
	  :2015	فريق  	الشخصيات  	البارزة  	الرفيع  	ا'ستوى  	ا'عني  	بجدول  	أعمال  	التنمية  	'ا  	بعد  	عام  
اجتماع  	لندن
http://www.un-‐ngls.org/spip.php?article4148	ا$صدر:  

		نوفمبر،  	قدم  	ا$بعوثان  	الخاصان  	للرئاسة  	ا$شتركة  	لفريق  	الشخصيات  	البارزة  	الرفيع  	ا$ستوى    " 	تشرين  	الثاني  #	في  
		وأمانة  	الفريق  	الرفيع  	ا$ستوى  	إيجازا  ً	في  	مقر  	اRمم  	ا$تحدة  	بنيويــورك    –-‐ & '	ا$عني  	بجدول  	أعمال  	التنمية  	$ا  	بعد  	عام  
		تشرين    –		أكتوبر  	إلى    " 	تشرين  	اRول  (& 	dلقاء  	الضوء  	على  	نتائج  	ا`جتماع  	الثاني  	للفريق  	الذي  	انعقد  	في  	لندن  	من  
الثاني/  	نوفمبر.

		أكتوبر  	على    " 	تشرين  	اRول  (& 	ركز  	اجتماع  	لندن  	على  	موضوع  	فقر  	اRسر  	ا$عيشية  	كموضوع  	عام،  	وانطلقت  	أعماله  	يوم  
		حول  	القضايا  	الرئيسية  	ا$تعلقة  	بالفقر  	وا`ستدامة  	ومن  	بينها    lأكاديمي	هيئة  	ندوة  	مما  	أتاح  	للفريق  	السماع  	من  	خبراء  
	اdسقاطات  	ا`جتماعية  	وا`قتصادية  	ا$ستقبلية،  	وسيادة  	القانون،  	والتدبير  	الصحيح  	للموارد  	الطبيعية(  	تبع  	ذلك  	جلسة  
		نوفمبر  	تطرقت  	للفقر  	الفردي  	وفقر  	اRسر  	ا$عيشية  	مع  	تركيز  	خاص  	على  	التنمية    " 	تشرين  	الثاني  & 	نقاش  	مغلقة  	في  
		تشرين  	الثاني/  	نوفمبر  	يومـا  ً	للتواصل  	مع  	ا$جتمع  	ا$دني  	والقطاع  	الخاص  	والشباب.    2	البشرية.  	أخيراً،  	تم  	تحديد  	يوم  
	واشتمل  	يوم  	التواصل  	الذي  	تم  	تنظيمه  	بالشراكة  	مع  	هذه  	القطاعات،  	ستة  	اجتماعات  	مائدة  	مستديرة  	للمجتمع  	ا$دني  
	وفعالية  	شبابية  	واحدة  	واجتماع  	مائدة  	مستديرة  	للقطاع  	الخاص  	باdضافة  	إلى  	لقاء  	مفتوح  	تضمن  	بثـا  ً	مباشرا  ً	عبر  	شبكة  
اdنترنت.

		أكتوبر    " 	تشرين  	اRول  & •	نفذت  	دائرة  	ا`تصال  	مع  	ا$نظمات  	غير  	الحكومية  	عملية  	مشاورات  	عبر  	اdنترنت  	للفريق  	من  
		تشرين  	اRول/    30		في    lصفحت		تم  	تقديم  	تقرير  	أولي  	للفريق  	مؤلف  	من    .lمرحلت		تشرين  	الثاني/  	نوفمبر  	على    7	ولغاية  
		تشرين  	الثاني/    26		في    	أكتوبر  	قبيل  	اجتماعه  	بلندن،  	ومن  	ثم  	تم  	إرسال  	تقرير  	نهائي  	مفصل  	عن  	هذه  	ا$شاورة  	للفريق  
.www.worldwewant2015.org/Post2015HLP	نوفمبر.  	ك�  	التقريرين  	متوفر  	على  	الشبكة  	على  	الرابط  

		للرئاسة  	ا'شتركة  	للفريق  	الرفيع  	ا'ستوى  	واIمانة  	العامة    ،Qّالخاص	  Qّا'بعوث	إيجاز  
للفريق

