البيان اخلتامي
املؤمتر السنوي الثامن عشر
دور احلكومات العربية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 2030
مسقط – سلطنة عمان
 27–26نوفمرب (تشرين ثان)  2018م
بدعوة من معالي الشيخ /خالد بن عمر ار ورو – وزير اخددمرا اردةيرا طنر عما عمرا وب عايرا ر يمرا مرن
صاحب النمو النيد /أسعد بن طارق آل سعيد اروق – ةائب رئيس الوزراء لشروو العققراو والاعراو
ال ر رردولي وارمص ر ررا اخد ر ررا خ قل ر ررا النر ر ر عا انعق ر ررد ار ر ررونم الن ر ررموت الص ر ررامن عشر ر ر ن ر ر ر عم ر رروا ور
اخحكوماو الع بيا في ن قير أورداا الامميرا ارنراداما خرقل ال ر ة  27-26ةروممر 2018م فري العاصرما
العماةيا – منقط وبالاعاو مع ارمظما الع بيا ل امميا اال اريا – جامعا الدول الع بيا.
توصل املؤتمرون الى اعتماد البيان التالي:
البيان:
ة ررن ارش ررار و م ررن ال رروزاراو والكيم رراو اخحكومي ررا قع رراع العم ررال الع ررام واخد ررا وممظم رراو اع ام ررع
اررردنف فرري الرردول الع بيررا وممصلرري ارمظمرراو الدوليررا واإلق يميررا وارامص ررا ( ب ةرراما المررت ارا رردة االةمررا ف
–  UNDPممظمرا الاعراو االقادرا ت والامميرا  )OECDالل مررا االقادرا يا واالجاماعيرا ل سرف آسرريا
 الم ررت ارا رردة  )UNESCWAممظم ررا الش ر اميا الدولي ررا –  TIاخ معي ررا الراةي ررا ل اع رراو ال رردولي GIZالبمر ر ر ر ر ال ر ر ر رردولي اروسن ر ر ر ررا الوروبي ر ر ر ررا ل ا ر ر ر رردريب –  ETFش ر ر ر رربعا ارمظم ر ر ر رراو الع بي ر ر ر ررا ر ر ر ر ر اخحكومي ر ر ر ررا
ل امميررا  )ANNDوب ةرراما اخد رريا الع سررف ل امميررا أج مررد) وارشررار و مررن الرردول الااليررا :ولررا االمرراراو
الع بيررا ارا رردة مم عررا الب ر ين اخ مكوري ررا الاونن رريا جمكوري ررا اخ رائ ر ارم ع ررا الع بي ررا الن ررعو يا
ولررا قع ر
جمكوريررا النررو ا اخ مكوريررا النرروريا جمكوريررا الع ر اق س ر عما عمررا ولررا م نررع
ول ررا الكوير ر اخ مكوري ررا ال بماةي ررا ول ررا لي ي ررا جمكوري ررا مدر ر الع بي ررا ارم ع ررا ار بي ررا اخ مكوري ررا
اليممي ررا اع امع ررو ف رري أعم ررال ار ررونم الن ررموت الع ررام الص ررامن عشر ر دور الحكوم اااع الةرفي ااي ااي ت يا ا
أهداف التنميي املستدامي  2030نوامقما على ما يلي:
 يوي ررد ار ررونم وباوام ررام ب ررالو أو ررداا الجم رردة الامموي ررا ارن رراداما ارع م ررا ف رري  25سر ر امر أي ررول)
.2015
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ب م ي رذ خع ررط الاممي ررا ارن رراداما ورص ررد

يور ررد ار ررونم عل ررى أومي ررا ام رراقؤ ر ي ررا ع بي ررا ل ي ررو
الاقدم اعح ز طشأن ا من خقل الط اآلنيا:
ن عيا ةموذج نمموت جديد ي ّبنى سياساو ت دا إلى ضرما نمارع اررواطم ب قروقكت االقادرا يا
واالجاماعيا وال ر ز على نأم ا اخددماو العاما ال عايا الصحيا والاع يت بجو ة مماسبا.
نعبير آليرراو ماع ررا للحمايررا االجاماعيررا عن ر مد إلررى عقررد اجامرراكي ع ر ا باخحمايررا ر ر إننررانف
و عررت وسررائا إعررا ة نوزخررع الرردخا والالر وة مررن خررقل نرروم الطر ال شر خعيا والاموي يررا لكررا وصرروال
لاخدرريا الدولررا موازةررا اجاماعيررا شررام ا لكامررا مجرراميع النرركا والنرردي لارروم موار وررا ب ليرراو
مباع ة ل قضاء على ال ق .
ضر ر و ة الن رردي ّ
لابن ررا سياس رراو خالق ررا ل ومل ررائل ن رردعت اإلةااجي ررا ارن رراداما للح ررد م ررن البعال ررا
ر
وال ق ر ر وبمر ررا نر رراوت فر رري خ ر ررف ر ررل اخحماير ررا االجاماعير ررا وخعر رررز م ر ر ارنر رراوما فر رري الاممير ررا
االقادا يا ربط الامميا االقادا يا بخ الوملائل).
