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غلذث لجىت الشكابت غلى أَذاف الخىمُت اإلاعخذامت للمىظمت بذغىة مً سئِعها احخماغها الشابؼ
الاظخثىائي غً بػذ ًىم ً 28ىاًش  ،2021ورلً جفػُال ألخيام اإلاادة العابػت مً الئدتها الخىظُمُت
ورلً "لخذاسط مىطىع مدذد أو أهثر مً مىطىع راث أَمُت " .وكذ ّ
جم جخصُص الاحخماع لذساظت
الذغىة اإلاىحهت للمىظ مت الػشبُت للمؽاسهت في اإلاىخذي الػشبي خىٌ أَذاف الخىمُت اإلاعخذامت لعىت
 2021التي جىظمه ظىىٍا لجىت ألامم اإلاخدذة الاكخصادًت والاحخماغُت لغشب آظُا ( ؤلاظيىا ) .
وكذ ؼاسن ممثلى ألاحهضة ألاغظاء الخالي رهشَم في الاحخماع:
دولت الكىيذ /ديىان اإلاداظبت
 العيذ /عبذهللا علي الشيخانألاماهت العامت للمىظمت العشبيت لألجهضة العليا للشكابت
 -العيذ/خعاا الذيً اللضز

سئِغ اٌلجىت
ملشس اللجىت

الجمهىسيت الخىوعيت /مدكمت اإلاداظباث
 العيذة /ششيفت كىيذسجمهىسيت العشاق  /ديىان الشكابت اإلااليت الاجدادز
 العيذة /إلاياء فاضل كاظم العيذ/كبغ وعذ سشيذظلطىت عمان/جهاص الشكابت اإلااليت وؤلاداسيت للذولت
 العيذ/مدمذ بً خمذان بً ظعيذ الجابشز العيذة /إبدعاا بيذ ظعيذ الشياميتدولت كطش /ديىان اإلاداظبــت بذولت كطــش
 الشيخ /عبذهللا بً خمذ آل ثاوي2

غظى
غظى
غظى
غظى
غظى
غظى

ديىان المخاظبت بالجمهىسيت اللبىاهيت
 -اللاض ي /عبذ الشضا هاصش

غظى

 -العيذ /عمش الذغيلي

غظى

جمهىسيت مصش العشبية  /الجهاص اإلاشكضز للمداظباث
بجمهىسيت مصش العشبيت
 -العيذ /مدمذ العيذ مدمذ أبى صيذ

غظى

ألاماهت العامت للمىظمت العشبيت لألجهضة العليا للشكابت
 -العيذ/المهجي الحمامي

غظى

ّ
وكذ حػزس خظىس ممثلي دًىان اإلاداظبت باإلاملىت ألاسدهُت الهاؼمُت و ممثل مدىمت الحعاباث
بالجمهىسٍت ؤلاظالمُت اإلاىسٍخاهُت غً الاحخماع .
وكذ افخخذ العُذ  /غبذهللا غلي الؽِخان( ،سئِـغ اٌلجىت) الاحخماع ،خُث سخب بأغظاء اللجىت
وكذم مىطىع الاحخماع خُث ّ
ّ
كذم مؽشوع اجفاكُت الخػاون بين اإلاىظمت و لجىت ألامم اإلاخدذة
الاكخصادًت والاحخماغُت لغشب آظُا ( ؤلاظيىا ) التي صادق غليها اإلاجلغ الخىفُزي في احخماغه 61
وأَذافها والتي ثهذسج في إطاسَا الذغىة للمؽاسهت في الىذوة التي جىظمها َزٍ اللجىت .
وباؼشث اللجىت غلى اثش رلً أغمالها وفم البىىد الىاسدة بجذوٌ ألاغماٌ .
البىذ ألاول :إكشاس مؽشوع حذوٌ ألاغماٌ
اظخػـشض العُذ /خعام الذًً اللضي (ملشس اٌلجىت) مؽــشوع حــذوٌ ألاغمــاٌ ،وفما للخالي:
البىذ ألاول :إكشاس مؽشوع حذوٌ ألاغماٌ
البىذ الثاوي  :مؽاسهت اإلاىظمت في اإلاىخذي اٌ غشبي خىٌ أَذاف الخىمُت اإلاعخذامت في إطاس اإلادىسًٍ :
•دوس ألاحهضة الػلُا للشكابت اإلاالُت واإلاداظبت في مخابػت ومشاحػت وجىفُز خطت ،2030
•الذسوط الشئِعُت اإلاعخفادة والىخائج والخىصُاث مً غملُاث جذكُم الاظخػذاد التي أحشٍذ ختى
آلان،
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المخــشخاث أو
وطلـب العُذ /غبذهللا غلي الش يجان (سئِغ اللجىت ) مً الع ــادة أغظـاء اللجىت جلذًم ك
اٌحػذًـالث التي ًــشوهـها مىاظبت هما اكترح إطافت بىذ ًخػلم بما ٌعخجذ مً أغماٌ ،وكذ ّ
جم طمىه
مخابػت مذي جلذم أغظاء اللجىت في جىفُز اإلاؽاسَؼ اإلايلفين بها .
جم غلى َزا ألاظاط إغادة جيعُم بً ود حذوٌ ألاغماٌ لِؽخمل غلى  3بًود ّ
وكذ ّ
وجم إكشاسٌ مً كبل
أغظاء اللجىت الحاطشًٍ وفلا للخالي:
البىذ ألاول :إكشاس مؽشوع حذوٌ ألاغماٌ
البىذ الثاوي  :مؽاسهت اإلاىظمت في اإلاىخذي الػشبي خىٌ أَذاف الخىمُت اإلاعخذامت في إطاس اإلادىسًٍ

