
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثامن محضس الاجخماع

 للمىظمت على أهداف الخىمُت املظخدامتالسقابت للجىت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 هىفمبر 30و 22و 22السباط، 



 الثامن محضس الاجخماع

  للمىظمت املظخدامت الخىمُت أهداف على السقابت للجىت

 
 2022هىفمبر  30و 22و 22

 

العام  هاأمُجبذعىة مً معالي  العشبُت للمىظمت اإلاعخذامت الخىمُت أهذاف على الشكابتعلذث لجىت 

 ، في ئظاس بمذًىت الشباط باإلاملىت اإلاغشبُت 2022 هىفمبر 30ئلى  28مً  خالٌ الفترة اإلامخذة الثامًاحخماعها 

 . أعماٌ اللجان الخمهُذًت العابلت الحخماع اإلاجلغ الخىفُزي للمىظمت

 ألاعضاء الخالي رهشهم في الاحخماع:وكذ شاسن ممثلى ألاحهضة 

 

  املجلع ألاعلـى للحظاباث /اململكت املغسبُت

عالظُد/  - ص مىالي ادَز  لجىت السئِغ   عـٍص

 الدًـىان العام للمحاطبت/  اململكت العسبُت الظعىدًت 
 

 لجىت السئِغ هائب   زشاد قاطم /الظُد -

 للسقابت ألاماهت العامت للمىظمت العسبُت لألجهصة العلُا 
 

 ملشس اللجىت  الظُد/حظام الدًن القصي  -

  

  دًىان املحاطبت / اململكت ألازدهُت الهاشمُت

 عضى عبُدة أبى حمــد /ةالظُد -

 عضى خلـدون أبى هىاز /الظُد -

ت للدولت  طلطىت عمان/جهاش السقابت املالُت وإلاداٍز
 

 عضى ذهل الىبهاوي الظُد/ -

 عضى ٌعقىب العىفي الظُد/ -

ت / فلظطُــــندولت  )عن  دًىان السقابت املالُت وإلاداٍز

 بعد(

 

 عضى / صبا البرغىثـيالظُدة -



 عضى الظُد/ ثلجي شىمان -

 عضى الظُد/ محمد الدغامين -

  دًىان املحاطبت /دولت الكىٍذ
 

 عضى الظُد / عبد هللا الشِخان -

 عضى  طالل الىهُبالظُد/  -

 الجهاش املسكصي للمحاطباث ت/ جمهىزٍت مصس العسبُ 
 

 عضى خالد البظُىوي الظُد/    -

 دًـىان املحاطبت/ دولت لُبُـــــا
 

 عضى مىصىز خلُفت /الظُد -

 املجلع ألاعلـى للحظاباث اململكت املغسبُت/
 

 عضى حظــن الىمــساهـــــي /الظُد -

 حىُـــنمحمد  /الظُد -

-  

 عضى

م جغُلفــــــت /الظُد -  عضى عبد الكٍس

 عضى كمــال مخخــــازي  /الظُد -

 .دًىان الشكابت اإلاالُت الاجدادي في حمهىسٍت العشاقوكذ حعزس خضىس ممثلي 

ض مىالي افخخذ العُذ /  غئعـٍض وأزنى على  سخب بأعضاء اللجىتو ، الاحخماع لجىت(ال)سئِـغ  دَس

ذ. وأخاٌ اليلمت للعُذ / عبذ  ما جم ئهجاصه خالٌ الفترة العابلت بشئاظت دًىان اإلاداظبت بذولت اليٍى

ض وىلىح الزي أللى ولمت جشخُبُت  على للسعاباث باإلاملىت اإلاغشبُت،الياجب العام للمجلغ ألا  ،العٍض

ي مجاٌ الشكابت على أهذاف الخىمُت هىه فحها بذوس اللجىت واإلاىظمت عمىما في دعم ألاحهضة ف بالسضىس 

 .اإلاعخذامت

 أعمالها وفم البىىد الىاسدة بجذٌو ألاعماٌ. ،رلً ئزش على  ،اللجىت باششثو 

 

 

 ئكشاس مششوع حذٌو ألاعماٌالبىد ألاول: 

ض مىالي  العُذ/ اظخعـشض غ )سئِـغ اللجىت( ئعـٍض  لي:للخا ا، وفلمشــشوع حــذٌو ألاعمــاٌدَس



 

 ٌ  ئكشاس مششوع حذٌو ألاعماٌ: البىذ ألاو

 حعلُم عهذة سئاظت اللجىت مً الشئِغ العابم للشئِغ الجذًذ.: البىذ الثاوي

 : اهخخاب هائب لشئِغ اللجىت.البىذ الثالث

ش احخماع مشخلت الخخعُغ إلاهمت الشكابت الخعاوهُت خٌى الهذف الفشعي  :شابعالبىذ ال   1-4الىظش في جلٍش

 "الخعلم الجُذ".

