
ففررييقق االلششخخصصييااتت االلببااررززةة االلررففييعع االلممسستتووىى االلممععننيي ببججددوولل أأععمماالل االلتتننممييةة ببيياانن ححوولل 
 للمماا ببععدد ععاامم 2015
 
 آآخخرر االلممسستتججددااتت ححوولل االلااججتتممااعع االلأأوولل للللففررييقق
  تتششرريينن االلأأوولل/أأككتتووببرر 292012
 
ههذذهه االلممذذككررةة ااسستتععررااضضااً ممووججززااً للللااججتتممااعع االلأأوولل للففررييقق االلششخخصصييااتت االلببااررززةة االلررففييعع االلممسستتووىى تتققددّمم 
 االلممتتععللققةةااللممععننيي ببججددوولل أأععمماالل االلتتننممييةة للمماا ببععدد ععاامم 2015، ووتتووففرر ببععضض االلممععللووممااتت ححوولل االلخخطططط 
 ببااللااججتتممااعع االلثثااننيي االلذذيي سسييععققدد ففيي 1 تتششرريينن االلثثااننيي/ننووففممببرر ففيي للننددنن ففيي االلممممللككةة االلممتتححددةة.
 
إإنن االلففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى ممللتتززمم ببععممللييةة ممففتتووححةة ووششففااففةة ووششااممللةة للللككااففةة. ووننححنن ععااززمموونن ببصصففةة 
خخااصصةة ععللىى إإببققااء االلججههااتت صصااححببةة االلممصصللححةة ععللىى ااططللااعع ممسستتممرر ععللىى ممححتتووىى ععمملل االلففررييقق ووااللععممللييةة 
مم ععببررههاا ههذذاا االلععمملل. ووللتتححققييقق ههذذهه االلغغااييةة، ننححنن ننققتتررحح إإررسساالل ممععللووممااتت ممححددثثةة ببصصففةة ممننتتظظممةة االلتتيي ييتت
 ععللىى ننسسقق ههذذهه االلممذذككررةة.
 
ععُققدد االلااججتتممااعع االلأأوولل للللففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى ففيي 25 أأييللوولل/سسببتتممببرر ففيي ننييووييوورركك، ووأأتتااحح 
ااددلل االلففررصصةة للللتتععررفف ععللىى االلككييففييةة االلتتيي ييننظظرر ببههاا أأععضضااء االلففررييقق إإللىى ججددوولل االلأأععمماالل ووللتتبب
  االلننققااشش تتووااففقق ففيي االلآآررااء ببششأأننههاا:ننششأأ خخللاالل االلننققااششااللأأففككاارر. ووببررزز ععدددد ممنن االلممججااللااتت االلتتيي 
 

للأأههدداافف االلإإننمماائئييةة للللأأللففييةة. ووييججبب تتععججييلل االلججههوودد االلححاالليي للإإططاارر االلييننببغغيي ععلليينناا أأللاا ننننسسىى  •
للتتححققييقق االلأأههدداافف االلإإننمماائئييةة للللأأللففييةة خخللاالل االلسسننووااتت االلثثللااثث االلممققببللةة. ووللاا ييممككنننناا أأنن ننححييدد 
 ععنن االلههددفف ححااللييااً. ووققدد ررككزز أأععضضااء االلففررييقق ععللىى ههذذهه االلننققططةة.ببببصصررنناا 

"ععمملل للمم ييتتمم إإننججااززهه" ووسسييتتووااصصلل إإللىى مماا أأننهه سسييظظلل  تتققررييببااً ففممنن االلممؤؤككدد ،ووببااللررغغمم مممماا سسللفف •
ببععددععاامم 2015. ووننححنن للنن ننتتممككنن ممنن تتححققييقق االلأأههدداافف االلإإننمماائئييةة للللأأللففييةة، للذذاا أأععرربب أأععضضااء 
للمم تتُننججزز إإللىى االلإإططاارر االلججددييدد، إإذذ للاا ييممككنننناا االلففررييقق ععنن ششععووررههمم ببأأننهه ييججبب ججللبب االلأأععمماالل االلتتيي 
ببببسسااططةة أأنن ننننسسىى ممووضضووعع تتللكك االلأأععمماالل. ووييججبب ععللىى أأيي إإططاارر ججددييدد أأنن ييسستتنندد ععللىى أأسسااسس 
 االلأأههدداافف االلإإننمماائئييةة للللأأللففييةة، ووااللااسستتففااددةة ممنن االلددررووسس االلتتيي ننششأأتت خخللاالل االلسسننووااتت االلـ 12 االلممااضضييةة.

