مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المكتب الدائم لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية

تأسيس مجلس التعاون

تأسيس مجلس التعاون

صورة تجمع أصحاب الجاللة والسمو القادة المؤسسين ،من اليمين:
الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ،الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة،
السلطان قابوس بن سعيد ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،الشيخ خليفة
بن حمد آل ثاني ،الشيخ جابر األحمد الصباح ،رحمهم الله جميعاً .

انطالقا من الروح االخوية القائمة بين هذه الدول
وشعوبهـا واستكماال للجهود التي بدأها قادتها في البحث
عن صيغة مثلى تضم دولهم وتتيح لها التعاون والتنسيق،
وإيماناً منهم بأهمية التعاون بين هذه الدول واستجـابة
لرغبات وطموحات شعوبهم في مزيد من التعاون والعمل
من اجل مستقبل افضل ،وبناء على ما تم في اجتماعات
وزراء خارجيتهم في كل من الرياض بتاريخ1981/2/4م
ومسقط بتاريخ 1981/1/6م ،اتفق اصحاب الجاللة والسمو
قادة دول المجلس فيما بينهم في الدورة األولى التي
عقدت في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
بتاريخ  21رجب  1401هـ الموافق  25مايو 1981م  ،على
انشاء مجلس يضم دولهم يسمى مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،حيث تم التوقيع على النظام األساسي
للمجلس الذى يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول
وتنمية عالقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط،
وتعميق وتوثيق الروابط والصالت القائمة بين شعوبها
في مختلف المجاالت ،وإنشاء المشاريع المشتركة ،ووضع
أنظمة متماثلة في جميع الميادين االقتصادية والثقافية
واالعالمية واالجتماعية والتشريعية.

تأسيس مجلس التعاون
 25مايو 1981م

مراسم توقيع اتفاقية تأسيس مجلس
التعاون لدول الخليج العربية من خالل وزراء
خارجية دول المجلس في مدينة أبو ظبي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

صورة تجمع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
مع الملك خالد بن عبد العزيز والشيخ راشد
بن سعيد آل مكتوم ،رحمهم الله جميعاً خالل
الدورة األولى للمجلس األعلى في أبو ظبي.

 25مايو 1981م

الدورة األولى للمجلس األعلى
في إمارة أبو ظبي.

 25مايو 1981م

تأسيس مجلس التعاون
 25مايو 1981م

صورة تجمع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ،رحمهم الله
خالل القمة األولى لمجلس التعاون في أبو ظبي.

صورة تجمع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع
السلطان قابوس بن سعيد ،رحمهم الله خالل
القمة األولى لمجلس التعاون في أبو ظبي.

 25مايو 1981م

 25مايو 1981م

من اليمين ،صورة تجمع الشيخ عيسى بن
سلمان آل خليفة ،الشيخ جابر األحمد الصباح،
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،الملك خالد
بن عبد العزيز آل سعود ،رحمهم الله جميعاً ،
خالل القمة األولى في أبو ظبي.

مرحلة ما قبل التأسيس
المنظمات التي أنشأت قبل تأسيس مجلس التعاون
شــهدت مرحلــة مــا قبــل تأســيس مجلــس التعــاون ،قيــام عــدد مــن
المكاتــب والمنظمــات الخليجيــة التــي تشــكلت لمتابعــة أعمــال عــدد
مــن اللجــان الوزاريــة ومجــاالت العمــل المشــتركة فــي مســارات عــدة،
وفقــاً للترتيــب الزمنــي التالــي:

1791م

المكتب الفني لالتصاالت لدول مجلس التعاون

التأسيس :أنشـأ المكتب الفني لالتصاالت عام 1971م في مملكة البحرين تحت مسمى
«اللجنة الدائمة لالتصاالت لمنطقة الخليج العربي» بعضوية دولة االمارات العربية المتحدة
ودولة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ثم انضمت إليها دولة الكويت عام 1980م ،وفي
عام 1983م تم ضم هذه اللجنة إلى األمانة العامة لمجلس التعاون ليصبح المكتب أحد
المكاتب التابعة لمجلس التعاون تحت مسمى «المكتب الفني لالتصاالت لدول مجلس
التعاون» بعضوية جميع دول المجلس الست.

