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  1122 مايو 12املنامة 

 
ماايو ماك كاا ،اا        12تزامنًا مع ذكرى احتفال األمم املتحدة باايوو  اياااملل ينتناول اييف اال نايتناواة املوا ا        

ت اديراا نت ادير ايااامج  باع باا اواي ا رييتاة اياا تت ا اا         تارب املؤسساة ايوننواة و اوإل اانساا  ،اك      

ممنكة ايبحريك ل سبوا ترسوخ رنح اووار  نمبادئ ايتناوة نث ا ة ايتاكني ايسواسل  با،تبار    نضع اييف ا اة  

أخا   ل صاوم سواسة ايتناوة ياترب استيفاارًا  ساسوًا ل مست با ايااامج نرارنًا مساب ًا ياانوااي ،وملاة نا حاة ت      

باني اال،تبار مبادئ ايتناول اييف اال  ن   تياوو  ا اوة باني اييف ا ااي  مارا ضارنريا ن،اا ا ينساا  ناالسات رار            

 نايتناوة. 

 

ياترب ايتنول اييف ال قوة حمركة ينتناوة يوس ،نى مستوى اينااو االقتااادف  حساإ ن كاا كوساونة   ووااة       

 ح  مك ح وإل اانسا  ايا حت   ايتناوة املستدامة. كرية نمانوية نرنحوة  كيفر اكتااال با،تباره 

 

ناال تاا،وة ناييف ا وة ايتزا  ايدنل بتاأمني   االقتااديةا اص باو وإل مك اياهد ايدنيل  6/1نقد  كدي املادة 

جيإ    تشاا ايتاداب  اياا تت ا اا كاا      : "حوث نات ،نى  نهبا،تباره ح  مك ح وإل اانسا   ح  ايتناوة

ت ناوني  ينألنراف ل ا ا اياهد يتاأمني املاارساة ايكامناة  ا ا اوا  تاو   بارامي ايتو واه نايتادريإ          مك ايدنل ا

ناملهناوني  ناألخاا  ل ااا ا اسااال بسواسااي نت نواااي مااك رااأنها حت وا  تناوااة اقتاااادية نا تاا،وااة نث ا وااة    

 ماردة ن،ااية كامنة نمنتجة ل ظا ررنط تياك ينفرد اورياي ايسواسوة ناالقتاادية األساسوة".  

 

ينتنول اييف ال ينحوار نايتناواة ا  ر اع اياو،ل ،ناى مساتوى ايااامج بشاأ          1122املتحدة ياا   األممنتهدف محنة 

  نايااقاة اييارنرية باني اييف ا اة نايتناواة  ن ااواة ايادنر ايا ف تناباه تكنويو واا            ااوة اووار باني اييف ا ااي  

يبناا  تتااااي "تااوو ساويا" بشاكا       نايسال يتااو  قوم ايتنول اييف اال   املانوماي ناالتااالي ل ا ه ايااقة

   كيفر توا  ًا.

املاادل   1112يسانة   66األمار املنكال رقام    ن،نوه تد،و املؤسسة ايوننواة و اوإل اانساا  ناياا  تنشايتت  و اإ       

ا  ضرنرة تيا ر كا ة ا هاود اوكومواة ن ا  اوكومواة يناااا ساويًا ماك         1121يسنة  12باألمر املنكل رقم 

 اياا ماك راأنها   فاوا ح  ايتنول اييف ال ناووار نايتناواة  ناياااا ،ناى تااوير اتيوااي ا اد اة         ا االاتاا  بت

 نشر ث ا ة اووار  نضاا  تنول نسائا ايتناوة ايفااية.
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