
 

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

  1صفحة | 

 ســــري للغاية()
 

 

 سلطنة عمان،  مسقط

 م2019 أكتوبر 16هـ الموافق 1441صفر  17
 

 ـلدول الخلي    التـعاونالســـــمو والمـعالي وزراء اـلداخلـية ـبدول مجلس    أصــــــحاب عـقد   

هـجـتمـــاـعـ م    مـــدـينـــة    الســـــــادساـلـعرـبيـــة  ـفي  ـعمـــانمســــــقط  واـلاـلياـلـين     ، بســــــلـطنـــة 

ــ الموافق  1441صـفر    17يوم    اإلجتماع، وقد ترأس  م2019 أكتوبر  16هــــ

الســمو   أصــحاب ، وبحضــور   

 :والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس
 

 

نــــ ــــيــــان زايــــد  ل  بــــن  ســــــــيــــ   الاــــــــيــــ     ســــــــمــــو   الــــفــــريــــق 
 

 

ـــ   ــيـــةنـــا  الـــداخــل ــر  ووزي ــوزراء  ال ــس  مــجــل ــس  ــي ر     ب 
ــد   ــحــ ــتــ ــمــ الــ ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ ــارات  اإلمــ ــة  ــدولــ  بــ

 

الـــفـــريـــق   خـــلـــيـــفـــة رأول  مـــعـــالـــي  عـــبـــد   ل  بـــن  رااـــــــد  الاـــــــيـــ      كـــن 
 

 

ــنوزيـــر    ــريـ ــبـــحـ الـ ــلـــكـــة  بـــمـــمـ ــيـــة  ــلـ  الـــداخـ
 

  ل ســـعود   بن عبدالعزيز  ناي   ســـعود بن   صـــاحب الســـمو الملكي األمير   عبدالعزيز بن  
 

 

يـــة     الـــداخــل ر  ــعـوديـــة وزـي الســـ يـــة  عـرـب اـل كـــة  مـمــل  بـــاـل
 

الـــانـــي خـــلـــيـــفـــة  ل  بـــن  نـــاصـــــــر  بـــن  عـــبـــد   الاـــــــيـــ      مـــعـــالـــي 
 

 

قطر   ــة  ــدول ب ــة  ــداخلي ال ووزير  الوزراء  مجلس   ر يس 
 

ــ      ــيــــ الاــــــــ ــي  ــالــــ ــعــــ ــد  مــــ ــالــــ ــرا خــــ ــا    جــــ ــبــــ  الصــــــــ
 

 

ــب    ــا ـــ ــوزراء نـــ الـــ ــس  ــلـــ ــجـــ مـــ ــس  ــيـــ  ر ـــ
ــة   ــدولــ بــ ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ ــر  ــت ووزيــ ــويــ ــكــ  الــ

 

الــزيـــانــي رااـــــــد  بــن  عــبـــدالــلــطــيــ   الـــدكــتــور    مــعــــــــــــــالــي   وبــماـــــــاركـــة 
 

 

ـمـجـلس   ـل عـــام  اـل عـــاون األـمـين  ـت يـــة   اـل ـعرـب اـل ـي   ـخـل اـل  لـــدول 
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دولة الكويت، سلطنة عمان ،  ألقى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في ) 

( كلمات    ، دولة اإلمارات العربية المتحد   مملكة البحرين ، المملكة العربية الســــعودية

وبعد هســتعرا  في الجلســة اتفتتاحية كما القى معالي األمين العام كلمة في اتفتتا  ، 

 الاؤون األمنية( وهقراره .   بنود جدول األعمال الذي أعدته األمانة العامة )قطاع

 الـسادستوـصيات هجتماع وكيء وزارات الداخلية للتحـضير لتجتماع    الوزراءش  ناق

أل بـــدول   صـــــــحـــاب والـــالـــيالـــيـــن  الـــداخـــلـــيـــة  وزراء  والـــمـــعـــالـــي   الســـــــمـــو 

  هـــــ الموافق 1441  صفر  16 -  15خيل الفتر    سلطنة عمان، الذي عقد في التعاونمجلس  

 بنود جدول األعمال التالية :م ، حول الموضوعات التي تضمنت ا 2019 أكتوبر 15 – 14

 

  ل:و البند األ

 (ةاألمني  الاؤونالعامة )قطاع  األمانةتقرير 

 البند الثاني :

 .يء وزارات الداخلية بدول المجلساإلجتماع العاار ألصحاب المعالي والسعاد  وك

  البند الثالث :

ة ا دول الخلي  العربـي دول مجلس التعـاون ـل ة ـب  لتمرين التعبوي الماـــــتره ل ج ز  األمنـي

 .(2أمن الخلي  العربي )

 البند الرابع :

 ماروع الابكة األمنية لوزارات الداخلية.

  البند الخامس :

 .هجتماع فريق العمل المعني بربط ابكة التترا

 البند سادساً:

 .للجنة الخاصة بإنااء أكاديمية خليجية للدراسات األمنية واتستراتيجية التاسعاإلجتماع  
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 البند سابعاً:

 .التقرير السنوي للمكاتب التابعة لقطاع الاؤون األمنية

 اً:من االبند ث 

 .الزيارات الميدانية للدول المتقدمة وأسابيع التوعية

 البند تاسعاً:

 م.2019  العام خيل  هجتماعات ا  عقدت  التي المتخصصة  األمنية  اللجان  توصيات 

 البند عاشراً:

 .المواضيع المعروضة من األمانة العامة

 

 الت وتبادل وجهات النظر ، جاءت قراراتهم على النحو التالي :و اوبعد المد

 

 أوالً: تقرير األمانة العامة:

تقرير األمانة العامة )قطاع الاــــ ون األمنية( حول مســــار التنســــيق   الوزراءناقش  

والتعاون األمني بين دول مجلس التعاون ، ومتابعت ا لتنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي  

 ةوزراء الداخلية بدول المجلس ، وما جاء في التقرير من هيـضاحات للموـضوعات المطروح

( الج ود  قطاع الشئوو  األمنيةل مانة العامة )  لوزراءاعلى جدول أعمال اإلجتماع ، ويقدر 

المتميز  . التي ـبذـلت في هـعداد التقرير والتحضـــــير لـ ذا اإلجتـماع، وـجدول األعـمال ، كـما 

 يقدرون  لجميع اللجان ، وفرق العمل األمنية ج ودها في هعداد توصيات ا، وتقاريرها. 

 

 ً بدول اإلجتماع العاشئر ألحئحاا المعالي والسئعادك و وء وزارات الداخلية    :ثانيا

 المجلس:

على محضـر اتجتماع العااـر لوكيء وزارات الداخلية بدول المجلس    الوزراءأطلع  

  الموافق   هـــ1440 اعبان 18  –  17سلطنة عمان خيل الفـــتر  مـــن    –  في مسقط الذي عقد
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  واتفاق م على رفع التوصيات اآلتية تجتماع م السادس والاليالين،   م،2019  أبريل  23  –   22

 :النحو اآلتي

م ، وأـكدوا 2019علـما ـباســـــت ـنا  اجتـماـعات اللـجان األمنـية الـعاـمة للـعام  الوزراء  أـخذ    أوتً:

رين ابع والعـا الذي   م(2008) الدوحة ، نوفمبر   على ما ورد في قرار  اجتماع م الـس

ــاركة ( على أانص في الفقر  ) ــكيل وفودها للما ن تراعي الدول األعضــاء حين تا

في أعـمال اجتـماـعات اللـجان األمنـية الـعاـمة هاـــــراه مختصـــــين وذوي العيـقة بـما  

باســـتمرار عقد اجتماعات اللجان وفقا   وقررواتتضـــمنه جداول أعمال اتجتماعات،  

 للبرنام  الزمني المعد ل ا .

اع الاـــــؤون األمنـية ـباألـماـنة الـعاـمة من مـتابـعة لتنفـيذ علـما بـما ـقام ـبه قـط  الوزراءأـخذ    اـلانـياً:

 .م(2017)الريا ، التااوري الالامن عار   لقا  مقرارات 

علما بتوصــيات اللجان األمنية المتخصــصــة التي عقدت خيل الفتر  من   الوزراءأخذ    الالالاً:

ام    11هلى    01 ة للـع اعـات اللجـان األمنـي د اجتـم ام  الزمني لعـق ل ضـــــمن البرـن أبرـي

 م.2019

ــتجدات والمتغيرات األمنية بعلماً    الوزراءأخذ   رابعاً: بحث الوكيء عددا من األحداث والمس

والدولية، وبخاـصة األخطار التي ت دد دول المجلس،    التي تـا دها الـساحتين اإلقليمية

عرـض ا على اللجنة الدا مة للتخطيط اتـستراتيجي األمني لتقييم ا ورفع التوـصيات   و

 .المناسبة

ثالثاً: االجتماع التنسئئيقي األول للجنة العليا للتمري  التعبوا المشئئترج لةجهزك  

 (:2 أمن الخلي  العربيية )األمنية بدول مجلس التعاو  لدول الخليج العرب

ــةالوزراء    أخذ   ــيقي األول للجنة العليا  ل  الوكيء علماً بمناقا توصــيات اإلجتماع التنس

ــتره ل ج ز  األمنية بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية ) أمن للتمرين التعبوي الماــ



 

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

  5صفحة | 

د  خيل  الفتر    2الخلي  العربي   ة المتـح ارات العربـي ة اإلـم د في دوـل ذي عـق   10  –   08( اـل

 :كالتالي، م2019أكتوبر  09 –  07هـ الموافق 1441صفر 

 :الجدول الزمنيأوتً:  

اً ـب  الوزراءأـخذ     دـمة من قـبل    عاطيعلـم ة للتمرين المـق المجتمعون على الخـطة الزمنـي

 .علي ا  الموافقةقرروا و دولة اتمارات العربية المتحد  المستضيفة للتمرين  

 سيناريو التمرين: الانياً:  

الوزراء    )    قرر  التمرين  ــاريو  ســـــين يكون  العربيان  الخلي   ــا م على   2  أمن  ق  )

ــخصــيه هامة  ــياحية   – الفرضــيات التالية ) اعترا  موكب ا احتجاز  – اختطا  حافله س

السيناريو   ان يكون    الوزراءمواج ه اعمال اغب (، كما وجه    – مجمع سكني  رها ن  داخل  

 ان  يقومو  ،م  2020كسبو دبي  أ  تتمااى مع فعاليات مواكباً مع الظرو  األمنية الراهنة وان 

 خطيط الماتره بتطوير هذا السيناريو بما يتناسب مع اتطار العام للتمرين.فريق الت

 القوات المااركة:الالالا:  

المااركة    ان يقوم فريق التخطيط الماتره بتحديد عدد القوات واآلليات   الوزراء  قرر  

ادم خيل الفتر  من   اع م الـق دول المجلس في اجتـم ة ـب أكتوبر   24  –   22من األج ز  األمنـي

د   2019 ة المتـح ارات العربـي ة اتـم ة الع  – م في دوـل ات م الى اللجـن ا  دبي ، ورفع توصــــــي لـي

 .الماتركة في اجتماع م القادم

 موقع التمرين: رابعاً: 

ام المجتمعون  الوزراءأخـذ     ة للموقع المعـد للتمرين التعبوي    علمـاً بقـي دانـي اره مـي بزـي

 .دبيكاديمية ارطة أ( في 2 أمن الخلي  العربي)

 :المعر  المصاحب للتمرينخامساً: 
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المجتمعون ان تقوم الدول المـااركة باإلـضافة الى الـاركات األمنية المتخـصـصة    قرر 

 بعر  أحدث األسلحة والمعدات والتقنيات في هذا المجال.

 :فرق التمرينسادساً: 

المجتمعون ان تقوم كل دولة من الدول األعضـاء بتراـيأ أسـماء مماللي ا في كل   قرر  

 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. -

 ً  نوط التمرين:: سابعا

لكــافــة    (  2أمن الخلي  العربي  )نوط يرمز للتمرين التعبوي  يمنأ  ان    قرر الوزراء  

 المااركين من قبل الدولة المستضيفة .

 (: 2 أمن الخلي  العربي) اتجتماع التنسيقي الالاني للجنة العليا للتمرينالامناً:  

ا للتمرين التعبوي    قرر  ة العلـي اني للجـن د اتجتمـاع التنســـــيقي الاـل المجتمعون ان يعـق

ــتره ل ج ز  األمنية بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية    2أمن الخلي  العربي )الماـ

م ، على ان تقوم 2019في دوـلة اتـمارات العربـية المتـحد  ) دبي ( خيل اـــــ ر نوفمبر    (

رين بمواـفا  األـماـنة الـعاـمة ) الاـــــؤون األمنـية ( ـبالموـعد المـحدد اـلدوـلة المســـــتضـــــيـفة للتم

 ليجتماع سال  الذكر .
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 مشروع الشب ة األمنية لوزارات الداخلية:رابعاً:  

محضــر اتجتماع الحادي عاــر لفريق العمل   الوكيء علماً بمناقاــة  الوزراء أخذ    

خيل ع الربط باــبكة اتتصــاتت المؤمنة، الذي عقد في مقر األمانة العامة،  المعني بماــرو

ان يقوم  وقرروام،  2019مايو   15 -  14هــــــ الموافق  1440رمضـان   10 -  09الفتر  من  

التي يتم في ا تنفيذ الربط العمل باتجتماع مع الاــؤون العســكرية لتحديد الفتر  الزمنية  فريق

 وتسليم الابكة بصور  كاملة هلى وزارات الداخلية.

  

 :فريق العمل المعني بربط شب ة تتراخامساً : اجتماع  

فريق العمل المعني ل محضـر اتجتماع السـادس  الوكيء علماً بمناقاـة  الوزراء أخذ 

يرباص واركة  هحضور اركة  بوبربط ابكة تترا بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية  

  يوليو  15  الموافق  هـــــ1440  القعد  ذو  12مانة العامة يوم في مقر األ الذي عقد ،موتوروت

 : التالي  ،م2019

  : الشر ات المعنية بشب ات تتراوالً: أ

اً ـب  الوزراءأـخذ     ات ع المجتمعياطيعلـم ل الاـــــرـك ة من قـب دـم  ،ن على العرو  المـق

 على النحو التالي:    وذله 

 :شر ة إيرباصعرض  .1

 أـبدت الاـــــرـكة خيل، وـقد  ـفة التـقديرـيةتضـــــمن العر  التـفاصــــــيل المطلوـبة والتكلو 

 و تعاقدية.  أعرض ا استعدادها للقيام بتقديم تجربة ربط النا ية دون أي التزامات مالية  

 عرض شر ة موتوروال: .2

ــة حول تقديم عر  فني ومالي لعملية   اجتمع الفريق المعني مع الاـــركة وتمت المناقاـ

 ربط ابكات التترا بين دول المجلس . 
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تفيضـة وتبادل وج ات النظر حيال العرو  المقدمة  اوصـى الفريق  ة المـس وبعد المناقـا

 بما يلي :

ــركات بتقديم العرو   خيل   .1 ــؤون  أتقوم  الا ــنى لقطاع الا ــبوع من تاريخه ليتس س

ألـبداء الميحـظات والمر ـيات على العرو  منـية تعميمـ ا على اـلدول اتعضـــــاء  األ

 خذ ب ا وطرح ا من قبل الاركات في اتجتماع القادم للفريق . واأل

يرباص لبدء  تنفيذ تجربة ربط اـبكات التترا في رر   هتقوم اتمانة بمخاطبة اـركة   .2

  مملكة ين  المملكة العربية الســعودية  والعمليات الر يســية بدون تكلفة مالية وتعاقدية ب

ــتفاد  من التجربة  البحرين ، ويرفع بعد التجربة تقرير فني وعملياتي حول مدى اتسـ

 وحجم اتحتياج خيل الفتر  المناسبة للتنفيذ  .

مانة العامة بالتواصــــل مع مدير ماــــروع الاــــبكة المؤمنة لربط وزارات تقوم األ .3

اد ة الاـــــبـكة خيل الفتر  الـق ة ـمدى ـجاهزـي ة ـبدول المجلس ومعرـف داخلـي ا تم اـل ـمة وـم

 التوصل هلية مع الاؤون العسكرية في هذا الاأن .

 االجتماع السابع لفريق العمل المعني بربط شب ة تترا : ثالثاً:

ن لدول لفريق العمل المعني بربط ابكة تترا بدول مجلس التعاوالسابع   يعقد اتجتماع  

الريــا   ، بعــد اكتمــال جميع الردود حيــال   – الخلي  العربيــة في مقر اتمــانــة العــامــة  

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

 

االجتماع التاسئئع للجنة المشئئتر ة الم لفة بدراسئئة إنشئئاء األ اديمية  سئئادسئئاًً : 

 :األمنيةوالخليجية للدراسات االستراتيجية  

ــيات الوارد  في وقا ع  علماً    الوزراءأخذ    ــتركة  بالتوصـ اتجتماع التاســـع للجنة الماـ

تراتيجية واألمنية ات اتـس اء األكاديمية الخليجية للدراـس ة هنـا إعطاء  ب  وقرروا  ،المكلفة بدراـس
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خيل فتر  زمنية   الفرـصة للدول األعـضاء للدراـسة وابداء الميحظات والمر يات ان وجدت 

 .األمنية والا ون العسكرية، على ان يكون بالتنسيق بين قطاع الاؤون  تتعدى اليالة أا ر ت

 

 : التقارير السنوية للم اتا التابعة لقطاع الشؤو  األمنية:  سابعا

بين قطاع الاـــؤون األمنية ومدراء   الذي عقد تنســـيقي الجتماع  علماً بات  الوزراءأخذ    

ــيق كافة المواضــيع ذات العيقة ،  ــة وتنس ــاء البعالات والمكاتب التابعة للقطاع لمناقا ورؤس

حيث عقد  اتجتماع بر اـسة ـسعاد  اللواء   هزاع بن مباره ال اجري، األمين العام المـساعد 

ت خيل  الفتر  من   ة الكوـي ة، في دوـل   وقرروا،  م2018أكتوبر    31  –   29للاـــــؤون األمنـي

بإرـسال التقارير الـسنوية ألعمال البعالات والمكاتب التابعة لقطاع الـاؤون األمنية بوقت كاً   

 لوزارات الداخلية للوقو  على اخر المستجدات.

