
 االلففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى االلممععننيي ببججددوولل أأععمماالل االلتتننممييةة للمماا ددااللممججتتممعع االلممددننيي ييننااشش
ببععدد ععاامم 2015 أأللاا ييههددرر ففررصصةة تتححققييقق ففررقق ممسستتممرر للللففئئااتت االلأأككثثرر ففققررااً ووتتععررضضااً 
 للللإإققصصااء.
 
 
ننييووييوورركك، 24 أأييللوولل/سسببتتممببرر 2012: ععللىى ههااممشش ااففتتتتااحح االلججممععييةة االلععااممةة للللأأمممم االلممتتححددةة، 
ففررييقق االلششخخصصييااتت االلببااررززةة تتددااععىى االلممججتتممعع االلممددننيي ببأأععدداادد ككببييررةة للإإججررااء ححوواارر ممعع 
 ووااللأأممااننةة االلععااممةة االلررففييعع االلممسستتووىى االلممععننيي ببججددوولل أأععمماالل االلتتننممييةة للمماا ببععدد ععاامم 2015
 للللففررييقق.
 
 االلتتححااللفف االلععااللمميي ممنن أأججلل ممششااررككةة االلممووااططننييننققاامم االلممججتتممعع االلممددننيي ببتتننظظييمم االلححوواارر، ووذذللكك ببققييااددةة 
(CIVICUS)، ووااللننددااء االلععااللمميي للللععمملل ععللىى ممككااففححةة االلففققرر (GCAP) ووممننببرر مماا ببععدد ععاامم 2015، ووممننظظممةة ،
، وودداائئررةة االلأأمممم االلممتتححددةة للللااتتصصاالل ممعع ححممللةة االلأأللففييةة للللأأمممم االلممتتححددةةااللججههااتت صصااححببةة االلممصصللححةة، ووببددععمم ممنن 
ننااممجج ، وودداائئررةة االلششؤؤوونن االلااققتتصصااددييةة ووااللااججتتممااععييةة االلتتااببععةة للللأأمممم االلممتتححددةة، ووببررااللممننظظممااتت غغييرر االلححككووممييةة
 االلأأمممم االلممتتححددةة االلإإننمماائئيي، ووههييئئةة االلأأمممم االلممتتححددةة للللممررأأةة، ووببررننااممجج االلأأمممم االلممتتححددةة للللممتتططووععيينن.
 
تتررأأسستت ههذذاا االلننششااطط، ووببججددااررةة، ررووززاا للييززاارردد، االلممننسسققةة االلددووللييةة للففررييقق االلععمملل االلممععننيي ببااللننسسااء االلتتااببعع 
تتووىى االلححااضضرروونن للممننظظممةة االلننددااء االلععااللمميي للللععمملل ععللىى ممككااففححةة االلففققرر. ووككاانن أأععضضااء االلففررييقق االلررففييعع االلممسس
 للمماا ببععدد ععاامم 2015، ووااللممللككةة ررااننيياا للللأأممااننةة االلععااممةة للللتتخخططييطط االلإإننمماائئييأأممييننةة جج. ممححممدد، ووههيي ممسستتششااررةة خخااصصةة 
ممنن االلأأررددنن، ووتتووككّلل ككررمماانن، ووججوونن ببووددييسستتاا، ووغغننييللاا ككااررللسسوونن، ووففووللببييرر ججييرروو أأممووسسووغغاا، ووههررووسستت 
ممييششييلل سسييففييررييننوو، ووببييتتيي مماايينن، ووإإممييلليياا ببييررسس. )للللححصصوولل ععللىى ممززييدد ممنن -ككووههللرر، ووججيينن
 (.االلررااببطط ههذذاا االلممععللووممااتت، ببمماا ففيي ذذللكك ننببذذااتت ششخخصصييةة ححوولل االلففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى، ااضضغغطط
 
