
ا8ؤلف  	الرئيسي  	في  	الفريق  	الرفيع  	ا8ستوى  	يصدر  	بيانـا  ً	حول  	اجتماع  	لندن

%'  تشرين  الثاني"نوفمبر  $&%$#  أصدر  السيد  هومي  خاراس،  ا4ؤلف  الرئيسي"  ا.م,  التنفيذي  لفريق  
ا.مم  ا4تحدة  الرفيع  ا4ستوى  ا4عني  بجدول  أعمال  التنمية  4ا  بعد  عام  )&%$،  بيانـا ً حول  اIجتماع  الذي  
عقده  الفريق  في  لندن  في  ا4ملكة  ا4تحدة  خ[ل  الفترة  من  &'  تشرين  ا.ول"أكتوبر  إلى  $  تشرين  
الثاني"نوفمبر  $&%$(  ويهدف  البيان  إلى  إب[غ  الجهات  صاحبة  ا4صلحة  بشأن  عمل  الفريق  الرفيع  ا4ستوى،  بما  
في  ذلك  خطط  اIجتماع  ا4قبل  الذي  سيعقد  في  منروفيا  في  ليبيريا،  كما  يهدف  إلى  ضمان  اIتساق  ب,  الفريق  
.2015		بعد  	عام     	لجدول  	أعمال  	ما   	العامة   الرفيع  	ا4ستوى  	وب,  	العملية

ويقول  البيان  إن  هذا  اIجتماع  هو  الثاني  الذي  يعقده  الفريق،  اتفق  أعضاء  الفريق  خ[له  على  *جدول  أعمال  دولي  
  تأطيريـا ً لتوجيه  عمل  الفريق،  وتبحث  في  قضايا  تتعلق  بفقر  ا.فراد   ًIبمسؤوليات  دولية*  تتقرر  استنادا ً إلى  +$  سؤا
وا.سر  ا4عيشية(  واتفق  أعضاء  الفريق  أيضـا ً على  التركيز  على  القضاء  على  الفقر  وتطوير  لِبنات  بناء  ل[زدهار  
ا4ستدام  للجميع،  وركزوا  في  الوقت  نفسه  على  التحديات  العا4ية  بما  فيها  حماية  البيئة  والتكافؤ  والنمو  الشامل  
	الس[م  	والحرية.   	وإرساء   للكافة

وفيما  يتعلق  بالتنمية  البشرية،  يقول  البيان  إن  أعضاء  الفريق  الرفيع  ا4ستوى  ناقشوا  ما  يلي#  تعلم  الدروس  من  
مكامن  القوة  والضعف  في  ا.هداف  ا�نمائية  ل�لفية؛  و  *رفع  الحد  ا4توقع*  والتركيز  على  جودة  النتائج؛  ومواصلة  
وضع  التنمية  البشرية  في  مركز  جدول  ا.عمال  وفي  الوقت  نفسه  إدماج  جميع  أبعاد  التنمية  ا4ستدامة؛  وا�قرار  
بالشواغل  ا4تعلقة  بالحقوق  وا4ساواة  بوصفها  قضايا  شاملة،  وكذلك  ا�قرار  بالتغييرات  السكانية،  واIستدامة  
والتوسع  الحضري  بوصفها  نزعات  ناشئة(  كما  تباحث  أعضاء  الفريق  في  مسائل  عملية،  مثل  إمكانية  تحقيق  
	وتحديد  	ا.ولويات.   	والتنفيذ،   	والتمويل،   ا.هداف،

وبخصوص  فرص  العمل  وسبل  العيش،  ناقش  أعضاء  الفريق  طائفة  من  القضايا  من  بينها  دور  الحكومات،  بما  في  
ذلك  تطوير  ا4شاريع  التجارية  وا.سواق؛  ودور  خلق  فرص  العمل  في  الحد  من  الفقر؛  ودور  القطاع  الخاص  
والشراكات  في  تحفيز  التنمية  وضمان  ا4ساءلة(  كما  تباحث  أعضاء  الفريق  في  الحاجة  إلى  تحديد  أهداف  وطنية  
وإقليمية  ودولية(  أما  بشأن  كيفية  الوصول  إلى  الفقراء  وا4همش,،  فقد  تناول  أعضاء  الفريق  عددا ً من  ا.مور  من  
	بحيث  	يمكنهم  	تحمل  	كلفتها.   	للفقراء   	ضمان  	شبكات  	ا.مان  	اIجتماعي  	وتوفير  	اIحتياجات  	والخدمات  	ا.ساسية   بينها

سلط  البيان  الضوء  أيضـا ً على  نشاطات  التواصل  التي  جرت  على  هامش  اجتماع  لندن،  بما  في  ذلك  تنظيم  فعاليات  
مع  ا4جتمع  ا4دني  والقطاع  الخاص  والشباب(  والتقى  أعضاء  الفريق  الرفيع  ا4ستوى  أيضـا ً مع  خبراء  بقضايا  
محددة  لتناول  مواضيع  إمكانية  اللجوء  إلى  القضاء،  وا4ساءلة  والشفافية،  وحماية  البيئة،  وا.من  الشخصي،  
واIستدامة(  ووفقـا ً للبيان،  أعاد  أعضاء  الفريق  *التأكيد  على  التزامهم  با�شراك  الجاد  لجهات  متعددة  صاحبة  
مصلحة  في  عمل  الفريق*،  بما  في  ذلك  التواصل  مع  الفقراء  وا4ستضعف,،  وسيبذل  أعضاء  الفريق  جهودا ً للتواصل  
بأنفسهم  مع  جميع  الجهات  وسيستفيدون  من  نتائج  ا4شاورات  الجارية  عبر  شكبة  ا�نترنت،  بما  في  ذلك  على  بوابة  
.‘2015	’العالم  	الذي  	نريد  

وقدم  البيان  تعريفـا ً بأعضاء  ا.مانة  العامة  للفريق  الرفيع  ا4ستوى،  ومقرهم  في  مدينة  نيويــورك  في  الوIيات  ا4تحدة  
ا.مريكية.