 

 :وأسابيع التوعية ثامناً: الزيارات الميدانية للدول المتقدمة

موضـــــوع الزـيارات المـيدانـية لـلدول المتـقدـمة  ل  الوكيء  ةـناقاـــــبمعلـماً   الوزراءأـخذ    

ابيع التوعية  أو ت ا وتقييم ا من   وقرروا،  في جميع اللجان األمنية المتخصـصـةـس باعاد  دراـس

 .لوكيء وزارات الداخلية بدول المجلس رفع ا هلى اتجتماع القادمومن الم قبل اللجان  

 

ً تاسئئع المتخحئئحئئة التي عقدت إجتماعاتها خول العام  : توحئئيات اللجا  األمنية  ا

   :م2019و   م7201

 توحيات االجتماع السادس للجنة الخليجية للقاومة اإلرهابية الموحدك بدول المجلس: .1

ــة  الوزراء أخذ   ــيات ل  الوكيء علماً بمناقاـ ــادس للجنة الخليجية    توصـ اإلجتماع السـ

دول  المجلس   د   ـب ة الموـح ابـي ة اإلرـه ا ـم د  للـق ذي عـق ة خيل  الفتر اـل اـم ة الـع اـن  في مقر األـم
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ــ الموافق  1440رجب   26 -  25 ــ    01ه   10بتاري  ، واتجتماع السابع م9201 أبريل  02ــ

ــ الموافق  1441محرم  بتمبر  9هــــ باعاد  التوصـيات للجنة للمزيد من  وقرروا،  م 2019ـس

 الدراسة.

 

مسييؤولي حرس الحدود وخفر السييواحل بدول ل اإلجتماع السييابع والعشييري توحيييات  .2

 المجلس:

مـسؤولي لاإلجتماع الـسابع والعـارين   توـصيات ل  الوكيء   علماً بمناقـاة  الوزراء أخذ   

في مقر األمانة العامة خيل الفتر  ، الذي عقد حرس الحدود وخفر الســــواحل بدول المجلس

 :وذله كالتاليم ، 2019أبريل  03 –  02من 

 :التماري  البحرية المشتر ةأوالً: 

ذ      اً    الوزراءأـخ امس والاليالين  قرارات  لالمجتمعون     اســـــتعراـبعلـم اع م الـخ اجتـم

تنفيذ التمرين الاليالي الماـتره الذي م ( حول الموضـوع، وكذله ب2016الريا  ، نوفمبر )

دولة  قطر  لعام  التمرين الاليالي الذي اســتضــافتهو  المملكة العربية الســعودية  اســتضــافته

 بما يلي: وقرروا ،م 2017

 عضاء .ستمرارية التمرين الماتره بين الدول األهأهمية   .1

ــال دعوات هلى األمانة العامة  يكالتأ .2 ــيفة للتمرين بإرسـ ــتضـ د على أهمية قيام الدولة المسـ

بوـقت ـكافي لتعميمـ ا ـبدورـها على اـلدول األعضـــــاء الغير ماـــــارـكة في التمرين وذـله  

 يه وتقييمه .لحضور التمرين بصفة مراقب من أجل الوقو  عل

علماً بان التمرين الاــــامل ألج ز  حرس الحدود وخفر الســــواحل   الوزراءأخذ  كما   

مانة العامة األ  تقوم  وأن، ربية الســعودية  لم ينفذ الذي كان مقررا ً ان تســتضــيفه المملكة الع

ــؤون األ ــعودية  منية ( بمخاطبة وزار  الداخلية في الممل)قطاع الاــ لمعرفة كة العربية الســ

 همكانية تنفيذ التمرين. مدى
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 : جهاز الفا س المشفرثانياً: 

فر من نوع   الوزراءأخذ    علماً بقيام كافة الدول األعضـاء بتركيب ج از  الفاكس المـا

ل  المختص في  ـب  وقرروا(،  HC-9300كريبتو ) اع لفريق العـم د اجتـم ج ز  حرس  أان يعـق

مانة العامة ، وذله لدراســــة  لية تاــــفير ج از الفاكس الحدود وخفر الســــواحل في مقر األ

 الماار هليه أعيه.  

 ً  :زيارك مر ز العمليات البحرا الموحد في ممل ة البحري : ثالثا

في ـعام   البحري الموـحد في مملـكة البحرين  عملـيات الزـيار  مركز  بعلـماً    الوزراءأـخذ    

 ، وتقدم المجتمعون بالاكر لمملكة البحرين.م2017

 :البرامج التدريبيةاً: رابع

ادلـ ا بين    الوزراءأـكد     ج ز  حرس الـحدود  أعلى أهمـية تطوير البرام  الـتدريبـية وتـب

ـماـنة الـعاـمة بتـله البرام  أن تقوم اـلدول األعضـــــاء بتزوـيد األـب  وقررواوخفر الســـــواـحل ،  

 ً ــنويا ــة لدول المجلس ، وذله  ســ ــصــ لتعمي ما وفقاً لآللية ، وتحديد المقاعد التدريبة المخصــ

 .م(2013نوفمبر   المنامةوالاليالين )  الالاني   مجتماعه( من قرارات الامناالمعتمد  في البند )

 :الزيارات الميدانية بي  الدول األعضاءاً: خامس

ــاء وذله هنفاذاً    الوزراءأكد  .1 ــتمرار الزيارات الميدانية بين الدول األعضــ على أهمية هســ

د )5للفقر  ) ً ( من البـن ا امـن اع م    ( من قرارات اـل انيهجتـم ةوالاليالين )    الاـل اـم ، نوفمبر   المـن

 م ( ، لتستفاد  من الخبرات والتجارب في هذا المجال .2013

ضــــاء للماــــاركة في أي فعالية أو  عهمية توجيه الدعو  للدول األأالمجتمعون على   قرر .2

تجارب بمجال حرس الحدود وخفر الســـواحل وذله من أجل اتطيع علي ا واتســـتفاد  

 من ا.

 :أوراق العمل المقدمة م  الدول األعضاء في االجتماع السابق اً: سادس



 

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

  12صفحة | 

دول   الوزراءأخـذ     اســـــتعرا  المجتمعون ألوراق العمـل المطروحـة من اـل علمـاً ـب

 األعضاء في اتجتماع السابق للجنة وذله حسب اتتي:

على أهمية    ويؤ دو   ،فيما يخص ) الدراجات الما ية ( ،الدراســة المقدمة من دولة قطر  .1

 ستفاد  من ا.هذه الدراسة واإل

ــة المقدمة من دولة اإل .2 ــأن )ت ريب المخدرات لدولة   ،لمتحد   مارات العربية االدراسـ باـ

ة المتحـد  عبر البحـار(اإل ارات العربـي ا    ،ـم اً    الوزراءأخـذ  كـم ل  بعلـم الي وكـي طر  مـع

وزار  الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحد  باــأن تحديث الدراســة  وتعديل مســماها 

جرا م المـخدرات هلى )ســــــياســـــة دوـلة اتـمارات العربـية المتـحد  وج ودـها في مـكافـحة  

 .والمؤالرات العقلية على المستوى المحلي واألقليمي والدولي(

ــتعره .3 ــعوديةكافة اوراق العمل المقدمة من قبل  ل  المجتمعون  اســ ،  المملكة العربية الســ

همية ما جاء في ا وذله لاــموليت ا لكافة الجوانب والمواضــيع ذات العيقة  أكدوا على أو

 حل .بمجال حرس الحدود وخفر السوا
 

ــة  بأهمية قيام الدول األ قرروا ما   ــات الخاص ــاء بتعميم كافة الدراس مكافحة  في مجال )عض

 .ستفاد  من اطيع علي ا واإلالجريمة المنظمة العابر  للحدود البرية و البحرية( وذله لي

فيما يخص حرس الحدود وخفر   – حفظة هللا  – رؤية خادم الحرمي  الشئئئئئريفي  اً: سئئئئئابع

 :السواحل 

أ  الوزراءأـخذ     اً بـت ة العـمل بـما ـجاء في الرؤـية الكريـمة، علـم ـكد المجتمعون على أهمـي

التي تم طرحـ ا في اتجتـماع الســـــابق ودورـها الم م في تعزيز التـعاون وتنســـــيق الج ود  

 .األمني الماتره بين دول المجلس لتطوير مسير  العمل

 : ما يستجد م  أعمال اً: ثامن 

نظراً تختي  ال يكـلة اتدارـية لحرس الـحدود وخفر الســـــواـحل ـبدول المجلس وـما    

يترب على ذله من تباين واختي  باــان التنســيق المبااــر والغير المبااــر واالره على أمن  

هذا الموضوع على اتجتماع القادم لمسؤولي    عر ب  الوزراء  قررحدودنا البرية والبحرية ،  
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عضـاء حياله  خذ مر يات الدول األأو ،حرس الحدود وخفر السـواحل لدراسـته باـكل مفصـل

منية ( بمخاطبت م ألخذ الميحظات والمر يات  ألمانة العامة ) قطاع الاؤون اعلى ان تقوم األ

 ان ااء   .للجنة   ليتم عرض ا على اتجتماع القادم

االجتماع الثام  والعشئئري  لمسئئوولي حرس الحدود وخفر السئئواحل بدول مجلس   عاً:تاسئئ 

 :لدول الخليج العربية التعاو 

عقد اتجتماع الالامن والعـارين لمـس ولي حرس الحدود وخفر الـسواحل ب  قرر الوزراء 

على ان  في مقر األمانة العامة،  ،م2020بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية لعــــــــام  

 ول من اتجتماع لمدراء العمليات والاؤون القانونية بماي ة  .يكون اليوم األ

 

بدول  لجنة فحص الترشيييحات لنيل األوسييمة والميدالياتالخامس لجتماع إلاتوحيييات  .3

 لس:المج

لجـنة فحص الـخامس لاإلجتـماع    توصــــــيات ل  الوكيء  علـماً بمـناقاـــــة  الوزراء  أـخذ  

والذي عقد بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية   التراــيحات لنيل األوســمة والميداليات 

أبريل    09 - 08هــــــ الموافق1440ـاعبان   04 -  03في مقر  األمانة العامة خيل الفتر  من

 :التالي وقرروا، واتجتماع التكميلي م2019

 : األوسمة والميداليات: أوالً 

ات المنأ أو   .1 دـيل على طبـق اـمة ـبأي تـع ة الـع اـن ة أو توافي اـلدول األـم ات الوظيفـي المســـــمـي

اللجنة في محضـر   الرتب ألسـماء المراـحين التي تم رفع ا سـابقاً وتم اعتمادها من قبل

 . اتجتماع الرابع

ــاء لموافات ا بتحديث بيانات من تم اعتمادهم   .2 تقوم األمانة العامة بمخاطبة الدول األعضــ

 سابقاً لنيل األوسمة والميداليات.  

أعيه خيل   2  -1مة بالتعدييت و التحديالات المطلوبة في البندين  يتم موافا  األمانة  العا .3

 مد  ت تتجاوز ا ر من تاري   تعميمه على الدول األعضاء.
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ترفع الدول األعـضاء مقترحات ا هن وجدت لتحديث النظام والدليل اإلـسترـاادي لنظام األوـسمة   .4

 م.2020 01 1صاه والميداليات بمجلس التعاون لدول الخلي  العربية في موعد أق

ــال كافة  .5 ــاء بريد الكتروني خاص باللجنة يتم هرس ــة باألمانة العامة بإنا تقوم الج ات المختص

الترـايحات والوالا ق الداعمة ومن الم تقوم األمانة بتعميم الترـايحات على أعـضاء اللجنة ، مع   

 اتستمرار بإرسال الترايحات حسب النظام الحالي .

العامة بمخاطبة دولة األمارات العربية المتحد  وذله لعقد وراـة تالقيفية ألعضـاء  تقوم األمانة  .6

 اللجنة باان الدليل اإلستراادي لنظام األوسمة والميداليات بدول مجلس التعاون الخليجي.

 : تقليد األوسمة والميدالياتثانياً: 

ر    مة ب (  من نظام   – ) الفقر  الالانية   بناًء على نص الماد  العاـا األمير ناي  ل وـس

ــبات واألوقات التي يتم في ا تقليد  والميداليات  والمتضــمنة اختصــاص اللجنة باقترا  المناس

 األوسمة والميداليات فإن اللجنة تقتر  ما يلي:

ان يتم  تقلـيد وســـــام األمير ـناي  للاـــــرـطة واألمن اـلداخلي للطبقتين التي تم اعتـمادـها   .1

 راء الداخلية القادم.للمستحقين على هامش هجتماع وز

اقي انواع  ان تقوم األ .2 دول المجلس لتســـــليم ـب ة ـب داخلـي ة وزارات اـل اطـب ة بمـخ اـم ة الـع اـن ـم

 األوسمة والميداليات التي تم اعتمادها للمستحقين وذله لتسليم ا حسب نظام كل دولة.

 : عضاءطلبات الترشيح الواردك م  الدول األثالثاً: 

علـماً باســـــتعرا  المجتمعين ألســــــماء المراـــــحين من كل من دولة   الوزراءأخذ    

الموافقــة على  تمــت  الكويــت حيــث  البحرين ودولــة  المتحــد  ومملكــة  العربيــة  اإلمــارات 

 الترايحات الوارد  في الكا  المرفق.

 :استمارات الترشيحرابعاً: 
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عضـــــاء وفـقاً بالدول األالـتأكـيد على  رفع  التراـــــيـحات  من قـبل وزارات الداخلـية    

ليســـتمارات الوارد  في الدليل اإلســـتراـــادي لنظام األمير ناي  ل وســـمة والميداليات مع 

  .ارفاق األدلة الداعمة للترايحات 

 

 :توحيات اإلجتماع الثاني والثوثي  لمسوولي أم  المطارات بدول المجلس .4

مسـؤولي ل  الالاني والاليالينتوصـيات اإلجتماع  ل  الوكيء  علماً بمناقاـة  الوزراء أخذ   

في مقر األـماـنة الـعاـمة    واـلذي عـقد  ،أمن المـطارات ـبدول مجلس التـعاون ـلدول الخلي  العربـية

ــعبان   05 –   04 من خيل الفتر  ــ الموافق  1440ا   وقرروام،  2019أبريل   10  –   09هـــــ

 :التالي

 :مر ز دبي ألم  الطيرا  المدني: أوالً 

مارات العربية المتحد  والذي يحتوي على  عدته دولة اإلأعلماً بالكتيب الذي   الوزراءخذ  أ -

 .اللجنة جتماعتم توزيعه خيل ام ، والذي 2019الخطة التدريبية للعام  

ــتأكيد - على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التدريب ، من خيل  البرام     الـــ

التدريبية والتأسـيسـية المتقدمة التي تعقد بمراكز التدريب في دول المجلس في مجال أمن  

مانة العامة ) قطاع الاــؤون  عضــاء بإرســال ا الى األالمطارات ، على ان تقوم الدول األ

 دول اتعضاء .منية ( لتعميم ا على الاأل

 ً  :فحة إل ترونية موحدك لدول المجلسإنشاء حً : ثانيا

ــرعة موافا  األمانة العامةالمجتمعون بأن تقوم باقي الدول األ  قرر   ــاء بس قطاع )  عض

لكترونية لكل دولة من الدول األعضــاء ، ( بأســماء المنســقين للصــفحة اإلمنيةالاــؤون األ

لمواـفا  وزار  اـلداخلـية ـبدوـلة اإلـمارات العربـية المتـحد  ـبذـله، ليتســـــنى لـ ا تزوـيدهم تم ـيداً  

 بأسم المستخدم وكلمة المرور لتغذية الموقع وتحدياله.

 ً  الدورات التدريبية:: ثالثا
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ة في مجـال أمن الطيران المـدني في   دريبـي دورات الـت ة اـل أكـد المجتمعون على أهمـي

 بما يلي:وقرروا الدول األعضاء، 

التأكيد على أهمية التدريب في مجال أمن الطيران المدني لرفع مسـتوى وكفاء  العاملين   -1

 في ا.

دني وات -2 أمن الطيران الـم ة ـب ة المتعلـق دريبـي ل على تطوير المراكز الـت اد  من  العـم ســـــتـف

تجارب وخبرات الدول األعضــاء والدول المتقدمة في هذا المجال من خيل الماــاركة 

 في البرام  التدريبية المعد  لذله وللوقو  على اخر المستجدات في ا.

 المنظومة األمنية ألم  المطارات :اً: رابع

المجتمعون على ان تقوم كل دولة من الدول األعـضاء بتحديث وتطوير البرنام    قرر

من الطيران المدني، على ان يتماـاى هذا البرنام  مع اـستراتيجية أمن ا، وان تقوم الوطني أل

عضــاء باإلاــرا  والماــاركة والتنفيذ لكافة اتجراءات الج ات األمنية المعنية في الدول األ

 علي ا بذله .األمنية المنصوص 

 مشروع المنافذ االل ترونية:اً: خامس

مانة العامة ) قطاع الاـــؤون بســـرعة موافا  األالدول األعضـــاء  الوزراء بحث   قرر  

لكترونية (  ن دراســة اــاملة بعنوان ) ماــروع المنافذ اإلأ( بميحظات ا ومر يات ا باــمنيةاأل

 عيه .  أن الموضوع أالعربية المتحد  بامارات ليتم تزويد وزار  الداخلية بدولة اإل

 أوراق العمل المقدمة م  الدول األعضئاء في االجتماع الحادا والثوثو  لمسئوولي  اً:  دسئ سئا

 أم  المطارات بدول المجلس: 
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دول   الوزراءأخـذ   .1 ة اـل اع اللجـن ة قطر في اجتـم دوـل ة ـب داخلـي د وزار  اـل ب وـف اً بترحـي علـم

ــاء لزـيار  مـطار حـمد اـلدولي وذـله ليطيع والوقو  على اتجراءات المتبـعة   األعضـــ

 والمعمول ب ا في تأمين وحماية المطار .

