلجرامية المعتمد من الدول األعضاء.
الحادا عشر :االجتماع الرابع والثوثي للمديري العامي للتحقيقات والمباحث الجناوية:
يعقـد اتجتمـاع الرابع والاليالين للمـديرين العـامين للتحقيقـات والمبـاحـث الجنـا يـة بـدول
مجلس التعاون لدول الخلي العربية ،في ا ر أبريل 2020م بمقر األمانة العامة.

 .14توحئيات اإلجتماع الثاني و العشئرو لمسئوولي المؤسئسئات العقابية واالحئوحية
بدول المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـة الوكيء لتوصـيات اتجتماع الالاني والعاـرون لمسـؤولي
المؤســــســــات العقابية واتصــــيحية والزيار الميدانية بدول مجلس التعاون لدول الخلي
العربيـة ،الـذي عقـد بمقر األمـانـة العـامـة  -الريـا

 ،خيل الفتر من  07 – 05ذو القعـد

1440هـ الموافق  10 - 08يوليو 2019م  ،وقرروا التالي:
أوالً :محضئر االجتماع المشئترج لمسئؤولي المؤسئسئات العقابية واالحئوحية ولجنة اإلعوم
األمني بدول المجلس:
 .1اسـتذكر الوزراء قرار اجتماع م الخامس والاليالين (الريا

 ،نوفمبر 2016م)  ،من بند

(  ) 1فقر (  ) 3الذي نص " بإن يتم هنتاج فلم خليجي توعوي عن طريق لجنة اإلعيم
األمني" ،وأخـذوا علمـا ً بعقـد الفريق اجتمـاعـه في مقر األمـانـة العـامـة في  18ســـــبتمبر
2019م ،وقرروا بان تقوم األمانة العامة (قطاع الاــــؤون األمنية) بمخاطبة مؤســــســـة
اتنتاج البرامجي الماـتره لتنتاج الفني ،لعقد هجتماع مع الفريق الفني لوضـع الصـور
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الن ا ية للفيلم التوعوي وذله خيل األســــبوع األول من اــ ـ ر نوفمبر 2019م في مقر
المؤسسة بدولة الكويت.
 .2قرر المجتمعون بـالماـــــاركـة في اليوم العـالمي للنزتء في دول الخلي وذلـه من خيل
تجربة دولة اتمارات العربية المتحد خيل الســنوات الاليث الســابقة وســيتم تقديم دعو
ل مانة العامة – قطاع الاـــؤون األمنية  -واللجنة المختصـــة في المؤســـســـات العقابية
واتصــــيحية لحضــــور الفعالية والتي تعقد كل ســــنة بتاري  7 18من كل عام بعد
هعتماد الفعالية من األمم المتحد .
ثانياً :مشروع دراسة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء:
أخـذ الوزراء علمـا ً بتكلي

دولـة اتمـارات العربيـة المتحـد بـدراســـــة وتقييم واعـداد

مشئئئروع الميثاق الخليجي لمعاملة النزالء ،والمقدم من قبل المملكة العربية الســـعودية وان
يتم تقديم ا ن اية ا ر أكتوبر من عام 2019م ،والمعدل مسماها من قبل ممالل دولة الكويت
في هجتماع اللجنة لعام 2016م.
ثالثاً :الدورات التدريبية:
هســـتنادا ً لقرار اتجتماع أصـــحاب الســـمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الخامس
والاليالين (الريا

 ،نوفمبر 2016م ) بتفعيـل الدورات التـدريبيـة التخصـــــصــــيـة في معـاهـد

ومراكز التـدريـب في دول الخلي  ،قرر الوزراء تفعيـل ورش العمـل لمـا ل ـا من مردود
هيجابي واتستفاد من خبرات الدول األعضاء في هذا المجال .
رابعاً :أوراق العمل المقدمة م الدول األعضاء :
أخـذ الوزراء علمـا ً بتقـديم الوفود الماـــــاركـة في اإلجتمـاع عرو

مر يـة وذلـه على

النحو التالي:
أ -دولة االمارات العربية المتحدك :
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مر ي بخصــوص اليوم العالمي للنزتء  ،وكذله عر

عر

دليل خاص بســياســات

المؤسـسـات العقابية واإلصـيحية على مسـتوى دول المجلس وتم توزيع نسـ من الدليل
على وفود الدول األعضاء.
ا -الممل ة العربية السعودية:
مر ي عن مركز القة مبادر لتأهيل النزتء في المملكة العربية الســعودية لتعديل

عر

سلوه النزتء وت ي ته قبل اتفراج ليصبأ فردا ً صالحا ً في المجتمع .
خامساً :الزيارك الميدانية:
اســــتذكر الوزراء قرار اجتماع م الخامس والاليالين (الريا
بتكالي

 ،نوفمبر – 2016م )

الزيـارات لمـا ل ـا مردود هيجـابي في تبـادل الخبرات بين دول اتعضـــــاء  ،وقرروا

القيـام بزيـار ميـدانيـة واحـد في كـل عـام على ان تكون الزيـار اتولي في المملكـة العربيـة
الســعودية في ا ـ ر يناير 2020م ،مع ماــاركة وفد من قطاع الاــؤون األمنية من اتدار
المختصة .
سئادسئاً :االجتماع الثالث والعشئرو لمسئؤولي المؤسئسئات العقابية واالحئوحية والزيارك
الميدانية:
يعقد اتجتماع الالالث والعاـرون لمسـؤولي المؤسـسـات العقابية واتصـيحية والزيار
الميدانية خيل عام 2020م ،وسيتم تحديد مكان انعقاد اتجتماع في وقت تحق.

 .15توحيات اإلجتماع التاسع للجنة االعوم األمني بدول المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـة الوكيء لتوصـيات اتجتماع التاسـع للجنة اإلعيم األمني
بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة  ،الـذي عقـد في مقر اتمـانـة العـامـة – الريـا