ضر ورة أ ي اكرري الممرروذج الاممرروت اخ ديررد فرري ارنرراواة بر اخ بن ر وأ ي اعررد بوضررو نررام عررن
أيا ممارسا ل امي ز والت ميش واإلقداء أيا اة ارر راو.
أومي ررا بم رراء المم رروذج الامم رروت اخ دي ررد عل ررى أس ررس ص ر با ن ق ر االح ر ام ارع ر خحق رروق اإلنن ررا
ومبا ئ العدالا االجاماعيا وارناواة ب اخ بن .
نوحيد اما اخ كو لا قي النقم والمن واالباعا عن اما أشركال الززاعراو ال را ن رد مرن قردرة
الدولررا علررى اإلي رراء بال زامات ررا فرري مجررال اخحقرروق االقادررا يا واالجاماعيررا رواطم ررا وبمررا نرراوت فرري
خ ف ل الجمداو المميا.
ن عي را ةظ ررام ل من رراءلا وال ص ررد ال ّع ررال لاعري ررر ال رردور الامم رروت ل دول ررا م ررن خ ررقل ال ش ر خع ون رروم
مماخاو مماسبا ل ممو االقادا ت.
نوم امكاةيا الل وء الى القضاء امام اخ ميع وخضوع جميع اروسناو العاما ل مناءلا.
ععم رريت الا ررداب البيني ررا ف رري انش رراء وند ررميت ررا ارب ررانف اخحكومي ررا واربش ر و العمومي ررا واس رراعمال
الاعمولوجي رراو ذاو المجاع ررا ركام ررا ررا اش رركال الك رردر وعش ر يع اس رراعمال العاق رراو اراج ررد ة
ورذل ن شيد اراء والعك باء وا ماج نقمياو البماء ارنادام في اربش و العاما اخ ديدة
نم يذ اس انيجيا مأسنا ارناواة ب اخ بن بالوملي ا العموميا ال ا ت ردا الرى اعامرا آليراو
نمظيميا وقاةوةيا نمعن من ن سريخ نكرامو ال ر ونعر خس اخحقروق ار نراويا بر ال جرا وارر أة فري
الولوج الى الوملي ا ونق د ارنوولياو اال اريا.
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مااطعا نم يذ االس انيجيا الوطميا ركام ا ال نا ال ا ن نعرر علرى ر يرا موحردة نامصرا فري نوطيرد
الززاوا واخحد من ال نا طشكا م موس.
ن عيررا قرراةو اخحر فرري اخحدررول علررى ارع ومرراو الررذت رردا الررى ضررما حر ارواطمرراو وارررواطم
في اخحدول على ارع وما اروجو ة في حوزة اال ارة ن سيخا ربا ئ الش اميا في اال ارة العاما.
ح رره اخ ك رراو اراخدد ررا ف رري ال رردول الع بي ررا عل ررى اس رراداما خ ر ر قام ررا شر ر اميا ارالي ررا العام ررا
والوص ررول إل ررى ارع وم رراو اراع ق ررا بجباي ررا الضر ر ائب وس رربا إة رراق العائ ررداو وععري ررر ال رروكي الع ررام
ل مواطن بما يضمن نواص ه مع اخحكوما.
إيقء مريد من االوامرام ركرامن اخد را الببيويرا واإل اريرا ال را ععير عمرا موسنراو العدالرا وب رورة
مبا راو لاعرير اسراققليا ن ر اروسنراو وةراوت را واخحرد مرن مر ال نرا م را وععريرر الاواصرا
بيي ا وب اع امع.

 الن رردي ة ررو إ ارة ح رروار ج ررا ب ر جمي ررع الط ر اا ارعمي ررا وم ررن ض ررمي ا اخحكوم رراو وممصل رري القع رراع
اخدررا واع امررع اررردنف وارمظمرراو الدوليررا حررول واقررع الامميررا فرري الب رردا الع بيررا ومررا رري ال ر
ارااحا أمام الدول الع بيا وري يا اسا قلكا والا ردياو وري يرا مواجكت را فري ورذا اع رال ووضرع
خارطا ط ي خدياراو نممويا ّ
معالا نمععس على رماويا ارواطن الع سف.
االستنتاجاع االساسيي:
لق ررد املكر ر اخح رروار ارعمر ر ارق ر ر ب ررأوراق العم ررا ارقدم ررا م ررن اخدرر ر اء واعدادر ر وممص ر ر ع ررن ممظم رراو
اع امع اردنف ا را را واحرحا لورداا الامميرا ارنراداما  2030واعنراقا مرع مرا نقردم ومرع أورداا اررونم
ارع ما يورد ارشار و على الاالي:
 اخحر ر عل ررى ن قير ر الا ررواز بر ر الطع ررا الصق ررا ل اممي ررا ارن رراداما :البع ررد االقاد ررا ت البع ررد
االجام رراكي والبع ررد البي ررا ف رري إط ررقق آلي رراو ال رردور اخحك ررومف م ررع ع رردم ا ررال البع رردين النيا ر ر ا
والصقافي.