ــعودية في اجتماع اللجنة على ما    الوزراءأخذ   .2 جاء علماً باطيع وفد المملكة العربية الســ

الطيرا  والتسئئئئئهيوت  في )   الريئئاض ألم   المؤتمر اعو   اقراره خيل  تم  ( والــذي 

ذي عقـد بتـاري    ة  2016أرســـــطس    31الوزاري العـالمي للطيران المـدني واـل م بمـديـن

الريا  والذي تبناه مســـؤولي الطيران المدني بدول الخلي  ومســـؤولي الطيران المدني 

د المجتمعون   ة ، وياــــــي دول العربـي اـل ا ـجاء في اتعين،  ـب ة تحقيق   وقرروابـم على أهمـي

أهدا  اإلعين وما جاء فيه من توصـيات وما سـينبالق منه من خطط اسـتراتيجية لتطوير 

 العمل األمني في مطارات دول المجلس.

ة لـخادم الحرمين الاـــــريفين    الوزراءأـخذ   .3 ة الكريـم د المجتمعون على الرؤـي أكـي اً بـت   -علـم

ه     دوا على  أو  -حفـظ ا الم م في تعزيز وتطوير أـك ة ودورـه ارـك ة المـب ذه الرؤـي ة ـه همـي

ـبأن تقوم اـلدول   وقرروامني الخليجي الماـــــتره في ـكاـفة المـجاتت،  مســـــير  العـمل األ

و مر يات أاتعضاء بسرعة موافا  األمانة العامة ) قطاع الا ون اتمنية ( بأي مقترحات  

 همية هذه الرؤية.أتتمااى مع 

 المواضيع المطروحة:ا: سابع

 االجتماع الحادا والثوثو  لمسوولي أم  المطارات بدول المجلس: .1

ً   الوزراءأخذ   ــتعرا     علما ــة باسـ المجتمعون ألوراق العمل المقدمة من مملكة  ومناقاـ

 التالي: وقررواالبحرين،  

 : موضوع )سرقة الر اا م  داخل الطاورات( - أ
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جراءات اتحترازية المتـحد  بتـقديم دراســـــة عـنه واإلمارات العربـية  تقوم دولة اإل 

مواـفا  األـماـنة الـعاـمة ) قـطاع الاـــــؤون  والتي تســـــاـعد في مـكافـحة ـهذه الـظاهر ،  

 ( ليتم تعميمه على الدول األعضاء ليستفاد  من ا.منيةاأل

  موضوع ) تزوير التأشيرات للهجرك الغير شرعية( : -ا

رـقام التي يمكن  البـياـنات والمعلوـمات وحصـــــر األعضـــــاء بتـبادل  تقوم اـلدول األ

 لكترونية عند تفعيل ا .اتستفاد  من ا وذله عبر الصفحة اإل

 االجتماع الثاني والثوثو  لمسوولي أم  المطارات بدول المجلس: .2

وزيع اســتمار  المضــبوطات للمســافرين العابرين بمطارات دول  علماً بت  الوزراءأخذ  

د مملكـة البحرينمجلس التعـاون المقترحـة   ل وـف ة  من قـب ليطيع  ،    في اجتمـاع اللجـن

 والدراسة وعر  النتا   على اتجتماع القادم.

 االجتماع الثالث والثوثو  لمسوولي أم  المطارات والزيارات الميدانية:ا: ثامن 

يعـقد اتجتـماع الاـلاـلث والاليالون لمســـــ ولي أمن المـطارات والزـيارات المـيدانـية ـبدول 

 .مقر اتمانة العامةمجلس التعاون لدول الخلي  العربية بماي ة   في 

  

 توحيات االجتماع الحادا عشر للجنة الداومة لدول مجلس التعاو  لم افحة اإلرهاا: .5

لجنة الدا مة الحادي عـار لاإلجتماع  توصـيات  ل الو وء بمناقـاةعلماً    الوزراء أخذ    

افـحة اإلرـهاب    ة لمـك دول الخلي  العربـي اون ـل دول مجلس التـع ة ـل اـن د في مقر  األـم واـلذي عـق

 لتالي: كا،  م2019 أبريل  11  – 10هـ الموافق 1440اعبان   06  –   05خيل الفتر  منالعامة 

 :مجلس التعاو  لدول الخليج العربيةدراسة م افحة اإلرهاا بدول  :أوالً 
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ذ   ة(    الوزراء  أـخ ة ) قطـاع الاـــــؤون األمنـي اـم ة الـع اـن ام األـم اً بقـي دول بعلـم د اـل تزوـي

دراســــة مكافحة اإلرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية األعضــــاء بنســــ  من 

 م األمنية.لمنت ية دراست ا من قبل أعضاء ال ي ة العلمية بجامعة ناي  العربية للعلوا

اسئئئئئتبيئا  متئابعئة تنفيئذ اتفئاقيئة دول مجلس التعئاو  بئدول الخليج العربيئة لم ئافحئة    ثئانيئا:

 :اإلرهاا

ً  الوزراءأـخذ     ســـــتبـيان مـتابـعة تنفـيذ اتـفاقـية دول مجلس تمـناقاـــــة المجتمعون  ب  علـما

 اآلتي: وقررواالتعاون بدول الخلي  العربية لمكافحة اإلرهاب، 

 تعميم اتستبيان بصيغته المرفقة هلى الدول األعضاء لتجابة عليه أو تحدياله. .1

عضــــاء من قبل األمانة  هعداد تقرير اــــامل عن نتا   اتســــتبيان الوارد  من الدول األ .2

ســـاعد  للاـــؤون األمنية متماللة بإدار  التواصـــل األمني الدولي وتعميمه على العامة الم

 عضاء ألبداء الرأي باأنه.الدول األ

  عر  التقرير بصـورته الن ا ية على اجتماع أصـحاب السـمو والمعالي وزراء الداخلية  .3

 .بدول المجلس

والمعالي وزراء    متابعة تنفيذ قرارات االجتماع الخامس والثوثي  ألحئئئحاا السئئئمو   ثالثا:

 :الداخلية في دول مجلس التعاو  لدول الخليج العربية

ً الوزراء  أخـذ     لقرارات اجتمـاعبـانـه    علمـا )الريـا  ، الخـامس والاليالين     متنفيـذاً 

 باأن:  م2016نوفمبر 

  في اللجنة   استمع المجتمعون  ،تعزيز التعاون الماتره لمراقبة الميحة البحرية في الخلي  .1

ســتاذ  خالد العليان، مدير هدار  النقل والمواصــيت باألمانة العامة لتيجاز الذي قدمه األ

ؤون اتقتصـادية للج ود المبذولة من قبل الدول اتعضـاء وقطاعات اتمانة  اعد  للـا المـس

العامة المعنية في مجال تعزيز التعاون الماـتره لمراقبة الميحة البحرية، باإلضـافة الى 



 

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

  20صفحة | 

ــنة البحرية قبالة  تزويد ا ــر اتجتماع الالالث لفريق عمل مكافحة القرصـ ــور بمحضـ لحضـ

 باتستفاد  منه )مرفق(.وقرر الوزراء سواحل الصومال وخلي  عدن والمحيط ال ندي،  

مـخاطر التنظيمات اإلرهابية وما تم في لجنة مســـــؤولي حرس الحدود وخفر الســـــواحل   .2

أطلع المجتمعون على تقرير اللجنة المعد من باألمانة العامة المســـاعد  للاـــؤون األمنية،  

ــكل   ــاهم في ج ود مكافحة اإلرهاب عبر المنافذ والحدود با قبل م و وجدوا أنه يعزز ويس

 متكامل.

 :رهابية الموحدكنتاوج االجتماع السادس للجنة الخليجية للقاومة اإلرابعا: 

ً   الوزراءأخذ     ــت  علما ــادس للجنة الخليجية  المجتمعون ل   اعرباسـ نتا   اتجتماع السـ

ة الموـحد ،   ابـي ا ـمة اترـه ة هـحاـط  وقررواللـق دا ـمة ـلدول مجلس التـعاون  على أهمـي ة اـل ة اللجـن

تمرار، نظراً ألن موضـوعات ا ذات صـلة لمكافحة اإلرهاب  بمكافحة   بنتا   أعمال اللجنة باـس

 رهاب. اإل

مقترحة والمطروحة ســــابقا من الدول لمواضــــيع الامناقاــــة  علماً ب  الوزراءأخذ   :خامسئئئئا

على أهمية اســـتمرار عقد ورش العمل التخصـــصـــية وتبادل  وقرروااألعضـــاء، 

الزـيارات بين المســـــؤولين في األج ز  المعنـية بمـكافـحة اإلرـهاب ـبدول المجلس   

ــاركة األمانة العامة   ــؤون األمنيةا )قطاعوأهمية ماـ في اإلجتماعات واللجان  (  لاـ

 تله   تركة بأعمال اللجنة الدا مة لمكافحة اإلرهاب، وعر  نتا  ذات العيقة المـا

ــاء تعزيزاً لتجراءات المبذولة وتوحيداً   اتجتماعات واللقاءات على الدول األعضـ

 للج ود الماتركة.

االسئئتبيا  الوارد م  األمم المتحدك بشئئأ  تعزيز تنفيذ القانو  الدولي والتعاو    سئئادسئئا:

 :بقضايا م افحة اإلرهااالمتعلق  القضاوي
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على رد األـماـنة الـعاـمة لمجلس التـعاون ـلدول المجتمعون  طيع  علـماً ـبا  الوزراءأـخذ     

ــأن تعزيز تنفيذ القانون الدولي  ــتبيان الوارد من األمم المتحد  باــ الخلي  العربية على اتســ

( 2322)والتـعاون القضـــــا ي المتعلق بقضـــــاـيا مـكافـحة اإلرـهاب وفـقا لقرار مجلس األمن  

 باآلتي: وقرروام ، 2016

عر  اتســــتبيان على اتجتماع القادم ألصــــحاب الســــمو والمعالي وزراء الداخلية   .1

 لتحاطة بنتا جه.

في حال ورود اســتبيان  خر مماالل مســتقبيً من المناســب هحالته للدول األعضــاء إلبداء  .2

 المر يات باأنه.

 

 الشرطية بدول المجلس:توحيات اجتماعات رؤساء االتحادات   .6

ــة  الوزراء أخذ     ــيات   الوكيء علماً بمناقاـ ــابع للجنة  اإلجتماع  توصـ ــاء   السـ رؤسـ

والذي عقد في مقر   اتتحادات الرياـضية الـارطية بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية 

  م2019 مايو  09  – 08هـ الموافق 1440  رمضان  04  –   03  األمانة العامة خيل الفتر  من

 تالي:كال، 

 التدريبية واالنشطة الرياضية: الدوراتأوالً: 

الدول األعضـــاء بتفعيل الدورات التدريبية، وتزويد األمانة العامة     حث   قرر الوزراء 

بـ ذه اـلدورات ليتســـــنى لـ ا تعميمـ ا على دول المجلس، و ان يكون هـناه دور  ـتدريبـية  أو 

 نااط رياضي سنوي تعقد في دولة الر اسة ، على ان يقتصر ذله على التنظيم فقط . 

 مة للمسابقات :تش يل فريق فني إلعداد الوحة عاثانياً: 

ع المجتمعون لر يس وفد وزار  الداخلية في  دولة اتمارات ااستمعلماً ب  الوزراءأخذ   

  وقررواالعربية المتحد  باأن اجتماع الفريق الفني المعني  بإعداد الي حة العامة للمسابقات، 
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ــريعية باألمانة العامة إلبد ــؤون القانونية والتاــ اء الميحظات  بإحالة الي حة هلى قطاع الاــ

   . اوالمر يات القانونية حيال

مشئئئئار ة االتحادات الشئئئئرطية الرياضئئئئية بدول المجلس في التنظيمات والفعاليات  ثالثاً : 

 :الرياضية االقليمية والدولية 

ق المجتمعون على البطوتت التي ســـــيتم حصـــــرها من قـبل ااتـفعلـماً ـب  الوزراءأخذ    

،  من الداخلي في المملكة العربية الســعودية ماــكورين األاتتحاد الرياضــي الســعودي لقوى  

  الرياضــية  بحصــر الفعاليات اضــي الســعودي لقوى األمن الداخلي  م اتتحاد الريياقب  وقرروا

منية ليتســنى ل ا الاــؤون األ -رســال ا بوقت كا  ل مانة العامة  هوالدولية ســنويا، و  قليميةاإل

 عضاء .الارطية بالدول األتعميم ا على اتتحادات الرياضية 

 : الشرطية الرياضية تحاداتلإل والتطوعية والثقافية جتماعيةاال دواراألرابعاً : 

ع المجتمعون على ما تقوم به اتتحادات الرياضـية الاـرطية  اطيعلماُ ب  الوزراءأخذ   

ــتمرار  في تفعيل هذه   وقرروا، والقافية وتطوعية    اجتماعية دوارأبدول المجلس  من  باتســ

ى الدول  األعضــاء الندوات والمؤتمرات الرياضــية وتعميم ا علعقد  اتدوار ومن ضــمن ا 

 . لتستفاد  من ا

 :مجلس بدول  الشرطية الرياضية االتحادات زاتابإنج تعريفي معرضخامساً : 

الاــــؤون   – مانة العامة  عضــــاء على ســــرعة موافا  األحث الدول األ  الوزراءقرر    

منية ، باألفيم والوالا ق عن اتتحادات والصور واتنجازات ، ليتسنى ل ا هرسال ا ليتحاد  األ

العربية السعودية، حيث تم ترايأ العميد   سلطان من الداخلي في المملكة الرياضي لقوى األ

من اـلداخلي، ليكون منســــــقاً بين الودـعاني، ر يس اتتـحاد الرـياضـــــي الســـــعودي لقوى األ

 اتتحادات الرياضية الارطية بالدول األعضاء.
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 :المواضيع المطروحةسادساً: 

بـ  الوزراءأخـذ     قبـل وفـد وزار   ع المجتمعون على الورقـة المقـدمـة من  اطيعلمـاً 

 ما يلي : وقرروا ،الداخلية في المملكة العربية السعودية

همية أمساهمة اتتحادات الرياضية الارطية بدول المجلس بإصدار نارات توعوية عن  -1

ليتـسنى ل ا   - منيةقطاع الـاؤون األ  – من ، وارـسال ا ل مانة العامة  الرياـضة لرجل األ

 عضاء .تعميم ا على دول األ

ــرطي للع  العمل -2 ــي اــ ــتدعاء أي رياضــ ــبة عند اســ ب في على ت ي ة الظرو  المناســ

 .المااركات الوطنية المختلفة

ل ي ــة جــا ز  األ -3 للبحوث األالرفع   ، نــاي  بن عبــدالعزيز  المجلس ، مير  بــدول  منيــة 

 بالمواضيع التالية وذله لتقديم بحوث تخدم المجال الرياضي الارطي :

 ي.اللياقة البدنية واألداء األمن -أ

 التعصب الرياضي و الاره السلبية. -ا

 دور الرياضة في مواج ة الجريمة. -ج

ات ( ليتحاد بطولة الشئرطة الخليجية ل رك القدماقامة بطولة لكر  القدم تحت مسـمى )  -4

 ، بحيث تقام هذه  البطولة كل اليث سنوات .الرياضية الارطية بدول المجلس

خلي في المملكة العربية من الداالرياضـــي لقوى األعضـــاء لطلب اتتحاد تأييد الدول األ -5

جتماعات الجمعية العمومية ليتحاد الرياضـــي العربي هعمال  أ، تســـتضـــافة  الســـعودية

 .  ر يس وفد دولة قطر ل ذا التأييد مع تحفظم (، 2020للارطة )ديسمبر 

لس التعاو  االجتماع الثام  للجنة رؤسئاء االتحادات الرياضئية الشئرطية بدول مجسئابعاً:  

 :م2020لدول الخليج العربية لعام 

  الـارطية  الرياـضية  اتتحادات   رؤـساء  للجنة  الالامن  اتفق المجتمعون ان يعقد اتجتماع  

 م، في دولة الر اسة. 2020  لعام العربية  الخلي   لدول  التعاون  مجلس بدول
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 المجلس:توحيات اجتماعات اللجنة الداومة لةم  السيبراني بدول  .7

جنة الدا مة ل من توصــيات اإلجتماع الالاني للل  الوكيء  علماً بمناقاــة  الوزراء أخذ  

في مقر األمانة العامة خيل  ، الذي عقدالسيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية  

باعاد  دراسة    وقرروام،  2019مايو    09  –   08هــــ الموافق  1440رمضان   04  – 03الفتر  

ــمو والمعالي وزراء الداخلية بدول  ــحاب السـ ــيات ورفع ا على اتجتماع القادم ألصـ التوصـ

 المجلس.

 

توحئئئيات اإلجتماع الثاني و العشئئئري  لمسئئئؤولي األسئئئلحة والمتفجرات بدول   .8

 المجلس:

و العـارين لمـسؤولي توـصيات اإلجتماع الالاني  ل  الوكيء علماً بمناقـاة  الوزراء أخذ   

ــلحة والمتفجرات   في مقر األمانة   ، الذي عقدبدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية األسـ

  وقرروا،   م2019  يونيو  18 -  17  الموافقهــــ   1440اوال   15 –   14العامة خيل الفتر   

 :التالي

 التدريا في مجال األسلحة والمتفجرات بدول المجلس: أوالًً :
  التأكيد على اـستمرار المـااركة في الدورات التدريبية في مجال األـسلحة والمتفجرات  

 في دول المجلس.

 إنشاء مر ز معلومات إل تروني على الشب ة المعلوماتية: ثانياً: 

بإناــاء ذله المركز واتســتفاد  مما اســتمرار دولة قطر بجمع المعلومات الخاصــة    

وموافا  األمانة العامة بتله  D-FUSE ) ) قدمته دولة اإلمارات العربية المتحد  في برنام 

المعلومات لتتمكن من تعميم ا على الدول األعضـــاء لمناقاـــت ا باتجتماع القادم لمســـؤولي 

 األسلحة والمتفجرات بدول المجلس .

 وعات المختحة باألسلحة والمتفجرات:مجلة تعني بالموض ثالثاً:
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 استمرار الدولة المستضيفة ليجتماع القادم بإعداد مجلة مختصة في هذا المجال.     