،

خــــــيل الفتــــــر مـــن  05ـــ  07ذو القعد 1440هـــ الموافق  08ـــ  10يوليو 2019م،
ويوحو بالتالي:
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أوالً  :حساا اإلعوم األمني باألمانة العامة :
أكد المجتمعون على أهمية تسـديد المبل باـكل مبكر في كل عام في الحسـاب الماـار
هليه  ،ليتسـنى للجنة اإلعيم األمني بدول المجلس الاـروع بالتنسـيق والتعاقد مع المؤسـسـات
والاركات الخاصة بإنتاج الحلقات التوعوية األمنية بعد ان يتم هقرارها .
ثانياً :التوعية في مجال الدفاع المدني :
أ -التقارير السنوية حول األنشطة والفعاليات التوعوية التي قامت بها الدول األعضاء:
قرر المجتمعون باتسـتفاد من األناـطة والفعاليات التوعوية وتبادل الخبرات بين الدول
األعضاء .
ا -شعار الدفاع المدني:
أكـد المجتمعون بـالعمـل باــــعـار الـدفـاع المـدني لعـام 2019م وفي انتظـار الاــــعـار لعـام
2020م بعد ان يتم اعتماده من قبل المدراء العامين بالدفاع المدني .
ج -دليل إنتاج المواد اإلعومية التوعوا :
حث المجتمعون باقي الدول األعضــاء بتزويد األمانة العامة بمر يات ا حول اصــدار دليل
للمواد اإلعيمية  ،تم يدا ً لموافا المملكة العربية السعودية إلصداره.
ثالثاً :جاوزك افضل انتاج إعومي توعوا :
أخذ الوزراء علما ً بمناقاة المجتمعون تحديد مواعيد اإلعين عن الجا ز  ،وقرروا بما يلي:
 -1تاري اإلعين عن الجا ز بداية ا ر يناير من كل عام.
 -2تاري استيم مواد المااركة في مجاتت الجا ز في ا ر أبريل من كل عام.
 -3يعقد اجتماع الفريق الفني من الدول األعضـــاء لتقييم وتحديد الفا زين باألعمال التوعوية
المقدمة في ا ر يونيو من كل عام.
 -4عر

نتا

التقييم من قبل الفريق الفني على لجنة اإلعيم األمني تعتمادها.
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رابعاً :إنتاج أفوم توعوية أمنية مشتر ة في مجال م افحة عدد م الجراوم:
أخذ الوزراء علما ً بقيام بع

الدول األعضـاء بموافا األمانة العامة بالمواضـيع التي

تررب في انتاج أفيم توعوية أمنية ماـتركة ل ا في مجال مكافحة عدد من الجرا م ،وقرروا
بان تقوم األمانة العامة ( قطاع الاــــؤون األمنية ) بإعاد التنســــيق مع مؤســــســــة اإلنتاج
البرامجي الماتره لمجلس التعاون لدول الخلي العربية في المواضيع التالية:
 النصب واتحتيال عبر وسا ل التواصل اتجتماعي. مخاطر سوء استخدام وسا ل التواصل اتجتماعي. التوعية في مجال مكافحة المخدرات. األمن والسيمة في المنزل. سيمة مرتادي السواحل والبره الما ية.خامساً :أوراق العمل المقدمة م الدول األعضاء:
أ .تاـكيل فريق عمل من وزارات الداخلية لوضـع تصـور حول األسـلوب األمالل لتوفير ج د
خليجي ماــــتره بين الدول األعضــــاء للدفاع عن دول المجلس وســــمعت ا في الخارج
وباألخص توحيد الرد الجماعي على المنظمات الحقوقية:
أخذ المجتمعون علما ً برد قطاع الاـ ون التاـريعية والقانونية وان متابعة الدراسـة تتم من
قبل قطاع الا ـ ون الســياســة والمفاوضــات باألمانة العامة وتمت مخاطبة قطاع الا ـ ون
الســياســية والمفاوضــات باألمانة بما توصــلت هليه تله الدراســة وتيزال قطاع الا ـ ون
األمنية في انتظار الرد.
ا .الموضئئوع المحال م لجنة األسئئلحة والمتفجرات باألمانة العامة لمجلس التعاو حول
منع دخول األسلحة النارية للحرمي الشريفي بمواسم الحج والعمرك:
قرر الوزراء ان تقوم كـل دولـة من الـدول األعضـــــاء بتكالي

الحميت التوعويـة في هـذا

الاأن خاصة بالمنافذ الحدودية.
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ج .الورقئة المقئدمئة م دولئة ال ويئت بعنوا (ضئئئئئغوط العمئل في المؤسئئئئئسئئئئئات العقئابيئة
واإلحوحية – األسباا والحلول):
أخذ الوزراء علما ً باطيع المجتمعون على ردود بع
المقـدمـة من دولـة الكويـت  ،وأكـدوا على تكالي

الدول األعضـــاء باـــان الورقة

الحميت اإلعيميـة والتوعويـة إلبراز

دور هذه المؤسسات والج ود المبذولة من قبل العاملين ب ا والمستوى المقدم للنزتء.
سئئادسئئا :حث كافة اللجان األمنية ( الجوازات – حرس الحدود – المخدرات  .......ال )
على رفع تصــورات ا واحتياجات ا في مجال التوعية واإلعيم بوقت كا

الى لجنة

اإلعيم األمني بدول المجلس حتى يتسنى ل ا وضع الخطط والبرام الماتركة :
أ .التخطيط لتطوير وتحسي األداء األمني المشترج :
أخـذ الوزراء علمـا ً بـاطيع المجتمعون على قرار اجتمـاع م الخـامس والاليالين (الريـا
 ،نوفمبر 2016م) البند  16الفقر الانيا والذي نص على:
" أخذ الوزراء علما ً باطيع المجتمعون على ماـــروع الخطة األمنية الماـــتركة لتنظيم
جوانب المســـاعد لحاتت األخيل باألمن عند طلب الدول المتضـــرر والمقدم من دولة
قطر ،وميحظـات ومر يـات الدول األعضـــــاء عليـه  ،حيث أنه يندرج من ضـــــمن مواد
اتتفـاقيـة األمنيـة بـدول مجلس التعـاون في المـاد ( )2والمـاد ( )10منـه  ،ويـأتي ضـــــمن
ال د

اتستراتيجي (الخامس) الخاص بـــ (تعزيز التعاون والتنسيق بين األج ز األمنية

في دول المجلس) في اتســـــتراتيجيـة األمنيـة الاـــــاملـة ،وقرروا بـأن تقوم األمـانـة العـامـة
(قطاع الاـ ون األمنية) بتعميمه على الدول األعضـاء ليسـتفاد منه  ،وهحالته هلى اللجان
المتخصصة لوضع لية التنفيذ المناسبة له ".
واطيع م على األوراق المقدمة من الدول األعضــــاء ،قرروا بان تقوم باقي
الـدول األعضـــــاء بتزويـد األمـانـة العـامـة بمر يـات ـا حيـال الموضـــــوع تم يـدا ً لمنـاقاـــــت ـا
واتستفاد من ا في مجال اإلعيم األمني.
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ا .مجال تحعيا سرقة المر بات:
أخـذ الوزراء علمـا ً بـاطيع المجتمعون على قرار اجتمـاع م الخـامس والاليالين (الريـا
 ،نوفمبر 2016م) باــان البند 6 :الفقر أوت  :مجال تصــعيب ســرقة المركبات والذي
نص على:
" كما أخذ الوزراء علما ً بتأكيد المجتمعون على المقتر المقدم من دولة الكويت باـــان
تعزيز جوانب التوعية حول دور المجني عليه ومسـاهمته وتسـ يل عملية سـرقة المركبات
 ،وقرروا بإحالة الموضـــــوع هلى لجنة اإلعيم األمني لتنفيذ برام اعيمية توعوية عن
الموضـوع اضـافة هلى أهمية حث الدول األعضـاء بتبادل تجارب ا في مجال التوعية بذات
الخصوص مع بيان الوسا ل المتخذ والنتا

المتحققة".