ققددممتت االلسسييددةة أأممييننةة ممححممدد تتععللييققااتت ااففتتتتااححييةة ووإإششااررتت إإللىى أأنن ثثممةة ععمملل ككثثييرر ييججبب إإننججااززهه للتتححققييقق 
للأأههدداافف االلأأههدداافف االلإإننمماائئييةة للللأأللففييةة، ووأأنن ششررععييةة ججددوولل أأععمماالل مماا ببععدد ععاامم 2015 سستتككوونن ممسستتممددةة ممنن تتححققييقق اا
االلإإننمماائئييةة للللأأللففييةة ببننججااحح. ووأأععررببتت ععنن أأممللههاا ببأأننهه للنن ييممرر ووققتت ططووييلل ققببلل أأنن تتتتببننىى االلددوولل االلأأععضضااء 
ووللككننههمم سسييككووننوونن ممسستتععدديينن تتممااممااً ووااللممووااططننوونن االلأأههدداافف االلججددييددةة، ككمماا تتببننوواا االلأأههدداافف االلإإننمماائئييةة للللأأللففييةة، 
مماالل االلججددييدد سستتككوونن ممففتتووححةة ببححللوولل االلععاامم 2015. ككمماا أأككددتت ععللىى تتووققععااتتههاا ببأأنن ععممللييةة تتأأسسييسس ججددوولل االلأأعع
 ووششااممللةة للللككااففةة ووششففااففةة.
 
ووققااللتت االلممللككةة ررااننيياا ببأأنن "االلممججتتممعع االلممددننيي ههوو ببممككااننةة االلققللبب للللتتننممييةة ... ووععننددمماا ننععمملل ممععااً ععببرر 
االلممننظظممااتت ووااللممؤؤسسسسااتت ييممككنننناا تتححققييقق تتأأثثييرر ححققييققيي". ووأأككدد أأععضضااء آآخخرروونن ممنن االلففررييقق االلررففييعع 
ةة ههذذاا االلححوواارر ممعع االلممججتتممعع االلممددننيي ققببلل ععققدد االلااججتتممااعع االلأأوولل ممعع االلممسستتووىى ععللىى ججممللةة ممنن االلأأمموورر، ممنن ببييننههاا أأههمميي
االلففررييقق، ووددوورر صصووتت االلممججتتممعع االلممددننيي ففيي ععمملل االلففررييقق، ووااللتتححددييااتت االلننااششئئةة ععنن االلسسععيي للخخللقق ففررقق 
 ععمملل للاائئققةة.
 
ععننددئئذذٍ، ققددمم ععضضوواانن ممنن االلممججتتممعع االلممددننيي تتععللييققااتت. ووققددممتت ببييررننااددييتت ففييششللييرر ممنن ممننظظممةة ’مماا ببععدد ععاامم 
 للللتتححااللفف االلععااللمميي ممنن أأججلل االلددووللييةةممةة اا االلذذيي تتمم تتططووييررهه ففيي االلججممععييةة االلععااللإإععللااننلل 2015‘ ممععللووممااتت ححوو
ممششااررككةة االلممووااططننيينن االلتتيي ععققددتت ففيي ممووننتترريياالل ففيي ببددااييااتت ششههرر أأييللوولل/سسببتتممببرر، ووأأككددتت ععللىى االلححااججةة 
ييييرر ااتتججااهه االلللااممسسااووااةة االلممتتننااممييةة ووتتححققييقق االلااسستتددااممةة االلببييئئييةة. ووأأععررببتت إإللىى االلققضضااء ععللىى االلففققرر، ووتتغغ
ننههاا تتششععرر ببخخييببةة إإععنن تتططللععههاا للممععررففةة أأففككاارر االلففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى ببششأأنن ههذذهه االلأأووللووييااتت، ووققااللتت 
أأمملل للأأنن االلأأسسسس االلممررججععييةة للللففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى للاا تتتتضضممنن أأيي إإششااررةة للححققووقق االلإإننسساانن. ككمماا ججللببتت 
( ]أأيي: ششااررِكك[ أأططللققتتههاا ممننظظممةة مماا ببععدد ععاامم Participate) ‘ببااررتتييسسببييتتةة ججددييددةة تتددععىى ’االلااننتتببااهه إإللىى ممببااددرر
 ( ففيي 25 أأييللوولل/سسببتتممببرر.2015IDS ووممععههدد االلددررااسسااتت االلإإننمماائئييةة )
 



ووووررللدد‘ ]ععااللمم أأككثثرر أأممننااً[ ووتتححااللفف ممننظظممااتت االلممججتتممعع االلممددننيي ووتتححددثث ببوولل أأووككوومموو، ممنن ممننظظممةة ’سسييففرر 
ممششددددااً ععللىى ققضضييةة  االلأأففررييققييةة ححوولل االلممببااددئئ ووااللششررااككااتت، ووأأككدد ععللىى أأههممييةة االلخخططاابب ووااللععممللييةة ووااللننتتييججةة،
أأنن االلممسسااءللةة ووااللششففااففييةة ووححققووقق االلإإننسساانن. ووررسسااللتتهه إإللىى االلففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى ههيي: "ممنن االلننااددرر 
ككمم ههذذهه االلففررصصةة، ووااللععااللمم ببيينن أأييددييككمم ... ففللاا ييييددأأ االلععااللمم؛ ووأأننتتمم ببأأنن ييغغييرروواالل ففررصصةة  للللننااسستتتتااحح
 تتضضييّععوواا االلففررصصةة".
 
