
 ثؼن اهلل الشحوي الشحين

2030ثشسػي ػٌذ هلي آهَصؽ   



 2030سًٍذ ؿىل گيشي آهَصؽ 

  2000اص ػبل : دس همذهِ ثيبًيِ ايٌچئَى ٍ چبسچَة ػول آٍسدُ ؿذُ اػت
تبوٌَى؛ يؼٌي اص صهبى تؼييي ؿؾ ّذف آهَصؽ ثشاي ّوِ ٍ اّذاف 

تَػؼِ ّضاسُ، اگش چِ جْبى دس صهيٌِ ي آهَصؽ پيـشفت لبثل هالحظِ  
اػت، اهب دػتشػي ثِ ايي اّذاف تب هْلت همشس آى ؛ يؼٌي تب داؿتِ اي 

تحمك ًيبفت؛ اص ايي سٍ ثشاي ثِ پبيبى سػبًذى دػتَس وبس   2015ػبل 
دس  . ًبتوبم آهَصؽ ثشاي ّوِ، ثِ اًجبم الذاهبت تىويلي ًيبصهٌذ ّؼتين

دػتَس وبس  : ػبصي جْبى هبدگشگَى »لبلت ّذف چْبسم ػٌذ 
تضويي آهَصؽ ثب ويفيت، ثشاثش ٍ فشاگيش ٍ  –ثشاي تَػؼِ پبيذاس 2030

وِ اص ايي پغ، اص ) « ّوِتشٍيج فشصت ّبي يبدگيشي هبدام الؼوش ثشاي 
ٍ اّذاف ٍاثؼتِ ثِ آى، ( يبد هي ؿَد 2030آى تحت ػٌَاى آهَصؽ 

جْبى دػتَس وبس ثلٌذ پشٍاصاًِ تشي سا دس حَصُ آهَصؽ ثشاي دٍسُ ي 
 . ايجبد وشدُ اػت2030تب  2015صهبًي 

 



 ،ايي سٌذ اص طشيك فشآيٌذ  ثِ گفتِ ي ثيبًيِ ي هزوَس
ُ اي  تسْيل گشي  ٍ گستشدُ تَسط كشَسّبي عضَ ٍ ثب هشبٍس

لبثل ركش است هٌظَس اص ششكب سبصهبى ) يًَسكَ ٍ سبيش ششكب
ّبيي اص جولِ يًَيسف، ثبًك جْبًي، ثشًبهِ تَسعِ هلل 

هتحذ، صٌذٍق جوعيت هلل هتحذ، آطاًس صًبى هلل هتحذ،  
طجك هذاسن . تٌظين شذُ است( سبصهبى هلل هتحذ است

ّيئت دٍلت آٍسدُ   52913/76403هَجَد دس تصَيجٌبهِ ؿوبسُ 
يكي اص تعْذات جوَْسي اسالهي ايشاى دس صحٌِ  ؿذُ اػت 

دس ًـؼت ايٌچئَى وشُ  . است2030ي ثيي الوللي ثشًبهِ آهَصش
وِ اص  "هؼمط "جٌَثي ثب حضَس ٍصساي آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، تَافك ًبهِ

طشيك هـبٍسُ ّبي گؼتشدُ هٌطمِ اي ٍ جْبًي تذٍيي ٍ دس اجالع 
تصَيت گشديذ ٍ   EFA 2014 ) "آهَصؽ ثشاي ّوِ "جْبًي 

  SDG)اّذاف آهَصؿي پيـٌْبدي وبسگشٍُ آصاد اّذاف تَػؼِ پبيذاس 
 .يبد آٍسي گشديذ( ّب
 



   2030ػٌذ آهَصؽػخٌبى ٍ اّذاف آطاًغ ّبي ثيي الوللي  ثِ 

"  ...صلح،  : تضويي ًوبئين ٍ كبسي كٌين كِ دس سبيِ آهَصش ثب كيفيت، اسصش ّبيي هبًٌذ
 "...عذالت، حمَق ثشش ٍ ثشاثشي جٌسيتي ًْبديٌِ شًَذ