وقرروا بحث الدول األعضـاء على تبادل التجارب في مجال توعية سـرقة السـيارات
وأي ليات وتقنيات تصعب من سرقت ا.
سابعاً :المواضيع المطروحة:
 -1التحديات اإلعومية لمواجهة تنظيم داعش اإلرهابي:
قرر المجتمعون بتكالي

الج ود التوعوية للحد من التطر

في المجتمعات الخليجية.

 -2التنسيق حيال تفعيل الدور االعومي بدول المجلس لمواجهة االعوم اإليراني:
قرر الوزراء بـالتـأكيـد على أهميـة تبـادل المعلومـات والخبرات حيـال تفعيـل الـدور
اإلعيمي لمواج ـة اإلعيم اإليراني المغر

وايضـــــا الحقـا ق والرد على هعيم م

واإلستفاد من البرام اإلعيمية التي تتناول هذا الموضوع.
 -3انشاء مر ز دراسات تابع لدول مجلس التعاو متخحص في مجال اإلعوم األمني:
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أكـد المجتمعون على أن تقوم األمـانـة العـامـة بمخـاطبـة جـامعـة نـاي

العربيـة للعلوم

األمنية والمراكز البحالية المتخصــصــة في بقية الدول األعضــاء لتكالي

الدراســات في

مجال اإلعيم األمني .
ثامناً :ما يستجد م أعمال:
 .1قرر المجتمعون على اتسـتفاد من تجارب الدول األعضـاء فيما يخص الكوارث الطبيعية
والصــناعية في مجال اإلعيم األمني  ،وتزويد األمانة العامة ب ا (تجارب ســلطنة عمان
ودولة الكويت).
 .2قرر المجتمعون بوضـع سـيناريوهات هفتراضـية للتعامل مع األزمات هعيميا ً وعقد ورش
عمل وتمارين ميدانية.
 .3قرر المجتمعون ان تقوم الدول األعضــاء بتزويد األمانة العامة بإنتاج ا الخاص بالتوعية
قبل وأالناء وبعد الحروب والعمليات اإلرهابية ،وتعميم ا على الدول األعضاء.
تاسعاً :االجتماع العاشر للجنة اإلعوم األمني بدول مجلس لدول الخليج العربية:
يعقد اتجتماع العااـر للجنة اإلعيم األمني بدول مجلس التعاون لدول الخلي العربية
في مقر األمانة العامة في بداية ا ر يوليو 2020م ان ااء

.

 .16توحيات اإلجتماع الخامس والثوثو للمديري العامي للمرور بدول المجلس:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـة الوكيء لتوصـيات اتجتماع الخامس والاليالون للمديرين
العـامين للمرور بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة والـذي عقـد بمقر األمـانـة العـامـة –
الريا

خيل الفتر من  03ـــ  05محرم 1441هـــ الموافق  02ـــ  04سبتمبر 2019م ،

وقرروا التالي :
أوالً :ربط المخالفات المرورية بي االدارات العامة للمرور بدول المجلس:
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أخذ الوزراء علما ً باســـتعرا

المجتمعون لتوصـــيات الفريق الفني لربط المخالفات

المرورية وتأييد ما ورد في محضر اجتماع الفريق كما يلي:
 .1اتجتماع بعد رجوع الربط الابكي المؤمن بين دول مجلس التعاون.
 .2اســتكمال الربط الالنا ي لتبادل المخالفات المرورية بين الدول اتعضــاء وموافا اتمانة
العامة بنسب اتنجاز الالنا ي بين م .
ثانياً :أنظمة وأجهزك تتبع سلو يات ساوقي المر بات :
ااــــار المجتمعون على أهمية اتطيع على ما تم طرحة من قبل هي ة المواصــــفات
والمقاييس باــان مقتر تاــكيل مجموعة عمل خليجية منبالقة من اللجنة الفنية تتولى تحديث
واصـدار مواصـفات قياسـية خليجية تغطي جميع اتنظمة واتج ز الخاصـة بتتبع سـلوكيات
سا قي المركبات .
ثالثاً :المواضيع المقترحة م الدول االعضاء:
أخذ الوزراء علما ً باسـتعرا

المواضـيع المقترحة من وفد المملكة العربية السـعودية

ماكور وهي كالتالي:
 .1المااركة في المعار

والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال السيمة المرورية

التي تعقـد في دول مجلس التعـاون الخليجي  ،وذلـه لتبـادل الخبرات المميز في كـل مـا
يحقق الســـيمة على الطرق واتطيع على اخر التقنيات المســـتخدمة في ادار الحركة
المرورية .
 .2تبـادل الخبرات التـدريبيـة للعـاملين في مجـال المرور بـدول مجلس التعـاون الخليجي
واتستفاد من البرام القا مة في هذا المجال .
 .3مناقاــــة مدى همكانية توحيد البرنام التدريبي للحصــــول على رخص القياد في دول
مجلس التعاون الخليجي.
يرى المجتمعون ان هذه المقترحات تأتي في اطار اســــتمرار رفع مســــتوى الســــيمة
المرورية بين الدول اتعضاء .
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رابعئاً :االجتمئاع السئئئئئادس والثوثو للمئديري العئامي للمرور بئدول مجلس التعئاو لئدول
الخليج العربية:
يعقـد اتجتمـاع الســـــادس والاليالون للمـديرين العـامين للمرور بـدول مجلس التعـاون
لدول الخلي العربية خيل ا ر أبريل 2020م .

 .17اإلجتمئاع الحئادا والثوثي لمئديرا أجهزك م ئافحئة المخئدرات والزيئارك الميئدانيئة
والمعرض المحور:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـــة الوكيء لتوصـــيات اتجتماع الحادي والاليالين لمديري
أج ز مكـافحـة المخـدرات بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة اجتمـاع ـا خيل الفتر
من  17ـــ  19محرم 1441هـــ الموافق  16ـــ  17سبتمبر 2019م  ،بمقر األمانة العامة –
الريا

 ،كالتالي:

أوالً  :تقارير وأنشطة الدول األعضاء في م افحة المخدرات :
أخذ الوزراء علما ً بتقديم الدول األعضـــاء تقارير وعرو

مر ية وافية تضـــمنت

اتناـطة واتحصـاءت واتنجازات السـنوية في قضـايا المخدرات  ،وقرروا باتسـتمرار
في تقديم هذا التقارير في اتجتماعات القادمة.

