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3  االمانة العامة ملراكز الوثائق لدول اخلليج

تأسيس األمانة

تاأ�س�ست الأمانة العامة عام 1396هـ/1976م وقد 
راأ�ض اأمانتها عند تاأ�سي�سها الدكتور م�سطفى النجار 
رئي�ض مركز الدرا�سات والوثائق بالب�رصة حتى عام 
البحرين  مملكة  اإلى  الأمانة  انتقلت  حينما  1985م 
اآل  خالد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  معايل  اأمانتها  فتولى 
الإ�سالمية  ال�سوؤون  الوزراء وزير  نائب رئي�ض  خليفة 
مبملكة  الإ�سالمية  لل�سوؤون  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض 
وتولى  الريا�ض  اإلى  الأمانة  انتقلت  ثم  البحرين 
ال�سماري  عبداهلل  بن  فهد  الدكتور  معايل  اأمانتها 
الأمني العام لدارة امللك عبدالعزيز باململكة العربية 

ال�سعودية عام 2005م. 

بن  فهد  الدكتور  العام  الأمني  من  لكل  التجديد  ومت 
بهاء  الأ�ستاذ  العام  الأمني  ونائب  ال�سماري،  عبداهلل 
ح�سب  التالية  للدورة  )الكويت(  الإبراهيم  عبدالقادر 
ما ورد يف املادة الرابعة ع�رصة من النظام الأ�سا�سي 
والع�رصين  اخلام�سة  الدورة  يف  وذلك  العامة  لالأمانة 
الإمارات  بدولة  ُعقد  الذي  العامة  الأمانة  لجتماع 

العربية املتحدة عام 2009م.
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البحث  باأن�سطة  النهو�ض  اإلى  العامة  الأمانة  تهدف 
يخدم  مبا  جمالته  بجميع  والوثائقي  التاريخي 
التنمية ملنطقة اخلليج العربي واجلزيرة العربية ومبا 

يحقق التكامل العربي اخلليجي.
على  اأهدافها  حتقيق  �سبيل  يف  العامة  الأمانة  وتقوم 

وجه اخل�سو�ض مبا ياأتي:
بق�سايا  عالقة  له  ما  بكل  والوعي  املعرفة  تطوير   •

اخلليج العربي واجلزيرة العربية.
التاريخية  والدرا�سات  البحوث  بن�رص  العناية   •
والوثائقية اخلا�سة باخلليج العربي واجلزيرة العربية.

وتقدمي  امل�سرتكة،  والدرا�سات  البحوث  عمل  • تن�سيق 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  وامل�سورة  اخلربة 

العربية، وذلك بناًء على طلب اأي من هذه الدول.
• تنظيم اللقاءات واملوؤمترات والندوات واملحا�رصات 

التاريخية والوثائقية اخلا�سة مبنطقة الخت�سا�ض.
العامة  الأمانة  اأع�ساء  بني  التعاون  اأوا�رص  • توطيد 
الأهداف  ذات  والأجنبية  العربية  العلمية  والهيئات 

امل�سرتكة.
• تبادل املعلومات التاريخية والوثائقية بني اأع�ساء 
الأمانة العامة واملراكز والهيئات واملوؤ�س�سات العربية 

الأخرى واملوؤ�س�سات الدولية املماثلة.
على  وحفزهم  املتخ�س�سني  الباحثني  ت�سجيع   •
العربي  اخلليج  يف  التاريخية  الدرا�سات  يف  التعمق 
الأمانة  تقرها  التي  للخطة  وفقًا  العربية  واجلزيرة 

العامة.
• جمع الوثائق التاريخية واملخطوطات واملعلومات 

عن منطقة اخلليج العربي واجلزيرة العربية.
التي  التاريخية  الكتب والدرا�سات والبحوث  • ترجمة 
مراكز  من�سورات  ترجمة  اإلى  اإ�سافة  املنطقة  تهم 

الأع�ساء يف الأمانة العامة اإلى اللغات الأجنبية.