التحقيق في حوادث االنفجئئارات   رابعئئاً:   الئئدول األعضئئئئئئاء في مجئئال   تجئئارا وخبرات 

 الناتجة ع  المواد المتفجرك:            

علماً بمناقاــة المجتمعون لتجارب وخبرات الدول األعضــاء في مجال   الوزراءأخذ    

تقوم دوـلة الكوـيت   ـبان  وقررواالتحقيق في حوادث اتنفـجارات الـناتـجة عن المواد المتفجر ،  

بإعداد كتيب عن اإلجراءات الفنية الخاصــة في التحقيق بحوادث اتنفجارات وموافا  األمانة 

ة ( بذله الدليل لتتمكن من تعميمه على الدول األعضــاء إلبداء العامة )قطاع  الاــؤون األمني

أي ميحـظات أو مر ـيات حـيال ذـله وعرضـــــه في اتجتـماع الـقادم لمســـــؤولي األســـــلـحة 

 والمتفجرات . 

 آلية عقد اجتماعات لجنة مسؤولي األسلحة والمتفجرات:خامساً: 

الطلب المقدم من اللجنة فيما يخص عقد هجتماع    الوكيء  علماً بمناقاـة  الوزراء أخذ   

 .باستمرارية عقدها كل سنتين وقرروامس ولي اتسلحة والمتفجرات بصفة سنوية ، 

  :المواضيع المطروحةسادساً: 

ــاء   الوزراءأخذ     ــيع المطروحة من الدول اتعضـ ــة المجتمعون للمواضـ علماً بمناقاـ

 وذله كالتالي:

مراجعة ما تم إنجازه م  قواني  وأنظمة اسئئئئترشئئئئاديت و تيبات في مجال األسئئئئلحة   .1

 والمتفجرات:
وما يتبع ا من مواـضيع أخرى تم  ةبمراجعة كافة القوانين واألنظمة اتـستر ـاادي  وقرروا

هنـجازـها بـ د  تـحديالـ ا بـما يتوافق مع القوانين اـلدولـية ، وعلى اـلدول األعضـــــاء مواـفا   

األـماـنة الـعاـمة ـبأي ميحـظات أو تـعدييت باـــــأن ذـلهع لتتمكن من تعميمـ ا على اـلدول 

األعضـــــاء إلـبداء أي ميحـظات أو مر ـيات حـيال ذـله وعرضـــــه في اتجتـماع الـقادم  

 لمسؤولي األسلحة والمتفجرات .
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 تحديد وتحديث نقاط االتحال لمسؤولي األسلحة والمتفجرات: .2
ــال لتعميم اب  قرروا ــؤون األمنية( بنقاط اتتصــ وذله   ،موافا  األمانة العامة )قطاع الاــ

 لسرعة التواصل والتنسيق بين الدول اتعضاء .
 ت:المسميات الفنية للعاملي  في مجال األسلحة والمتفجرا .3

تقوم اـلدول األعضـــــاء بتزوـيد األـماـنة الـعاـمة ـبالمســـــمـيات الفنـية للـعاملين في ـبان   قرروا

 انة العامةمجال األسلحة والمتفجرات المعمول ب ا حالياً ومتطلبات ا وتعميم ا من قبل األم

على الدول األعـضاء ب د  مناقـات ا تم يداً لوـضع مـسميات فنية  )قطاع الـاؤون األمنية(

 في مجال األسلحة والمتفجرات.للعاملين  

 االجتماع الثالث والعشري  لمسؤولي األسلحة والمتفجرات:سابعاً: 

يعقد اتجتماع الالالث والعـارين لمـسؤولي األـسلحة والمتفجرات بدول مجلس التعاون    

 بماي ة   تعالى. - في مقر األمانة العامةلدول الخلي  العربية 

 

 توحيات اإلجتماع السادس للجنة إدارك المخاطر بدول المجلس: .9

الســـــادس للجـنة هدار  توصــــــيات اإلجتـماع  ل  الوكيء  علـماً بمـناقاـــــة  الوزراء  أـخذ  

في مقر األمانة العامة خيل  ، الذي عقد اون لدول الخلي  العربيةالمخاطر بدول مجلس التع

 لتالي:كا،  م2019 يونيو 18 - 17 الموافقهـ  1440اوال  15 –  14من  الفتر  

 :تقارير مر ز مجلس التعاو  إلدارك حاالت الطوارئ أوالً :

بـــ  الئوزراءأخـــذ     ســـــعـــاد  اـطيـعـلمـــاً  ـمن  اـلـمقـــدم  اـلـعر   ـعـلى  اـلـمـجـتـمـعون   ع 

اب ر يس دان العـق اذ    وـج اون  مجلس  مركز  األســــــت اتت   إلدار   التـع المكل ،   الطوارئ  ـح

 على استمرار المركز بعمله وتقديم التقارير في اتجتماعات القادمة .  وقرروا

 ً  :االقليمية المخاطر مع التعامل  وآليات الحلول  بوضع المختص الفني الفريق : ثانيا
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  الالامن   التااوري  لقا  م  قرارات   ( من3)  فقر ال  أوتً   بندلل  تنفيذاً علماً بانه    الوزراءأخذ    

 ما يلي :قرروا م(، 2017)الريا  ، أبريل  عار

سابيع من تاري  الدعو  الموج ة من قبل  أقصاها اليث أعضاء الفريق خيل مده أتسمية   -أ

 .منيةقطاع الاؤون األ – مانة العامة  األ

اع   -ا د اجتـم د موـع دـي اون إلدار  ـحاتت الطوارئ لتـح يتم التنســـــيق مع مركز مجلس التـع

 .منية التنسيق حيال ذله الفريق المعني ليتسنى لقطاع الاؤون األ

 ثالثاً: المواضيع المطروحة : 

اً ـب  الوزراءأـخذ     ة  اطيعلـم ة  ع المجتمعون على الورـق داخلـي دـمة من قـبل وزار  اـل المـق

، باــأن ت ديدات الميحة البحرية والتلوث البي ي النات  عن ا ، لعربية الســعوديةفي المملكة ا

 بما يلي : وقرروا

ــادية و التنموية   -أ ــؤون اتقتصـ ــلة قطاع الاـ ــان   – تقوم اتمانة العامة بمراسـ قطاع اتنسـ

ين في مـجال التلوث البي ي في والبيـ ة ، وذـله للوقو  على ـما توصـــــل هلـيه المختصـــــ

الميـحة البحرـية وـهل هـناه تـمارين في ـهذا الاـــــأن  وعرضـــــه على الفريق الفني في 

 اجتماع م القادم .

، ورفع ة بتلوث الميـحة البحرـية هن وـجدت يقوم الفريق الفني ـبدراســـــة التـمارين المعنـي -ا

 المنطقة . ولوية المخاطر المتعلقة ب ا نظراً للظرو  التي تمر ب ا أمستوى 

 الجتماع السابع للجنة ادارك المخاطر بدول مجلس التعاو  لدول الخليج العربية:رابعاً: ا

يعقد اتجتماع الســابع للجنة ادار  المخاطر بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية    

 في دولة الر اسة ان ااء  .
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البترولية والحئناعية والحيوية بدول  توحئيات اجتماعات لجنة حماية المنشئ ت   .10

 المجلس:

لجنة حماية المنـاتت الـسابع لتوـصيات اإلجتماع  ل  الوكيء علماً بمناقـاة  الوزراء أخذ  

في مقر  التي عقدت  بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية   البترولية والـصناعية والحيوية

ــوال    16 – 15األمانة العامة بالريا  خيل الفتر   ــ الموافق  1440ا يونيو   19  –   18هـــــ

 التالي: وقرروام، 2019

  الدورات التدريبية:أوالًً : 

ســــتمرار الدول األعضــــاء بموافا  األمانة العامة بأية دورات تدريبية في مجال حماية  ا . أ

وط ا م، مع تواريخ ا وار2019المناتت البترولية و الصناعية والحيوية تعقد في ا لعام  

، لتقوم األـماـنة الـعاـمة بتعميم ذـله على وزارات اـلداخلـية  والاـــــوارر المتوفر  وأـهدافـ ا

 بالدول األعضاء وصوتً لمااركة منسوبي ا.

ــا .ا ــأكي ــدورات  لت ال في  ــاق  اتلتح طريق  عن  ــارات  الم  ورفع  الخبرات  ــادل  تب على  د 

ــتوى دول المجلس، للتدريب على مكافحة اإل ــية على مســ ــصــ رهاب والرماية  التخصــ

ســـتخدام التقنيات الحديالة في هســـلحة ووضـــاع طوال العام وعلى مختل  األمختل  األب

 حماية المناتت.

تنفيذ تمارين وفرضـيات أمنية وهمية بماـاركة الدول األعضـاء لتسـتفاد  من هجراءات   .ج

 التعامل الميدانية لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الدول األعضاء للتأكد من الجاهزية.

 تخصصية ألمن وحماية المناتت البترولية والصناعية والحيوية .عقد ورش عمل  . د

د   . ه افـحة اترـهاب اتلكتروني لقوات أمن  عـق ة  دورات ـتدريبـية في مـك ــتت البترولـي المناـــ

 والصناعية والحيوية .

ــما   العدم  .و  ــير  ) الطا رات اتلكترونية والزوارق الغير مصــر  ل ا ( بس األنظمة المس

منية  المحضــور  للمناــتت البترولية والصــناعية والحيوية والخدمية واألبدخول المنطقة  
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والتعامل مع ا وفق ضـوابط وتاـريعات كل دوله ، مع وضـع عقوبات رادعة للمخالفين  

 . 

تبئادل المعلومئات في مئا يتعلق بئالحوادث األمنيئة في مجئال المنشئئئئئ ت البتروليئة  ثئانيئاً:  

 والحناعية والحيوية:

ادل المعلوـمات في ـما يتعلق ـبالحوادث األمنـية في المجتمعون ع  أ ئد   ة تـب لى تـحدـيد  لـي

ــيل المقترحة المطلوب تبادل ا بين دول  ــتت الحيوية وانواع الحوادث ودرجة التفاصــ المناــ

اـمة ) قـطاع  ة الـع اـن المجلس، وســـــرـعة تمرير المعلوـمات بين دول المجلس عن طريق اتـم

نواع التـ ديدات األمنـية ، وتـحديد اتيـجابـيات  الاـــــؤون اتمنـية ( لجميع المســـــتـجدات بـكافة ا

 والسلبيات ليستفاد  من التجارب لتصدي األعمال اترهابية .

 :الزيارات الميدانيةثالثاً: 

المجتمعون ـباســـــتمرار الزـيارات المـيدانـية وتـبادل الخبرات بين اعضـــــاء دول   قرر 

 مجلس التعاون . 

 :انشاء هيوة األم  الحناعي الخليجيرابعاً: 

، هناــاء هي ة األمن الصــناعي الخليجي  مقتر  ل  الوكيء علماً بمناقاــة  الوزراء أخذ   

 .اعاد  دراسته ورفعه ليجتماع القادمب وقرروا

اإلجتماع الثام  للجنة حماية المنشئئئئ ت البترولية والحئئئئناعية والحيوية بدول   خامسئئئئاً:

 :مجلس التعاو  لدول الخليج العربية

يتم تحديد مكان انعقاد اإلجتماع الالامن للجنة حماية المناــــتت البترولية والصــــناعية   

 بماي ة  .م تحقاً 2020والحيوية بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية عام  
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 توحيات اجتماعات المديري  العامي  للجوازات بدول المجلس: .11

ــة  الوزراء أخذ   ــيات اإلجتماع    الوكيء  علماً بمناقاـ مديرين لل  الالالث والاليالينتوصـ

ة   دول الخلي  العربـي اون ـل دول مجلس التـع امين للجوازات ـب د في  الـع ذي عـق ة  ، اـل اـن مقر األـم

م،  2019يونيو    26 –   24هـــــ الموافق  1440اوال   23  -  21العامة بالريا  خيل الفتر   

 :التاليك

 :التدرياأوالً: 

علـماً بـتأكـيد المجتمعين على أهمـية الـتدرـيب وتـبادل الخبرات بين اـلدول   الوزراءأـخذ    

ــتفاد  من البرام  التدريبية التي تنظم ا )جامعة ناي  العربية للعلوم  األعضــاء،   وكذله اتس

، وكذله البرام  التدريبية التي ينظم ا مع د اإلمارات للجنســية األمنية( في مجال الجوازات 

ة اإلـم دوـل اـمة ـب ة المتـحد واإلـق اـنة  ، على أن تقوم  ارات العربـي ا  األـم ــاء بمواـف اـلدول األعضـــ

 .العامة ) قطاع الاؤون األمنية( بالبرام  التدريبية السنوية ليتسنى ل ا تعميم ا

إم انية ربط سئئئئجوت سئئئئفر الخليجيي  عموماً سئئئئواًء في القدوم أو المغادرك برقم ثانياً: 

 ً  :الجواز والهوية معا

ة من قبلالوزراء    قرر   ــاء المكلـف دول األعضـــ اـل ــة ـب ة المختصـــ أن تقوم اللجـن في    مـب

اً  افي الفقر  )  م(،2015نوفمبر    25اجتـماع م الرابع والاليالين )اـلدوـحة ،   الاـل بمواـفا   ( من اـل

 األمانة العامة )قطاع الاؤون األمنية( بنتا   الدراسة تم يداً لعرض ا على اإلجتماع القادم.

المجلس عنئئد ثئئالثئئاً:   دول  لمواطني  الوطنيئئة  الجواز والهويئئة  فقئئدا   إجراءات   توحيئئد 

 دخولهم ألا دولة م  دول المجلس:
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علماً بأن األمانة العامة )قطاع الاــؤون األمنية( في انتظار نتا   الدراســة   الوزراءأخذ  

ــنى تعميم ا على الدول   ــاء وطرح ا من قبل )اللجنة التوجي ية للبطاقة الذكية(، ليتسـ األعضـ

 على اتجتماع القادم.  

 جهزك الجوازات بدول المجلس :أوالبيانات بي   تبادل المعلومات رابعاً:

اـنات بين أج ز  الجوازات ـبدول   قرر          ادل المعلوـمات والبـي ة تـب المجتمعون على أهمـي

مجلس التعاون وموافا  األمانة العامة ) قطاع الـاؤون األمنية ( بأي تحديث ألرقام التواصـل 

 ليتسنى ل ا تعميمه على الدول األعضاء.

 :المواضيع المطروحةخامساً: 

 علماً بمناقاة المجتمعون للمواضيع المطروحة الدول األعضاء كالتالي: الوزراءأخذ  

 ظئاهرك الشئئئئئر ئات الوهميئة التي يمتل هئا بعض مواطني أو مقيمي دول :    دولئة قطر -1

 : مجلس التعاو  دو  أ  ي و  لها نشاط على أرض الواقع                  

على أهمـية ـهذا الموضـــــوع ، هت ان م يرون اـنه مـناط بجـ ات أخرى،  أـكد المجتمعون   

ان يقوم )قطاع الاـ ون األمنية( بإحالة الموضـوع للج ة ذات اتختصـاص في    وقرروا

ــركات الوهمية   ــماء وبيانات مالكي هذه الاـ األمانة العامة للنظر في  همكانية تمرير أسـ

 ة باأن ا.للدول األعضاء ليتسنى اتخاذ اتجراءات اليزم

 : الممل ة العربية السعودية -2

ة المواطن الخليجي   -أ ب بزوـج اـن ة األـج ة الخليجـي اء المواطـن ــاوا  أزواج وأبـن مســـ

 :األجنبية وذله بمنح م تأايرات دخول من المنافذ الخليجية

ــو ً بما هو معمول به حيال مرافقي مواطني دول   قرر الوزراء بتأييد المقتر  أسـ

 مجلس التعاون .

عــدم قبول بع  دول المجلس هعــاد  اتجــانــب المتــأخرين عن المغــادر  في   -ا

المملكة والقادمين أصــيً من دول المجلس بتأاــير  زيار  بســبب انت اء هقامت م  

 :بتله الدول
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ــأن ،  الوزراءأخذ   ــتذكار المجتمعون ب ذا الاـ ــابع ل علماً باسـ قرار اجتماع م السـ

ذي ينص على  1998عاـــــر )الكويـت ،  نوفمبر   عنـد تخل  الوافـد  "  م(، واـل

، تقوم ي دول المجلس ألي سبب من األسباب المرافق لمواطن أو أسر  من مواطن

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

 . "  حتى وان كانت مد  سريان مفعول هقامته منت ية

ـبأن يكون لـلدوـلة المتخل  فيـ ا الواـفد خـيار  هـعادـته لـلدوـلة الواـفد منـ ا أو   وارتئأوا

 ترحيله مباار ً من قبل ا.

 :ممل ة البحري  -3

 :ماروع النقطة الواحد  -أ

علماً بتأكيد المجتمعين على أهمية هذا الموضـوع ، في تـس يل تنقل   الوزراءأخذ   

ـبان يعر  نـتا   التجرـبة التي ســـــتطبق    وقررواالمواطنين بين دول المجلس،  

بين المملكة العربية الســعودية و مملكة البحرين على اتجتماع القادم بماــي ة    

مارات العربية المتحد  وسـلطنة واتسـتفاد  من التجربة المطبقة حالياً بين دولة ات

 عمان . 

 :منظومة الفايند اند مايند -ا

الماـــــارـكة في ـقاـعد  بـياـنات المبـعدين في دول المجلس واـلذي ياــــــكل تواـجدهم  

باتســـــتـفاد  من قاعد  بـيانات    قرر الوزراءخطراً أمنـياً على الدول اتعضـــــاء ، 

 ج از الارطة الخليجية في هذا الموضوع.

 :ا مة ل جانب في الدول األعضاءتجربة اإلقامة الد -ج

المجتمعون بأن تقدم الدول األعضـاء التي تطبق حالياً نظام اإلقامة الدا مة أو   قرر

ا من خيل  اربـ  ا   تـج ة بنـت اـم ة الـع اـن ا  األـم ة ، بمواـف ا في ـكل دوـل وفق تســـــميتـ 
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التطبيق ومدى اســتفاد  الممنو  لتله الميز  من حرية التنقل بين الدول األعضــاء 

 لتعميم ا على باقي دول المجلس.