ووككاانن ممنن ببيينن االلتتععللييققااتت االلأأخخررىى ممنن االلممششااررككيينن ممنن االلممججتتممعع االلممددننيي: تتسسااؤؤللااتت ححوولل سسبببب ععددمم تتععيييينن 
أأنن ععضضوو ففيي االلففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى ممنن ممننظظممااتت االلععمماالل، ووككييففييةة إإششررااكك االلششبباابب ففيي ججددوولل أأععمماالل 
االلتتننممييةة للمماا ببععدد ععاامم 2015؛ ووأأههممييةة االلننههجج االلققاائئمم ععللىى االلححققووقق ووتتححففييزز االلإإررااددةة االلسسييااسسييةة؛ ووااللححااججةة إإللىى 
تتضضمميينن االلههييككلل االلمماالليي االلددوولليي ففيي تتررككييزز االلففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى، ووتتططووييرر أأههدداافف ببششأأنن ووضضعع 
 ححدد أأددننىى للللححممااييةة االلااججتتممااععييةة، ووااللممسسااووااةة ببيينن االلججننسسيينن، ووتتممككيينن االلممررأأةة.
 
 )ممششاارركك ففيي ررئئااسسةة ممججممووععةة االلأأمممم االلممتتححددةة االلإإننمماائئييةة، ووههييئئةة االلأأمممم االلممتتححددةة للللممررأأةة( ععنن أأععرربب ججوونن ههننددرراا
ممووااففققتتهه ععللىى أأههممييةة إإششمماالل االلككااففةة ووححققووقق االلإإننسساانن ووااللممسسااءللةة. ووأأششاارر إإللىى أأننهه سستتججرريي ققررييببااً ممششااووررااتت 
 ،http://www.worldwewant2015.orgققططررييةة ووممووااضضييععييةة ككمماا ننووّهه ببااللممننببرر االلإإللككتتررووننيي ععللىى االلممووققعع 
ووااللذذيي ييههددفف إإللىى إإررششاادد االلممششااووررااتت االلددووللييةة. ووتتححددثث ششااممششاادد أأخختتاارر )االلأأمميينن االلععاامم االلممسسااععدد، دداائئررةة االلششووؤؤنن 
ووأأككدد ععللىى أأنن االلأأههدداافف االلإإننمماائئييةة للللأأللففييةة ووأأههدداافف االلتتننممييةة االلممسستتددااممةة ممتتررااببططةة. االلااققتتصصااددييةة ووااللااججتتممااععييةة( 
للممؤؤللفف االلررئئييسسيي للتتققررييرر االلففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى ووااللأأمميينن االلتتننففييذذيي للللأأممااننةة ووققاالل ههوومميي خخااررااسس )اا
االلععااممةة االلتتيي سستتددععمم االلففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى( إإنن االلففررييقق سسييععققدد ااججتتممااععااتت ففيي ببللدداانن أأخخررىى ووييأأمملل 
ببأأنن تتتتااحح للهه ففررصص للللتتووااصصلل، ووأأككدد ععللىى أأههممييةة االلششففااففييةة ووااللممسسااءللةة ووممننااههضضةة االلتتممييييزز ككأأسسااسس 
 للللتتننممييةة.
 
سستتخخددمم ههذذاا االلممننببرر ُ. ككمماا ييwww.worldwewant2015.orgييتتووففرر تتسسججييلل ررققمميي للههذذاا االلننششااطط ععللىى االلممووققعع 
االلإإللككتتررووننيي للااسستتققبباالل أأسسئئللةة ممنن ممششااررككيينن ييششااههددوونن االلتتسسججييلل االلررققمميي ووأأسسئئللةة تتأأتتيي ععببرر ممووققعع 
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