األهداف
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إنجازات األمانة 
العامة

دول  يف  والدرا�سات  الوثائق  ملراكز  العامة  الأمانة 
علمية  رابطة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض 
بتوثيق  املهتمة  والدور  والهيئات  املراكز  ت�سم 
التاريخ، وحفظ م�سادره، وتلك املعنية بتحفيز احلركة 
الأع�ساء  الدول  يف  املجال  هذا  يف  العلمية  البحثية 
يف جمل�ض التعاون اخلليجي، وهي تعمل  حتت مظلة 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية وتت�سق مع نظامه 
املنطقة  داخل  من  دعوة �سيوف  ولها حق  الأ�سا�سي، 
تاريخه  حتى  و�سلت  التي  لجتماعاتها  وخارجها 
)27( اجتماعًا، وحققت خالل اأربع وثالثني �سنة عدداً 
تعاوين  �سياق  بناء  �سبيل  يف  املهمة  الإجنازات  من 
الأع�ساء وخدمة  الدول  والباحثات يف  الباحثني  بني 
تلك  اأهم  ومن  املنطقة،  خارج  من  املهتمني  الآخرين 

الإجنازات:
الأمانة  عليه  وافقت  الذي  ال�سنوي  الكتاب  اإ�سدار   -
جمل�ض  بدول  والدرا�سات  الوثائق  ملراكز  العامة 
التعاون لدول اخلليج العربية )الأمانة العامة للمراكز 

العربي  اخلليج  بدرا�سات  املهتمة  العلمية  والهيئات 
الذي  الرابع  اجتماعها  يف  �سابقًا(  العربية  واجلزيرة 
عقد يف اأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة عام 
نفقات  حتمل  اأعداد  ثالثة  منه  �سدرت  وقد  1979م، 
طباعتها على التوايل: الكتاب ال�سنوي الأول على نفقة 
دارة امللك عبدالعزيز و�سدر عام 1401هـ/1981م، 
والكتاب ال�سنوي الثاين على نفقة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر ال�سابق و�سدر 
الثالث  ال�سنوي  والكتاب  هـ،  1402هـ/1982م  عام 
البحرين  مبملكة  التاريخية  الوثائق  مركز  نفقة  على 

و�سدر عام 1403هـ /1983م .
حمكمة  علمية  بحوثًا  عدد  كل  يف  الكتاب  وي�سم 
من  العربية  واجلزيرة  اخلليج  منطقة  بتاريخ  تتعلق 
حركة  يخدم  مبا  العامة  الأمانة  يف  ع�سو  مركز  كل 
املراكز  بني  امل�شرتك  العلمي  والن�شاط  العلمي  البحث 
بالأمانة  اخلا�سة  الكبرية  الأن�سطة  وبع�ض  الأع�ساء، 

العامة واجتماعاتها.
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العلمية  والزيارات  واخلربات  املعلومات  تبادل   -
والعملية والإهداءات املتخ�س�سة بني املراكز الأع�ساء 
الباحثني  يخدم  مبا  وال�سهولة  ال�رصعة  يحقق  ب�سكل 

والباحثات يف الدول الأع�ساء.
من  عدد  باإقامة  العلمي  الرتابط  من  حالة  �سناعة   -
املعار�ض والندوات والتعريف والتقريب بني الباحثني 
م�ستمر  توا�سل  يف  وربطهم  املنطقة،  يف  والباحثات 

يحفز على مزيد من التن�سيق والتعاون.
املختلفة  التاريخية  للم�سادر  امل�ستمر  التك�سيف   -
رو�سيا  دول  ويف  املحلية  العربية  اخلليج  منطقة  عن 
وغريها  والهند،  وفرن�سا،  وبريطانيا،  واأمريكا، 
وت�سويرها، ثم توطينها لدى الأمانة العامة؛ لتهيئتها، 
واإتاحتها حلركة البحث العلمي التاريخي عن املنطقة.

يكون  اخلليجي  البيت  متحف  اإن�ساء  على  املوافقة   -
متحفًا دائمًا لتاريخ دول املنطقة وتراثها.

الوثائق  حلماية  موحد  نظام  اإ�سدار  على  العمل   -
التاريخية من التدلي�ض والتزوير يف دول اخلليج العربية.