5791م
مكتب التربية العربي لدول الخليج
صور تأسيس جامعة الخليج العربي النواة األولى لعمل مكتب
التربية العربي

وثائق التأسيس :في سبعينيات القرن العشرين ،أخذت
مالمح التعاون بين الدول الخليجية تتبلور بصورة منظمة
أكثر من أي وقت مضى ،حيث عقدت اتفاقيات بينها
شملت قواعد إرساء هذا التعاون ،وانطلقت رحلة تبادل
المعلومات والخبرات ،واستقراء الواقع التعليمي ،وما
يحتاجه من تنمية وتطوير .وقد كان للقيادات التعليمية دور
بارز في ترجمة توجهات القيادة السياسية العليا ،فتمت
اتصاالت بين وزراء التربية والتعليم والمعارف آنذاك ،وتم
االتفاق على لقاء يضع أسس التنسيق والتعاون في ميدان
التعليم لدول المنطقة ،وكانت التوصية ،ثم القرار بإنشاء
مكتب التربية العربي لدول الخليج.

6791م

مجلس الصحة:

يعد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون منظمة خليجية فاعلة في المجال الصحي ،ويعود
تأسيسه إلى عام 1976م وتقتصر عضويته على دول مجلس التعاون إلى جانب اليمن التي
انضمت إليه عام 2003م ،ويعمل المجلس على توطيد العالقات بين الدول األعضاء وتوثيق
التكامل والعمل على تحقيق الرفاهية الصحية لجميع مواطني الدول األعضاء.

8791م

المكتــب التنفيـــذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء
الشئون االجتماعية
تم إنشاء مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار
صادر عن وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول المجلس في المؤتمر التأسيسي الذي عقد
في المنامة في عام 1978م .حيث جاء تأسيس المجلس تعبيرا عن وعي هذه الدول وإدراكها
لطبيعة المرحلة التاريخية الدقيقة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من تحديات تبرز في كافة
قضايا المجتمع وفي مقدمتها القضايا العمالية واالجتماعية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً
بقضايا تنمية ورفاه اإلنسان باعتباره وسيلة وغاية بناء الوطن وازدهاره.

أهداف مجلس التعاون

حدد النظام األساسي لمجلس
التعاون أهداف المجلس فـي

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط
بين الدول االعضاء في جميع الميادين
وصوال إلى وحدتها ,وتوثيق الروابط بين
شعوبها.

وضع أنظمة متماثلة في مختلف
الميادين االقتصادية والمالية ،والتجارية
والجمارك والمواصالت ،وفي الشؤون
التعليمية والثقافية ،واالجتماعية
والصحية ،واإلعالمية والسياحية ،
والتشريعية  ،واإلدارية .

دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في
مجاالت الصناعة والتعدين والزراعة
والثروات المائية والحيوانية.

إنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع
مشتركة ،وتشجيع تعاون القطاع الخاص.

المنظمات والبعثات
والمكاتب التابعة لمجلس التعاون

•بنك الخليج الدولي
•مركز التحكيم التجاري

•المكتب التنفيذي لمجلس
وزراء العمل ومجلس وزراء
الشؤون االجتماعية

•المركز االحصائي

•مكتب شؤون الهيئة
االستشارية للمجلس األعلى
الشبكة الخليجية لضمان
•الجودة في التعليم العالي
مركز الترجمة والتعريب
•واالهتمام باللغة العربية

بعثة مجلس التعاون لدى االتحاد
األوروبي  -بروكسيل

بعثة مجلس التعاون  -فيينا

•جامعة الخليج العربي

•المكتب الفني لالتصاالت

بعثة مجلس التعاون لدى
الجمهورية اليمنبة  -صنعاء

•حزام التعاون
•مركز العمليات البحرية الموحد

بعثة مجلس التعاون لدى مقر
األمم المتحدة  -جنيف

•قوة الواجب البحري ()81

الشرطة الخليجية

•مركز إدارة حاالت الطوارئ
•مركز تدريب الملكية الفكرية

•مؤسسة االنتاج
البرامجي المشترك

•مؤسسة الخليج لالستثمار

•األمانة العامة

•هيئة التقييس

•اتحاد غرف مجلس التعاون

مركز المعلومات
الجنائية لمكافحة
المخدرات

• هيئة االتحاد الجمركي

•مكتب التربية العربي

منظمة الخليج
لالستشارات
الصناعية

• مكتب براءات االختراع

•جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج

• الهيئة القضائية
االقتصادية

• مكتب مكافحة
الممارسات الضارة بالتجارة
الدولية
• مكتب هيئة الشؤون
االقتصادية والتنموية
• القيادة العسكرية
الموحدة

• مركز عمليات الدفاع
الجوي الموحد

األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
اإلدارة العامة للمعلومات والتخطيط 2018

• مكتب حقوق االنسان

•مكتب االتصاالت المؤمنة
•قوة درع الجزيرة

•مجلس الصحة لدول مجلس
التعاون

•هيئة المحاسبة والمراجعة

•المجلس النقدي الخليجي
•هيئة الربط الكهربائي

 - 26األمانة العامة والمكاتب والبعثات التابعة لها

 - 10المنظمات الخليجية تحت مظلة األمانة العامة
 - 6المنظمات الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون

بعثة مجلس التعاون لدى
األمم المتحدة  -نيويورك

أنا الخليجي أرقام وإحصائيات

 230ألف

مواطن خليجي تملكوا عقارات في
غير دولهم من دول المجلس.