ققرر ووتتششججييعع االلتتننممييةة ييننببغغيي تتررككييزز ججددوولل أأععمماالل مماا ببععدد ععاامم 2015 ععللىى االلححدد ممنن االلفف •
االلممسستتددااممةة. ووييججبب أأنن ييككوونن ههذذاا االلأأممرر ههوو االلممررسسااةة االلممررككززييةة. إإللاا أأننهه ييتتععيينن ععلليينناا أأنن ننددرركك أأنن 
أأنن ييععمملل االلإإططاارر ووأأششاارر االلففررييقق إإللىى أأههممييةة  ععمماا ككاانن ععللييهه ففيي ععاامم 2000. ححااللييااً االلففققرر ييخختتللفف
للججددييددةة االلتتيي للتتححددييااتت االل ووأأنن ييتتصصددىى ،يي ححددثث ففيي االلععااللمم االلذذااللتتغغييييرر االلججددييدد ععللىى إإببرراازز ههذذاا
ننششأأتت. ووممنن االلججووااننبب االلتتيي ججررتت االلإإششااررةة إإللييههاا: االلااسستتددااممةة، ووأأههممييةة االلننمموو االلششاامملل للللككااففةة، ووااللققددررةة 
 االلإإننتتااججييةة، ووااللننززااععااتت، ووااللممسسااووااةة ببيينن االلججننسسيينن ووتتممككيينن االلممررأأةة، ووااللششررااككةة االلععااللممييةة.

 ككمماا أأععرربب االلففررييقق ععنن ششععوورر ققوويي ببأأنن ععممللهه ييننببغغيي أأنن ييككوونن ققاائئممااً ععللىى االلإإددللةة، ووخخااضضععااً •
 ، ووأأنن ييككوونن ننتتااججااً للععممللييةة تتششااووررييةة ششااممللةة للللككااففةة.ااًللللممسسااءللةة، ووششففاافف

سستتععتتممدد ششررععييةة ههذذهه االلععممللييةة ووننججااححههاا ععللىى االلممددىى االلذذيي تتععككسس ففييهه أأصصووااتت االلججههااتت صصااححببةة  •
االلممصصللححةة االلررئئييسسييةة ووتتددممججههاا. ووثثممةة ححااججةة للإإججررااء ممششااووررااتت ددووللييةة ووإإققللييممييةة ووممووااضضييععييةة ممعع 
ههمم: االلننااسس االلممتتأأثثرروونن ممببااششررةة ببااللففققرر ووااللظظللمم؛ أأططرراافف ععددييددةة ممنن أأصصححاابب االلممصصللححةة، ببممنن ففيي
 ووااللننسسااء؛ ووااللششبباابب؛ ووققططااعع االلأأععمماالل؛ ووااللممججتتممعع االلممددننيي االلأأووسسعع.

 
سسييُععققدد االلااججتتممااعع االلثثااننيي للللففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى ففيي للننددنن ووسسييررككزز ععللىى االلففققرر ععللىى ممسستتووىى 
االلأأففرراادد ووممسستتووىى االلأأسسرر االلممععييششييةة. ووففيي ححيينن سسييججرريي االلااججتتممااعع ننففسسهه ففيي 1 تتششرريينن 
 االلثثااننيي/ننووففممببرر، سسييتتضضممنن االلببررننااممجج االلككاامملل ففععااللييااتت سستتغغططيي ثثللااثثةة أأيياامم ككااممللةة:
 

سستتععققدد ننددووةة ففيي 31 تتششرريينن االلأأوولل/أأككتتووببرر ييششاارركك ففييههاا أأععضضااء االلففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى  •
 ححييثث سسييسستتممععوونن للأأددللةة ووممععللووممااتت ممححددثثةة ححوولل االلققضضاايياا االلررئئييسسييةة.