العامة  الأمانة  بني  ما  اجلديد  النظام  يدر�ض  حيث 
هذا  ويعد  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  وجمل�ض 
النظام اأحد اأهم اإجنازات الأمانة العامة اإذا ما حتقق، 
واإحدى اخلطوات املهمة للوحدة اخلليجية )الوثائقية (.

- اأن�ساأت الأمانة العامة موقعًا اإلكرتونيًا 
2008م  عام  منذ   )www.sgcds.org.sa(
العلمي يف املنطقة  بالو�سط  ال�رصيع  الت�سال  ليواكب 
املهتمني  وبني  بينها  رابطًا  وليكون  وخارجها، 

واملخت�سني وللتعريف باأهدافها واأن�سطتها املختلفة.
)وثائق  ا�سم  حتت  تعريفية  اإعالمية  ن�رصة  اإ�سدار  ــ 
وتعنى  اأعداد،  ت�سعة  الآن  حتى  منها  �سدر  اخلليج( 
بتوثيق اجتماعات الأمانة العامة وقراراتها واأن�سطتها 

ون�رص اأن�سطة املراكز الأع�ساء.
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ا�سم  حتت  متخ�س�سة  جملة  اإ�سدار  على  املوافقة  ــ 
الوثائق  بن�رص  تهتم  اخلليجية(  الوثائقية  )املجلة 
العربية،  اخلليج  منطقة  بتاريخ  املتعلقة  التاريخية 
وترجمات للوثائق الأجنبية ذات العالقة، واإتاحة هذه 

امل�سادر للدرا�سات التحليلية وال�ستقرائية.
تاريخ  عن  وكبري  �سامل  كتاب  اإ�سدار  على  املوافقة  ـ 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي تتجاوز �سفحاته 700 

�سفحة يخ�س�ض لكل دولة خليجية مائتا �سفحة.

 الندوات المشتركة :

العلمية  الندوات  من  عدداً  العامة  الأمانة  عقدت 
امل�سرتكة مع عدد من املراكز يف الدول خارج الإطار 
اخلليجي التي يعرف اأنها متتلك اأر�سيفات حتوي وثائق 

تاريخية عن تاريخ اجلزيرة العربية ومنطقة اخلليج:
العام  من  اأغ�سط�ض  �سهر  يف  العامة  الأمانة  عقدت   -
1987م ندوة بعنوان )تاريخ اخلليج واجلزيرة العربية 
من خالل الوثائق الربتغالية( براأ�ض اخليمة. �سارك فيها 
عدد من الباحثني من دول املراكز الأع�ساء وا�ستجلت 
امل�سادر التاريخية الربتغالية التي ميكن الإفادة منها 

يف خدمة تاريخ اخلليج واجلزيرة العربية.
ندوة  1990م  مار�ض  يف  العامة  الأمانة  عقدت   -
حتت عنوان )العالقات التاريخية بني اخلليج والقارة 
عدد  الندوة  وح�رص  اخليمة،  براأ�ض  وذلك  الهندية( 
بجمع  الهتمام  فيها  وتقرر  الهنود  املوؤرخني  من 
الأر�سيفات  يف  الوثائق  وفهر�ستها  وت�سويرها 

الهندية ب�سورة خا�سة.
التعاون  دائرة  ويف  الرو�سية  الوثائق  جانب  يف  1ـ 
امل�سرتك بني جامعة �سانت بطر�سربج والأمانة العامة 
الوثائق  مركز  خالل  من  العامة  الأمانة  اأ�سدرت  فقد 

التاريخية مبملكة البحرين كتابًا بعنوان )ك�ساف الوثائق 
الرو�سية(، وكان من اإعداد الدكتور علي اأباح�سني مدير 
لالأمانة  العام  الأمني  نائب  التاريخية  الوثائق  مركز 
العامة اآنذاك والدكتور غينادي كوريات�سكني والدكتورة 