يحق لي تملك العقار ألغراض
السكن في جميع الدول األعضاء.

 445ألف

مواطن خليجي يتملكون أسهماً في
 647شركة مساهمة في الدول
األعضاء األخرى برأس مال يبلغ 265
مليار دوالر.
يحق لي تداول وشراء األسهم
وتأسيس الشركات المساهمة
في أي من دول المجلس.
كما يحق لي فتح فروع ألي
شركة أمتلكها في بقية دول
المجلس ،ويعامل الفرع معاملة
الشركات الوطنية.

 27مليون

مواطن خليجي تنقلوا بين الدول
األعضاء في المجلس خالل عام
واحد
أتمتع بحرية التنقل بالبطاقة
الذكية بين دول مجلس التعاون
وأقيم في أي منها دون قيود.

25

مصرفاَ خليجياَ لديها فروع في
دول مجلس التعاون األخرى.

لتسهيل تعامالتي المالية
واالستثمارية والتجارية ،سمحت
قرارات مجلس التعاون للبنوك
الوطنية الخليجية بفتح فروع لها
في جميع الدول األعضاء.

 112ألف

مواطن خليجي صدرت لهم رخص
لمزاولة األنشطة االقتصادية
واالستثمارية والحرف.
ألنني مواطن خليجي ،فإنه يحق
لي مزاولة األنشطة االقتصادية
واالستثمارية والتجارية
والخدمية والحرف في أي
من دول مجلس التعاون.

 185ألف

مواطن خليجي استفادوا من
الخدمات الطبية الحكومية في
الدول األعضاء األخرى خالل
عام واحد.
يحق لي مراجعة أي مستشفى
عام أو مستوصف حكومي
في أي دولة من دول مجلس
التعاون.

 34ألف

طالب وطالبة يدرسون في
المدارس الحكومية في دول
المجلس األخرى.
لتسهيل إقامتي في جميع
الدول األعضاء األخرى فإنه
يحق ألبنائي وبناتي االلتحاق
بالمدارس الحكومية في أي
من دول المجلس.

133مليار دوالر

حجم التجارة البينية لدول مجلس
التعاون

بإقامة االتحاد الجمركي
الخليجي عام  ، 2003أصبحت
المنتجات الوطنية لدول
المجلس والسلع األخرى تنتقل
بين الدول األعضاء دون قيود
جمركية أو غير جمركية.

 29ألف

مواطن خليجي يعملون في
الدول األعضاء األخرى.

في حال التحاقي بالعمل في أي
دولة عضو أخرى ،في القطاعين
الحكومي أو األهلي ،فإنني أتمتع
بالمساواة مع مواطني الدولة
التي أعمل فيها.

 31ألف

مواطن خليجي يستفيدون
من الحماية التأمينية في دول
المجلس األخرى.
أتمتع بمظلة الحماية
التأمينية والتقاعد.

دول مجلس التعاون في المؤشرات الدولية
01

02

المركز األول عالمياً

في احتياطي النفط 496 :مليار
برميل* في انتاج النفط17,3 :
مليون برميل يومياً *

03

المركز الثاني عالمياً

في احتياطي الغاز 42 :ألف مليار
متر مكعب.