ممننااققششااتت ضضممنن أأععضضااء االلففررييقق ووسسييُككررّسس ييوومم 1 تتششرريينن االلثثااننيي/ننووففممببرر ببأأككممللهه للإإججررااء  •
ببششأأنن االلققضضاايياا االلممتتصصللةة ببااللففققرر ععللىى ممسستتووىى االلأأففرراادد ووااللأأسسرر االلممععييششييةة، ممعع تتررككييزز خخااصص 
 ععللىى االلتتننممييةة االلببششررييةة.

ووسسييككوونن ييوومم 2 تتششرريينن االلثثااننيي/ننووففممببرر ييووممااً للللتتووااصصلل ممعع االلممججتتممعع االلممددننيي ووااللققططااعع االلخخااصص  •
ذذهه االلففععااللييااتت ووااللللققااءااتت ووااللششبباابب، ووسسييججرريي تتننظظييممهه ببااللششررااككةة ممعع ههذذهه االلأأووسسااطط. ووتتأأتتيي هه
ككةة االلإإننتتررننتت ععببرر االلممووققعع خخصصييةة ففيي أأععققاابب ممششااووررااتت ججررتت ععببرر ششببااللشش
www.worldwewant2015.org/post2015hlp. 

 
ووببععدد االلااججتتممااعع ففيي للننددنن، سسييججتتممعع االلففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى ففيي ممننررووففيياا ووففيي بباالليي خخللاالل االلررببعع 
 وورركك ففيي أأيياارر/ممااييوو.االلأأوولل ممنن ععاامم 2013. ووسسييععققدد االلففررييقق آآخخرر ااججتتممااعع للهه ففيي ننييوويي
 
ووببععدد ااججتتممااعع للننددنن، ممنن االلممتتووققعع أأنن ييططللبب االلررئئييسساانن ععققدد ججللسسةة إإييججاازز ببششأأنن االلتتططووررااتت للأأععضضااء 
 االلججممععييةة االلععااممةة للللأأمممم االلممتتححددةة ببححضضوورر ججممييعع االلأأععضضااء، ووذذللكك للإإببللااغغ االلأأععضضااء ححوولل ننتتاائئجج االلااججتتممااعع.
 
ككةة االلإإننتتررننتت ووثثممةة ففررصص ممخخطططط للههاا للللتتووااصصلل ووااللتتششااوورر ممعع االلججههااتت صصااححببةة االلممصصللححةة ععببرر ششبب
رر االلممععللووممااتت للأأصصححاابب االلممصصللححةة ييووببااللووسساائئلل االلتتققللييددييةة خخللاالل االلأأششههرر االلققللييللةة االلممققببللةة، ووذذللكك للتتووفف
 ووإإتتااححةة االلممججاالل أأممااممههمم للتتققددييمم ممددخخللااتت ببششأأنن ععمملل االلففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى.
 
إإذذاا ككااننتت للددييككمم أأييةة ااسستتففسسااررااتت أأوو ااققتتررااححااتت أأوو تتععللييققااتت، ييررججىى  االلااتتصصاالل ببااللأأممااننةة االلععااممةة للللففررييقق 
 .secretariat@post2015hlp.orgااللررففييعع االلممسستتووىى ععببرر االلببررييدد االلإإللككتتررووننيي 
 
 
 ممعع أأططييبب االلتتححييااتت،
 ههوومميي خخااررااسس
 االلممؤؤللفف االلررئئييسسيي/ االلأأمميينن االلتتننففييذذيي
 االلأأممااننةة االلععااممةة للللففررييقق االلررففييعع االلممسستتووىى