يافعة يو�سف جميل من اجلامعة.
2ـ الندوة العلمية الأولى عن اجلزيرة العربية واخلليج 
بالقرنني  املخت�سة  الفرن�سية  الوثائق  يف  العربي 
امليالديني �سمن م�رصوع  والثامن ع�رص  ال�سابع ع�رص 
علمي تنفذه الأمانة العامة حتت عنوان )ر�سد امل�سادر 
العربية  اجلزيرة  �سبه  بتاريخ  املتعلقة  الفرن�سية 
واخلليج العربي وتوثيقهما من القرن ال�سابع ع�رص اإلى 
الأمانة  بني  بالتعاون  امليالديني(،  الع�رصين  القرن 
العامة وجامعة ال�سوربون بباري�ض واأبو ظبي، واأقيمت 
ال�سعودية  العربية  باململكة  عبدالعزيز  امللك  بدارة 
من  باحثني  مب�ساركة  /2010م  1431هـ  عام 
ال�سعودية وفرن�سا وم�رص والإمارات  العربية  اململكة 
العربية املتحدة وتون�ض واملغرب، حيث قدمت اأوراق 
من  الفرن�سية  الوثائق  يف  ورد  ما  اأهم  بحثت  عمل 
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معلومات عن اجلزيرة العربية وخ�سو�سًا يف رحالت 
بقي  الذي  امل�رصوع  الفرن�سيني، ويهدف  امل�ست�رصقني 
منطقة  يف  نوعه  من  الأول  ويعد  ندوتان  لإكماله 
اإلى  الفرن�سية،  بامل�سادر  لالهتمام  العربي  اخلليج 
درا�سة  جمال  يف  والنوعية  الكمية  الإ�سافة  حتقيق 

واإلى  العربي،  واخلليج  العربية  اجلزيرة  �سبه  وثائق 
تاريخية  م�سادر  من  والباحثني  املوؤرخني  متكني 
ببحوث  اخلليجية  املكتبة  واإثراء  جديدة،  ووثائقية 
بالوثائق  والتعريف  جديدة،  منهجية  ذات  وموؤلفات 
التاريخية  املعرفة  حقل  تخدم  التي  الفرن�سية 
عن  فرن�سية  وثائقية  جمموعات  ون�رص  اخلليجية، 

املنطقة مع التعليق والتحليل والدرا�سة.

اللقاءات العلمية :

دورة  كل  يف  الأر�سيفات  مديري  اأحد  مع  لقاء  عقد 
ت�سورات  وو�سع  املعلومات  لتبادل  العامة  لالأمانة 
الأمانة  بني  تعاون  �سيغة  لإيجاد  وعلمية  عملية 
الأر�سيفات  تلك  اإمكانات  على  والتعرف  العامة 
بتاريخ  يتعلق  فيما  الوثائقية  م�سادرها  وم�سح 
الإطار  هذا  يف  ومت  اخلليج،  ومنطقة  العربية  اجلزيرة 
عقد جل�سات مفتوحة مع عدد من امل�سوؤولني يف تلك 

الأر�سيفات ومن هوؤلء:
القومية  والوثائق  الكتب  لدار  العامة  الهيئة  رئي�ض 
بجمهوية م�رص العربية الأ�ستاذ الدكتور حممد �سابر 
التي  والع�رصين  اخلام�سة  الدورة  يف  وذلك  عرب، 
بدولة  العني  مبدينة  /2009م  1430هـ  عام  عقدت 
الإمارات العربية املتحدة ، وكان من نتائجها ا�ستعداد 
الرتميم  العامة يف جمال  الأمانة  للتعاون مع  الهيئة 
والرقمنة، وتكليف اأحد الباحثني لت�سوير الوثائق ذات 
العالقة بتاريخ اجلزيرة العربية ودول اخلليج وتزويد 
الأع�ساء ب�سورة منها، واملوافقة على توقيع  املراكز 
اتفاقية تعاون بني الأمانة العامة ودار الكتب القومية 

يف م�رص.
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الدكتور  بنيودلهي  الهندي  الأر�سيف  مدير  نائب 
�ساجناي جارج، وذلك يف الدورة ال�ساد�سة والع�رصين 
اليمنية  باجلمهورية  �سنعاء  مدينة  يف  عقدت  التي 
عام 1431هـ /2010م  برعاية الأ�ستاذ على الأن�سي 
اجلل�سة  خالل  عر�ض  اجلمهورية،  رئا�سة  مكتب  مدير 
فيلمًا وثائقيًا عن الأر�سيف الوطني الهندي ا�ستعر�ض 