ثانيا  :دراسة تهريا المخدرات عبر البحار :
أخـذ الوزراء علمـا ً بـاســـــتمـاع الوكيء لطر معـالي وكيـل وزار الـداخليـة بـدولـة
اإلمارات العربية المتحد باــــأن تحديث الدراســــة المقدمة من وزار الداخلية بدولة
اإلمارات العربية المتحد وتعديل مســماها هلى (ســياســة دولة اتمارات العربية المتحد
وج ودهـا في مكـافحـة جرا م المخـدرات والمؤالرات العقليـة على المســـــتوى المحلي
واألقليمي والـدولي) ،وقرروا بـان تقوم األمـانـة العـامـة بتعميم الـدراســـــة على الـدول
األعضاء وذله ليستفاد من ا في مجال مكافحة ت ريب المخدرات.
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ثالثا  :المواضيع المطروحة:

أخذ الوزراء علما بمناقاــة المجتمعون للمواضــيع المقدمة من الدول اتعضــاء على
النحو التالي:
 -1ممل ة البحري :
طر ر يس وفد مقام وزار الداخلية بمملكة البحرين باــأن تفعيل دور الفريق الخليجي
الموحد لمكافحة ت ريب الكبتاجون الى دول المجلس .
 -2الممل ة العربية السعودية :
ر يس وفد مقام وزار الداخلية بالمملكة العربية السـعودية باـان ارتفاع وتير

أ -طر

ت ريـب المخـدرات من جم وريـة العراق واحـاط ر يس الوفـد المجتمعين بقيـام مـديريـة
مكافحة المخدرات بافتتا مكتب ارتباط ل ا في العراق وتعيين ضابط اتصال به .
وقرروا بان تقوم الدول اتعضـاء بالتنسـيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في
المملكـة العربيـة الســـــعوديـة  ،وذلـه لتمرير المعلومـات المتعلقـة بقضـــــايـا ت ريـب
المخدرات من جم ورية العراق من خيل ضــابط اتصــال المملكة العربية الســعودية
المتواجد هناه  ،ب د

سرعة اجراء التحريات وجمع المعلومات التي تس م في وق

تـدفق ت ريـب المخـدرات من العراق الى دول المجلس وســـــو

يتم احـاطـة أج ز

المكافحة بدول المجلس باــــأن أي معلومات مســــتجد تفيدها في تحريات ا في مجال
المكافحة.
ا -اســـــتمع المجتمعون لمـا يتعلق بم ـام و ليـة ودور مركز المعلومـات الجنـا يـة ،وب ـذا
الاــــأن قرر الوزراء باســــتكمال تنفيذ ما جاء في قرار اجتماع م الخامس والاليالين
(الريا

 29 ،نوفمبر 2016م) والمتعلق بالبند سـابعا فقر ( )1باـأن تراـيأ الدول

لمنصــــبي ر يس قســــم التعاون الدولي ور يس قســــم المعلومات والعمليات بمركز
المعلومـات الجنـا يـة ،وذلـه بعقـد اجتمـاع طـارئ لمـدراء اج ز مكـافحـة المخـدرات يعقـد
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خيل اــــ رين من تاريخه باتمانة العامة على ان يتضــــمن بنود اتجتماع الطارئ
مايلي:
 .1اختيار المراـحين المناسـبين للمنصـبين أعيه بناء على تراـيأ الدول األعضـاء
لمركز المعلومات الجنا ية وذله وفق الاـروط المعلنة ب د

اجراء المفاضـلة

اليزمة.
 .2يقوم المركز باعداد وعر

خطه تدريبية للعام القادم  2020م تتضمن أسماء

الدورات التخصــصــية ومواضــيع ا واتهدا

المرجو وفقا لمر يات أج ز

المكـافحـة وهحتيـاجـات ـا التـدريبيـة بمـا يتواكـب مع التطورات والتغيرات المتعلقـة
بمكـافحـة المخـدرات على المســـــتويين اتقليمي والـدولي  ،ب ـد

اعتمـادهـا

وادخـال ـا حيز التنفيـذ ،على ان يقوم المركز بتمرير اســــمـاء المحـاضـــــرين
المراـحين لتنفيذ هذه البرام

على الدول اتعضـاء قبل وقت كافي من تاري

اتنعقاد.
 .3مناقاــة تفعيل عقد المعر

الموحد تج ز مكافحة المخدرات بدول المجلس

على هـامش اجتمـاعـات لجنـة المخـدرات ( )CNDبمقر مكتـب اتمم المتحـد
المعني بالمخدرات والجريمة – فيينا.
وذلـه بعـد اتطيع على مـا تقـدم بـه مركز المعلومـات الجنـا يـة من مقترحـات بـذات
الاان اعيه
رابعاً :ما يستجد م أعمال:
 -1أخـذ الوزراء علمـا ً بـاســـــتمـاع المجتمعون لمـا قـدمـه ر يس وفـد وزار الـداخليـة بـدولـة
اإلمارات العربية المتحد والذي تضمن مقترحا بعقد اجتماع دوري لضباط مختصين من
أج ز مكـافحـة المخـدرات ومركز المعلومـات الجنـا يـة ب ـد

تبـادل المعلومـات والعمليـات
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اتســــتخباراتية واجراءات التســــليم المراقب بين الدول األعضــــاء ويضــــم في م امه
اختصـــاصـــات الفريق الخليجي الموحد لمكافحة ت ريب الكبتاجون وما يســـتجد من مواد
مخـدر اخرى،وقرروا الترحيـب بـالمقتر وعقـده بمقر اتمـانـة العـامـة قبـل مـد كـافيـة من
اجتماع مدراء أج ز المكافحة على ان يتم رفع تقرير اامل متضمنا التوصيات.
 -2أخذ الوزراء علما ً باســتماع المجتمعون لما تقدم به ر يس وفد مقام وزار الداخلية بدولة
الكويت باـان تفاقم ماـكلة (عقار اليريكا  -بريجابالين) وارتفاع اسـاء اسـتخدامه من قبل
المتعاطين خصــوصــا وان هذا النوع من العقار لم يتم اضــافته ضــمن جداول المخدرات
والمؤالرات العقليـة ببع

دول المجلس ررم خطور تـأاليره على المتعـاطي ،وقرروا ان

يقوم قطاع الاـؤون األمنية بمخاطبة ادار الصـحة بقطاع الاـؤون اتقتصـادية والتنموية
لوضع لية موحد بدول المجلس حيال هذه الماد والمواد المااب ة ل ا.
خامساً -:االجتماع الثاني والثوثي لمديرا أجهزك م افحة المخدرات بدول المجلس.
يعقـد مـديري أج ز مكـافحـة المخـدرات بـدول المجلس اجتمـاع م الالـاني والاليالين لعـام
2020م بماي ة

في دولة الر اسة .