 ً  :م2020االجتماع الرابع والثوثي  للمديري  العامي  للجوازات لعام : سادسا

يعقـد اتجتمـاع الرابع والاليالين للمـديرين العـامين للجوازات بـدول مجلس التعـاون   

ام   اني من ـع ة في الربع الاـل دانـي ار  المـي ة والزـي دول الخلي  العربـي دد   2020ـل م، على ان يـح

  تحقاً.مكان اتجتماع  

 

توحئئيات االجتماع الثالث عشئئر للمديري  العامي  لمؤسئئسئئات التعليم والتدريا   .12

 األمني بدول المجلس:

الالالث عاــــر للمديرين توصــــيات اإلجتماع  ل  الوكيء علماً بمناقاــــة  الوزراء أخذ  

الذي بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية،  والتدريب األمنيالعامين لمؤـسـسات التعليم  

ــ الموافق  1440اوال   22 -  21من  الريا ، خيل الفتر   -بمقر األمانة العامة  عقد    24هـ

 :التاليوقرروا م ، 2017يونيو  25 -

 :الزيارات الميدانية الجماعية للضباط والطلبة أوالً :

 المملـكة  في  م2020  والطلـبة  للضــــــباط  الـتاســــــعة  الجـماعـية  المـيدانـية  تكون الزـيارات   

على ان تقوم الدولة المـستـضيفة   .  م2021 لعام  عمان ـسلطنة في والعاـار   الـسعودية، العربية

ــيق مع األ ــؤون األ -مانة العامة  للزيار  بالتنسـ ــنى ل ا تعميم البرنام   -منية قطاع الاـ ليتسـ

 والمر يات حيال ا.بداء الميحظات  هالخاص بالزيار  و

 :أسبوع التدريا الشرطي الثاني ثانياً:

ــرطي واألمني الالاني بالتزامن مع الزيار  الميدانية     ــبوع التدريب الاــ يكون عقد أســ

للضـــباط والطلبة المراـــحين أو يكون أســـبوع التدريب مســـتقيً، على ان يتضـــمن برنام  
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بوع على العديد من الفعاليات ذات الصـلة و للدول اركة وطر  األوراق   اتـس األعضـاء المـا

 العلمية ، والتجارب العملية المتميز  والرا د  . 

 :ي مجال التعليم و التدريا األمنيتحديث وتطوير دليل الخبرات ف ثالثًاً:

ــة المجتمعون لموضــوع    الوزراءأخذ     تحديث وتطوير دليل الخبرات في علماً بمناقا

 بما يلي: وقرروا،  األمنيمجال التعليم و التدريب 

، العامة )الاؤون األمنية(  عضاء بتحديث دليل الخبرات وارساله هلى األمانةحث الدول األ -1

ليه أعيه ، وطباعته وتزويد وزارات الداخلية بدول هتنقيأ الدليل الماار    ل اوذله ليتسنى  

 المجلس به.

ا ي في تـبادل الخبرات التـعاون الالـنمواـفا  األـماـنة الـعاـمة في ـحال  باـلدول األعضـــــاء  تقوم   -2

ــنى ل مانة العامة ) الاــــؤون األمنفيما بين ا ــاء ، ليتســ ية ( بتعميم ا على الدول األعضــ

 .ليستفاد  من ا

  :المواضيع المطروحةرابعاً: 

علـماً ـباطيع ومـناقاـــــة المجتمعين للمواضـــــيع المطروـحة من اـلدول   الوزراءأـخذ    

 األعضاء وذله كالتالي:

       إنشئئئئئاء قئاعئدك بيئانئات خئاحئئئئئة بمنظومتي التعليم والتئدريئا األمني بئدول   :  دولئة قطر -1

 :المجلس                  

وابداء الميحظات  ان يتم تعميم المقتر  على وزارات الداخلية وذله لدراســـته ب  وقرروا

 حيال المقتر  .

 :الممل ة العربية السعودية -2

   :انااء مجلس أكاديميات وكليات الارطة في دول المجلس -أ

دول المجلس  ان تقوم األـبالوزراء    قرر ة ـب داخلـي ة وزارات اـل ة بمخـاطـب اـم ة الـع اـن ـم

ــنى ل مانة رفعه تجتماع    طيعلي على هذا المقتر  وتقديم الميحظات حياله، ليتس
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أصــــــحاب الســـــمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماع م القادم هذا  

 مكن.أ

قامة مؤتمر ســــنوي لمؤســــســــات التعليم والتدريب األمني في دول  بإ  قرر الوزراء -ا

ه البحوث   دم من خيـل العـمل  المجلس تـق اء ـب ة التي تـ د  هلى اترتـق واألوراق العلمـي

 .انة العامة قطاع الاؤون األمنية  األكاديمي األمني، بالتنسيق مع األم

 :منيخامساً: االجتماع الرابع عشر للمديري  العامي  لمؤسسات التعليم والتدريا األ

التعليم والتدريب األمني بدول يعقد اتجتماع الرابع عار للمديرين العامين لمؤسسات    

 م بماي ة  .2021المجلس في دولة الر اسة لعام 

 

توحئئئئئيئات إجتمئاعئات لجنئة  المئديري  العئامي  للتحقيقئات والمبئاحئث الجنئاويئة بئدول  .13

 المجلس:

ــة  الوزراء أخذ    ــيات  ل  الوكيء  علماً بمناقا لمديرين ل  الثالث والثوثي جتماع  تاتوص

 ، اـلذي عـقدـبدول مجلس التـعاون ـلدول الخلي  العربـية    للتحقيـقات والمـباـحث الجـنا ـيةالـعامين  

ــ الموافق  1440اوال   30  – 28في مقر األمانة العامة بالريا  خيل الفتر     03 –   01هــ

 :التالي وقرروام، 2019يوليو  

اجـحة ـبدول مجلس التـعاون ـلدول الخلي  الع  أوالً : أكـيد على عر  التـجارب الـن ربـية في الـت

 مجال مكافحة الجرا م في اتجتماعات القادمة ب د  اتستفاد  من ا.

 :مجال تحعيا سرقة المر باتثانياً: 

  وقررواعلماً بمناقاــة المجتمعون موضــوع تصــعيب ســرقة المركبات،    الوزراءأخذ     

بأهم األسـاليب الجرمية     -قطاع الاـؤون األمنية   -بأن توافي الدول األعضـاء األمانة العامة  

م، بـ د  هـحالتـ ا هلى لجـنة اإلعيم األمني لتنفـيذ  2019وذـله في ـمد  أقصـــــاـها نـ اـية أكتوبر  

 البرام  اإلعيمية والتوعوية، مع تزويد ج از الارطة الخليجية بنسخة من ا.
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ً تبادل اثالثاً:   :لبحمات والمعلومات الجناوية آليا

علماً باطيع المجتمعون على محضـــر اتجتماع العااـــر والحادي عاـــر   الوزراءأخذ   .1

اً، والرابع  للفريق   ة  لـي ا ـي ات الجـن ات والمعلوـم ادل البصــــــم ــة تـب دراســـ الفني المكل  ـب

أبرـيل   02  -  01والـخامس مع جـ از الاـــــرـطة الخليجـية، والتي عـقدت خيل الفتر  من  

ة ، 2019يونيو    18  –   17م و2019 ة الفنـي ات اللجـن ا   وتوصــــــي اً بنـت ذوا علـم م ، وأـخ

 والتي تم تعميم ا على الدول اتعضاء في حين ا إلبداء المر يات حيال ا.
 

علماً بقيام مدير ج از الاــــرطة الخليجية في هجتماع اللجنة بإيضــــا    الوزراءكما أخذ  

دولة قطر حيث أن القـصد من هذه   التوـصية التي تم التحفظ علي ا من قبل المختـصين في

التوـصية هو البقاء على اإلجراءات المتبعة ـسابقاً بين الدول األعـضاء في تبادل بـصمات 

ــا يات   ــرطة الخليجية اإلحصـ ــر مع هعطاء ج از الاـ ــكل مبااـ ومعلومات المبعدين باـ

ألررا  اـلدراســـــة والتحلـيل، وأـبدى ر يس وـفد دوـلة قطر بوضـــــو  المقصـــــود من 

  مانع لدي م من ذله.التوصية وت

تسـتمر اجتماعات الفريق الفني بر اسـة ممالل سـلطنة عمان بصـفت ا دولة الر اسـة لحين   .2

 هعاد  تسمية الر يس وتحديث أعضاء الفريق، خيل اتجتماع القادم للجنة.  

 (: I -7/24منظومة ) رابعاَ:

علـماً ـباطيع المجتمعون على ـما تم في ـهذا الموضـــــوع من قـبل ـمدير    الوزراءأـخذ    

ــتفاد   ــرطة الخليجية حيث أفاد بأنه تم تركيب المنظومة والعمل علي ا حالياً، ليسـ ج از الاـ

 من ا في الجوانب الارطية واألمنية.  

 :مشروع النظام )القانو ( الخاص بحماية المؤسسات الماليةخامساً: 



 

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

  37صفحة | 

ماً بتدارس المجتمعون لماــروع النظام )القانون( لحماية المؤســســات  عل  الوزراءأخذ  

ــريعية والقانونية باألمانة العامة، المالية   ــؤون التاــ ــيغته الن ا ية المقدم من قطاع الاــ بصــ

 اتتي: وقرروا

ــمى النظام ليكون ) -1 القانون )النظام( اإلســتراــادي الموحد لمزاولة نقل النقود  توحيد مس

 .(الالمينة والمستندات ذات القيمة لدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربيةوالمعادن  

ـطاقم    -هضـــــاـفة تـعاري  المصـــــطلـحات اآلتـية وذـله لورودـها في النـظام ) المنقوتت   -2

قـطاع الاـــــؤون األمنـية   -الســــــيار (، وعلى اـلدول األعضـــــاء مواـفا  األـماـنة الـعاـمة  

 .هن وجدت   للمصطلحات بمقترحات ا حيال تله التعاري  

اد   -3 ة  اعتـم ــادي الموـحد لمزاوـلة نـقل النقود والمـعادن الالميـن انون )النـظام( اإلســـــتراـــ الـق

بصــفة هســتراــادية  والمســتندات ذات القيمة لدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية

 من تاري  هقراره.ويعمل به 

لداخلية بشئأ  البند ثالث ( ألحئحاا السئمو والمعالي وزراء ا35قرارات االجتماع ) سئادسئاً:

 :عشر: اللجنة الداومة للتخطيط اإلستراتيجي األمني بدول المجلس

المجتمعون بإحالة ردود مقام وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخلي     قرر

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.

 :الزيارك الميدانيةسابعاً: 

ــتمرار الزيارات الميدانية وتبادل الخبرات ب  قرر  ــاء المجتمعون باسـ ين الدول األعضـ

 .ليستفاد  من ا

 المواضيئئئع المقترحئئئئة:ثامناً: 

ــباط لدى هدارات التحريات والمباحث   ممل ة البحري اقترا   .1 ــمية ضــ حيال تعيين وتســ

ــر لتذليل الصــعوبات التي يواج  ا العمل   ــكل مباا الجنا ية بدول المجلس للتواصــل با
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األمني والسرعة في هنجاز األعمال وخاصة في خارج أوقات العمل الرسمي واإلجازات  

 .اإلدارات المعنيةضباط المختصين ببتحديث بيانات الوقرر الوزراء الرسمية، 

على أهمية اســــتمرار تبادل بصــــمات المبعدين بين دول المجلس من  دولة قطراقترا   .2

( عبر الـابكة الخليجية المؤمنة، رحب المجتمعون ب ذا    NIST FILEخيل منظومة ) 

ـمات وهو  المقتر  وأـنه معمول ـبه ـحالـياً مع الـتأكـيد ـبالتقـيد ـبالموـعد المـحدد لتـبادل المعلو

 .األسبوع األول من كل ا ر

باـــــأن تـبادل المعلوـمات والخبرات والتنســـــيق بين ـكاـفة األج ز    دولئة ال ويئتاقترا    .3

ــيل األموال ، المعنية على محاربة ال ــيكات المزور  ، رس ــبيل المالال الا جرا م، فعلى س

ــخاص، حيث أيد  ــيبراني ، ت ريب األاــ تزيي  العميت ، الدعار  الدولية ، األمن الســ

 المجتمعون هذا المقتر .

 العرض المقدم م  دولة اإلمارات العربية المتحدك:تاسعاً: 

عربـية المتـحد  بتـقديم عر  عن بع  علـماً بقـيام وـفد دوـلة اإلـمارات ال  الوزراءأـخذ    

الجرا م المســــتحدالة وهي ظاهر  النصــــب ال اتفي ، واتبتزاز اإللكتروني، وســــرقة أرقام 

بتبادل األسـاليب اإلجرامية   وقررواالحسـابات عن طريق اسـتغيل خاصـية ) أو  تين ( ، 

 المستحدالة بين الدول األعضاء ليستفاد  من ا.

 :المقدم م  جهاز الشرطة الخليجيةالعرض عاشراً: 

ــكوراً بتقديم عر  عن أهم   الوزراءأخذ     ــرطة الخليجية ما علماً بقيام وفد ج از الا

أعـمال وهنـجازات الجـ از خيل الفتر  الـماضــــــية حـيث تضـــــمن العر  العملـيات األمنـية 

ــراكات اإلقليمية والدولية، حيث أ ــروع منظومة قواعد البيانات والاــ ــتركة وماــ النى الماــ

 اتتي: وقررواالمجتمعون على الج ود المبذولة من قبل الج از ، 

و التي أالدعم والمـااركة في العمليات المـاتركة التي ينظم ا الج از بـاكل دوري وفعال   .1

رســال هويكون الج از ماــاركاً في ا من خيل ) تزويده بالمعلومات والبيانات المطلوبة،  
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حســب   ختصــين بالعملية(مملفات القضــايا مكتملة الحقول المطلوبة، ماــاركة الضــباط ال

 .حاجة كل دولة

ساليب جرامية والظواهر الحديالة وفق نموذج األتزويد الج از باكل مستمر باألساليب اإل .2

 عضاء.جرامية المعتمد من الدول األاإل

 :االجتماع الرابع والثوثي  للمديري  العامي  للتحقيقات والمباحث الجناويةالحادا عشر: 

يعـقد اتجتـماع الرابع والاليالين للـمديرين الـعامين للتحقيـقات والمـباـحث الجـنا ـية ـبدول   

 بمقر األمانة العامة. م 2020مجلس التعاون لدول الخلي  العربية، في ا ر أبريل 

  

توحئيات اإلجتماع الثاني و العشئرو  لمسئوولي المؤسئسئات العقابية واالحئوحية   .14

 بدول المجلس:

توصـيات اتجتماع الالاني والعـارون لمـسؤولي ل  الوكيء  علماً بمناقـاة  الوزراء أخذ   

ــيحية والزيار  الميدانية بدول مجلس التعاون لدول الخلي    ــات العقابية واتصــ ــســ المؤســ

ة   اـم ة الـع اـن د بمقر األـم ذي عـق ة، اـل ا ، خيل الفتر  من    -العربـي د     07  –   05الرـي ذو القـع

 التالي: وقرروا،  م2019 يوليو 10 - 08 الموافقهـ  1440

عوم محضئر االجتماع المشئترج لمسئؤولي المؤسئسئات العقابية واالحئوحية ولجنة اإل: والً أ

 :مني بدول المجلسألا

تذكر .1 ، من بند  (م2016نوفمبر  ،الريا الخامس والاليالين )قرار اجتماع م    الوزراء  اـس

اإلعيم  عوي عن طريق لجنة  بإن يتم هنتاج فلم خليجي تو  "  الذي نص    (  3( فقر  )    1)  

اً ب،  "األمني ذوا علـم هوأـخ اـع د الفريق اجتـم ة في    عـق اـم ة الـع اـن ســـــبتمبر    18في مقر األـم

األمانة العامة )قطاع الاــــؤون األمنية( بمخاطبة مؤســــســـة  بان تقوم    وقرروام،  2019

البرامجي الماـتره لتنتاج الفني، لعقد هجتماع مع الفريق الفني لوضـع الصـور     اتنتاج
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م في مقر  2019ول من اــــ ر نوفمبر  ســــبوع األلتوعوي وذله خيل األالن ا ية للفيلم ا

 المؤسسة بدولة الكويت.

ــارـكة في اليوم الـعالمي للنزتء في دول الخلي  وذـله من خيل    قرر .2 الماـــ المجتمعون ـب

تجربة دولة اتمارات العربية المتحد  خيل الســنوات الاليث الســابقة وســيتم تقديم دعو   

واللجنة المختصـــة في المؤســـســـات العقابية    -قطاع الاـــؤون األمنية   – ل مانة العامة  

  من كل عام  بعد  7 18واتصــــيحية لحضــــور الفعالية والتي تعقد كل ســــنة بتاري   

 هعتماد الفعالية من األمم المتحد .