بامل�سادر  العناية  يف  وجتربته  الأر�سيف  اإمكانات 
التي  وال�سجالت  الكتب  واأهم  وفهر�ستها،  التاريخية 
املراكز  ممثلي  مع  النقا�ض  حلقة  وبعد  يحتويها، 
ا�ستعداد  الهندي  الأر�سيف  مدير  نائب  اأكد  الأع�ساء 
تبادل  يف  العامة  الأمانة  مع  للتعاون  الأر�سيف 
وتاأمني  متخ�س�سة  تدريبية  دورات  وتقدمي  اخلربات 

اللقاء  نهاية  الأع�ساء، ويف  للمراكز  الأر�سيفية  املواد 
املفتوح متت املوافقة على توقيع اتفاقية تعاون بني 

الأمانة العامة والأر�سيف الهندي.
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العني بدولة الإمارات العربية املتحدة العام املا�سي 
املفتوحة  اجلل�سة  خالل  مت  حيث  1433هـ/2012م 
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جمل�ض التعاون، مت خالل اجلل�سة موافقة الأع�ساء على 
والأر�سيف  العامة  الأمانة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 

الوطني الفرن�سي.
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المراكز األعضاء

)ح�سب الرتتيب الأبجدي لدولها(

العني – الإمارات العربية املتحدة.مركز زايد للتراث والتاريخ

اأبو ظبي – الإمارات العربية املتحدة.األرشيف الوطني

دارة الدكتور سلطان القاسمي 
للدراسات الخليجية

ال�سارقة – الإمارات العربية املتحدة.

مركز الدراسات والوثائق
العربية  الإمارات   – اخليمة  راأ�ض 

املتحدة .

مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث

دبي – الإمارات العربية املتحدة.

ال�سارقة - الإمارات العربية املتحدة.مركز الشارقة للوثائق والبحوث

املنامة - مملكة البحرين.مركز عيسى الثقافي
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الريا�ض – اململكة العربية ال�سعودية.دارة الملك عبدالعزيز

هيئة الوثائق والمحفوظات 
الوطنية 

م�سقط - �سلطنة عمان.

المديرية العامة للوثائق 
والمخطوطات

م�سقط – �سلطنة عمان.

قسم الوثائق واألبحاث بالديوان 
األميري

الدوحة – قطر.

مركز دراسات الخليج والجزيرة 
العربية

الكويت  - الكويت.

مركز البحوث والدراسات 
الكويتية

الكويت  - الكويت.

مركز الوثائق التاريخية 
ومكتبات الديوان األميري

الكويت  - الكويت.

�سنعاء – اليمن.المركز الوطني للوثائق
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عقدت مبحافظة الب�رصة بجمهورية العراق يف 10 اأكتوبر 1976م الدورة األولى
عقدت بدولة الكويت يف 30 نوفمرب 1977م الدورة الثانية

عقدت مبدينة �سنعاء باجلمهورية اليمنية يف 31 اأكتوبر 1978م الدورة الثالثة
عقدت مبدينة اأبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة يف 19 نوفمرب 1979م الدورة الرابعة

عقدت مبدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية يف 20 اأبريل 1981م الدورة الخامسة
عقدت مبدينة الدوحة بدولة قطر يف 24 اأبريل 1982م الدورة السادسة

عقدت مبملكة البحرين يف 38 نوفمرب 1983م الدورة السابعة
عقدت مبدينة �سنعاء باجلمهورية اليمنية يف 6 يوليو 1985م الدورة الثامنة

عقدت مبدينة اأبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة يف  18 نوفمرب 1986م الدورة التاسعة
عقدت بدولة الكويت يف 21 نوفمرب 1987م الدورة العاشرة

عقدت باأمارة راأ�ض اخليمة بدولة الإمارات العربية املتحدة يف 19 نوفمرب 1988م الدورة الحادية عشرة
عقدت مبحافظة الب�رصة بجمهورية العراق يف 20 دي�سمرب 1989م الدورة الثانية عشرة