أهذاف  علىفي عالكت بالشكابت  0202-0202الىظش في مإششاث اإلاخعغ الاظتراجُجي : الخامغالبىذ 

ع وألاوشعت راث العالكت  الخىمُت اإلاعخذامت وفي اإلاشاَس

 وجىصَع ألاعماٌ على أعضاء اللجىت. 0202عذاد الخعت الدشغُلُت للجىت للعام ئ :العادط البىذ

 ما ٌعخجذ مً أعماٌ: العابع البىذ

 جدذًذ ميان ومىعذ الاحخماع اللادم للجىت. :امًثال البىذ

 وأشاس مىاظبت، ًــشوهـها التي الخعذًـالث أو اإلالخــشخاث جلذًم اللجىت أعضـاء العـــادة مً وظلـب

  ئلى العامت ألاماهت ممثل
 
 ه لم جشد على ألاماهت ملترخاث إلدساحها بالبىذ العابع "ما ٌعخجذ مً أعماٌ"أه

 .على هزا ألاظاط خزف هزا البىذ مً حذٌو ألاعماٌ وئعادة جيعُله لزلً واكترح

ٌ  بىىد وجيعُم جشجِب ئكشاس بىاء على رلً جم   وكذ   وجم   بىىد 7 على لِشخمل ألاعماٌ حذو

 :للخالي وفلا اللجىت أعضاء حمُع كبل مً ئكشاسه

 ٌ  ئكشاس مششوع حذٌو ألاعماٌ: البىذ ألاو

 اللجىت مً الشئِغ العابم للشئِغ الجذًذ.حعلُم عهذة سئاظت : البىذ الثاوي

 : اهخخاب هائب لشئِغ اللجىت.البىذ الثالث

ش احخماع مشخلت الخخعُغ إلاهمت الشكابت الخعاوهُت خٌى الهذف الفشعي  :شابعالبىذ ال   1-4الىظش في جلٍش

 "الخعلم الجُذ".

أهذاف  علىفي عالكت بالشكابت  0202-0202الىظش في مإششاث اإلاخعغ الاظتراجُجي : الخامغالبىذ 

ع وألاوشعت راث العالكت  الخىمُت اإلاعخذامت وفي اإلاشاَس

 وجىصَع ألاعماٌ على أعضاء اللجىت. 0202عذاد الخعت الدشغُلُت للجىت للعام ئ :العادط البىذ

 .اللادم للجىتجدذًذ ميان ومىعذ الاحخماع : العابع البىذ

 



 

 حظلُم عهدة زئاطت اللجىت من السئِع الظابق للسئِع الجدًد :ثاويالالبىد 

ش
 
 3و 1 جينالفلش أخيام حشاء حعلُم عهذة سئاظت اللجان واإلاخمثل في ئسئِغ اللجىت بمشحع  ره

 . وكذللمىظمتمً اإلاادة الخامعت مً الالئدت الخىظُمُت للجىت الشكابت على أهذاف الخىمُت اإلاعخذامت 

اعادة حشىُل اللجان ب اإلاخعلم (64م.ث ) 359/2022سكم  هكشاس أوص ى اإلاجلغ الخىفُزي ضمً 

اإلاجلغ ألاعلى للسعاباث باإلاملىت اإلاغشبُت سئِعا للجىت الشكابت بدعمُت  الشئِعُت والفشعُت للمىظمت

ً ضمً ، وكذ أكشث الجمعُت العامت في احخماعها الش على أهذاف الخىمُت اإلاعخذامت  هاكشاس ابع والعشٍش

 ملترح اإلاجلغ الخىفُزي اهخخاب سؤظاء اللجان الشئِعُت للمىظمتب اإلاخعلم (14)ج.ع. 70/2022سكم 

 بأخيام البىذ  ورلً
ً
 .مً الىظام ألاظاس ي للمىظمت 26مً اإلاادة  1عمال

عدعلُم العهذة لوكذ جم ئعذاد مدضش 
 
للجىت  الشئِغ الجذًذ خالٌ الاحخماع مً ظشف وك

ًو  ،(1املسفق زقم ) ملشس اللجىتممثل ألاماهت العامت ئضافت ئلى  العابم هاسئِعو  اإلادضش  كذ جضم 