:

•دوس ألاحهضة الػلُا للشكابت اإلاالُت واإلاداظبت في مخابػت ومشاحػت وجىفُز خطت ،2030
•الذسوط الشئِعُت اإلاعخفادة والىخائج والخىصُاث مً غملُاث جذكُم الاظخػذاد التي أحشٍذ ختى
آلان،
البىذ الثالث :ما ٌعخجذ مً أغماٌ  :مخابػت مذي جلذم أغظاء اللجىت في جىفُز اإلاؽاسَؼ اإلايلفين بها

البىذ الثاوي  :مشاسكت اإلاىظمت في اإلاىخذز العشبي خىل أهذاف الخىميت اإلاعخذامت
ّ
جىلى سئِغ اللجىت الخزهير باالجفاكُت اإلابرمت بين اإلاىظمت الػشبُت ولجىت ألامم اإلاخدذة الاحخماغُت لغشب
آظُا (الاظيىا) والتي صادق غليها اإلاجلغ الخىفُزي للمىظمت خالٌ احخماغه الىاخذ والعخين  .وفي إطاس
جفػُل الا جفاكُت ،وسدث غلى اإلاىظمت مشاظلت مً الاظيىا خىٌ اإلاؽاسهت في اإلاىخذي الػشبي خىٌ
أَذاف الخىمُت اإلاعخذامت اإلاضمؼ غلذٍ خالٌ أًام  29و 30و 31آراس/ماسط  ،2021وٍخػلم مىطىع
اإلاؽاسهت بدوس الاحهضة الػلُا للشكابت في أحىذة ألامم اإلاخدذة .2030
ّ
وجظمىذ اإلاىاطُؼ اإلالترخت للخلذًم في اإلاجاٌ الػىاوًٍ آلاحي رهشَا :
 دوس ألاحهضة الػلُا للشكابت اإلاالُت واإلاداظبت في مخابػت ومشاحػت وجىفُز خطت ،2030
 الذسوط الشئِعُت اإلاعخفادة والىخائج والخىصُاث مً غملُاث مشاحػت حاَضٍت الحيىماث التي
أحشٍذ ختى آلان،
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وكذ اكترح ممثل الجهاص الػماوي أن ًخىلى حهاصٍ جلذًم اإلاىطىع ّ
ألاوٌ اإلاخػلم بذوس ألاحهضة الػلُا للشكابت
اإلاالُت واإلاداظبت في مخابػت ومشاحػت وجىفُز خطت  2030اهطالكا مً الذساظت البدثُت التي جىفل الجهاص
بإهجاصَا خىٌ سكابت ألاحهضة غلى الخلاسٍش الىطىُت الطىعية .
وكذ وافم أعضاء اللجىت على جكليف الجها ص العماوي بإعذاد عشر خىل اإلاىضىع ّو
ألاول اإلاخعلم
بذوس ألاجهضة العليا للشكابت اإلااليت واإلاداظبت في مخابعت ومشاجعت وجىفيز خطت  2030يعشر على
أعضاء اللجىت بالخمشيش في أجل ال يخجاوص