ثبثبتًَذُ اػَتي هْيي 

سئيغ اجشايي صٌذٍق جوؼيت هلل هتحذ 

" ...  تٌْب دس صَستي هي تَاًين ثِ جْبًي هولَ اص تسبٍي دست يبثين كِ آهَصش ًيض ّويي
 "...هفَْم سا دس جْبى تشٍيج كٌذ

فَهضيل ام الهجَاى جي وَوب 

سئيغ اجشايي آطاًغ صًبى هلل هتحذ ٍ هؼبٍى دثيش ول ػبصهبى هلل هتحذ 

" ... ايي ثيبًيِ، دٍلت ّب سا ثِ فشاّن كشدى فشصت ّبي يبدگيشي هبدام العوش ثشاي افشاد
اداهِ دٌّذ ٍ عبهالى هثجتي ثشاي  ( فكشي) تشغيت هي كٌذ، تب تك تك افشاد ثِ سشذ 

 "...تغييش ثبشٌذ
ايشيٌب ثَوَسا 

َهذيش ول يًَؼى 

 



: تذٍيي ػٌذ هلي  

 دس وـَسّبي هختلف ثش اػبع 2030ٍجَد ادػبي هؼئَالى يًَؼىَ ثِ ايٌىِ ػٌذ آهَصؽ ثب
دس : اٍلَيت ّب ٍ ؿبخص ّبي هلي،  ثَهي ؿذُ اػت هَاسدي ثشاي وزة ايي ادػب ٍجَد داسد

پيـگفتبس وتبثچِ ثيبًيِ ايٌچئَى، وِ تَػط دثيش ول وويؼيَى هلي يًَؼىَ دس ايشاى ًگبسؽ ؿذُ 
دٍلت ّب هَظفٌذ تب اّذاف جْبًي سا دس اّذاف، سيبستْب، طشح ّب اػت آٍسدُ ؿذُ اػت وِ 

ٍ الذاهبت هلي، چشخِ سيبستگزاسي ٍ ثشًبهِ سيضي، سبصهبًذّي ًظبم ّبي آهَصشي ٍ  
دس سطح هلي، هي ثبيست ثش هجٌبي  2030اجشاي آهَصش   ...آهبدُ سبصي هٌبثع ادغبم كٌٌذ

وِ ثش اػبع ّوىبسي هَثش، توشوض ثش ًتبيج گؼتشؽ ؿشاوت،   سٍيكشدي فشاثخشي ثبشذ
ثب تَجِ ثِ تٌَع هبّيت  . ؿفبفيت، هؼئَليت هـتشن ٍ ٍحذت ػول ّوِ ػبهالى ؿىل گشفتِ اػت

ثشخي اص اصَل عوَهي كِ هي تَاًذ ثِ ّوبٌّگي هٌبست  ًْبدّبي هتَلي آهَصؽ دس وـَسّب 
تَسعِ پبيذاس هلل هتحذ  2030دس چبسچَة دستَس كبس  2030جْت تحمك هَثش اّذاف 

كوك كٌٌذ، عجبستٌذ اص ّذايت دٍلتي ٍ جلت هشبسكت فشاثخشي، حفظ سبختبسّبي  
، اجشاي الذاهبت فشاتش اص ٍصاست آهَصش ٍ جلت  2030هَجَد ٍ اًطجبق آى ّب ثب آهَصش 

هشبسكت ٍصاست ّب ٍ سبصهبى ّبي هشتجط ثب ثْذاشت، جَاًبى ، كبس، اهَس اجتوبعي، 
ثب سبيش اّذاف  2030هذيشيت، ثشًبهِ سيضي، ثَدجِ ٍ تبهيي ّوبٌّگي اجشاي آهَصش 