 .18اإلجتمئاع التئاسئئئئئع عشئئئئئر ( الثئالئث للعئام 2019م) لهيوئة جئاوزك األمير نئاين ب
عبدالعزيز للبحوث األمنية لمجلس التعاو :
أخذ الوزراء علما ً بمناقاــة الوكيء لتوصــيات اتجتماع التاســع عاــر ل ي ة جا ز
األمير نـاي
الريا

بن عبـدالعزيز للبحوث األمنيـة لمجلس التعـاون ،الـذي عقـد بمقر األمـانـة العـامـة –

خيل الفتر من  17ـــ  19محرم 1441هـــ الموافق  16ـــ  18سبتمبر 2019م ،

وذله كالتالي:
أوالً  :نماذج التح يم:
قرارات اإلجتماع ( ) 36ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون (مسقط 2019 ،م)
صفحة | 51

أخذ الوزراء علما ً باطيع المجتمعون على ردود الدول األعضـــاء (ســـلطنة عمان ،
دولة الكويت) باــــأن نماذج التحكيم المرســــلة من األمانة العامة والمقدمة من ممالل دولة
اتمارات العربية المتحد  ،وبعد الدراسة توصلوا الى :
 .1نموذج تحكيم خطة البحث (مرفق).
 .2نموذج تحكيم أولي للبحث (مرفق).
 .3نموذج تحكيم ن ا ي للبحث .
وقرروا باعتماد النموذجين الماــار الي ما أعيه (، )1،2واســتكمال دراســة النموذج
الالالث (نموذج التحكيم الن ا ي) في اتجتماع القادم .
ثانيا ً  :تحميم شعار لجاوزك األمير ناين ب عبدالعزيز للبحوث األمنية:
اســتذكر الوزراء قرار اجتماع م الخامس والاليالون (الريا

 29 ،نوفمبر 2016م)

باـأن الموافقة على مقتر األمانة العامة بإيجاد اـعار للجا ز أسـو بجا ز األمير ناي

بن

عبدالعزيز ل من العربي في اطار مجلس وزراء الداخلية العرب (تونس).
وقرروا بان تقوم الدول األعضـــاء بموافا األمانة العامة بمقتر اـــعار الجا ز قبل
اتجتماع األول لعام 2020م.
ثالثاً :البحث القادم لجاوزك األمير ناين ب عبدالعزيز (لعام2021-2020م):
أخـذ الوزراء علمـا ً بمنـاقاـــــة الوكيء للبحوث المقـدمـة من اللجنـة لعـام – 2020
2021م  ،وقرروا باختيار موضوع البحث التالي:

( التحديات السيبرانية المستقبلية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول
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الخلي العربية وسبل مواج ت ا).
رابعاً :تسليم جاوزك األمير ناين ب عبدالعزيز للبحوث األمنية لعام 2017م:
تنفيـذا ً لنص المـاد ( الالـانيـة عاـــــر ) من نظـام هي ـة الجـا ز ،تســـــلم الجـا ز في
اتجتماع الســادس الاليالين ألصــحاب الســمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون
والمزمع عقده بسلطنة عمان للفا زين وهم :
 -المركز األول  :الدكتور ابراهيم بن محمد الزين  ،الدكتور الجوهر بنت ف د ل سعود.

 -المركز الالاني  :الدكتور

عزيز سعد الرويس .

 -المركز الالالث  :الدكتور عبد

بن حسين الخليفة.

وذلج بتسئئئليمهم مبلل الجاوزك ما هو محدد بالووحة  ،باإلضئئئافة الى درع وشئئئهادك ل ل
منهم.
خامساً :ت ريم أعضاء هيوة الجاوزك( السابقي ):
يقتر اعضـــاء ال ي ة تكريم المذكورين ادناه في اتجتماع القادم ألصـــحاب الســـمو
والمعالي وزراء الداخلية لدول المجلس المزمع عقد بسلطنة عمان :
 -1األستاذ الدكتور أحمد عبد

الباز ( المملكة العربية السعودية)

 -2العميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي ( دولة اتمارات العربية المتحد )
 -3العميد الدكتور جاسم فيحان الدوسري ( مملكة البحرين)
وذله بتقديم درع وا اد تقدير باإلضافة الى هدية قيمة.
سادساً :ت ريم مدير عام و الة االنباء السعودية:
تنفيذا لقرار اتجتماع الخامس والاليالين ألصــــحاب الســــمو والمعالي وزراء الداخلية
بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة المنعقـد بـالمملكـة العربيـة الســـــعوديـة (الريـا
بتاري  29نوفمبر 2016م بتكريم معالي األســتاذ عبد

)

بن ف د الحســين مدير عام وكالة
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اتنباء السـعودية يقتر أعضـاء ال ي ة ان يتم التكريم في اتجتماع القادم ألصـحاب السـمو
والمعـالي وزراء الـداخليـة لـدول المجلس المزمع عقـد بســـــلطنـة عمـان ،وذلـه بتقـديم درع
وا اد تقدير باإلضافة هلى هدية قيمة.
سئئئئابعاً :مواعيد اجتماعات هيوة جاوزك األمير ناين ب عبدالعزيز للبحوث االمنية لمجلس
التعاو لعام( 2020م):
 −اتجتمـاع اتول للعـام (2020م) يعقـد خيل الفتر من  5 -3فبراير 2020م في مقر
األمانة العامة (الريا

) .

 −اتجتمـاع الالـاني للعـام (2020م) يعقـد خيل الفتر من 17-15يونيو 2020م في مقر
األمانة العامة (الريا

).

 −اتجتماع الالالث للعام (2020م) يعقد خيل الفتر من  23-21ســبتمبر2020م في دولة
الر اسة.

 .19اإلجتمئاع الثئام والعشئئئئئري للمئديري العئامي للئدفئاع المئدني بئدول المجلس
والزيارك الميدانية:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـة الوكيء لتوصـيات اتجتماع الالامن والعاـرين للمديرين
العـامين للـدفـاع المـدني بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة والزيـار الميـدانيـة والـذي
عقد بمقر األمانة العامة – الريا

خيل الفتر من  25ــ  26محرم 1441هــ الموافق 24

ـ  26سبتمبر 2019م ،وذله كالتالي:
أوالً ً  :شعار الدفاع المدني لعام 2020م
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قرر المجتمعون بان تحتفل الدول األعضـاء باليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2020م
تحت اـــعار ( الدفاع المدني ومسئئئاعدوه ب ل منزل ) ،المعتمد من المنظمة الدولية للحماية
المدنية على ان يتره لكل دولة الحرية في اختيار الاعار الذي يتكي

مع ظروف ا .