		نوفمبر    " 	تشرين  	الثاني  #	استضاف  	مكتب  	رئيس  	الجمعية  	العامة  	والبعثات  	الدائمة  	dندونيسيا  	وليبيريا  	وبريطانيا  	في  
	إيجازا  ً	بمقر  	اRمم  	ا$تحدة  	في  	نيويــورك،  	الغاية  	الرئيسية  	منه  	إط�ع  	الحاضرين  	على  	نتائج  	ا`جتماعات  	اRخيرة  	التي  
	عقدها  	الفريق  	في  	لندن(  	وضم  	اdيجاز  	الذي  	ترأسه  	ا$مثل  	الدائم  	للملكة  	ا$تحدة  	في  	اRمم  	ا$تحدة،  	مارك  	ليال  	غرانت،  
		للرئاسة  	ا$شتركة  	للفريق  	وعضوين  	من  	أمانته،  	هما+  	أمينة  	ج(  	محمد  	وهومي  	خاراس،  	وعضو  	الفريق    lالخاص	  lا$بعوث
جون  	بوديستا.

		أعضاء    lب	أوضح  	مايكل  	أندرسون،  	ا$بعوث  	الخاص  	لرئيس  	الوزراء  	البريطاني  	ديفيد  	كاميرون،  	بأن  	توافقـا  ً	في  	ا�راء  
	الفريق  	بدأ  	يتبلور  	حول  	بعض  	ا$وضوعات  	ا$ركزية،  	أي+  	حقوق  	النساء  	والفتيات،  	وزيادة  	إمكانية  	الحصول  	على  	الطاقة  	ومن  
	ضمنها  	أشكال  	الطاقة  	ا$تجددة،  	والهياكل  	اRساسية،  	والنمو  	ا`قتصادي  	الذي  	يخلق  	فرص  	عمل  	ويصل  	إلى  	цأولئك  	الذين  
		نوعية  	البيانات  	من  	أجل  	تنفيذ  	أذكى  	وأفضل    lوتحس		والنمو،    lللتمك		وخلق  	البيئة  	والظروف  	ا$واتية    ،цالركب	تخلفوا  	عن  
ومن  	بينها  	بيانات  	ا$ساءلة  	والشفافية،  	وتوسيع  	نطاق  	الشراكات  	بحيث  	تضم  	مجموعة  	أوسع  	من  	الجهات  	الفاعلة.



	وتحدث  	ديرسا  	بيركايا،  	ا$بعوث  	الخاص  	للرئيس  	اdندونيسي  	سوسيلو  	بامبانغ  	يودويونو،  	عن  	اتفاق  	الفريق  	على  	أن  
		وضرورة  	تحديد  	فرص  	العمل  	وتقديم  	خدمات  	الرعاية    )–-‐ & '	استئصال  	الفقر  	هو  	أهم  	أهداف  	جدول  	أعمال  	التنمية  	$ا  	بعد  
	الصحية  	سهلة  	ا$نال  	وا$يسرة  	والتعليم  	والسكن  	وا$اء  	النظيف  	والصرف  	الصحي  	وغيرها  	من  	الخدمات  	بصفتها  	من  
	  2015	جوانب  	ونواتج  	النمو  	ا$ستدام  	وا$ساواة.  	وأكد  	السيد  	بيركايا  	على  	وجوب  	أن  	يستند  	جدول  	أعمال  	التنمية  	$ا  	بعد  
	على  	الدروس  	ا$ستفادة  	من  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية  	والفهم  	الجديد  	للتحديات  	العا$ية  	العميقة  	التي  	تواجه  	ا`ستدامة  
والنمو  	ا`قتصادي.