 15فبرايش  2021للمصادكت عليه ليخم جلذيمه خالل

اإلاىخذي العشبي خىل أهذاف الخىميت اإلاعخذامت لعىت .2021
باليعبت إلى اإلاىطىع الثاوي ،أطاف ملشس اللجىت ّ
بأن ألاماهت الػامت طلبذ مً الاظيىا جىطُذ اإلاطلىب
مً اإلاىظمت جلذًمه في َزا الجاهب  ،وكذ أؼاس ممثلى الاظيىا في س ّدَم إلى ّأهه مً ّ
اإلادبز جلذًم ججشبت
أو ثحاسب مً ألاحهضة في جىفُز مهماث جلُُم حاَضٍت الحيىماث إطافت إلى مؽاسهت اإلاىظمت باإلاىخذي.
ّ
رهش ملشس اللجىت ّ
بأن الخطت الػملُت ّللجىت لعىت ّ 2020
جظمىذ طمً أوؽطتها " إغــذاد اإلاىظمــت
هما
لخلشٍــش مىخــذ 1لخلُُــم الجاَضٍــت غلــى معــخىي ألاحهــضة ألاغظــاء ومــذي جىفُــز الخىصُــاث الــىاسدة فيهــا"
(مؽشوع  )1.2.1وكذ ّ
جم خالٌ الاحخماع الثالث للجىت اإلاىػلذ غً بػذ بخاسٍخ  28أهخىبش  2020إغادة
بشمجخه لبذاًت ظىت  ،2021وكذ ّ
جم جيلُف الفشٍم بشئاظت دًىان الشكابت اإلاالُت الاجدادي بجمهىسٍت
الػشاق وغظىٍت ول مً الجهاص المسهضي للمداظباث بجمهىسٍت مصش الػشبُت ومدىمت اإلاداظباث
بالجمهىسٍت الخىوعُت ودًىان اإلاداظبت باإلاملىت ألاسدهُت الهاؼمُت بدىفُز اإلاؽشوع اإلازوىس  .وَى هفغ
اإلاىطىع الثاوي اإلالترح جلذًمه خالٌ اإلاىخذي.
ّ
وجم الخأهُذ خالٌ الىلاؼاث غلى طشوسة الخيامل بين غشوض ألاحهضة

اإلاخػللت بخجاسبها في مشاحػت

حاَضٍت خيىماتها وبين غشض اإلاىظمت خىٌ الذسوط اإلاعخفادة في ما ًخػلم ب

مشاحػت الجاَضٍت في

اإلاىطلت الػشبُت.
وكذ جم الاجفاق على ؤلاظشاع في إعذاد الخلشيش اإلاىخذ خىل الجاهضيت اظدىادا

الى ما جىفش مً

معطياث لذي ألاماهت العامت مً جلاسيش وا لخصاث لخلاسيش ألاجهضة خىل الجاهضيت وكزلك

هخائج

الىيبىاس الزز هظم خالل شهش يىليى  2020بغشر إعذاد العشر خىل اإلاىضىع الثاوي اإلالترح مً
الاظكىا "الذسوط الشئيعيت اإلاعخفادة والىخائج والخىصياث مً عملياث مشاجعت جاهضيت الحكىماث
1

 -ت ّم تغييز عنوان النشاط من "تقاريز موحّدة" إلى "تقزيز موحّد" ليتالءم مع الصبغت التأليفيت لهذا النشاط

5

التي أجشيذ ختى آلان" يخم جلذيمه خالل اإلاىخذي العشبي خىل أهذاف الخىميت اإلاعخذامت لعىت .2021
كما صادكذ على اخخياس ججشبخين أو ثالثت مً بين ألاجهضة التي :
 جشغب في جلذيم عشر في اإلاىخذي وششث جلاسيش مشاجعت جاهضيت خكىماتها جضمىذ أعمالها الشكابيت اكبر عذد مً اإلاداوس التي حشملها عمليت الشكابت على الجاهضيت جابعذ هخائج الخىصياثكما طلب مً الفشيم اإلاكلف بأن ييعم مع ألاماهت العامت طلب البياهاث الالصمت الظخكمال الخلشيش
و أن يلىا بحػمُم الخلشٍش والػشض غلى أغظاء اللجىت في أحل ال ًخجاوص مىفى ؼهش فبراًش  2021إلبذاء
الشأي جمهُذا إلغذاد اليسخت النهائُت منها.
وجىص ي اللجىت اإلاجلغ الخىفيزز باإلاصادكت على هزا الخمش ي في إعذاد عشض ي اإلاىظمت في مىخذي
الاظكىا.