ثانياً :توحيد شروط السومة واالشران الوقاوي التحضيرية
أخذ الوزراء علما ً بتوزيع الكود اتماراتي على الوفود المااركة في اتجتماع.
أ -اشتراطات السومة والوقاية م الحريق:
أخذ الوزراء علما بانه سيتم توزيع النسخة الن ا ية ( ااتراطات الخدمات ال ندسية ) بعد
التحديالات األخير خيل اليث أاـــ ر من تاري اتجتماع وتتكون من (  ) 6أجزاء من
دولة الكويت :
) (01عن المتطلبات المعمارية وسبل ال روب
الجزء األول:
الجزء الالاني  (02) :أنظمة مكافحة الحريق
) (03هنذار الحريق وأناره الطواري والمخارج
الجزء الالالث :
) (04ااتراطات المواد الخطر
الجزء الرابع :
الجزء الخامس  (05) :الخدمات ال ندسية
الجزء السادس  (06) :الدليل الموحد
ا -متطلبات الوقاوية للحماية م الحريق في المنش ت:
أخـذ الوزراء علمـا ً بقيـام المـديريـة العـامـة للـدفـاع المـدني بـالمملكـة العربيـة الســـــعوديـة
بطبـاعـه النســــخـة الالـالالـة من الجزء األول ( متطلبـات الوقـا يـة للحمـايـة من الحريق في
المناتت ) وتوزيع نسخة من ا على مدراء العموم في اتجتماع .
ثالثاً :مشروع التخحيص ألعمال السومة:
 -1أخذ الوزراء علما ً بعر

ما يتعلق بماـروع التخصـيص ألعمال السـيمة ورربة الدول

األعضـاء من دولة اتمارات العربية المتحد لما ل ا من تجربه في هذا المجال ،وبتزويد
األمانة العامة ( قطاع الاــؤون األمنية ) بدراســة ماــروع التخصــيص ألعمال الســيمة
ليتم تعميمه على الدول األعضاء واإلستفاد منه .
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 -2قرر المجتمعون تنظيم ورش عمل متخصـصـة في موضـوع التخصـيص ألعمال السـيمة
الوقـا ي بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة للتعر

واتاـــــرا

على أفضـــــل

التجارب العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية.
 -3تم عر

مر ي من قبل وفد دولة اإلمارات العربية المتحد عن اـــ اد الســـيمة ون

تين وعن أنظمة الكاافات .
 -4تم عر

مر ي من قبـل وفـد دولـة الكويـت عن برنـام جـاهز وهو عن المتطوعين مع

رجال الدفاع المدني .
رابعاً :المواضيع المطروحة:
أخئذ الوزراء علمـا ً بـالمواضـــــيع المقـدمـة من الـدولي اتعضـــــاء على اتجتمـاع وذلـه
حسب التالي:
أ  -الممل ة العربية السعودية:
 .1مناقاــة اســتمرارية عقد الدورات التدريبية المتفق علي ا في اتجتماعات الســابقة في
اطار ما تضـمنته قرارات أصـحاب السـمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في
مجال الدفاع المدني ،مع طر ومناقاـة همكانية اسـتحداث دورات تدريبية جديد وفقت
تحتياج الدول األعضاء وهمكانية كل دولة .
 .2همكانية اتســــتفاد من تجارب الدول األعضــــاء في مجال اســــتالمار خدمات الدفاع
المدني.
 .3اســـتعرا

تجارب الدول األعضـــاء فيما يتعلق بخصـــخصـــة أعمال الدفاع المدني

وتعميم ا ليستفاد واتسترااد ب ا
 .4عر

دليل تعليمات الســيمة والتدخل في مخاطر األنظمة الك روضــو ية لمنســوبي

الدفاع المدني على دول اتعضاء ليستفاد واتسترااد ب ا.
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 .5عر

دليل متطلبات الســيمة في حوادث الســيارات الك ربا ية والســيارات ال جينة

ليستفاد واتسترااد ب ا.
 .6تبادل الخبرات في مجال تاـــغيل وترخيص فرق اإلطفاء الخاصـــة في دول المجلس
وتســـليط الضـــوء على المعوقات والمقترحات التي من اـــأن ا أن تعود بالفا د على
هدار خدمات اإلطفاء الخاصة بالمملكة العربية والسعودية .
 .7عر

تجربـة حملـة )الوقـايـة هي الغـايـة ( ليســـــتفـاد من ـا ،وتقـديم الحقيبـة التوعويـة

كماد استرااديه تعمم على الدول اتعضاء .
 .8تقديم الدليل الموحد للســــيمة العاملين بالدفاع المدني أالناء مبااــــر الحوادث للدول
األعضاء لتستفاد منه .
 .9تقديم تجربة الدفاع السـعودي في مجال اتسـتفاد من مواقع التواصـل اتجتماعي في
التوعية ع وخلق عيقة اتصالية بناء مع الجم ور.
 .10النظر في هعاد جا ز أفضــــل هنتاج القافي توعوي ( مر ي ) ،باإلضــــافة هلى أجمل
الصـــــور التي تلتقط في عمليـات اإلطفـاء واإلنقـاذ ،وذلـه لمـا يماللـه الجـانـب الوقـا ي
والتوعوي من أهمية بالغة وخلق بي ة للتحفيز والمنافسة.
ا  -دولة ال ويت:
 -1تطوير لية وأســـلوب التوعية واإلراـــاد المجتمعية الخاصـــة بأعمال الحماية المدنية
بالتحول هلى األســـلوب التكنولوجي الرقمي الحديث في عملية التواصـــل اتجتماعي
(الواتس ب – التويتر – اتنستقرام  ..........ال ).
 -2تطوير منـاه الحمـايـة المـدنيـة ليـة تـدريـب المتطوعين وفرق العمـل بـدعم ـا بمنـاه
وتطبيقات ميدانية عملية جديد مالل هدار وتاــغيل المصــانع ومحطات الوقود وقياد
اآلليات الالقيلة.
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 -3تطوير لية هدار وتج يز وتاــــغيل المخابئ ومقار اإليواء للمتضــــررين في حاتت
الطوارئ والكوارث.
 -4تم تقديم مغل

يحتوي على تجربة الوزار في تطوير اســــاليب التوعية واإلراــــاد

المجتمعي الخاصــــة بأعمال الحماية المدنية ودعم ا بالتكنولوجيا الحديالة ومنصــــات
التواصـــل اتجتماعي المختلفة  .وهنجازات الوزار في مجال تطوير مناه التدريب
وتأهيل متطوعي الحماية المدنية.
 -5توصـــي اللجنة بالعمل على تنفيذ ماـــروع القافة الســـيمة من خيل قنوات األعيم
الحديث وريرها من برام التواصـــل اتجتماعي  ،كمرحلة أولى ياـــكل فريق عمل
من اعضــاء دول مجلس التعاون من كل دولة على أن ت يقل عن عضــوين ليجتماع
واتتفاق على صيغة الماروع ومراحلة .
جـــــــــ  -قرر الوزراء ان تقوم كـل من دولـة اتمـارات العربيـة المتحـد و المملكـة العربيـة
الســــعودية تقديم تجربت م فيما يتعلق بإناــــاء القطارات والمترو والخدمات الخاصــــة
بمعايير الســـيمة للوقاية والحماية من الحريق المتبعة في التصـــميم والتنفيذ والتاـــغيل
لتســتفيد من ا جميع دول المجلس  ،وتنظيم زيار ميدانية للماــروع بالتنســيق مع ادار
انااءات الماروع.
خامساً :مر ز الدراسات والبحوث :
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـة الوكيء لماـروع مقتر اناـاء مركز دراسـات وبحوث
خليجي ماـــتره ألج ز الدفاع المدني من قبل مماللي المملكة العربية الســـعودية  ،وقرروا
باتكتفاء بما يقوم به مركز مجلس التعاون إلدار حاتت الطوارئ بدولة الكويت .
سادساً :الدورات التدريبية :
قرر المجتمعون بضـــــرور اتلتزام بتراـــــيأ المتـدربين للـدورات في دول المجلس
واتلتزام بعدد المقاعد المتاحة ل م وسـرعة رفع أسـماء المتدربين بوقت كافي  ،على أن تقوم
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الدول األعضــاء بتزويد األمانة العامة ( قطاع الاــؤون األمنية ) بالتواري المحدد للدورات
التدريبية الملتزم ب ا .
وتم االتفاق على عقد الدورات التدريبية خول عام 2020م وفق االتي:
 -1دولة األمارات العربية المتحدك :
-

