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 حىل لطش نذونت انطىػٍ انىطٍُ نهؼشض  يىجض يهخص

 بانخؼهُى انخاصت نألنفُت اإلًَائُت األهذاف حُفُز

 

خطج دونت لطش خطىاث واسؼت فٍ سبُم ححمُك أهذافها انخًُىَت ، فمذ َجحج فٍ ححمُك 
حؼًُى انخؼهُى االبخذائٍ ، وحممج حمذيًا كبُشًا فٍ حؼضَض انًساواة بٍُ انجُسٍُ ، كًا أٌ 

 سخسشع يٍ 2030 انًىضىػت نخحمُك سؤَت لطش 2016 ـ 2011إسخشاحُجُت انخًُُت انىطُُت 
وحُشة رنك ، خاصت وأٌ دونت لطش لذ حممج حمذيًا يهحىظًا فٍ انًؤششاث انذونُت انًخؼهمت بانخًُُت 

 .انبششَت ، وهزا يا بُُخه حماسَش انخًُُت انبششَت األخُشة 

والغ انخؼهُى فٍ دونت لطش لنزنك َؼطٍ هزا انؼشض انىطٍُ انطىػٍ سؤَت حؼشَفُت يىجضة     
كجضء يٍ انًُظىيت انؼانًُت فًُا َخؼهك باألهذاف اإلًَائُت ، وانخٍ حًكُج دونت لطش يٍ حجاوص 

حُفُزها واسخكًال ححمُمها واالَخمال إنً يشحهت أكثش حمذيًا يٍ انخًكٍُ يٍ انخؼهُى إنً انجىدة فٍ 
  وحمذَى ًَىرج لطشٌ يخًُض نًماسبت انجىدة فٍ انخؼهُى ، ويشاػاة اإلسخشاحُجُت انىطُُت ،انخؼـــهُى

 .نهذونت نجىدة انخؼهُى وجىدة يخشجاحه ، نضًاٌ حُفُز حهك اإلسخشاحُجُت ػهً انىجه األكًم 

وَؼخبش  انخؼهُى انُىػٍ يطهبًا  إسخشاحُجًُا إر إٌ إًَاٌ انمُادة فٍ دونت لطش  نُس فٍ انسؼٍ 
إنً انخًكٍُ يٍ انخؼهُى فمط ، ألٌ هزا يخحمك بانفؼم ، ونكٍ هذف انمُادة انخًكٍُ يٍ انخؼهُى انجُذ 

 2030انزٌ حخىافش فُه أسلً انًسخىَاث انخؼهًُُت انؼانُت ، وهزا يا أكذث ػهُه سؤَت دونت لطش 
وانخطط اإلسخشاحُجُت انًصاحبت نها ، وانخٍ ساػج انخىافك يغ انًؼاَُش انؼانًُت فٍ كم يا َخؼهك 

.  بخطىَش وحجىَذ انخؼهُى 

 ، وأهًُت 2030وَهمٍ انؼشض انىطٍُ انطىػٍ انضىء ػهً انًاليح انشئُست نشؤَت لطش  
انخؼهُى وانًساواة بٍُ انجُسٍُ فٍ يجال انخؼهُى ، وانخمذو انًُجض  فٍ يجال ححمُك انهذفٍُ يٍ 

خالل ححمُك حؼهُى ابخذائٍ شايم ، وحؼضَض انًساواة بٍُ انجُسٍُ وحًكٍُ انًشأة ، وححمُك انجىدة 
فٍ انخؼهُى ، وحؼهُى حمىق اإلَساٌ ، وحؼهُى انثمافت األسشَت وانجُسُت ، وحشجُغ وصىل انفخُاث 

كًا َىضح هزا انؼشض يذي . إنً انؼهىو وانخكُىنىجُا ، وانخؼهُى اإلنكخشوٍَ ، وحذسَب انًؼهًٍُ 
حىسُغ َطاق يساهًاث دونت لطش فٍ ححمُك األهذاف اإلًَائُت فًُا َخؼهك بانًبادساث وانذػى 

.  انذونٍ وانُجاحاث اإلسخشاحُجُت انشئُست ، وانخحذَاث وانخىجهاث انًسخمبهُت 

 