 :مشروع دراسة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ثانياً:

ً   الوزراءأـخذ     ا ــة وتقييم واـعداد   بتكلي   علـم دراســـ ة المتـحد  ـب ارات العربـي ة اتـم دوـل

ان المقدم من قبل المملكة العربية الســـعودية و، ومشئئئروع الميثاق الخليجي لمعاملة النزالء

م، والمعدل  مسماها من قبل ممالل دولة الكويت  2019عام    يتم تقديم ا ن اية ا ر أكتوبر من

 م.2016في هجتماع اللجنة لعام  

 :الدورات التدريبيةثالثاً: 

ــتناد ــمو والمعالي وزراء الداخلية  أ  اً لقرار اتجتماعهسـ ــحاب السـ الخامس  بدول المجلس  صـ

د م ( بتفعـيل الدورات الـتدريبـية التخصـــــصــــــية في مـعاـه2016 نوفمبر ،والاليالين )الريا 

تفعيـل ورش العمـل لمـا ل ـا من مردود    الوزراء  قررومراكز التـدريـب في دول الخلي  ،  

 عضاء في هذا المجال .ي واتستفاد  من خبرات الدول األيجابه

 : عضاءأوراق العمل المقدمة م  الدول األ رابعاً:

علـماً بتـقديم الوفود الماـــــارـكة في اإلجتـماع عرو  مر ـية وذـله على  الوزراءأـخذ    

 النحو التالي:

  :دولة االمارات العربية المتحدك  -أ
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عر  مر ي بخصــوص اليوم العالمي للنزتء ، وكذله عر  دليل خاص بســياســات 

المؤسـسـات العقابية واإلصـيحية على مسـتوى دول المجلس وتم توزيع نسـ  من الدليل  

 وفود الدول األعضاء.على 

 : الممل ة العربية السعودية -ا

ــعودية لتعديل عر  مر ي عن مركز القة مبادر  لتأهيل النزتء في  المملكة العربية الس

 قبل اتفراج ليصبأ فرداً صالحاً في المجتمع .  تهسلوه النزتء وت ي 
 

 :الزيارك الميدانيةخامساً: 

م (  2016  – قرار اجتماع م الخامس والاليالين )الريا ، نوفمبر   الوزراءاســــتذكر   

  وقرروااتعضـــــاء ،  بتكالي  الزـيارات لـما لـ ا مردود هيـجابي في تـبادل الخبرات بين دول  

ار  اتولي في   ام على ان تكون الزـي ل ـع د  في ـك ة واـح دانـي ار  مـي ام بزـي ة القـي ة العربـي المملـك

منية من اتدار  مع ماــاركة وفد من قطاع الاــؤون األم،  2020في اــ ر يناير  الســعودية  

 المختصة .

االجتماع الثالث والعشئرو  لمسئؤولي المؤسئسئات العقابية واالحئوحية والزيارك  سئادسئاً:  

 الميدانية:

يعقد اتجتماع الالالث والعـارون لمـسؤولي المؤـسـسات العقابية واتـصيحية والزيار    

 .كان انعقاد اتجتماع في وقت تحقم، وسيتم تحديد م2020خيل عام   الميدانية

  

 توحيات اإلجتماع التاسع للجنة االعوم األمني بدول المجلس: .15

اتجتماع التاـسع للجنة اإلعيم األمني توـصيات  ل  الوكيء علماً بمناقـاة  الوزراء أخذ   

اـمة   ة الـع اـن د في مقر اتـم ة ، اـلذي عـق دول الخلي  العربـي اون ـل الرـيا ،   – ـبدول مجلس التـع

م،  2019يوليو    10ـــ   08هـــ الموافق  1440ذو القعد     07ـــ    05خــــــيل الفتــــــر  مـــن 

 بالتالي:  ويوحو 
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 حساا اإلعوم األمني باألمانة العامة :أوالً : 

ار      اب المـا كل مبكر في كل عام في الحـس ديد المبل  بـا أكد المجتمعون على أهمية تـس

ات   ـس يق والتعاقد مع المؤـس روع بالتنـس نى للجنة اإلعيم األمني بدول المجلس الـا هليه ، ليتـس

 والاركات الخاصة بإنتاج الحلقات التوعوية األمنية بعد ان يتم هقرارها .

 اع المدني :التوعية في مجال الدفثانياً: 

 التقارير السنوية حول األنشطة والفعاليات التوعوية التي قامت بها الدول األعضاء: -أ

المجتمعون باتـستفاد  من األنـاطة والفعاليات التوعوية وتبادل الخبرات بين الدول    قرر 

 األعضاء .

  شعار الدفاع المدني: -ا

م وفي انتـظار الاــــــعار لـعام  2019أـكد المجتمعون ـبالعـمل باــــــعار اـلدـفاع الـمدني لـعام  

 م بعد ان يتم اعتماده من قبل المدراء العامين بالدفاع المدني .2020

 إنتاج المواد اإلعومية التوعوا : دليل  -ج

ول اصــدار دليل باقي الدول األعضــاء بتزويد األمانة العامة بمر يات ا ح  المجتمعونحث  

 ، تم يداً لموافا  المملكة العربية السعودية إلصداره.للمواد اإلعيمية  

 جاوزك افضل انتاج إعومي توعوا :ثالثاً: 

 بما يلي: وقررواعلماً بمناقاة المجتمعون تحديد مواعيد اإلعين عن الجا ز ،  الوزراءأخذ  

 تاري  اإلعين عن الجا ز  بداية ا ر يناير من كل عام.  -1

 تاري  استيم مواد المااركة في مجاتت الجا ز  في ا ر أبريل من كل عام. -2

 زين باألعمال التوعوية  يعقد اجتماع الفريق الفني من الدول األعضـــاء لتقييم وتحديد الفا -3

 المقدمة في ا ر يونيو من كل عام.

 عر  نتا   التقييم من قبل الفريق الفني على لجنة اإلعيم األمني تعتمادها. -4
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 :إنتاج أفوم توعوية أمنية مشتر ة في مجال م افحة عدد م  الجراومرابعاً: 

نة العامة بالمواضـيع التي علماً بقيام بع  الدول األعضـاء بموافا  األما  الوزراءأخذ    

تركة ل ا في   وقرروا،  مجال مكافحة عدد من الجرا م تررب في انتاج أفيم توعوية أمنية مـا

ــة اإلنتاج  ــســ ــيق مع مؤســ بان تقوم األمانة العامة ) قطاع الاــــؤون األمنية ( بإعاد  التنســ

 البرامجي الماتره لمجلس التعاون لدول الخلي  العربية  في المواضيع التالية:

 النصب واتحتيال عبر وسا ل التواصل اتجتماعي. -

 مخاطر سوء استخدام وسا ل التواصل اتجتماعي. -

 ل مكافحة المخدرات.التوعية في مجا -

 األمن والسيمة في المنزل. -

 سيمة مرتادي السواحل والبره الما ية. -

 :أوراق العمل المقدمة م  الدول األعضاءخامساً: 

تـاكيل فريق عمل من وزارات الداخلية لوـضع تـصور حول األـسلوب األمالل لتوفير ج د  . أ

ــاء للدفاع عن دول  ــتره بين الدول األعضــ ــمعت ا في الخارج خليجي ماــ المجلس وســ

 وباألخص توحيد الرد الجماعي على المنظمات الحقوقية:

خذ المجتمعون علماً برد قطاع الاـ ون التاـريعية والقانونية وان متابعة الدراسـة تتم من أ

قبل قطاع الاــ ون الســياســة والمفاوضــات باألمانة العامة وتمت مخاطبة قطاع الاــ ون  

مانة بما توصــلت هليه تله الدراســة وتيزال قطاع  الاــ ون الســياســية والمفاوضــات باأل

 األمنية في انتظار الرد. 

الموضئئوع المحال م  لجنة األسئئلحة والمتفجرات باألمانة العامة لمجلس التعاو  حول  .ا

 منع دخول األسلحة النارية للحرمي  الشريفي  بمواسم الحج والعمرك:

ان تقوم ـكل دوـلة من اـلدول األعضـــــاء بتكالي  الحميت التوعوـية في ـهذا   قرر الوزراء

 الاأن خاصة بالمنافذ الحدودية.
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الورقئة المقئدمئة م  دولئة ال ويئت بعنوا  )ضئئئئئغوط العمئل في المؤسئئئئئسئئئئئات العقئابيئة   .ج

 األسباا والحلول(: – واإلحوحية 

 ء باـــان الورقةع المجتمعون على ردود بع  الدول األعضـــااطيعلماً ب  الوزراءأخذ  

ة إلبراز   ة والتوعوـي دوا على تكالي  الحميت اإلعيمـي ت ، وأـك ة الكوـي ة من دوـل دـم المـق

 دور هذه المؤسسات والج ود المبذولة من قبل العاملين ب ا والمستوى المقدم للنزتء.

المخدرات  ....... ال  (   – حرس الحدود   – حث كافة اللجان األمنية ) الجوازات   سئئادسئئا:

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 :

 : التخطيط لتطوير وتحسي  األداء األمني المشترج . أ

اً ـباطيع المجتمعون  الوزراءأـخذ   اجتـماع م الـخامس والاليالين )الرـيا  ر  على قرا  علـم

 الفقر  الانيا والذي نص على: 16م( البند  2016، نوفمبر 

باطيع المجتمعون على ماـــروع الخطة األمنية الماـــتركة لتنظيم  أخذ الوزراء علماً   " 

جوانب المســـاعد  لحاتت األخيل باألمن عند طلب الدول المتضـــرر  والمقدم من دولة 

قطر، وميحـظات ومر ـيات الدول األعضـــــاء علـيه ، حيث أنه يندرج من ضـــــمن مواد 

( مـنه ، وـيأتي ضـــــمن 10اد  )( والـم2اتتـفاقـية األمنـية ـبدول مجلس التـعاون في الـماد  )

ــ )تعزيز التعاون والتنسيق بين األج ز  األمنية   ال د  اتستراتيجي )الخامس( الخاص بـ

في دول المجلس( في اتســـــتراتيجـية األمنـية الاـــــامـلة، وقرروا ـبأن تقوم األـماـنة الـعاـمة  

تفاد  منه ، وهحالته   هلى اللجان  )قطاع الـا ون األمنية( بتعميمه على الدول األعضـاء ليـس

 ."المتخصصة لوضع  لية التنفيذ المناسبة له  

ــاء،               بان تقوم باقي    قررواواطيع م على األوراق المقدمة من الدول األعضــ

اـلدول األعضـــــاء بتزوـيد األـماـنة الـعاـمة بمر ـياتـ ا حـيال الموضـــــوع تم ـيداً لمـناقاـــــتـ ا  

 واتستفاد  من ا في مجال اإلعيم األمني.
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 حعيا سرقة المر بات:مجال ت  .ا

اً ـب  الوزراءأـخذ   ع المجتمعون على قرار اجتـماع م الـخامس والاليالين )الرـيا  اطيعلـم

ــان البند:  2016، نوفمبر  ــرقة  المركبات والذي   6م( با ــعيب س الفقر  أوت : مجال تص

 :نص على

ــان كما أخذ الوزراء علماً بتأكيد المجتمعون على المقتر  المقدم من دولة    " الكويت باـ

تعزيز جوانب التوعية حول دور المجني عليه ومـساهمته وتـس يل عملية ـسرقة المركبات 

، وقرروا بإحالة الموضـــــوع هلى لجنة اإلعيم األمني لتنفيذ برام  اعيمية توعوية عن 

الموـضوع اـضافة هلى أهمية حث الدول األعـضاء بتبادل تجارب ا في مجال التوعية بذات  

 ."ان الوسا ل المتخذ  والنتا   المتحققةالخصوص مع بي

بحث الدول األعضـاء على تبادل التجارب في مجال توعية سـرقة السـيارات   وقرروا 

 وأي  ليات وتقنيات تصعب من سرقت ا.

 : المواضيع المطروحةسابعاً: 

 التحديات اإلعومية لمواجهة تنظيم داعش اإلرهابي: -1

 ة للحد من التطر  في المجتمعات الخليجية.المجتمعون بتكالي  الج ود التوعوي قرر

 التنسيق حيال تفعيل الدور االعومي بدول المجلس لمواجهة االعوم اإليراني: -2

 تـأكيـد على أهميـة تبـادل المعلومـات والخبرات حيـال تفعيـل الـدور البـ  الوزراء  قرر

اإلعيمي لمواجـ ة اإلعيم اإليراني المغر  وايضـــــا  الحـقا ق والرد على هعيم م  

 واإلستفاد  من البرام  اإلعيمية التي تتناول هذا الموضوع.

 انشاء مر ز دراسات تابع لدول مجلس التعاو  متخحص في مجال اإلعوم األمني: -3
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ام  ة ـج ة بمخـاطـب اـم ة الـع اـن د المجتمعون على أن تقوم األـم ة للعلوم  أـك اي  العربـي ة ـن ـع

األمنية والمراكز البحالية المتخصــصــة في بقية الدول األعضــاء لتكالي  الدراســات في  

 مجال اإلعيم األمني .

 ما يستجد م  أعمال:ثامناً: 

المجتمعون على اتـستفاد  من تجارب الدول األعـضاء فيما يخص الكوارث الطبيعية    قرر .1

والصــناعية في مجال اإلعيم األمني ، وتزويد األمانة العامة ب ا )تجارب ســلطنة عمان  

 ودولة الكويت(.

المجتمعون بوـضع ـسيناريوهات هفتراـضية للتعامل مع األزمات هعيمياً وعقد ورش   قرر .2

 عمل وتمارين ميدانية.

المجتمعون ان تقوم الدول األعضــاء بتزويد األمانة العامة بإنتاج ا الخاص بالتوعية    قرر .3

 قبل وأالناء وبعد الحروب والعمليات اإلرهابية ،وتعميم ا على الدول األعضاء.

 االجتماع العاشر للجنة اإلعوم األمني بدول مجلس لدول الخليج العربية:تاسعاً: 

يعقد اتجتماع العاـار للجنة اإلعيم األمني بدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية   

 م ان ااء  .2020في مقر األمانة العامة في بداية ا ر يوليو 

  

 والثوثو  للمديري  العامي  للمرور بدول المجلس: توحيات اإلجتماع الخامس  .16

اتجتماع الخامس والاليالون للمديرين توـصيات  ل  الوكيء علماً بمناقـاة  الوزراء أخذ   

 – الـعامين للمرور ـبدول مجلس التـعاون ـلدول الخلي  العربـية واـلذي عـقد بمقر األـماـنة الـعاـمة  

م ، 2019سبتمبر   04ــــ    02هــــ الموافق  1441محرم    05ــــ    03الريا  خيل  الفتر  من 

 التالي : وقرروا

 امة للمرور بدول المجلس:ربط المخالفات المرورية بي  االدارات الع: أوالً 
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ــيات الفريق الفني لربط المخالفات    الوزراءأخذ     ــتعرا  المجتمعون لتوصـ علماً باسـ

 في محضر اجتماع الفريق كما يلي:   دما ور وتأييدالمرورية 

 .لربط الابكي المؤمن بين دول مجلس التعاوناتجتماع بعد رجوع ا  .1

ــتكمال الربط الالنا ي لتبادل  .2 ــاء وموافا  اتمانة  اس المخالفات المرورية بين الدول اتعض

 العامة بنسب اتنجاز الالنا ي بين م .

 أنظمة وأجهزك تتبع سلو يات ساوقي المر بات : اً:ني ثا

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 

بتتبع سـلوكيات  واصـدار مواصـفات قياسـية خليجية تغطي جميع اتنظمة واتج ز  الخاصـة  

 سا قي المركبات .  

 مواضيع المقترحة م  الدول االعضاء:الاً: ثالث 

تعرا  المواضـيع المقترحة من وفد المملكة العربية الـسعودية   الوزراءأخذ     علماً باـس

 :ماكور  وهي كالتالي

المااركة في المعار  والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال السيمة المرورية  .1

ه   اون الخليجي ، وذـل د في دول مجلس التـع ا  التي تعـق ادل الخبرات المميز  في ـكل ـم لتـب

ــتخدمة في ادار  الحركة  ــيمة على الطرق واتطيع على اخر التقنيات المسـ يحقق السـ

 المرورية .

تبـادل الخبرات التـدريبيـة للعـاملين في مجـال المرور بـدول مجلس التعـاون الخليجي   .2

 واتستفاد  من البرام  القا مة في هذا المجال .

ــة مدى همكانية .3 ــول على رخص القياد  في دول  مناقاــ توحيد البرنام  التدريبي للحصــ

 مجلس التعاون الخليجي.

يرى المجتمعون ان هذه المقترحات تأتي في اطار اســــتمرار  رفع مســــتوى الســــيمة  

 المرورية بين الدول اتعضاء .  
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االجتمئاع السئئئئئادس والثوثو  للمئديري  العئامي  للمرور بئدول مجلس التعئاو  لئدول    اً:رابعئ 

 :الخليج العربية

اون     دول مجلس التـع امين للمرور ـب ديرين الـع ــادس والاليالون للـم اع الســـ د اتجتـم يعـق

 م .2020بريل ألدول الخلي  العربية خيل ا ر 

 

اإلجتمئاع الحئادا والثوثي  لمئديرا أجهزك م ئافحئة المخئدرات والزيئارك الميئدانيئة   .17

 والمعرض المحور:

اتجتماع الحادي والاليالين لمديري   توصـــيات ل  الوكيء  علماً بمناقاـــة  الوزراء أخذ   

أج ز  مـكافـحة المـخدرات ـبدول مجلس التـعاون ـلدول الخلي  العربـية اجتـماعـ ا خيل  الفتر  

 – م ، بمقر األمانة العامة  2019سبتمبر    17ــــ   16هــــ الموافق  1441محرم   19ــــ   17من 

 التالي:كالريا  ، 

 م افحة المخدرات :عضاء في تقارير وأنشطة الدول األ أوالً :

عضـــاء تقارير وعرو  مر ية وافية تضـــمنت م الدول األيقدعلماً بت  الوزراءأخذ             

طة واتحصـاءت  نوية في قضـايا المخدرات ،   اتنـا تمرار    وقررواواتنجازات الـس باتـس

 في تقديم هذا التقارير في اتجتماعات القادمة.

 ار :ثانيا : دراسة تهريا المخدرات عبر البح

ع الوكيء لطر  مـعالي وكـيل وزار  اـلداخلـية ـبدوـلة ااســـــتمـ علـماً بـ   الوزراءأـخذ  

اإلمارات العربية المتحد  باــــأن تحديث الدراســــة  المقدمة من وزار  الداخلية بدولة  

اإلمارات العربية المتحد  وتعديل مســماها هلى )ســياســة دولة اتمارات العربية المتحد  

ة ع لى المســـــتوى المحلي  وج ودهـا في مكـافحـة جرا م المخـدرات والمؤالرات العقلـي

دولي(،   دول  ان تقوم  األبـ    وقررواواألقليمي واـل ــة على اـل دراســـ اـمة بتعميم اـل ة الـع اـن ـم

 عضاء وذله ليستفاد  من ا في مجال مكافحة  ت ريب المخدرات.األ
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 :المواضيع المطروحة ثالثا :

الدول اتعضــاء على   لمواضــيع المقدمة منلالمجتمعون   ةناقاــعلما بم  الوزراءأخذ    

 :النحو التالي

 : ممل ة البحري  -1

ــأن تفعيل دور الفريق طر  الخليجي   ر يس وفد مقام وزار  الداخلية بمملكة البحرين با

 الموحد لمكافحة ت ريب الكبتاجون الى دول المجلس .