عقدت مبملكة البحرين يف 14 اأبريل 1992م الدورة الثالثة عشرة
عقدت مبدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية يف 24 يناير 1994م الدورة الرابعة عشرة

عقدت مب�سقط بدولة �سلطنة عمان يف 25 مار�ض 1995م الدورة الخامسة عشرة
عقدت بدولة قطر يف  22 دي�سمرب 1997م الدورة السادسة عشرة

عقدت بدولة الكويت يف 24 – 25 مايو 1999م الدورة السابعة عشرة
عقدت مبدينة العني بدولة الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة 19 – 20 فرباير 2001م  الدورة الثامنة عشرة
عقدت مبدينة اأبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة 6 – 7 مار�ض 2002م  الدورة التاسعة عشرة

عقدت مبملكة البحرين يف الفرتة 25 – 26 فرباير 2003م الدورة العشرون
عقدت بالريا�ض باململكة العربية ال�سعودية يف الفرتة 27 – 28 مار�ض 2004م الدورة الحادية والعشرون

عقدت مب�سقط ب�سلطنة عمان يف الفرتة 27 – 28 �سبتمرب 2005م الدورة الثانية والعشرون
عقدت بدولة قطر يف الفرتة 10 – 11 اأبريل 2007م الدورة الثالثة والعشرون

عقدت بدولة الكويت يف الفرتة من 13 – 15 مايو 2008م الدورة الرابعة والعشرون
عقدت بدولة الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة من 22 – 24 مايو 2009م الدورة الخامسة والعشرون

عقدت باجلمهورية اليمنية يف الفرتة من 29 �سبتمرب – 1 اأكتوبر 2010م  الدورة السادسة والعشرون
عقدت بدولة الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة من 7 – 8 نوفمرب 2012م الدورة السابعة والعشرون

دولة  يف  عام  كل  العتيادية  دوراتها  الأمانة  تعقد 
هذه  جاءت  وقد  املكاين  الرتتيب  خالل  من  خليجية 

الدورات كما ياأتي:

االجتماعات السنوية 
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Session 1 Basra, Iraq - October 10, 1976
Session 2 Kuwait - November 30, 1977
Session 3 Sanaa, Yemen  - 31 October, 1978
Session 4 Abu Dhabi, UAE - 19 November, 1979
Session 5 Riyadh, KSA - 20 April, 1981
Session 6 Doha, Qatar - 24 April, 1982
Session 7 Manama, Bahrain - 38 November, 1983
Session 8 Sanaa, Yemen  - 6 July, 1985
Session 9 Abu Dhabi, UAE - 18 November, 1986
Session 10 Kuwait - 21 November, 1987
Session 11 Ras Al-Khaimah, UAE  - 19 November, 1988
Session 12 Basra, Iraq - 20 December, 1989
Session 13 Manama, Bahrain - 14 April, 1992
Session 14 Riyadh, KSA - 24 January, 1994
Session 15 Masqat, Oman - 25 March, 1995
Session 16 Doha, Qatar - 22 December, 1997
Session 17 Kuwait - 24-25 May, 1999
Session 18 Al-Ain, UAE - 19-20 February, 2001
Session 19 Abu Dhabi, UAE - 6-7 March, 2002
Session 20 Manama, Bahrain - 25-26 February, 2003
Session 21 Riyadh, KSA - 27-28 March, 2004
Session 22 Masqat, Oman - 27-28 September, 2005
Session 23 Doha, Qatar - 10-11 April, 2007
Session 24 Kuwait - 13-15 May, 2008
Session 25 UAE - 22-24 May, 2009
Session 26 Yemen - 29 Sep – 1 Oct, 2010                    
Session 27 UAE - 7-8 November 2012
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The Secretariat General holds its 
annual ordinary sessions in a GCC 
State in order of location. These venues 
were as follows:

Annual meetings
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Riyadh, KSAKing Abdul Aziz Foundation