البىذ الثالث :ما يعخجذ مً أعمال
ّ
كذم سئِغ اللجىت ألاوؽطت اإلاذسحت بالخطت الػملُت للجىت لعىت  2020وهزلً التي ّ
جم جأحُل جىفُزَا
لعىت  ،2021إطافت إلى أوؽطت ا لخطت الاظخثىائُت للجىت التي ّ
جم اكشاسَا خالٌ احخماغها الثاوي والتي
لم ًخم اهجاصَا بػذ.
وكذ جمدىس الىلاػ في الجضء ّ
ألاوٌ مً البىذ خىٌ إغذاد مزهشاث اإلافاَُم الخاصت باإلاؽاسَؼ
ّ
وألاوؽطت ،وكذ ّ
إلى المؼاسَؼ
وضح ممثل ألاماهت الػامت بأهه ًجب إغذاد مزهشاث مفاَُم باليعبت
وألاوؽطت التي جدخاج جمىٍال وهي:
-1

وسؼت غمل خىٌ "الهذف الشابؼ اإلاخػلم بالخػلُم الجُذ"

-2

مىخذي دولي خىٌ الخجاسب الشائذة واإلاماسظاث الجُذة في مجاٌ أَذاف الخىمُت اإلاعخذامت

-3

مهمت الشكابت الخػاوهُت خىٌ :الهذف الشابؼ :الخػلُم الجُذ

وكذ ّ
كذم ممثل ألاماهت خالٌ الجلعت غىاصش مزهشة اإلافاَُم ّ
وفعش مدخىي ّ
ول منها .
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هما أوضح ممثل ألاماهت الػامت ّ
بأن الفشٍم اإلايلف باإلاؽشوع خىٌ
ّ
واإلاخيىن مً دًىان اإلاداظبت باإلاملىت ألاسدهُت الهاؼمُت ومدىمت
اإلاخػللين بالىسؼت والشكابت الخػاوهُت (
اإلاداظباث الخىوعُت وألاماهت الػامت ) كذ أخشص ّ
جلذما في إغذاد مؽشوع مزهشة اإلافاَُم اإلاػىُت ّ
وحػهذ
"الخػلُم ّ
الجُذ " في اليؽاطين

الفشٍم بمىافاة أغظاء اللجىت باإلاطلىب خالٌ ألاظبىع ألاوٌ مً ؼهش فبراًش .
باليعبت إلازهشة اإلافاَُم اإلاخػللت بمؽشوع " مىخذي دولي خىٌ الخجاسب الشائذة واإلاماسظاث الجُذة في
مجاٌ أَذاف الخىمُت اإلاعخذامت"ّ ،
حػهذ ممثل دًىان اإلاداظبت بذولت كطش بمىافاة اللجىت بمؽشوع
مزهشة مفاَُم في الغشض.
الخلذم في اهجاص اإلاؽا َؼ ،خُث ّ
ّ
ّ
كذم سئِغ اللجىت مدخىي اإلاؽشوع و أخاٌ
جم في الجضء الثاوي مخابػت
س
ّ
الخلذم في الاهجاص
اليلمت باليعبت إلى ول مؽشوع إلى الفشٍم أو الجهت اإلاً لفت باإلهجاص لخلذًم مذي
ّ
ظِخم اجخارَا (اإلاشفم سكم .)1
والخطىاث التي
ّو
جم الاجفاق على الدعشيع في اهجاص اإلاشاسيع وألاوشطت اإلاذسجت بالخطت العمليت للجىت لعىت
جم جأجيل جىفيزها لعىت  2021وأوشطت الخطت الاظخثىائيت التي ّو
وكزلك التي ّو
جم اكشاس ها خالل

2020

اجخماعها الثاوي ،والتي لم يخم اهجاصها بعذ .
وفي نهاًت الاحخماع ث ّ
كذ م سئِغ اللجىت بالؽىش ٌألغظاء وممثلي ألاماهت الػامت إلاا بزلىٍ مً حهىد
ّ
لدعهُل أغماٌ اللجىت وأهذ غلى طشوسة الاظشاع في جىفُز اإلاؽاسَؼ اإلابرمجت .

ملشس اللجىت

سئـيـغ اللج ــىت

العيذ /خعاا الذيً اللضز
(مكلف بمهمت باألماهت العامت)

ألاظخار /عبذهللا علي الشيخان
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