 : الممل ة العربية السعودية -2

وتير   ر يس وفد مقام وزار  الداخلية بالمملكة العربية السـعودية باـان ارتفاع طر   -أ

ت رـيب المـخدرات من جم ورـية العراق واـحاط ر يس الوـفد المجتمعين بقـيام ـمديرـية  

 .مكافحة المخدرات بافتتا  مكتب ارتباط ل ا في العراق وتعيين ضابط اتصال به 

 

 التنـسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات فيب  اتعـضاءان تقوم الدول ب  واوقرر

ب  ا ت رـي ــاـي ة بقضـــ ات المتعلـق ه لتمرير المعلوـم ة ، وذـل ة الســـــعودـي ة العربـي المملـك

المخدرات من جم ورية العراق من خيل ضــابط اتصــال المملكة العربية الســعودية 

تي تس م في وق  المتواجد هناه ، ب د  سرعة اجراء التحريات وجمع المعلومات ال

ب المخـدرات من العراق الى دول المجلس وســـــو  يتم احـاطـة   دفق ت رـي ج ز  أـت

ــتجد  تفيد ــأن أي معلومات مســ ها في تحريات ا في مجال المكافحة بدول المجلس باــ

 المكافحة.

ا ـيةاســـــتمع المجتمعون    -ا وبـ ذا   ،لـما يتعلق بمـ ام و لـية ودور مركز المعلوـمات الجـن

  قرار اجتماع م الخامس والاليالين ما جاء في  باســــتكمال تنفيذ    الوزراء قرر الاــــأن

ابعا فقر  )الوالمتعلق ب م(2016نوفمبر   29 )الريا  ، يأ الدول 1بند ـس أن ترـا ( بـا

ــم المعلومات والعمليات بمركز   ــم التعاون الدولي ور يس قســ ــبي ر يس قســ لمنصــ

اج ز  مـكافـحة المـخدرات يعـقد   بعـقد اجتـماع ـطارئ لـمدراءوذـله  المعلوـمات الجـنا ـية،  
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ــمن بنود اتجتماع الطارئ  ــ رين من تاريخه باتمانة العامة على ان يتضــ خيل اــ

 مايلي:

عـضاء عيه بناء على ترـايأ الدول األأاختيار المرـاحين المناـسبين للمنـصبين  .1

اجراء المفاضـلة لمركز المعلومات الجنا ية وذله وفق الاـروط المعلنة ب د  

 .اليزمة

سماء أم تتضمن   2020يقوم المركز باعداد وعر  خطه تدريبية للعام القادم  .2

ج ز  أالدورات التخصــصــية ومواضــيع ا واتهدا  المرجو  وفقا لمر يات 

مع التطورات والتغيرات المتعلـقة حتـياـجاتـ ا الـتدريبـية بـما يتواـكب  هالمـكافـحة و

دولي ، ب ـد  اعتمـادهـا   بمكـافحـة المخـدرات على المســـــتويين اتقليمي واـل

اضـــــرين  اء المـح ذ، على ان يقوم المركز بتمرير اســــــم ا حيز التنفـي الـ  وادـخ

حين لتنفيذ هذه البرام   على الدول اتعضـاء قبل وقت كافي من تاري   المرـا

 اتنعقاد.

لمعر  الموحد تج ز  مكافحة المخدرات بدول المجلس  مناقاــة تفعيل عقد ا .3

ة المخـدرات ) اعـات لجـن امش اجتـم ب اتمم المتحـد   CNDعلى ـه ( بمقر مكـت

 فيينا. – المعني بالمخدرات والجريمة  

ذات    ة من مقترـحات ـب ا ـي ات الجـن ه مركز المعلوـم دم ـب ا تـق د اتطيع على ـم ه بـع وذـل

 الاان اعيه

 :أعمال ما يستجد م   رابعاً:

ذ -1 اً    الوزراء  أـخ ة  ااســـــتـمـب  علـم دوـل ة ـب داخلـي د وزار  اـل ه ر يس وـف دـم ا ـق ع المجتمعون لـم

تضمن مقترحا بعقد اجتماع دوري لضباط مختصين من والذي مارات العربية المتحد  اإل

ج ز   مـكافـحة المـخدرات ومركز المعلوـمات الجـنا ـية بـ د  تـبادل المعلوـمات والعملـيات  أ
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ــتخباراتية واجراءات   ــليم المراقب بين الدول األاتســ ــاءالتســ ــم في م امه   عضــ ويضــ

اختصـــاصـــات الفريق الخليجي الموحد لمكافحة ت ريب الكبتاجون وما يســـتجد من مواد  

عـقده بمقر اتـماـنة الـعاـمة  قـبل ـمد  ـكافـية من ومقتر   الـبب  ـيرحالت  وقرروا،مـخدر  اخرى

 اامل متضمنا التوصيات.اجتماع مدراء أج ز  المكافحة على ان يتم رفع تقرير 

المجتمعون لما تقدم به ر يس وفد مقام وزار  الداخلية بدولة  ع ااســتمعلماً  ب  الوزراءأخذ   -2

بريجابالين( وارتفاع اـساء  اـستخدامه من قبل   -الكويت بـاان تفاقم مـاكلة )عقار اليريكا  

المتعاطين خصــوصــا وان هذا النوع من العقار لم يتم اضــافته ضــمن جداول المخدرات  

ان    واقررو ـتأاليره  على المتـعاطي،    ررم خطور والمؤالرات العقلـية ببع  دول المجلس  

يقوم قطاع الـاؤون األمنية  بمخاطبة ادار  الصـحة بقطاع الـاؤون اتقتصـادية والتنموية  

 لوضع  لية موحد  بدول المجلس حيال هذه الماد  والمواد المااب ة ل ا.

 المجلس.المخدرات بدول  م افحة جهزكأ االجتماع الثاني والثوثي  لمديرا -خامساً:

والاليالين لـعام   المـخدرات ـبدول المجلس اجتـماع م الاـلاني  مـكافـحة  أج ز   يعـقد ـمديري  

 م بماي ة   في دولة الر اسة .2020

 

م( لهيوئة جئاوزك األمير نئاين ب  2019اإلجتمئاع التئاسئئئئئع عشئئئئئر ) الثئالئث للعئام   .18

 عبدالعزيز للبحوث األمنية لمجلس التعاو :

اتجتماع التاســع عاــر ل ي ة جا ز    توصــيات ل  الوكيء بمناقاــةعلماً    الوزراء أخذ   

 – اـلذي عـقد بمقر األـماـنة الـعاـمة    ،األمير ـناي  بن عـبدالعزيز للبحوث األمنـية لمجلس التـعاون

م ، 2019سبتمبر   18ــــ    16هــــ الموافق  1441محرم    19ــــ    17الريا  خيل  الفتر  من 

 التالي:وذله ك

 نماذج التح يم: أوالً : 



 

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

  52صفحة | 

ــاء ع المجتمعون على ردود الدول  طيعلماً با  الوزراءأخذ      ــلطنة عمان ، األعضـ )سـ

ــلة من األمانة العامة والمقدمة من ممالل دولة  ــأن نماذج  التحكيم المرســ دولة الكويت(  باــ

 اتمارات العربية المتحد ، وبعد الدراسة توصلوا الى :

 نموذج تحكيم خطة البحث  )مرفق(. .1
 نموذج تحكيم أولي للبحث )مرفق(. .2
 نموذج تحكيم ن ا ي للبحث . .3

ــار الي ما    واقررو   ــة النموذج  1،2عيه )أباعتماد النموذجين الما ــتكمال دراس ( ،واس

 الالالث )نموذج التحكيم الن ا ي( في اتجتماع القادم .

 تحميم شعار  لجاوزك األمير ناين ب  عبدالعزيز للبحوث األمنية: ثانياً : 

ــتذكر       ( م2016نوفمبر  29 )الريا ،الخامس والاليالون     مجتماعقرار ا  الوزراءاس

على مقتر  األمانة العامة بإيجاد اـعار للجا ز  أسـو  بجا ز  األمير ناي  بن   ةباـأن الموافق

 عبدالعزيز ل من العربي في اطار مجلس وزراء الداخلية العرب )تونس(.

ــعار الجا ز  قبل تقوم الدول األبان    وقرروا   ــاء بموافا  األمانة العامة بمقتر  اـ عضـ

 م.2020ول لعام اتجتماع األ

 م(:2021-2020البحث القادم لجاوزك األمير ناين ب  عبدالعزيز )لعامثالثاً: 

ذ    ــة  الوزراء  أـخ اقاـــ اً بمـن ام  ل  الوكيء  علـم ة لـع ة من اللجـن دـم  –   2020لبحوث المـق

 التالي:البحث  موضوع  باختيار  وقرروام ، 2021

 التحديات السيبرانية المستقبلية  التي تواجه دول مجلس التعاون لدول )  
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 (.الخلي  العربية وسبل مواج ت ا

 م:2017العزيز للبحوث األمنية لعام تسليم جاوزك األمير ناين ب  عبدرابعاً: 

ا ز  في    ا ز   ،تســـــلم الـج ة الـج ام هيـ  ة عاـــــر  ( من نـظ انـي اد  ) الاـل ذاً لنص الـم تنفـي

الســادس الاليالين ألصــحاب الســمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون  اتجتماع  

 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 . -
 .خليفةلاالمركز الالالث : الدكتور  عبد  بن حسين   -

اإلضئئئافة الى درع وشئئئهادك ل ل وذلج بتسئئئليمهم مبلل الجاوزك  ما هو محدد بالووحة ، ب  

   .منهم

 ت ريم أعضاء هيوة الجاوزك) السابقي (:خامساً: 

ــمو    ــحاب السـ ــاء ال ي ة تكريم المذكورين ادناه في اتجتماع القادم ألصـ يقتر  اعضـ

 :والمعالي وزراء الداخلية لدول المجلس المزمع عقد  بسلطنة عمان  

 األستاذ الدكتور  أحمد عبد  الباز ) المملكة العربية السعودية( -1
 اتمارات العربية المتحد (العميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي ) دولة   -2
 العميد الدكتور  جاسم فيحان الدوسري ) مملكة البحرين( -3

 .د  تقدير باإلضافة الى هدية قيمةوذله بتقديم درع وا ا

 ت ريم مدير عام و الة االنباء السعودية:سادساً: 

خلية  تنفيذا لقرار اتجتماع الخامس والاليالين ألصــــحاب الســــمو والمعالي وزراء الدا       

ة الســـــعودـية )الرـيا (   المملـكة العربـي د ـب ة المنعـق ـبدول مجلس التـعاون ـلدول الخلي  العربـي

ــين مدير عام وكالة م  بتكريم معالي األ2016نوفمبر   29بتاري   ــتاذ  عبد  بن ف د الحس س
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عضـاء ال ي ة  ان يتم التكريم في اتجتماع القادم  ألصـحاب السـمو أاتنباء السـعودية يقتر  

ديم درع   ه بتـق ان، وذـل ة عـم د  بســـــلطـن دول المجلس المزمع عـق ة ـل داخلـي الي وزراء اـل والمـع

 .  تقدير باإلضافة هلى هدية قيمةوا اد

اجتماعات هيوة جاوزك األمير ناين ب  عبدالعزيز للبحوث االمنية لمجلس   مواعيد  سئئئئابعاً:

 م(: 2020التعاو  لعام) 

ام ) − اع اتول للـع د خيل الفتر  من  2020اتجتـم م  في مقر  2020فبراير    5  -3م( يعـق

 األمانة العامة )الريا (  . 
ام ) − اني للـع اع الاـل د خيل الفتر  من2020اتجتـم م  في مقر  2020يونيو    17-15م( يعـق

 األمانة العامة )الريا  (.
م في دولة 2020ســبتمبر  23-21م( يعقد خيل الفتر  من 2020اتجتماع الالالث للعام ) −

 الر اسة.
 

اإلجتمئاع الثئام  والعشئئئئئري  للمئديري  العئامي  للئدفئاع المئدني بئدول المجلس   .19

 والزيارك الميدانية:

الالامن والعاـرين للمديرين اتجتماع  توصـيات  ل  الوكيء  علماً بمناقاـة  الوزراء أخذ   

دـفاع الـمدني   واـلذي     والزـيار  المـيدانـيةـبدول مجلس التـعاون ـلدول الخلي  العربـية  الـعامين لـل

  24هــ الموافق  1441محرم   26ــ    25الريا  خيل  الفتر  من  – عقد بمقر األمانة العامة  

 التالي:وذله كم، 2019سبتمبر  26ـ 

 م 2020شعار الدفاع المدني لعام  :أوالً ً 
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م  2020عضـاء باليوم العالمي للدفاع المدني لعام  المجتمعون بان تحتفل الدول األ  قرر  

(، المعتمد من المنظمة الدولية للحماية   الدفاع المدني ومسئئئاعدوه ب ل منزل تحت اـــعار ) 

 المدنية على ان يتره لكل دولة الحرية في اختيار الاعار الذي يتكي  مع ظروف ا .

 توحيد شروط السومة واالشران الوقاوي التحضيريةثانياً: 

 ماراتي على الوفود المااركة في  اتجتماع.توزيع الكود اتعلماً ب الوزراءأخذ   

 :لسومة والوقاية م  الحريق ات ااشتراط  -أ

سيتم توزيع النسخة الن ا ية ) ااتراطات الخدمات ال ندسية ( بعد علما بانه   الوزراءأخذ 

( أجزاء من  6التحديالات األخير  خيل اليث أاـــ ر من تاري  اتجتماع وتتكون من ) 

 دولة الكويت :

 عن المتطلبات المعمارية وسبل ال روب  (01)الجزء األول:           

 أنظمة مكافحة الحريق     (02) الجزء الالاني : 
 هنذار الحريق وأناره الطواري والمخارج  (03) الجزء الالالث :      
 ااتراطات المواد الخطر        (04)الجزء الرابع :  
 الخدمات ال ندسية    (05)الجزء الخامس : 
 الدليل الموحد   (06)الجزء السادس :  

 :ية للحماية م  الحريق في المنش تمتطلبات الوقاو  -ا

 الـمديرـية الـعاـمة لـلدـفاع الـمدني ـبالمملـكة العربـية الســـــعودـيةعلـماً بقـيام    الوزراءأـخذ  

ول ) متطلـبات الوـقا ـية للحـماـية من الحريق في بطـباـعه النســــــخة الاـلالاـلة من الجزء األ

 وتوزيع نسخة من ا على مدراء العموم في اتجتماع .المناتت ( 

 :مشروع التخحيص ألعمال السومةثالثاً: 

  عر  ما يتعلق بمـاروع التخصـيص ألعمال الـسيمة ورربة الدول بعلماً    الوزراءأخذ   -1

بتزويد و  ،عضـاء من دولة اتمارات العربية المتحد  لما ل ا من تجربه في هذا المجالاأل

منية ( بدراســة ماــروع التخصــيص ألعمال الســيمة العامة ) قطاع الاــؤون األمانة  األ

 ستفاد  منه .عضاء واإلليتم تعميمه على الدول األ



 

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

  56صفحة | 

المجتمعون تنظيم ورش عمل متخـصـصة في موـضوع التخـصيص ألعمال الـسيمة   قرر -2

فضـــــل أواتاـــــرا  الوـقا ي ـبدول مجلس التـعاون ـلدول الخلي  العربـية للتعر  على  

   .ارب العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجيةالتج

مارات العربية المتحد  عن اـــ اد  الســـيمة  ون  تم عر  مر ي من قبل وفد دولة اإل -3

 نظمة الكاافات .أتين وعن  

ام  ـجاهز وهو عن المتطوعين مع  -4 ة الكوـيت عن برـن د دوـل تم عر  مر ي من قـبل وـف

 رجال الدفاع المدني .

 :المواضيع المطروحةرابعاً: 

على اتجتـماع وذـله   ـبالمواضـــــيع المـقدـمة من اـلدولي اتعضـــــاءعلـماً    الوزراءأخئذ    

 :حسب التالي

 الممل ة العربية السعودية: -أ 

مناقاــة اســتمرارية عقد الدورات التدريبية المتفق علي ا في اتجتماعات الســابقة في  .1

قرارات أـصحاب الـسمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في  هاطار ما تـضمنت

تحداث دورات تدريبية جديد  وفقت  ، مجال الدفاع المدني ة همكانية اـس مع طر  ومناقـا

 تحتياج الدول األعضاء وهمكانية كل دولة .
ــتالمار خدمات الدفاع   .2 ــاء في مجال اســ ــتفاد  من تجارب الدول األعضــ همكانية اتســ

   .المدني
ــة أعمال الدفاع المدني ا .3 ــاء فيما يتعلق بخصـــخصـ ــتعرا  تجارب الدول األعضـ سـ

 وتعميم ا ليستفاد  واتسترااد ب ا 
عر  دليل تعليمات الســيمة والتدخل في مخاطر األنظمة الك روضــو ية لمنســوبي  .4

 .تعضاء ليستفاد  واتسترااد ب االدفاع المدني على دول ا
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ادث الســيارات الك ربا ية والســيارات ال جينة  عر  دليل متطلبات الســيمة في حو .5

 .ليستفاد  واتسترااد ب ا
  رق اإلطفاء الخاصـــة في دول المجلس تبادل الخبرات في مجال تاـــغيل وترخيص ف .6

ــأن ا أن تعود بالفا د  على  ــوء على المعوقات والمقترحات التي من اـ ــليط الضـ وتسـ

 عودية .هدار  خدمات اإلطفاء الخاصة بالمملكة العربية والس
وتـقديم الحقيـبة التوعوـية  ،  ليســـــتـفاد  منـ ا  )الوـقاـية هي الـغاـية  (حمـلة    ـبةعر  تجر .7

 كماد  استرااديه تعمم على الدول اتعضاء .
ــر  الحوادث للدول  .8 ــيمة العاملين بالدفاع المدني أالناء مبااــ تقديم الدليل الموحد للســ

 منه .   األعضاء لتستفاد
ي مجال اتسـتفاد  من مواقع التواصـل اتجتماعي في تقديم تجربة الدفاع السـعودي ف .9

 التوعية ع وخلق عيقة اتصالية بناء  مع الجم ور.
باإلضــــافة هلى أجمل  (،مر ي ) النظر في هعاد  جا ز  أفضــــل هنتاج القافي توعوي   .10

اذ،التي تل  الصـــــور اء واإلنـق ات اإلطـف ا ي    تقط في عملـي اـنب الوـق ه الـج ا يمالـل ه لـم وذـل

 والتوعوي من أهمية بالغة وخلق بي ة للتحفيز والمنافسة.
 : دولة ال ويت -ا 

تطوير  لية وأســـلوب التوعية واإلراـــاد المجتمعية الخاصـــة بأعمال الحماية المدنية   -1

حديث في عملية التواصـــل اتجتماعي  بالتحول هلى األســـلوب التكنولوجي الرقمي ال

 .(  اتنستقرام ..........  ال   – التويتر   –  ب   الواتس)

اه   -2 ا بمـن دعمـ  درـيب المتطوعين وفرق العـمل ـب ة ـت ة  لـي دنـي ة الـم اـي اه  الحـم تطوير مـن

ــانع ومحطا ــغيل المص ت الوقود وقياد   وتطبيقات ميدانية عملية جديد  مالل هدار  وتا

 .اآلليات الالقيلة
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المخابئ ومقار اإليواء للمتضــــررين في حاتت  تطوير  لية هدار  وتج يز وتاــــغيل  -3

 .الطوارئ والكوارث 

ــاد   يمقدتتم   -4 ــاليب التوعية واإلراــ مغل  يحتوي على تجربة الوزار  في تطوير اســ

المجتمعي الخاصــــة بأعمال الحماية المدنية ودعم ا بالتكنولوجيا الحديالة ومنصــــات 

ــل اتجتماعي المختلفة . وهنجازات الوزار  في مج ال تطوير مناه  التدريب التواصـ

 وتأهيل متطوعي الحماية المدنية.