09
المركز التاسع عالمياً
في حجم التبادل التجاري:
 986.5مليار دوالر

05

المركز الثالث عالمياً

في انتاج الغاز الطبيعي المسوق:
 396مليار متر مكعب*

10
المركز العاشر عالمياً
بقيمة الواردات450.5 :
مليار دوالر

07

المركز الخامس عالمياً
في حجم الفائض التجاري:
 85.6مليار دوالر

المركز السابع عالمياً

بقيمة الصادرات 536:مليار دوالر

13
المركز الثالث عشر
عالمياً
في الناتج المحلي:
 1.5تريليون دوالر

تصنيف مرتفع جداً

في مؤشرات التنمية البشرية
إصدار 2018

السوق الخليجية المشتركة
حقائق اقتصادية  -لعام 2018

985.8
ملـيـــــــــــار دوالر
إجمالي التجارة
الخارجية

54.7

مليون نسمة
السكان

1.5

ترليون دوالر
إجمالي الناتج
المحلي

27

ألف دوالر
دخل الفرد

قرارات المجلس األعلى الصادرة
في مجال الشباب

قرارات المجلس األعلى
الصادرة في مجال الشباب
الرؤية

إنطالقا من مبدأ اإليمان بأهمية الشباب في صناعة
مستقبل األمم والرقي بالمجتمع في كافة مجاالته،
أولى أصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس
حفظهم الله ورعاهم ،الع ناية الكاملة بقضايا وشؤون
الشباب حيث تضمنت دورات المجلس األعلى المتتالية
مجموعة من القرارات والتوجيهات السامية ذات
العالقة بالشباب منها:

الرسالة

شباب متمكن يساهم
بفاعلية وإيجابية في تنمية
المجتمع

تطوير بيئة تضمن استثمار
الطاقات والمواهب الشبابية
وتسهم في نشر الثقافة
الرياضية وتنمية المجتمع وتعزز
التكامل والتنسيق بجودة وتميز

القيم

الوالء واالنتماء

المشاركة

الشفافية

التمكين

االبتكار

استراتيجية لجنة وزراء الشباب
والرياضة بدول مجلس التعاون

في إطار سعي األمانة العامة مع الدول األعضاء ،نحو تأسيس
برامج وأنشطة شبابية تقوم على أسس وخطط مدروسة،
فقد تم اعتماد اإلطار العام للخطة االستراتيجية للجنة وزراء
الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون (2019م – 2023م)
وعدد من
ٍ
والتي تضمنت مجموعة من األهداف االستراتيجية
المبادرات لتحقيق تلك األهداف اإلستراتيجية

وقد تشكل لتنفيذ استراتيجية لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول
مجلس التعاون عدداً من اللجان والفرق ومنهم:

لجنة بيوت الشباب

لجنة الرياضة للجميع

اللجنة اإلعالمية

لجنة إعادة القادة

األنشطة والفعاليات
الشبابية التي نفذتها
األمانة العامة
لمجلس التعاون

مؤتمر نمو وارتقاء
إنطالقاً من مبدأ اإليمان بأهمية الشباب في
صناعة مستقبل األمم والرقي بالمجتمع في
كافة مجاالته ،صدر التوجيه السامي من أصحاب
الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية في الدورة الثالثة والثالثين
المنعقدة في مملكة البحرين عام  2012للميالد
بضرورة اإلهتمام بالشباب وصقل مواهبهم
وتنمية قدراتهم  ،وبموجب هذا التوجيه السامي
تم عقد مؤتمر ( نمو و ارتقاء ) في الحادي
والعشرين من شهر نوفمبر 2013م الذي شكل
اإلنطالقة الحقيقية للوقوف على تطلعات
شباب دول المجلس  ،ناقـش خالله الشباب ستة
محاور رئيسية:

مجلس التعاون
وطموحات الشباب

الصحة والرياضة
وصناعة الترفيه

بناء المجتمع
والمبادرات
الشبابية

األمن في عيون
الشباب

سياسات التعليم
والتدريب واالبتكار

التوظيف
وبناء المهارات

األنشطة والفعاليات
الشبابية التي نفذتها
األمانة العامة
لمجلس التعاون
في عام  2013م .قرر المجلس األعلى في
دورته الرابعة والثالثين باستمرار األمانة العامة
وبشكل دائم في تنظيم مؤتمرات وورش عمل
دورية تتناول إهتمامات الشباب وتطلعاتهم،
وهو ما تحقق بالفعل ،حيث نفذت األمانة
العامة  6ورش شبابية بواقع ورشة عمل في كل
دولة ،شارك فيها نحو  2500شاب وشابة من
أبناء وبنات دول المجلس ،ناقشت عدة مواضيع،
وخرجت بـ  280توصيـة جميعها كانت بصياغة
واقتراح من الشباب المشاركين في ورش العمل.