 .هلل هتحذ 2030تَسعِ پبيذاس 
 



2030ًظبم تذٍيي ثشًبهِ آهَصؽ   

 ايي ثشًبهِ دس سطح جْبًي تذٍيي ٍ تصَيت شذُ، دس سطح
هٌطمِ اي هَسد تمسين كبس لشاس گشفتِ، دس سطح هلي تذٍيي 

هلي هَسد  –هٌطمِ اي  -ٍ اجشا هي شَد ٍ دس سطح جْبًي 
لزا ضشٍسي است ّوضهبى ثِ  . ًظبست ٍ اسصيبثي لشاس هي گيشد

ّن سَيي ثب دستَس كبس جْبًي، الذاهي هلي ثشاي تذٍيي 
هشتول ثش سيبستگزاسي، شبخص سبصي ٍ  ) ثشًبهِ ي كشَسي

 .دس ساستبي هحتَاي جْبًي ثشًبهِ، اًجبم گيشد( ًظبست

 



 مصوبه هيات وزيران

 تصَيت شذُ آهذُ است 25/6/95دس ايي هصَثِ كِ دس تبسيخ: 
ّوسَ ثب   2030ثِ هٌظَس ّوبٌّگي ٍ اسائِ ساّكبس تحمك اّذاف ٍ تعْذات ثشًبهِ آهَصش

ثب هسئَليت   2030اّذاف ٍ تعْذات ثشًبهِ اّذاف تَسعِ پبيذاس، كبسگشٍُ هلي آهَصش 
ثذٍى گؼتشؽ تـىيالت ػبصهبًي ٍ ثب اػتفبدُ اص اهىبًبت ٍ ظشفيت  ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش

 :...ّبي هَجَد دس آى ٍصاستخبًِ ٍ ثب حضَس ًوبيٌذگبى دػتگبُ ّبي صيش تـىيل هي ؿَد

  هَظف است ثشًبهِ اجشايي ٍ ًظبستي تحمك كبهل آهَصش   2030كبسگشٍُ هلي آهَصش
سا دس سطَح هلي ٍ استبًي ثب ثْشُ گيشي اص توبهي ظشفيت ّبي هَجَد دس دستگبُ   2030

ّبي اجشايي هشتجط ٍ ّوسَ ثب اّذاف ثشًبهِ ّبي تَسعِ كشَس، اسٌبد ساّجشدي تَسعِ،  
ًمشِ جبهع علوي كشَس، سٌذ تحَل ثٌيبديي آهَصش ٍ پشٍسش ٍ ثشًبهِ اّذاف تَسعِ  

 .پبيذاس تْيِ كٌذ
 هَظف ثِ اجشاي تصويوبت   2030دستگبُ ّبي اجشايي ثشاي تحمك اّذاف ثشًبهِ آهَصش

 .كبسگشٍُ هي ثبشٌذ
 هَظف اػت گضاسؽ پيـشفت وبس ٍ ًحَُ ي ّوىبسي دػتگبُ ّبي  2030وبسگشٍُ هلي آهَصؽ

گضاسش ًْبيي سا ثِ كويسيَى هلي يًَسكَ ثشاي اسسبل ريشثط سا ػبالًِ ثِ ّيئت ٍصيشاى ٍ 
 .ثِ هشجع ثيي الوللي هشثَطِ اسائِ كٌذ

 



 :اثْبهبت ٍ ايشادات ػٌذ
 دس اصل ٍجَد ٍ تجؼيت اص ثشًبهِ ّبي تَػؼِ دس وـَس ثؼٌذُ هيىٌين ثِ ايي والم همبم هؼظن

ثٌذُ ايي تَػؼِ غشثي سا ثِ ّيچ ٍجِ لجَل ًذاسم؛ پبيِ ّبيؾ  : وِ هي فشهبيٌذ( هذظلِ الؼبلي)سّجشي
ًوي خَاّن ّن ولوِ ي  -غلط اػت، هجبًي اؽ غلط اػت، ثؼيبسي اص فشٍػبتؾ غلط اػت، اهب هؼتمذم