		أعضاء  	الفريق  	على  	وجوب  	أن  	يتخذ  	التكرار  	القادم  	ل�هداف    lب	وأشار  	عضو  	الفريق  	جون  	بوديستا  	إلى  	وجود  	اتفاق  	عام  
		مختلفـا  ً	اخت�فـا  ً	جوهريـا  ً	عن  	ذلك  	الذي  	تأسست  	علية  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية(  	وأكد  	السيد  	بوديستا  	إن     اdنمائية  	شك�ً
	طبيعة  	مهمة  	الفريق  	هي  	وضع  	رؤية  	تتعلق  	با`زدهار  	ا$ستدام  	للجميع،  	والوفاء  	بالتحدي  	الذي  	حدده  	الفريق  	في  	цالقضاء  
		ووجود  	цالتزام    - 	سيما  	الشركات  	العا$ية  	منها  `	  ˜		ونوه  	السيد  	بوديستا  	أيضـا  ً	إلى  	الشروط  	ال�زمة    )цعصرنا	على  	الفقر  	في  
.2015	جماعي"  	من  	أجل  	وضع  	جدول  	أعمال  	طموح  	$ا  	بعد  	عام  

		يرى  	جميع  	أعضاء  	الفريق    цللعالم	وفي  	سبيل  	التأكد  	من  	أن  	جدول  	اRعمال  	العا$ي  	цيعكس  	ا`حتياجات  	اdنمائية  	الحقيقية  
		وتوّسع    )–-‐ & '		لتوجيه  	عمل  	الفريق  	نحو  	جدول  	أعمال  	التنمية  	$ا  	بعد    цحقيقية	الرفيع  	ا$ستوى  	وضع  	عملية  	цتشاورية  
		إن  	цالتشاور  	الحقيقي  	يعني  	أن  	يكون  	الباب  	مفتوحـا  ً	وأن  	ندخل  	في  	عملية  	تواصل     السيد  	بوديستا  	في  	هذا  	الصد  	قائ�ً
		صوت    `	منظمة  	مع  	ا$جتمع  	ا$دني  	إلى  	العمل  	الخيري  	الخاص  	والشباب  	والقطاع  	الخاص  	وقادة  	الفكر،  	و-اRهم-  	مع  	من  
		جونسون    lإيل	ي  	دوكولي،  	ا$بعوث  	الخاص  	للرئيسة  	الليبيرية   	كذلك  	ركز  	أبد̀و  )цًفقرا	لهم  	ومن  	ضمنهم  	الفقراء  	واRشد  
		ويرى  	السيد  	دوكولي  	أن  	دعوة  	ا$جتمع  	ا$دني  	والقطاع    )–-‐ & '	سيرليف،  	على  	مسألة  	ا$لكية  	ا$شتركة  	لعملية  	ما  	بعد  
	الخاص  	للحوار  	مسألة  	أساسية  	من  	أجل  	التنفيذ  	النهائي  	ل�طار  	وتأثيره  	اdيجابي(  	وفي  	إشارة  	منه  	إلى  	تجربة  	الرئيسة  
	سيرليف  	كعاملة  	في  	مجال  	التنمية،  	قال  	إنها  	تؤمن  	بقوة  	بضرورة  	التشاور  	لتجنب  	цمشك�ت  	إرسال  	الحلول  	للناس  	دون  
إعطائهم  	الوسيلة  	لتغيير  	العملية".

		أمينة  	ج(  	محمد،  	عن  	تركيز  	الفريق  	على    ،–-‐ & '		العام  	لشؤون  	التخطيط  	اdنمائي  	$ا  	بعد    lمRا	وتحدثت  	مستشارة  
	التواصل  	منذ  	البداية  	وعن  	مساعيه  	الرامية  	إلى  	ا`ستفادة  	من  	الدروس  	ا$ستقاة  	من  	عملية  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية،  
		تبني  	اRهداف  	وشروع  	البلدان  	فيها(  	ثم  	قدمت  	محمد    lب	وخاصة  	من  	حيث  	ا$لكية  	الفردية  	للبلدان  	والفترة  	الزمنية  	الفاصلة  
		التي  	تشكلت    цا$وحدة		ومن  	ضمنها  	цاRمانة    –-‐ & '	بعضـا  ً	من  	العمليات  	ذات  	الصلة  	باRمم  	ا$تحدة  	فيما  	يتعلق  	بما  	بعد  
	جديدا  ً	من  	أجل  	تقديم  	الدعم  	للمبادرات  	ا$نبثقة  	عن  	منظومة  	اRمم  	ا$تحدة  	فيما  	يتعلق  	بإكمال  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية  
	والبدء  	بجدول  	أعمال  	التنمية  	الجديد(  	وقد  	تم  	تكليف  	اRمانة  	ا$وحدة،  	الكائنة  	في  	برنامج  	اRمم  	ا$تحدة  	اdنمائي  	والتي  	تضم  
		من  	كل  	من  	برنامج  	اRمم  	ا$تحدة  	اdنمائي  	وإدارة  	الشؤون  	ا`قتصادية  	وا`جتماعية    lمRا	السيدة  	محمد  	ومساعدَي  
	باRمم  	ا$تحدة  	والرئيس  	ا$شارك  	لفرقة  	العمل  	ا$عنية  	باRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية،  	بالتأكد  	من  	وجود  	دعم  	منسق  	ومتصل،  
وذلك  	تطبيقـا  ً	للمبدأ  	العامل  	الذي  	تنتهجه  	اRمم  	ا$تحدة  	في  	"اRداء  	ا$وحد".