جىصَعها على ملترح كائمت ألاعماٌ اإلاخىاصلت أو اإلاإحلت و لىزائم اإلاعىُت بالدعلُم ئضافت ئلى ا لخصش 

  العابع. حخماعالا أعضاء اللجىت في جشهُبتها في 

س عهدة زئاطت اللجىت.أعضاء اللجىت  اعخمدوقد    جمٍس

س عهدة زئاطت لجىت السقابت على أهداف الخىمُت جىص ي اللجىت بعسض و   محضس جمٍس

 املظخدامت للمصادقت علُه من املجلع الخىفُري خالل اجخماعه القادم.

 

 اهخخاب هائب لسئِع اللجىت الثالث: البىد

ـ مً اإلاادة العادظت مً الالئدت الخىظُمُت للجىت  1الفلشة ـ عشض سئِغ اللجىت ئظاس البىذ اإلاخمثل في 

هصذ على أن "جيخخب اللجىت هائبا للشئِغ إلاذة والتي الشكابت على أهذاف الخىمُت اإلاعخذامت للمىظمت 

عممذ ألاماهت العامت خعابا على ألاحهضة ألاعضاء فلذ ، وجبعا لزلً "زالر ظىىاث كابلت للخجذًذ

 تهاالزي ًضعلع بشئاظت اللجىت وظلبذ ئفاد غ ألاعلى للسعاباث باإلاملىت اإلاغشبُتاإلاجلباللجىت عذي 

بما ئرا واهذ جشغب في الترشح لهزه اإلاهمت ختى ًدعنى لألماهت العامت عشض الترشساث على اللجىت في 

دًــىان و  الذًـىان العام للمداظبت باإلاملىت العـشبُت الععــىدًت عبر ول مً. وكذ الثامًاحخماعها 

في الترشح لهزه  معً سغبته الجهاص اإلاشهضي للمداظباث بجمهىسٍت مصش العشبُتو  اإلادــاظبت اللُبـــــي

 اإلاهمت.



ذ العشي مً ألاحهضة اإلاشاسهت، جدصل  الذًـىان العام للمداظبت باإلاملىت العـشبُت وبعذ الخصٍى

 مً ألاصىاث.على اليعبت ألاعلى  الععــىدًت

لسئِع كىائب  الدًـىان العام للمحاطبت باململكت العـسبُت الظعــىدًتاهخخاب  وجىص ي اللجىت بعسض

 .ز املجلع الخىفُري للمصادقت علُهعلى أهظالجىت السقابت على أهداف الخىمُت املظخدامت ال

 

س اجخماع مسحلت الخخطُط ملهمت السقابت الخعاوهُت حىل الهدف  :السابعالبىد  الىظس في جقٍس

 "الخعلم الجُد". 1-4الفسعي 

ش 
 
والعخين ضمً  الثالثاإلاجلغ الخىفُزي للمىظمت في احخماعه  تصادكبماللجىت  سئِغره

عشاق لالضعالع على حعُين دًىان الشكابت الاجدادي بجمهىسٍت ال( 63) ث.م 330/2022 سكماللشاس 

"الشكابت على الهذف  ششاف على مهمت الشكابت الخعاوهُت على الهذف الشابع وجدذًذابمهمت الخيعُم وؤلا 

احخماع مشخلت الخخعُغ  أشاس ئلى ما جم  الىظش فُه خالٌ، و "2030مً خعت الخىمُت اإلاعخذامت  4-1

 .2022هىفمبر  4ئلى  01الجمهىسٍت الخىوعُت خالٌ الفترة مً  هخخخضياالزي  همتئظاس هزه اإلافي 

ش اإلاعشوض علحها، ئظاس هظش لخىضُذ و  اللجىت معاس البرهامج اإلاخعلم بالهذف عشض ملشس اللجىت في الخلٍش

-مبادسة جىمُت الاهخىظاي )آلاي جي للفترة العابلت مشوسا بترحمت دلُلُمىز ئدساحه باإلاخعغ الاظتراج 4

بُت خٌى ISAMللشكابت على جىفُز أهذاف الخىمُت اإلاعخذامت ) آي(-دي ( وصىال ئلى الىسشت الخذٍس

 .اإلازوىس باعخماد الذلُل  4الشكابت على الهذف 

ش )   .وافق أعضاء اللجىت على محخىاه(، 2مسفق زقم وبعذ عشض الخلٍش

س اجخماع مسحلت الخخطُط ملهمت السقابت الخعاوهُت حىل الهدف الفسعي  وجىص ي اللجىت بعسض جقٍس