تَػؼِ سا وِ دس ٍالغ ثشگشفتِ اص تؼجيش اًگليؼي ٍ غشثي اػت، ثِ وبس ثجشم، ػوذا ولوِ ي پيـشفت سا ثِ 
ايي پيـشفت اػالهي ايشاًي هي تَاًذ ثِ ػٌَاى يه گفتوبى ثِ ػٌَاى يه خَاػت ػوَهي  -وبس هيجشم

 .ؿتبة دسيبفت ّبي ػلوي اص ّويي لجيل اػت. هطشح ثـَد
 ثب ٍجَد تبويذات همبم هؼظن سّجشي دس ايي هَضَع هب تؼْذ دادُ اين وِ ايي ثشًبهِ ي تَػؼِ سا دس

طجك چِ استذاللي هسئَليي هي تَاًٌذ تَجيِ كٌٌذ كِ ايي . ثخـينوـَس ثطَس وبهل تحمك 
دس حبلي كِ اهبم خويٌي . اهش سا هتمجل شذُ اًذ دس حبلي كِ خالف خَاستِ ي سّجشي است

غبيت اًمالة اسالهي سا توذى سبصي اسالهي هيذاًٌذ هب هتعْذ ثِ اجشاي سٌذي هي ( سُ)
دِّ اص 4شَين كِ شعبسش دگشگَى سبختي جْبى هب است يعٌي لشاس است هب ثعذ اص گزشت 

؟ ايي دس ًمض اصل اًمالة اسالهي كوك كٌين تب جْبى سا هطبثك هيل غشثي ّب دگشگَى سبصًذ
اّذاف تَػؼِ پبيذاس اگش وبسگـب ثَد داًـجَيبى آهشيىبيي ثؼذ اص . هَضَع يؼٌي پزيشؽ اّذاف تَػؼِ

فبسؽ التحصيلي اػالم ٍسؿىؼتگي ًوي وشدًذ ٍ اص ّن گؼيختگي دس ًْبد جبهؼِ، يؼٌي خبًَادُ 
 ...ّبيـبى اتفبق ًوي افتبد ٍ

 



 يًَؼىَ چبسچَثي سا ثشاي ثشسػي هـىالت جْبًي اًؼبى ّب ثش اػبع ثشاثشي
وـَسّبي ػضَ اسائِ هي دّذ وِ ثش هجٌبي اصَل جْبى ؿوَل، تٌَع ٍ وشاهت 

ايي سبصهبى ثِ طَس جذي دس پي تمَيت اسكبى . اًؼبًي اػتَاس ؿذُ اػت
هٌسجوي است كِ صلح، تَسعِ پبيذاس ٍ حمَق ثشش سا تشكيل 
هي دّذ ٍ دس صهيٌِ فمشصدايي ٍ تشٍيج گفت ٍگَ هيبى توذى ّب، 

 .فشٌّگ ّب ٍ هشدم هشبسكت هي كٌذ

 اگش ًگبّي ثِ آئيي ًبهِ ي وويتِ ي آهَصؽ ػبلي يًَؼىَ دس ايشاى ثيٌذاصين
 :چٌذ ًىتِ جلت تَجِ هيىٌذ

  ِّوفكشي ٍ ّوكبسي ثب داًشگبُ ّب ٍ سبيش دس ٍظبيف يًَؼىَ ث
ًْبدّبي علوي ٍ تحميمبتي ثِ هٌظَس تشثيت ًيشٍي اًسبًي هطبثك ثب 

دٍثبسُ خَاًي ايي جولِ وبفي اػت  . اؿبسُ ؿذُ اػت اٍلَيت ّبي جْبًي
تب هتَجِ ثـَين تشثيت ًيشٍي اًؼبًي وـَس ثب اٍلَيت ّبي جْبًي ٍ ثب 