	وتطرقت  	م�حظات  	السيد  	خاراس  	للمسائل  	التي  	سينظر  	فيها  	الفريق  	في  	اجتماعاته  	ا$قبلة(  	وسوف  	تساعد  	هذه  	ا$سائل  
	الفريق  	على  	القيام  	بتقييم  	أولي  	$ا  	تم  	إنجازه  	من  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية  	واRسس  	ا$ادية  	ال�زمة  	من  	أجل  	صياغة  	جدول  
	  ،–-‐ & '		بحلول  	عام    цبالكامل		وسوف  	يحدد  	الفريق  	اRهداف  	اdنمائية  	التي  	لن  	цيتم  	إنجازها    )–-‐ & '	أعمال  	ما  	بعد  
		والتحديات    ،–-‐ & '	واRهداف  	التي  	قد  	تحتاج  	إلى  	تعديل  	أو  	توسيع  	في  	سياق  	الطموحات  	عالية  	ا$ستوى  	dطار  	ما  	بعد  	عام  



		التي  	ينبغي  	النظر  	فيها(  	واختتم  	السيد  	خاراس  	ك�مه  	بم�حظة  	عملية  	تتعلق  	باهتمام  	الفريق    - الجديدة  	˜الوظائف،  	مث�ً
	الطبيعة  	الطموحة  	ل�هداف  	الجديدة  	واdصرار  	على  	عمليتها  	ومعقوليتها  	وجدواها  	الفنية.  lب	في  	خلق  	توازن  

الخطوات  	واUجتماعات  	التالية

		فبراير،  	وسيركز  	ا`جتماع  	على  	التنمية  	الوطنية    " سيتم  	عقد  	ا`جتماع  	الثالث  	للفريق  	في  	منروفيا  	بليبريا  	أوائل  	شهر  	شباط
		والحكومات،  	والفساد،  	واRمن،  	والدول  	الهشة(  	ومن  	ثم  	سيركز    ،lالرسمي	  lالفاعل	وسيناقش  	قضايا  	من  	قبيل  	دور  
		سيما  	الشراكات  	العا$ية  	ووسائل    `	ا`جتماع  	الرابع  	الذي  	سينعقد  	في  	بالي  	بإندونيسيا  	على  	اRبعاد  	الدولية  	للتنمية  
		ويعتزم  	الفريق  	ا`ستمرار  	في  	عملية  	التواصل  	التي  	يقوم  	بها  	مع    )–-‐ & (		مارس    " التنفيذ(  	وسينعقد  	هذا  	ا`جتماع  	في  	آذار
ا$جتمع  	ا$دني  	وغيره  	من  	أصحاب  	ا$صلحة  	قبل  	وخ�ل  	اجتماعاته  	القادمة.

		أبريل    " 	تعقبها  	مسودة  	أخرى  	في  	نيسان  –-‐ & (		مارس    " ومن  	ا$توقع  	صدور  	ا$سودة  	اRولى  	لتقرير  	الفريق  	في  	آذار
.2013		وبالتالي  	تقرير  	نهائي  	بحلول  	نهاية  	شهر  	أيار/مايو    2013