 .ُهللمصادقت عل املجلع الخىفُريعلى  "الخعلم الجُد" 4-1

 

أهداف  علىفي عالقت بالسقابت  2022-2023الىظس في مؤشساث املخطط الاطتراجُجي  :الخامعالبىد 

ع وألاوشطت ذاث العالقت  الخىمُت املظخدامت وفي املشاَز

م سئِغ اللجىت  لجىت الشكابت على أهذاف فدىي مزهشة البىذ والتي جم ضمجها الخزهير بأن  كذ 

 للفترة اظت مششوع اإلاخعغ الاظتراجُجي للمىظمتالخىمُت اإلاعخذامت جىلذ خالٌ احخماعها العابع دس 

اللشاس سكم ، وكذ اعخمذ اإلاجلغ الخىفُزي اليسخت الجهائُت مً الخعت الاظترجُجُت عبر 2023-2028

. هما عشض (14)ج.ع. 67/2022اللشاس سكم وجم ئكشاسه مً الجمعُت العامت عبر  (64م.ث ) 364/2022



الاحخماع اإلاشاخل التي مش بها ئعذاد الخعت مً  ،اللجىت العابمسئِغ العُذ/ عبذ هللا الشِخان، 

 ئعذاد مىهجُتفي ئظاس جىفُز  2022ماسط/آراس  30ئلى  28الدشاوسي الزي علذ خالٌ الفترة اإلامخذة مً 

جم خالله جلذًم ومىاكشت هخائج جدلُل الاظدباهاث والزي  2028-2023 للفترة الاظتراجُجي اإلاخعغ

جىاصل الخيعُم بين لجىت اإلاخعغ ُت واإلاداوساث مع أصساب اإلاصلست، وصىال ئلى حالذاخلُت والخاس 

ع التي ًمىً جىفُزها لخدلُم ألاهذاف التي جىذسج ضمً  الاظتراجُجي وسئاظت اللجىت لخدذًذ اإلاشاَس

ت فشعُت وخُذة وهي "دعم ىذ ولها جدذ أولٍى  على الشكابت في ألاحهضة كذساث مهام اللجىت والتي ضم 

 اإلاعخذامت". الخىمُت فأهذا

اضعالع لجىت الشكابت على أهذاف الخىمُت أهذ اإلاجلغ الخىفُزي  ججذس ؤلاشاسة ئلى أن  و 

والزي أشاس ئلى ئلغاء ئخذار  (64م.ث ) 359/2022اللشاس سكم اإلاعخذامت بمىضىع الشكابت البُئُت عبر 

 لجىت فشعُت للشكابت البُئُت. 

 خالٌُخم بعذها مىاكشت اإلالترخاث لفشق  3لخِعير العمل، جم اعخماد جلعُم العمل على و 

الاحخماع العام، وجم  الاجفاق على اسظاٌ اظخبُان لألحهضة الظخعالع آسائها خٌى اإلاجاالث وألاهذاف 

ن  وبأ 2028-2023وألاوشعت التي جشغب في ئدساحها في اإلاشخلت اللادمت مً اإلاخعغ الاظتراجُجي 

ت لعام  والزي ًمش  2023اإلاعلىب مً أعضاء اللجىت خالٌ هزا الاحخماع هى ئعذاد خعت العمل العىٍى

ت  ع ال الفشعُت والبرامجضشوسة عبر الىظش في مإششاث ألاولٍى تي حعاهم في جدلُلها، لزلً، كام واإلاشاَس

م بالىظش في:   ول فٍش

ومذي ئمياهُت كُاظها واخخىائها على مذي جىافم اإلاإششاث مع هذف ألاولُت الاظتراجُجُت  -

 .أو لألزشللىخائج  لإلهجاص أو  جلُُم

ع وألاوشعت اإلاذسحت مع مإششاث اإلاخعغ ومذي حغعُتها لهزه  - مذي جىافم البرامج واإلاشاَس

 ألاخيرة.