دور
دور
دور
دور
دور
دور

مكافحة الحرا ق واتنقاذ المتقدمة للضباط ( ) 6 12 TO 17 12 2020
مكافحة الحرا ق واتنقاذ المتقدمة للضباط الص ( ) 9 2 TO 20 2 2020
اللياقة البدنية لضباط الص ( ( 1 11 TO 12 11 2020
اتنقاذ في اتماكن الضيقة لضباط الص ( (18 10 TO 29 10 2020
التعامل مع المواد الخطر لضباط الص ( (18 10 TO 29 10 2020
التخطيط للطوارئ وادار الكوارث للضباط ( ) 4 10 TO15 10 2020

 -2الممل ة العربية السعودية :
ســـــيتم موافـا اتمـانـة العـامـة لمجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة ( قطـاع الاـــــؤون
اتمنية ) بالدورات التدريبية المتوفر وسيتم تعميم ا على الدول اتعضاء .
 -3دولة ال ويت :
سـيتم موافا اتمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلي العربية ( قطاع الاؤون اتمنية
) بالدورات التدريبية المتوفر وسيتم تعميم ا على الدول اتعضاء .
 -4سلطنة عما :
 دور البحث واتنقاذ التأسيسية للضباط ( ديسمبر . ) 2020 -دور اتنقاذ الجبلي ص

ضباط ( ابريل .) 2020

سئئابعاً :االجتماع التاسئئع والعشئئري للمديري العامي للدفاع المدني بدول مجلس التعاو
لدول الخليج العربية:
يعقد اتجتماع التاسـع والعاـرين للمديرين العامين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون
لدول الخلي العربية خيل اـ ر سـبتمبر لعام 2020م هن اـاء

وسـيتم تحديد مكان انعقاده

تحقا ً.
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 .20اإلجتماع التاسع للجنة الداومة للتخطيط االستراتيجي األمني:
أخـذ الوزراء علمـا ً بمنـاقاـــــة الوكيء لتوصــــيـات اتجتمـاع التـاســـــع للجنـة الـدا مـة
للتخطيط اتســـــتراتيجي األمني بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة والـذي عقـد بمقر
األمانة العامة – الريا

خيل الفتر من  25ــــ  27محرم 1441هــــ الموافق  24ــــ 26

سبتمبر 2019م ،وذله كالتالي:
أوتًًً  :التقرير السنوي الاامل للجنة الدا مة للتخطيط اتستراتيجي:
أخذ الوزراء علما ً باطيع المجتمعون على التقرير الســنوي الاــامل لعام (2019م)،
والمتضـمن نتا

اتسـتبيانات المقدمة من الدول األعضـاء ،ورفعه بصـيغته الن ا ية ليجتماع

السـادس والاليالين ألصـحاب السـمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس( .مرفق نسئئخة
م التقرير).
الانيا ً :التخطيط لتطوير وتحسين األداء األمني الماتره:
أخذ الوزراء علما ً باطيع المجتمعون على ماــروع الخطة األمنية الماــتركة لتنظيم
جوانب المسـاعد لحاتت اإلخيل باألمن عند طلب الدول المتضـرر والمقدم من دولة قطر،
واآلليـات التنفيـذيـة المقترحـة من اللجـان األمنيـة المتخصـــــصـــــة وميحظـات ومر يـات الـدول
األعضـــاء عليه ،وكذله أُطيع م على توصـــية اتجتماع الالاني والاليالين للمديرين العامين
للتحقيقات والمباحث الجنا ية في هذا الجانب واســــتذكار قرار أصــــحاب الســــمو والمعالي
وزراء الـداخليـة في اجتمـاع م الخـامس والاليالين (الريـا

 29 ،نوفمبر 2016م) البنـد الـانيـا ً

الذي ينص "  ...بتعميم ماــروع الخطة األمنية الماــتركة لتنظيم جوانب المســاعد لحاتت
اإلخيل باألمن عند طلب الدول المتضـــــرر والمقدم من دولة قطر على الدول األعضـــــاء
ليســتفاد منه ،وهحالته هلى اللجان المتخصــصــة لوضــع لية التنفيذ المناســبة له" .وقرروا
بالعمل وفق القرار الصادر ب ذا الخصوص.

قرارات اإلجتماع ( ) 36ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون (مسقط 2019 ،م)
صفحة | 60

الالالاً :هعداد دراســة اــاملة حول تداعيات األوضــاع األمنية في المنطقة و الارها على األمن
الداخلي لدول المجلس:
أخــذ الوزراء علمــا ً بــاطيع المجتمعون على قرار اجتمــاع م الخــامس والاليالين
(الريـا

 29-نوفمبر 2016م) ،القـاضـــــي بتكلي

جـامعـة نـاي

العربيـة للعلوم األمنيـة بعقـد

وراـــة عمل ب ذا الاـــأن ،تدعو في ا  -من خيل األمانة العامة (قطاع الاـــؤون األمنية) -
المختصـــين في التخطيط اتســـتراتيجي للجنة الدا مة وكذله من الدول األعضـــاء لمناقاـــة
الدراســــة المقدمة من الجامعة "حول تداعيات األوضــــاع األمنية في المنطقة و الارها على
األمن الـداخلي بـدول المجلس" ،وكـذلـه نتـا

وتوصــــيـات هـذه الـدراســـــة ،للخروج برؤيـة

ماـــــتركة حيـال األوضـــــاع األمنيـة في المنطقـة و الارها على األمن الداخلي بدول المجلسع
وقرروا بأن تقوم األمانة العامة (قطاع الاــؤون األمنية) بالتواصــل مع جامعة ناي
للعلوم األمنية لتحديد الوراة المقترحة خيل النص

العربية

األول لعام (2020م).