آيب فتح الفتَح اًمالة !!! ّوفىشي يه ػبصهبى ثيي الوللي اًجبم هيـَد
اػالهي وِ تشثيت جَاًبى اًمالثي اػت االى ثِ ًيشٍي اًؼبًي ثب اٍلَيت ّبي 

 جْبًي تجذيل ؿذُ اػت؟

 



  تـىيل وشػي ّبي داًـگبّي يًَؼىَ، هَػؼبت همَلِ اٍل ٍ دٍم هؼبضذت دس
يًَؼىَ دس ايشاى؛ اص جولِ ايي وشػي ّب وشػي حمَق ثـش، صلح ٍ دهَوشاػي  

داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي اػت وِ ثب يه سصذ هختصش ثخَثي دسهيبثين وِ ايي 
وشػي ّب ثِ ًْبديٌِ وشدى هجبًي ٍ آهَصُ ّبي غشثي ّوت گزاؿتِ اًذ ٍ دس ػبل 
جبسي ّن ثب ايجبد وشػي دس صهيٌِ ػالهت اجتوبػي ٍ تَػؼِ ثبيذ هٌتظش ًؼخِ 

 .ّبي فشػتبدُ ؿذُ اص غشة جْت سػيذگي ثِ هؼضالت اجتوبػي ثبؿين
 ِاصالح ٍ دس لؼوت ديگشي اص آئيي ًبهِ وويتِ ي آهَصؽ ػبلي اؿبسُ اي ث

ًَآٍسي دس ًظبم آهَصش عبلي كشَس هطبثك ثب دستَسكبسّبي يًَسكَ شذُ 
وِ ايي ّذف ّن دس جبي خَد جبي تبهل داسد ٍ ؿبيذ ثِ فْويذى ايي  است

ّذف دليل ثشٍي صهيي هبًذى ػٌذ داًـگبُ اػالهي، جَاة دادُ ؿَد ٍ دلجؼتگي  
الجتِ ايي فمط يه طشف . ٍ الضام هؼئَليي ثِ ًؼخِ ّبي غشثي سا ثْتش ًـبى دّذ

لضيِ اػت ٍ ثبيذ هٌتظش ايي ثَد وِ دس ّويي سٍصّب دس ساػتبي اّذاف ػشهبيِ  
داسي دس جْبى ثحث آهَصؽ آصاد ٍ پَلي ؿذُ آى سا ًظبسُ گش ثبؿين ّش چٌذ وِ  

ايي اهش ون ٍ ثيؾ دس حبل اتفبق افتبدى اػت؛ ثلِ ايي اهش ّن اص تجَيض ًؼخِ ّبي 
 .ؿفب ثخؾ غشثي اػت

 



صل ّفتبد ٍ ّفتناص ًظش حمَلي  طجك ا : 

 
لشاسدادّب ٍ هَافمت ًبهِ ّبي  , همبٍلِ ًبهِ ّب, عْذًبهِ ّب

 .ثيي الوللي ثبيذ ثِ تصَيت هجلس شَساي اسالهي ثشسذ

  ثب تَجِ ثِ ايٌىِ تَافك ًبهِ ي هؼمط ًيض ؿبهل ايي ثٌذ لبًًَي
هيـَد وِ دس پي آى ثيبًيِ ايٌچئَى صبدس ؿذ ٍ تؼْذ وـَس دس  

سا ثِ دًجبل داؿت چشا دس هجشاي  2030لجبل اجشاي ثشًبهِ 
لبًًَي هجلغ لشاس ًگشفت ٍ ثذٍى سػبيت لبًَى هزوَس ثِ  

تصَيت ّيئت دٍلت سػيذ؟ يؼٌي تَافك ًبهِ اي وِ اص ًظش  
لبًًَي ٌَّص دس هجشاي تصَيت  هجلغ لشاس ًگشفت چطَس ثِ  

 هٌجش ؿذ؟2030تصَيت ّيبت دٍلت ٍ تـىيل وبسگشٍُ 



 ًىتِ ي دسخَس تَجِ ي ديگش ايٌىِ دس تصَيجٌبهِ ّيئت دٍلت
ٍ ّوؼَيي ثب   2030آٍسدُ ؿذُ اػت تحمك وبهل ػٌذ آهَصؽ