عئلى  البرامج جفصُل - سكاباث حعاوهُت،..( وجدذًذ وآلُاث جىفُز )وسشاث وملاالث و  مشاَس

 .إلعذاد مزهشاث اإلافاهُم الفترة الضمىُت

هما جم  ،مىاكشتها مً ظشف حمُع ألاعضاء حذٌو وجمذوجم على ئزش رلً ججمُع اإلالترخاث في 

ع وألاوشعت في ئظاس بشامج مخىاظلت  .(3مسفق زقم ) ججمُع اإلاشاَس

إلعداد جىشَع ألاوشطت على الظىىاث الثالثت  املىاقشاث عناملىبثقت  قترحاثاملواعخمدث اللجىت 

 .2023لعام  ألاولى من املخطط وإعداد الخطت الدشغُلُت

 



 

 

 وجىشَع ألاعمال على أعضاء اللجىت 2023عداد الخطت الدشغُلُت للجىت للعام إ :الظادضالبىد 

ه جم خالٌ الاحخماع العابع اللجىت  سئِغ رهش
 
دساظت مششوع اإلاخعغ الاظتراجُجي بأه

اث الفشعُت للـأولىٍت الشابعتللمىظمت، واعخمذجه الكتراح  للمخعغ  الخىصَع العىىي لبرامج ألاولٍى

هما كام أعضاء اللجىت  . الشكابت على أهذاف الخىمُت اإلاعخذامتب تاإلاخعلل 2028-2023 يالاظتراجُج

وفم الىمىرج اإلالترح مً لجىت  2023الدشغُلُت لعىت الخعت ملترح اعذاد خالٌ هفغ الاحخماع ب

على هزا وجم  هجاص جفصُلُت ليل وشاطمع ئدساج مإششاث ئ الخخعُغ الاظتراجُجي واإلاصادق علُه

 والفشق.جىصَع ألاوشعت على ألاعضاء ألاظاط 

اللشاس اإلاجلغ الخىفُزي خالٌ احخماعه الشابع والعخين عبر  ئلى مصادكتسئِغ اللجىت هما أشاس 

ش لجىت الشكابت على أهذاف الخىمُت اإلاعخذامت للمىظمت في على ( 64)م.ث  355/2022سكم  جلٍش

ش وشاطصادق على  وعلى احخماعها العابع  جيلُف ممثلت مدىمت اإلاداظباث الخىوعُت باعذاد جلٍش

جىت
 
 ىمُت اإلاعخذامتلجىت الشكابت على أهذاف الخء جىصَع ألاعماٌ بين أعضا ، وأكش ملترح2022لعام  الل

ت خذًثا ض ممثلي ألاحهضة اإلاغادسة بممثلي ألاحهضة اإلاىضم  ًيبغي  .وحشىُل فشق العمل للغشض مع حعٍى

 لزلً أخز الخغُير في جشهُبت اللجىت بعين الاعخباس.

الىسكت البدثُت خىٌ ئلى مصادكت اإلاجلغ مً خالٌ هفغ اللشاس على  ئضافت ئلى رلً، وبالىظش 

ش   رن بيششهاوؤلا  الىظىُت العىعُت في ئظاس الشكابت على جىفُز أهذاف الخىمُت اإلاعخذامتمشاحعت الخلاٍس

سشادي ٌعاعذ ألاحهضة العلُا للشكابت واإلاداظبت على اللُام ئدلُل واإلاىافلت على ئعذاد  اعخماد هخائجهاو 

ش الىظىُت العىعُت ٌعخىحب ئدساحه ضمً ألاوشعت للخىفُز مً  ، فان ألامش بذوسها في مشاحعت الخلاٍس

 ظشف اللجىت.

الزي  في احخماعه الخامغ والعخين (65م.ث ) 375/2022سكم  اإلاجلغ الخىفُزي للشاس وجىفُزا 

 2022دٌعمبر  21خ عً بعذ بخاٍس والعخين عادطأن ٌعلذ احخماعه ال الخأهُذ على جم ضمىه

جىلى أعضاء  ،2023بشامج عمل هُاول اإلاىظمت لعىت اإلاصادكت على  أظاظا هأعمالوظِخضمً حذٌو 

جىت اظخغالٌ مخشحاث دساظت البىذ العابم مً هفغ الاحخماع والىزائم التي جم ئعذادها مً كبل الل

ت الش  تالخىصَع العىىي لبرامج ألاولٍىأعضاء اللجىت في احخماعها العابع إلعذاد  ابعت الفشعُت للـأولٍى

.  (4زقم  مسفق) اإلاخعللت بالشكابت على أهذاف الخىمُت اإلاعخذامت 0232-2028للمخعغ الاظتراجُجي 

وفم الىمىرج  2023 عامهما كام أعضاء اللجىت خالٌ هفغ الاحخماع باعذاد ملترح الخعت الدشغُلُت ل
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