Masqat, OmanNational Documents and 
Archives

Masqat, OmanGeneral Directorate of 
Documents and Manuscripts

Doha, QatarEmir Court Department of 
Documents and Research

Kuwait, KuwaitCenter for Gulf and Arabian 
Peninsula Studies

Kuwait, KuwaitCenter for Research and Studies 
of Kuwait

Kuwait, KuwaitCenter for Historical Documents 
and the Emir Court Libraries

Sanaa, YemenNational Document Center 
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Member Centers 

(in alphabetical order)

Al-Ain, UAEZayed Center for Heritage and 
History 

Abu Dhabi, UAENational Archives

Sharjah, UAEDr. Sultan Al-Qasimi Foundation 
for Gulf Studies

Ras Al-Khaimah, UAECenter for Studies and 
Documents

Dubai, UAEJum’a Al-Majed Center for 
Culture and Heritage

Sharjah, UAESharjah Center for Documents 
and Research

Manama,  BahrainEissa Cultural Center
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that the SGCDS held in Sana’a, the 
Republic of Yemen, in 2010 under the 
auspices of Ali Al-Ansi Director of the 
Office of the President.   
• Mr. Evin Pascal, the deputy director 
of the French National Archives. The 
meeting took place during the 27th 
session held in Al-Ain, UAE in 2012. 
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Archives outreach:
The SGCDS arranged a special program 
which includes a special meeting with 
the directors of international archives 
in order to build relations between 
the GCC centers and archives and 
their counter parts internationally.   In 
this connection open cessions have 
been held with many officials of these 
archives including:

• Dr. Mohammad Sabber Arab – Director 
General of Egypt’s National Library and 
Archives (ENLA). The meeting with Dr. 
Arab was held in Al-Ain, UAE during the 
25th annual cession (2009). Dr. Arab 
expressed the readiness of ENLA to 
cooperate with the SGCDS in the fields 
of restoration and cataloguing. 
• Dr. Sanjay Jaraj, the deputy director 
of the National Archives of India, New 
Delhi (NAI). The meeting with Dr. Jaraj 
took place during the 26th session 

8



the GCC so that it can help fend off 
altered documents and exert joint 
efforts aimed at developing an interest 
in Gulf historical sources. The SGCDS 
is credited with this pioneering and 
important call to support academic 
research movement, filter out forged 
historical sources and exchange 
information and sources among 
member states. This is compatible 
with the requirements of present day 
research and with the common history 
of the member centers with common 
knowledge and cultural background 
and Islamic Arab identity. 
In August, 1987, the SGCDS held a 
symposium titled “History of the Gulf 
and Arabian Peninsula in Portuguese 
Documents”. The symposium, 
which was held in Ras Al-Khaimah, 
was attended by many Gulf States 
researchers who surveyed Portuguese 
historical sources that can be utilized 
in studying the history of the Gulf and 
Arabian Peninsula.
In March 1990, the SGCDS held 
a symposium titled “The Historical 
Relations between the Gulf and the 
Indian Subcontinent”. The symposium, 
which was held in Ras Al-Khaimah and 
attended by many Indian historians, 
decided to collect, photocopy and 
catalogue the documents kept at the 
National Archives India (NAI).
The SGCDS held numerous joint 

symposia with non-GCC States centers 
in possession of historical documents 
on the Gulf and Arabian Peninsula.  
In cooperation with Saint Petersburg 
University, the SGCDS published a 
book through the Historical Documents 
Center in the Kingdom of Bahrain 
titled “Catalogue of the Russian 
Documents”.  Moreover, in cooperation 
with the Sorbonne and Abu Dhabi, the 
SGCDS held the first forum within the 
project “Observing and Documenting 
17th-18th Century French Sources 
of the History of the Gulf and Arabian 
Peninsula.”  The symposium was held 
in 2010 at King Abdul Aziz Foundation 
in Riyadh with participants from Saudi 
Arabia, France, Egypt, UAE, Tunisia, 
and Morocco.  
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of the Gulf House as a permanent 
museum of the Gulf States history and 
heritage.
• Launching the unified system for 
the protection of historical documents 
against alteration and forgery in the 
GCC States.  
• Launching an SGCDS website (www.
sgcds.org.sa) as of 2008 to maintain 
rapid communication with academic 
institutions within and without the region. 
It also links the SGCDS with researchers 
and specialists and explains its various 
objectives and activities.
• The publication of an information 
bulletin titled “Gulf Documents”; nine 
issues have been published so far.  The 
bulletin records the meetings, news, 
and activities of the SGCDS as well as 
those of the member centers. 
• Approval of the issuance of “Gulf 
Documentary Journal,” which is a 
specialized and referred  journal that 
publishes historical documents and 
translations about the Gulf region and 
makes these sources available for 
analysis and induction. 
• Approval of the publication of a 700 
page comprehensive book about the 
history of the GCC States. 
  