سا فشاتش ٍ 2030دس اصل دٍلت ػٌذ آهَصؽ ! اػٌبد ثبال دػتي
لبًًَي تش اص اػٌبد ثبال دػتي لشاس دادُ اػت ّوبًطَس وِ دس  

هتي اؿبسُ ؿذ ساّجشدّب ٍ اّذاف والى توبهب دس ساػتبي ؿبخص 
 .  ّبي جْبًي اػت ٍ هؼيبسّبي هلي اسصؿي ًذاسًذ

 



    فشاتش اص ّوِ ي ايي ايشادات سٍيىشدي اػت وِ دس آهَصؽ
دس ايي ػٌذ . ٍجَد داسد آى ّن تفبٍت فبحؾ اّذاف اػت2030

دس تحمك اّذاف  )سػيذى ثِ ثشاثشي جٌؼيتي، آصادي جٌؼي 
هذًظش اػت دس حبلي وِ دػتَس اػالم ثش ايي  ( ثْذاؿت ٍ صًبى

ثِ ػٌَاى هثبل ثشاي سػيذى ثِ ثشاثشي جٌؼيتي هب . ًيؼت
هَظف ؿذُ اين توبم وليـِ ّبي هزّجي سا اص وتت ّبيوبى  
حزف وٌين تب ثچِ ّبي هب طجك اصَل غشثي ثضسي ؿًَذ ًِ  

 طجك دػتَس اػالم



  ٍ ايي ػٌذ اص ايي جْت وِ ثش ػبيش اػٌبد ثبالدػتي اسجحيت داسد
طجك هصَثِ دٍلت اػتجبسي داسد وِ هصَثبت وبسگشٍّؾ دس توبم 

دػتگبُ ّبي دٍلتي الصم االجشا ػت ، خَد جبي تؼجت صيبدي اػت 
ٍ اصال ثمذسي همجَليت ًذاسد وِ ثخَاّين دس هَسد هتي آى وِ الجتِ 

فمط اّذاف ووي اػت ٍ ٍيظگي اّذاف ويفي ٍ هْن ػٌذ تحَل 
فمط . ثٌيبديي آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس آى ٍجَد ًذاسد ، صحجت وٌين

ايي تزوش سا هيذّين وِ دػتشػي ثي حذ ٍ اًذاصُ ثشاي يه ػبصهبى 
ثيي الوللي ثِ اطالػبت داًؾ آهَختگبى وـَسهبى خطشًبن ٍ صهيٌِ  

هؼئَليي هحتشم طجك چِ اػتذاللي . ػبص يه ًفَر گؼتشدُ اػت
حتي آهبس هذاسع صلضلِ خيض ٍ اػتحىبم ػبختوبى ّب هذاسع سا دس  

ّب اًمذس اًمالة دادُ چشا . اختيبس هشاجغ ثيي الوللي لشاس دادُ اًذ
آيب هفَْم اًمالة دادُ چيضي . ثشاي ايي هشجغ ثيي الوللي هْن اػت

جضء دػتشػي ٍ ثشًبهِ سيضي ثشاي ته ته افشاد جبهؼِ دس جبيگبُ 
 .ّب هتفبٍت اػت

 



 :ٍ دس آخش

 ٍ دس آخش الصم هيذاًين تزوش جذي ثِ هؼئَليي ًؼجت ثِ سٍيىشد
اتفبلبت هزوَس دّين چشا وِ ًفَر ٍ جذي گشفتي آى هذتْبػت وِ  

ثيبى ؿذُ اػت ٍ ايي  ( هذظلِ الؼبلي) اص ػوت همبم هؼظن سّجشي
 .وبسگشٍُ ثب ايي اختيبسات هي تَاًذ يه ًفَر ػبصهبًي سا ؿىل دّذ

 