ورش العمل الشبابية
ورشة عمل

فرص العمل والتوظيف وبناء
المهارات وريادة األعمال

ورشة عمل

بناء المجتمع والمبادرات الشبابية
المنامة ,مملكة البحرين ـ أغسطس  2014 .م

ورشة عمل

سياسات التعليم والتدريب واالبتكار
الدوحــة ,دولــة قطــر ـ إبريــل  2015 .م

مسقط ,سلطنة عمان ـ مايو  2014 .م
ناقشت الورشة المواضيع التالية

ناقشت الورشة المواضيع التالية

• محور بناء المهارات

• تطوير مهارات الشباب

• محور فرص العمل والتوظيف
• محور ريادة االعمال

ناقشت الورشة المواضيع التالية

• المشاركة في التنمية المجتمعية

• محور التعليم

• تشجيع المبادرات البناءة للشباب

• محور االبتكار

• مجور التدريب

األنشطة والفعاليات
الشبابية التي نفذتها
األمانة العامة
لمجلس التعاون
في عام  2013م .قرر المجلس األعلى في
دورته الرابعة والثالثين باستمرار األمانة العامة
وبشكل دائم في تنظيم مؤتمرات وورش عمل
دورية تتناول إهتمامات الشباب وتطلعاتهم،
وهو ما تحقق بالفعل ،حيث نفذت األمانة
العامة  6ورش شبابية بواقع ورشة عمل في كل
دولة ،شارك فيها نحو  2500شاب وشابة من
أبناء وبنات دول المجلس ،ناقشت عدة مواضيع،
وخرجت بـ  280توصيـة جميعها كانت بصياغة
واقتراح من الشباب المشاركين في ورش العمل.

ورش العمل الشبابية
ورشة عمل

الصحة والرياضة وصناعة الترفيه

ورشة عمل

ورشة عمل

دبي ,اإلمارات العربية المتحدة ـ أغسطس  2014 .م

مجلس التعاون والمواطنة الخليجية
دولة الكويت ـ سبتمبر  2014 .م

األمن في عيون الشباب

ناقشت الورشة المواضيع التالية

ناقشت الورشة المواضيع التالية

ناقشت الورشة المواضيع التالية

• مجال الرياضة

• العمل في القطاعات الحكومية واألهلية

• العمل في القطاعات

• ممارسة جميع األنشطة االقتصادية
واالستثمارية والخدمية

• ممارسة المهن

• مجال الصحة

• مجال صناعة الترفيه

• التنقل واإلقامة
• ممارسة المهن

• تداول وشراء االسهم وتأسيس الشركات
• االستفادة من الخدمات التعليمية
والصحية واالجتماعية

• التوعية االعالمية بقرارات العمل المشترك

الخبر ,المملكة العربية السعـودية ـ نوفمبر  2016 .م

• التنقل واإلقامة

الحكومية واألهلية

من أقوال قادة دول
مجلس التعاون في الشباب

”

”

إن اهتمامنا بالشباب البد أن تكون
َّ
له المكانة األولى فهؤالء الشباب
هم الجند وهم الموظفون وهم
أمل المستقبل

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه

صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة
حفظه الله

”

إننا نتطلع من شبابنا أن يكون
لهم دور وإسهامات عالمية؛

”

لتحقيق السالم والتعايش والتنمية
المستدامة ،وقد أطلقنا جائزة الملك حمد
لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،داعين من خاللها المؤسسات
والمنظمات والقطاعات الحكومية
واألهلية والخاصة واألفراد ليكون لهم دور
في تمكين الشباب لتحقيق هذه األهداف

”

”

الشباب هم الثروة الحقيقية
في كل أمة ،فهم األغلبية
عدداً  ،والطاقة الناشطة
المتجددة دوماً  ،التي تمثل
عصب التنمية وذخيرتها ،في
عالم يشتد وطيس التنافس
بين األمم لبناء حضارتها على
اقتصاد المعرفة

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله

جاللة السلطان هيثم بن
طارق آل سعيد حفظه الله

”

إن الشباب هم ثروة األمم
َّ
وموردها الذي ال ينضب،
وسواعدها التي تبني ،هم
حاضر األمة ومستقبلها،
وسوف نحرص على االستماع
وتلمس احتياجاتهم
لهم
ُّ
واهتماماتهم وتطلعاتهم،
وال شك أنها ستجد العناية
التي تستحقها

”

”

”

أبنائي وبناتي ،أوصيكم بالعمل
على االستمرار
المساهمة في مسيرة بناء الوطن ،وأن
تكونوا في طليعة هذه المسيرة ،وذلك
ببذل المزيد من الجهد والعطاء وتسخير
طاقاتكم اإلبداعية ،وأن تحافظوا على
وحدة وطنكم ،وأن تكونوا السد المنيع
أمام من يحاول أن يفرق بيننا

صاحب السمو الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح،
رحمه الله
ُ