توصـــي اللجنة بالعمل على تنفيذ ماـــروع القافة الســـيمة من خيل قنوات األعيم   -5

الحديث وريرها من برام  التواصـــل اتجتماعي ، كمرحلة أولى ياـــكل فريق عمل 

عن عضــوين ليجتماع   لمن اعضــاء دول مجلس التعاون من كل دولة على أن ت يق

 واتتفاق على صيغة الماروع ومراحلة .

ة  ان تقوم ـكل    قرر الوزراء  -جــــــــــ   ة العربـي د  و المملـك ة المتـح ارات العربـي ة اتـم من دوـل

ــة   ــاء القطارات والمترو والخدمات الخاصــ ــعودية تقديم تجربت م فيما يتعلق بإناــ الســ

المتبعة في التصـــميم والتنفيذ والتاـــغيل  بمعايير الســـيمة للوقاية والحماية من الحريق  

لتســتفيد من ا جميع دول المجلس ، وتنظيم زيار  ميدانية للماــروع بالتنســيق مع ادار  

  .انااءات الماروع

 مر ز الدراسات والبحوث :خامساً: 

ماـروع مقتر  اناـاء مركز دراسـات وبحوث  ل  الوكيء  علماً بمناقاـة  الوزراء أخذ   

  وقررواخليجي ماـــتره ألج ز  الدفاع المدني من قبل مماللي المملكة العربية الســـعودية ، 

 باتكتفاء بما يقوم به مركز مجلس التعاون إلدار  حاتت الطوارئ بدولة الكويت .  

 : الدورات التدريبية سادساً:

المجتمعون بضـــــرور  اتلتزام بتراـــــيأ المـتدربين لـلدورات في دول المجلس    قرر  

واتلتزام بعدد المقاعد المتاحة ل م وـسرعة رفع أـسماء المتدربين بوقت كافي ، على أن تقوم 
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منية ( بالتواري  المحدد  للدورات مانة العامة ) قطاع الاــؤون األعضــاء بتزويد األالدول األ

 الملتزم ب ا .التدريبية 

 :م وفق االتي2020دريبية خول عام تم االتفاق على عقد الدورات الت و 

 دولة األمارات العربية المتحدك : -1

 (  TO 12 6 17 12 2020دور  مكافحة الحرا ق واتنقاذ المتقدمة للضباط )  -

 ( TO 2 9 20 2 2020دور  مكافحة الحرا ق واتنقاذ المتقدمة للضباط الص  )  -

 )  TO 11 1 12 11 2020للياقة البدنية لضباط الص  ) دور  ا -

 ) TO 10 18 29 10 2020دور  اتنقاذ في اتماكن الضيقة لضباط الص  )  -

  ) TO 10 18 29 10 2020دور  التعامل مع المواد الخطر  لضباط الص  )  -

 (  TO 10 4 15 10 2020دور  التخطيط للطوارئ وادار  الكوارث للضباط )  -

 الممل ة العربية السعودية : -2

ســـــيتم مواـفا  اتـماـنة الـعاـمة لمجلس التـعاون ـلدول الخلي  العربـية ) قـطاع الاـــــؤون  

 اتمنية ( بالدورات التدريبية المتوفر  وسيتم تعميم ا على الدول اتعضاء .

 دولة ال ويت : -3

الاؤون اتمنية  ـسيتم موافا  اتمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلي  العربية ) قطاع  

 ( بالدورات التدريبية المتوفر  وسيتم تعميم ا على الدول اتعضاء .

 سلطنة عما  : -4

 ( . 2020دور  البحث واتنقاذ التأسيسية للضباط ) ديسمبر  -

 (. 2020دور  اتنقاذ الجبلي ص  ضباط ) ابريل  -
 

المدني بدول مجلس التعاو  سئئابعاً: االجتماع التاسئئع والعشئئري  للمديري  العامي  للدفاع  

 لدول الخليج العربية:

يعقد اتجتماع التاـسع والعـارين للمديرين العامين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون    

بتمبر لعام   يتم تحديد مكان انعقاده  2020لدول الخلي  العربية خيل ـا ر ـس اء   وـس م هن ـا

 ً  .تحقا
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 للتخطيط االستراتيجي األمني:اإلجتماع التاسع للجنة الداومة   .20

الـتاســـــع للجـنة اـلدا ـمة  اتجتـماع  توصــــــيات  ل  الوكيء  علـماً بمـناقاـــــة  الوزراء  أـخذ  

ـبدول مجلس التـعاون ـلدول الخلي  العربـية واـلذي عـقد بمقر    للتخطيط اتســـــتراتيجي األمني

ــ   25الريا  خيل  الفتر  من  – األمانة العامة   ــ الموافق  1441محرم   27ــ ــ   24هــ   26ــ

 التالي:وذله كم، 2019سبتمبر 

 : ًً  التقرير السنوي الاامل للجنة الدا مة للتخطيط اتستراتيجي:أوتً

م(،  2019علماً باطيع المجتمعون على التقرير الســنوي الاــامل لعام )  الوزراءأخذ  

تبيانات المقدمة من الدول األعضـاء،  بصـيغته الن ا ية ليجتماع  ورفعه والمتضـمن نتا   اتـس

)مرفق نسئئخة السـادس والاليالين ألصـحاب السـمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس.  

 م  التقرير(.

 ً  تطوير وتحسين األداء األمني الماتره:لالتخطيط    :الانيا

علماً باطيع المجتمعون على ماــروع الخطة األمنية الماــتركة لتنظيم   الوزراءأخذ  

جوانب المـساعد  لحاتت اإلخيل باألمن عند طلب الدول المتـضرر  والمقدم من دولة قطر،  

وميحـظات ومر ـيات اـلدول واآللـيات التنفـيذـية المقترـحة من اللـجان األمنـية المتخصـــــصـــــة  

ــية اتجتماع الالاني والاليالين للمديرين العامين   ــاء عليه، وكذله أُطيع م على توصـ األعضـ

أصــــحاب الســــمو والمعالي  للتحقيقات والمباحث الجنا ية في هذا الجانب واســــتذكار  قرار  

بـند اـلانـياً ال  م(2016نوفمبر    29وزراء اـلداخلـية في اجتـماع م الـخامس والاليالين )الرـيا  ،  

بتعميم ماــروع الخطة األمنية الماــتركة لتنظيم جوانب المســاعد  لحاتت  الذي ينص " ... 

اإلخيل باألمن عند طلب الدول المتضـــــرر  والمقدم من دولة قطر على الدول األعضـــــاء 

ــبة له ــتفاد  منه، وهحالته هلى اللجان المتخصــصــة لوضــع  لية التنفيذ المناس   وقرروا". ليس

 الخصوص.الصادر ب ذا  قرارالوفق بالعمل  
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ــاع األمنية في المنطقة و الارها على األمن   الالالاً: ــاملة حول تداعيات األوض ــة ا هعداد دراس

 الداخلي لدول المجلس:

ــ  الوزراءأخــذ   ب ــاً  قرار  اطيعلم المجتمعون على  والاليالين  ع  الخــامس  ــاع م  اجتم

ـجامـعة ـناي  العربـية للعلوم األمنـية بعـقد الـقاضـــــي بتكلي   م(،  2016نوفمبر   29-  )الرـيا 

ــة عمل ــأن وراـ ــ -ا  ، تدعو في ب ذا الاـ     - ون األمنية(ؤمن خيل األمانة العامة )قطاع الاـ

ــتراتيجي للجنة الدا مة و ــين في التخطيط اتسـ ــاء كذله من االمختصـ ــة للدول األعضـ مناقاـ

اع األمنية في المنطقة و الارها على جامعة "حول تداعيات األوضــــالالدراســــة المقدمة من  

ــة،   ا   وتوصــــــيات ـهذه اـلدراســـ لخروج برؤـية لاألمن اـلداخلي ـبدول المجلس"، وـكذـله نـت

ع  ماـــــتركة حـيال األوضـــــاع األمنـية في المنطـقة و الارها على األمن الداخلي بدول المجلس

ــبأن تقوم    وقرروا ناي  العربية   جامعةبالتواصــل مع  ون األمنية(ؤاألمانة العامة )قطاع الا

 م(.  2020لتحديد الوراة المقترحة خيل النص  األول لعام )  للعلوم األمنية

 عقد ورش عمل سنوية: رابعاً:

ه    الوزراءأـخذ   اـن اً ـب اداً لقرارات  علـم اع ماســـــتـن اـلث والاليالين )الكوـيت،  اجتـم  26الاـل

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

ورش عمل ـسنوية تختص بالمواـضيع ذات الـصلة بالعمل اتـستراتيجي األمني المـاتره بين 

اتيجية األمنية دول المجلس والتجارب العملية للدول األعـضاء في مجال تطبيق وتنفيذ اتـستر

الذي نص م(،2016نوفمبر   29 ،اجتماع م الخامس والاليالين )الريا   قرار ، و  "الاــاملة.

عتماد اتسـتراتيجية األمنية الاـاملة باـكل ا الن ا ي، أن تعقد وراـة العمل لعام ابعد    " على:

ــة(  م2017) ل عوام التي تلي ا، ( بدولة اإلمارات العربية المتحد  ومن الم في )دولة الر اســ

وذله ليسـتفاد  من التجارب العملية للدول األعضـاء  الخاصـة بالعمل اتسـتراتيجي األمني 

 ." الماتره بين دول المجلس
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دولة ب(  م2020)  النص  األول من عام  الالانية في  وراة العملبأن تعقد    قرر الوزراء

 .الر اسة

 :المواضيع المطروحة خامساً:

دولة الكويت باســـــتعرا  أبـعاد الجريـمة المنظـمة عبر الوطنـية  علـماً بقـيام    الوزراءأخذ    

والمتماللة في جرا م المخدرات واتتجار بالباـر وانعكاسـات ا السـلبية، وذله تنفيذاً لتوصـيات 

  وقرروا  م(،  2019أبريل    – وكيء وزارات الداخلية بدول المجلس )مسقط  لاتجتماع العاار  

 بإحالة الموضوع هلى جامعة ناي  العربية للعلوم األمنية لتضمينه بوراة العمل المقترحة. 

 :اتجتماع العاار للجنة الدا مة للتخطيط اتستراتيجي األمني بدول المجلس سادساً:

ــتراتيجي األمني بدول المجلس في   ــر للجنة الدا مة للتخطيط اتس يعقد اتجتماع العاا

 بماي ة  . - م2020مة خيل ا ر أكتوبر لعام مقر األمانة العا

 

 اإلجتماع الثاني لمدراء األم  العام: .21

 الالاني لمدراء األمن العاماتجتماع  توصـــيات ل  الوكيء  علماً بمناقاـــة  الوزراء أخذ   

الرـيا  خيل     – ـبدول مجلس التـعاون ـلدول الخلي  العربـية واـلذي عـقد بمقر األـماـنة الـعاـمة  

ــ    01الفتر  من   ــ الموافق  1441صفر    03ــ ــ   30هــ   وقرروام،  2019أكتوبر   02سبتمبر  ــ

صــحاب المعالي  أعمال اللجان األمنية المتخصــصــة وفرق العمل هلى هجتماع  أبإحالة جميع  

 ت الداخلية .والسعاد  وكيء وزارا

 

 :المعروضة م  األمانة العامة: المواضيع   عاشراً 

 قطاع الاؤون األمنية ما يلي:علماً بتلقي  الوزراءأخذ  

توجيه معالي األمين العام بطر  المواضـــيع الماـــار هليه أدناه تتخاذ ما يراه اجتماعكم   .1

 الموقر مناسبا حياله، وهي كالتالي:
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اـمة لمجلس  . أ ة الـع اـن ا بين األـم اهم ) مرفق ( المزمع التوقيع عليـ  عر  ـمذكر  التـف

على هجتماع أصـــــحاب    فييناالتـعاون ومكـتب األمم المتـحد  المعني بالمـخدرات في  

الســــــعاد  والمـعالي وكيء وزارات اـلداخلـية التحضـــــيري، إلتـخاذ ـما يروـنه بـ ذا 

 الاأن.

ــ ر من تاري   وقرروا ــة )اليالة أاـ ــاء مزيداً من الوقت للدارسـ منأ الدول األعضـ

اســــتيم ا( وموافا  اتمانة العامة بمر يات ا حول مذكر  التفاهم بين األمانة العامة  

    .ون ومكتب األمم المتحد  المعني بالمخدرات في فيينالمجلس التعا

مذكر  األمين العام المساعد للا ون التاريعية والقانونية ، والمتضمنة هن أصحاب  .ا

المعالي والسعاد  رؤساء األج ز  المس ولة عن حماية النزاهة مكافحة الفساد بدول 

اع م الخـامس )مســـــقط   اون بحالوا في اجتـم م(  2019ســـــبتمبر    9  – مجلس التـع

الي  ب من مـع ة وقرروا " الطـل اي  للعلوم األمنـي ة ـن امـع اون مع ـج موضـــــوع التـع

األمين العام العر  على أصـحاب السـمو و المعالي وزراء الداخلية بدول مجلس 

التـعاون مقتر  التـعاون مع الـجامـعة للنظر في همـكانـية تنفـيذ برـنام  تعليمي ـخاص 

ــا افـحة الفســـ ة النزاـهة ومـك اـي ة  بحـم ة اـلدولـي دـمة من اتـكاديمـي ااـلل للبرام  المـق د مـم

ــتفيد من البرنام  منســـوبوا األج ز  المســـ ولة عن حماية  لمكافحة الفســـاد، وليسـ

ــاء". وادراج هذا الموضــوع ضــمن بنود  ــاد بالدول األعض النزاهة ومكافحة الفس

جدول أعمال اإلجتماع القادم ألصــــحاب الســــمو والمعالي وزراء الداخلية بدول 

 لس التعاون ، تتخاذ ما يرونه ب ذا الاأن.مج

اي  العربيـة للعلوم األمنيـة     الوزراءأخـذ   علمـاً بترحيـب معـالي ر يس جـامعـة ـن

 ما يلي: وقرروا، بالمقتر 

اتـماـنة الـعاـمة ـبالتنســـــيق مع ـجامـعة ـناي  العربـية للعلوم األمنـية، حول   تكلي  -1

ــاد، لتنفيذ برنام   مقتر  التعاون بين الجامعة واألكاديمية الدولية ل مكافحة الفســ

 تعليمي باللغة العربية، خاص بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
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عضـــــاء بماـــــروع ـمذكر  التـفاهم مع  ـماـنة الـعاـمة بمواـفا  اـلدول األتكلي  األ -2

أاـ ر  األكاديمية الدولية لمكافحة الفسـاد إلبداء مر يات ا ب ذا الاـأن خيل اليالة

 .من تاري  استيم ا

مذكر  األمين العام المســاعد للاــ ون التاــريعية والقانونية، والمتضــمنة بأهمية عر    .2

مســود  مذكر  التفاهم بين األمانة العامة لمجلس التعاون واألمانة العامة اإلقليمية لمركز  

ة في دو ة والنووـي اعـي ة واإلاــــــع ة والبيولوجـي ا ـي ل مجلس  التميز لتجـنب المـخاطر الكيمـي

 التعاون ، على هجتماع اللجنة الوزارية المختصة.

  .بمنح الدول األعضاء مزيداً م  الوقت للدارسةقرر الوزراء 

 

            السئئئمو والمعالي وزراء   حئئئحااأل  والثوثي  بعاالسئئئ   اإلجتماععشئئئر :   حادا

 :التعاو  لدول الخليج العربية الداخلية بدول مجلس

نا ب ر يس  ، الفريق سـمو الاـي    سـي  بن زايد  ل ن يان  بدعو  كريمة من   

ة   داخلـي ة المتحـد مجلس الوزراء ووزير اـل ارات العربـي ة اإلـم دوـل اع ،  ـب د اتجتـم يعـق

التعاون لدول الخلي   مجلس و والمعالي وزراء الداخلية بدول  والاليالين ألصحاب السم  السابع

 .دولة اإلمارات العربية المتحد في العربية 

 ،،، انتهئئئئئئئئى ،،، 