 الاأرير ررد علر ررى أ النر ررقم والعر رردل ون قي ر ر الاممير ررا ارنر رراداما رير ررا واحر ررد وماكامر ررا فر رري مواجكر ررا
ال نا العمل الت ميش الامي ز واالقداء.
 الاأريد على أ اح ام حقوق اإلننرا ور اماره وسريا ة القراةو والعدالرا وارنراواة بر اخ بنر
ون ا ش وط لعالت قوامه العدل واالةداا واالة اا واخح يا واالز وار.
 م اعرراة الواقررع ارعررال فرري ررا ب ررد وقدرانرره ومنرراو نمميارره واح ر ام النياسرراو والولويرراو الوطميررا
مع االحا اظ باالل زاماو الدوليا ذاو الد ا في نجنيد سياساو الامميا ارناداما.
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خاتمي البيان:
عر ارونم و عن ارنياحكت الاام لعمال ارونم وال ا اة م صا حقيقيا ومكما ل مناوما بوضع ر يا
ع بيا عن ور اخحكوماو الع بيا في ن قي أوداا الامميا ارناداما . 2030
مي ر ل مررونم أ ير ّردكي أ خارطررا ط ير قررد ملكر و مقم كررا نمامررا فرري ملررا ن اعررا معر ت رميررع بر اخدرر اء
وارش ررار و وو ررذا م ررا رم ررا ةاع ررع الي رره وةج رررم أةم ررا ق ررد المن ررما مداخ رره ر ررت رج ررا ععقي ررد اس ر يعا( م ك رروم
الدور اخحكومف في الامميا ارناداما.
وف رري خا ررام أعم ررال ار ررونم عر ر ار ررونم و ع ررن ب ررالو س ر وروت ب م ررع ب قي ررا ش ررع وامام ررا خحض ر ة ص رراحب
اخ قلا الن عا  /قابوس بن سعيد ارعظت ح ظه هللا ورعاه.
رمررا ياوجرره ارررونم بالشررع واالمامررا لنر عما عمررا سر عاةا وحكومررا وشررعبا ل ضررياما الع يمررا واالسرراقبال
ارام ررز ورررذل بالشررع لدرراحب النررمو النرريد /أسررعد بررن طررارق آل سررعيد اررروق ةائررب رئرريس الرروزراء
لشوو العققاو والاعاو الدولي وارمصا اخدا خ قلا الن عا على رعاياه وعش ي ه أعمال ارونم .
والشررع موصررول لرروزارة اخددمررا اردةيررا طن ر عما عمررا وارمص ررا فرري معررالي الشرريخ /خالررد بررن عم ر ار وررو
اررروق – وزير اخددمررا اردةيررا علررى حنررن االسرراقبال والامظرريت ونقررديت الرردعت ال وجنر ا لمجررا ارررونم
وفرري الوقر ة نرره ياوجرره ارررونم بالشررع إلررى ارمظمررا الع بيررا ل امميررا اال اريررا ممص ررا بمرردي وا العررام سررعا ة
الدراور /ةاص الكاق الق عانف لل كو ال ا بذل ل نكيا انعقا وذا ارونم .
وب ذه ارماسبا ن ةا أ ةاوجه بالشع واالماما إلرى أصرحا( ارعرالي الروزراء ارشرارر رما رد رئينري
ورررذل ارمظمرراو الدوليررا ارشرراررا فرري ارررونم وإلررى اخدر ر اء ارمارردب مررن قب كررا والررذين قرردموا اوراق عمررا
ّ
رميعررا وخر ر او مكمررا أ م ر اخحرروار والمقررال ومعم ر اخحضررور مررن اخد ر وج ب يررا أرال ر وضرروحا عررن طبيعررا
الا رردياو ال ررا نواجككررا ارمعقررا الع بيررا .الررى جاةررب ارشررار او الب صيررا ال ررا سرراوت م ررا ارمص ر اخحكررومي
وةخبا من اعداد في موضوعاو ارونم .
ونأري رردا ل ن ررياقاو ال ررا نعام رردوا ف رري مونم انم ررا الن ررمويا ةق ر ام ررا الاوص ررياو ال ررا ور و ف رري و ررذا البي ررا
وةق ع ضكا على ارونم الااسع عش القا م انشاء هللا.
نأييررد اعامررا عمرروا ارررونم القررا م واررمررع انعقررا ه خررقل اررردة مررن 26-25ةرروممر  2019ليكررو ماادر اع
البنياي الت تيااي الة ياي وم ارفاااع التنميااي اي الاادوف الةرفياي و ا أهااداف خااي التنميااي املسااتدامي ،“2030
على أ ن د ولا االنعقا الحقا وي حب ارونم بقبول اساضاما ارونم في العواصت الع بيا نباعا.
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