The unified system of handling 
historical documents:
The SGCDS has called for a unified 
Gulf system under the umbrella of 
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Accomplishments

The SGCDS is a coordinating body 
comprising centers, associations 
and documentation and research 
departments in the GCC States. 
Under its Basic System, the SGCDS 
is encouraged to invite guests from 
within and without the region to attend 
its meetings. In a span of 34 years, 
the SGCDS has been credited with a 
plethora of important accomplishments 
aimed at establishing cooperation 
among the GCC States researchers and 
aiding interested scholars from outside. 
These accomplishments include:
• The publication of an SGCDS annual 
book.  Three editions have already 
been published (1981, 1982,1983).  
Each edition contains refereed articles 
dealing with the history of the Gulf and 

Arabian Peninsula. The book serves 
joint academic research and helps 
carry out sizeable SGCDS projects.
• The rapid and smooth exchange of 
information, expertise and academic 
and field visits that help SGCDS 
researchers.
• The creation of academic cohesion 
through exhibitions and forums that 
promote coordination and cooperation.
• Continued search for historical 
sources on the Arabian Gulf region 
locally, or in the archives of Russia, 
the US, Britain, France, India, etc. This 
involves photocopying the materials, 
lodging them with the SGCDS to 
make them available for academic and 
historical researchers. 
• Approval of establishing the Museum 
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The Secretariat General for Centers of 
Documents and Studies of GCC States 
aims to achieve complementation in the 
Arabian Gulf and Arabian Peninsula and to 
conduct relative documentation research. 
To achieve these goals, the SGCDS 
seeks to
• Develop knowledge and awareness of 
issues relative to the Gulf and Arabian 
Peninsula
• Publish historical and documentary 
studies of the Gulf and Arabian Peninsula
• Coordinate GCC States joint studies 
and offer them consultation and expertise 
as requested
• Convene meetings, conferences, 
forums and lectures on the Gulf and 
Arabian Peninsula
• Foster relations between the SGCDS 
members and Arab and foreign academic 
bodies  with shared objectives
• Exchange documentary and historical 
information among the SGCDS members 
and comparable international and Arab 
establishments
• Motivate specialists to conduct 
profound historical studies in the Gulf 
and Arabian Peninsula in accordance 
with the SGCDS plan 
• Collect historical documents, 
manuscripts and information pertaining to 
the Arabian Gulf and Arabian Peninsula 
•  Translate relevant historical materials 
and SGCDS publications into foreign 
languages.

Objectives
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Overview

The Secretariat General for Centers of 
Documents and Studies (SGCDS) of 
GCC States was established in 1976 
and Dr. Mustafa Al-Najjar – Chairman 
of the Studies and Documents Center 
(Basra) was named Secretary General. 
In 1985, when the SGCDS was moved to 
Bahrain, HE Sheikh Abdullah ibn Khalid 
Al- Khalifah – Deputy Premier for Islamic 
Affairs, Head of the Supreme Council 
for Islamic affairs in the Kingdom of 
Bahrain – became Secretary General. 
In 2005, the SGCDS was moved to 
Riyadh and Dr. Fahd ibn Abdullah Al-
Semmari – Secretary General of King 
Abdul Aziz Foundation, the Kingdom of 
Saudi Arabia – assumed the position of 
Secretary General.
The  SGCDS convened its 25th session 
in the UAE in 2009, and in accordance 
with article 4 of the SGCDS Basic 
System, both Dr. Al-Semmari – the  
SGCDS Secretary General– and his 
deputy Mr. Baha’ Abdulqadir Al-Ibrahim 
were given new terms. 
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