رابعاً :عقد ورش عمل سنوية:
أخـذ الوزراء علمـا ً بـانـه اســـــتنـادا ً لقرارات اجتمـاع م الالـالـث والاليالين (الكويـت26،

نوفمبر 2014م) ،فيما يتعلق بالفقر ( )2من البند (ســابعاً)الذي نص على "

المتضــمن عقد

ورش عمل سـنوية تختص بالمواضـيع ذات الصـلة بالعمل اتسـتراتيجي األمني الماـتره بين
دول المجلس والتجارب العملية للدول األعضـاء في مجال تطبيق وتنفيذ اتسـتراتيجية األمنية
الاــاملة ، ".وقرار اجتماع م الخامس والاليالين (الريا

 29 ،نوفمبر 2016م)،الذي نص

على ":بعد اعتماد اتسـتراتيجية األمنية الاـاملة باـكل ا الن ا ي ،أن تعقد وراـة العمل لعام
(2017م) بدولة اإلمارات العربية المتحد ومن الم في (دولة الر اســــة) ل عوام التي تلي ا،
وذله ليسـتفاد من التجارب العملية للدول األعضـاء الخاصـة بالعمل اتسـتراتيجي األمني
الماتره بين دول المجلس".
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قرر الوزراء بأن تعقد وراة العمل الالانية في النص

األول من عام (2020م) بدولة

الر اسة.
خامساً :المواضيع المطروحة:
أخذ الوزراء علمـا ً بقيـام دولة الكويت باســـــتعرا

أبعـاد الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة

والمتماللة في جرا م المخدرات واتتجار بالباـر وانعكاسـات ا السـلبية ،وذله تنفيذا ً لتوصـيات
اتجتماع العاار لوكيء وزارات الداخلية بدول المجلس (مسقط – أبريل 2019م) ،وقرروا
بإحالة الموضوع هلى جامعة ناي

العربية للعلوم األمنية لتضمينه بوراة العمل المقترحة.

سادساً :اتجتماع العاار للجنة الدا مة للتخطيط اتستراتيجي األمني بدول المجلس:
يعقد اتجتماع العااــر للجنة الدا مة للتخطيط اتســتراتيجي األمني بدول المجلس في
مقر األمانة العامة خيل ا ر أكتوبر لعام 2020م  -بماي ة

.

 .21اإلجتماع الثاني لمدراء األم العام:
أخذ الوزراء علما ً بمناقاـــة الوكيء لتوصـــيات اتجتماع الالاني لمدراء األمن العام
بـدول مجلس التعـاون لـدول الخلي العربيـة والـذي عقـد بمقر األمـانـة العـامـة – الريـا

خيل

الفتر من  01ــ ـ  03صفر 1441هــ ـ الموافق  30سبتمبر ــ ـ  02أكتوبر 2019م ،وقرروا
بإحالة جميع أعمال اللجان األمنية المتخصــصــة وفرق العمل هلى هجتماع أصــحاب المعالي
والسعاد وكيء وزارات الداخلية .

عاشرا ً  :المواضيع المعروضة م األمانة العامة:
أخذ الوزراء علما ً بتلقي قطاع الاؤون األمنية ما يلي:
 .1توجيه معالي األمين العام بطر المواضـــيع الماـــار هليه أدناه تتخاذ ما يراه اجتماعكم
الموقر مناسبا حياله ،وهي كالتالي:
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أ .عر

مـذكر التفـاهم ( مرفق ) المزمع التوقيع علي ـا بين األمـانـة العـامـة لمجلس

التعـاون ومكتـب األمم المتحـد المعني بالمخـدرات في فيينا على هجتماع أصـــــحاب
الســــعـاد والمعـالي وكيء وزارات الـداخليـة التحضـــــيري ،إلتخـاذ مـا يرونـه ب ـذا
الاأن.
وقرروا منأ الدول األعضـــاء مزيدا ً من الوقت للدارســـة (اليالة أاـ ـ ر من تاري
اســــتيم ا) وموافا اتمانة العامة بمر يات ا حول مذكر التفاهم بين األمانة العامة
لمجلس التعاون ومكتب األمم المتحد المعني بالمخدرات في فيينا.
ا .مذكر األمين العام المساعد للا ون التاريعية والقانونية  ،والمتضمنة هن أصحاب
المعالي والسعاد رؤساء األج ز المس ولة عن حماية النزاهة مكافحة الفساد بدول
مجلس التعـاون بحالوا في اجتمـاع م الخـامس (مســـــقط –  9ســـــبتمبر 2019م)
موضـــــوع التعـاون مع جـامعـة نـاي
األمين العام العر

للعلوم األمنيـة وقرروا " الطلـب من معـالي

على أصـحاب السـمو و المعالي وزراء الداخلية بدول مجلس

التعـاون مقتر التعـاون مع الجـامعـة للنظر في همكـانيـة تنفيـذ برنـام تعليمي خـاص
بحمـايـة النزاهـة ومكـافحـة الفســـــاد ممـاالـل للبرام المقـدمـة من اتكـاديميـة الـدوليـة
لمكافحة الفســـاد ،وليســـتفيد من البرنام منســـوبوا األج ز المسـ ـ ولة عن حماية
النزاهة ومكافحة الفســاد بالدول األعضــاء" .وادراج هذا الموضــوع ضــمن بنود
جدول أعمال اإلجتماع القادم ألصــــحاب الســــمو والمعالي وزراء الداخلية بدول
مجلس التعاون  ،تتخاذ ما يرونه ب ذا الاأن.
أخـذ الوزراء علمـا ً بترحيـب معـالي ر يس جـامعـة نـاي

العربيـة للعلوم األمنيـة

بالمقتر  ،وقرروا ما يلي:
 -1تكلي

اتمـانـة العـامـة بـالتنســـــيق مع جـامعـة نـاي

العربيـة للعلوم األمنيـة ،حول

مقتر التعاون بين الجامعة واألكاديمية الدولية لمكافحة الفســــاد ،لتنفيذ برنام
تعليمي باللغة العربية ،خاص بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
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 -2تكلي

األمـانـة العـامـة بموافـا الـدول األعضـــــاء بماـــــروع مـذكر التفـاهم مع

األكاديمية الدولية لمكافحة الفسـاد إلبداء مر يات ا ب ذا الاـأن خيل اليالة أاـ ر
من تاري استيم ا.
 .2مذكر األمين العام المســاعد للاــ ون التاــريعية والقانونية ،والمتضــمنة بأهمية عر
مســود مذكر التفاهم بين األمانة العامة لمجلس التعاون واألمانة العامة اإلقليمية لمركز
التميز لتجنـب المخـاطر الكيميـا يـة والبيولوجيـة واإلاــــعـاعيـة والنوويـة في دول مجلس
التعاون  ،على هجتماع اللجنة الوزارية المختصة.
قرر الوزراء بمنح الدول األعضاء مزيدا ً م الوقت للدارسة.

حادا عشئئئر  :اإلجتماع السئئئابع والثوثي ألحئئئحاا السئئئمو والمعالي وزراء
الداخلية بدول مجلس التعاو لدول الخليج العربية:
بدعو كريمة من الفريق سـمو الاـي

سـي

بن زايد ل ن يان  ،نا ب ر يس

مجلس الوزراء ووزير الـداخليـة بـدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـد  ،يعقـد اتجتمـاع
السابع والاليالين ألصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخلي
العربية في دولة اإلمارات العربية المتحد .

 ،،،انتهئئئئئئئئى ،،،
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