اجتماعات  	ا$ائدة  	ا$ستديرة  	للمجتمع  	ا$دني

	فرص  	العمل  +& 	اجتماع  	ا'ائدة  	ا'ستديرة  	رقم  

		على  	الطريقة  	التي  	يمكن  	بها  	مقاربة  	مسألة  	التوظيف،  	وخاصة  	تشغيل  	الفئات  	اRشد    & 	ركز  	اجتماع  	ا$ائدة  	ا$ستديرة  	رقم  
		على  	الحاجة  	ا$لحة  	إلى  	خلق  	فرص  	العمل  	سوءا  	من  	حيث  	الكم  	أو  	النوع.    lمتفق	  lا$جتمع	فقراً،  	على  	نحو  	جّدي.  	وبدا  	أن  
	وأشار  	ممثلو  	ا$جتمع  	ا$دني  	إلى  	وجوب  	أن  	تُجرى  	هذه  	النقاشات  	في  	سياق  	من  	تحقيق  	حقوق  	اdنسان+  	ينبغي  	أن  	يسهم  
	التوظيف  	في  	التنمية  	ا$ستدامة  	واجتثاث  	الفقر  	وإعمال  	حقوق  	اdنسان(  	وانط�قـا  ً	من  	هذه  	الرؤية  	اعتبرت  	مسألة  	توفير  
"العمل  	ال�ئق"  	مسألة  	جوهرية  	كونها  	تنطوي  	على  	الحقوق  	والحماية  	ا`جتماعية  	والشراكة.

		أثار  	ممثلو  	ا$جتمع  	ا$دني  	عددا  ً	من  	القضايا  	ا$همة،  	ومن  	بينها  	ضمان  	العيش    ،–-‐ & '	وفيما  	يخص  	جدول  	أعمال  	ما  	بعد  
		ومعرفة  	إمكانية  	إدراج    ، / الحماية  	ا`جتماعية ̈ 		يستطيعون  	العمل    `		توفير  	العمل  	ال�ئق  	والبدائل  	ا$ناسبة  	$ن    ˜	الكريم  
		يكون  	هدفـا  ً	عا$يـا  ً	وتكون  	له  	غايات  	خاصة  	بخلق  	فرص  	العمل،    –-‐ & '	هدف  	يتعلق  	بالعمل  	ال�ئق  	ضمن  	إطار  	ما  	بعد  	عام  
		والنساء  	والشباب،  	إلى  	جانب  	معرفة  	الكيفية  	التي    ،lالجنس	  lب	والتقليل  	من  	فرص  	العمل  	الهشة،  	ومؤشرات  	ا$ساواة  
	أي  	فرص  	عمل  	خضراء  	مراعية  	للبيئة  	لغايات   ̈ 	يمكن  	بها  	للوظائف  	الجديدة  	أن  	تسهم  	في  	وضع  	نموذج  	إنمائي  	جديد  
التنمية  	ا$ستدامة(.

	شكلت  	موضوعات  	الحماية  	ا`جتماعية  	والبيئة  	ا$واتية  	لرأس  	ا$ال  	البشري  	واRعمال  	التجارية  	أهم  	مجا`ت  	النقاش  	حيث  	تم  
		الدولة  	أم    ˜	في  	هذا  	الصدد  	إثارة  	عدد  	من  	ا$سائل  	ومناقشتها  	مثل+  	من  	الذي  	ينبغي  	عليه  	توفير  	الحماية  	ا`جتماعية  
	̀نتقال   القطاع  	الخاص؟  	وما  	هي  	أنواع  	تلك  	الحماية؟  	وكيف  	تحمي  	القطاع  	غير  	الرسمي  	مع  	إبقائك  	على  	التشجيع  	على  	ا
	إلى  	القطاع  	الرسمي؟  	وكيف  	نزيل  	العقبات  	من  	طريق  	الحصول  	على  	عمل،  	بما  	في  	ذلك  	ا`فتقار  	إلى  	التعليم  	وا$هارات  
الذات  	الصلة،  	والنوع  	ا`جتماعي  	والقدرة  	وما  	إلى  	ذلك؟

	ومن  	خ�ل  	النظر  	إلى  	التوظيف  	من  	منظور  	الفقر،  	أشار  	ا$شاركون  	إلى  	أن  	دخل  	الفقراء  	يأتي  	إلى  	حد  	كبير  	من  	اRعمال  
		ا$جا`ت    lب	الصغيرة  	والــزراعة  	وا`قتصاديات  	الريفية  	حيث  	تشكل  	هذه  	مجا`ت  	يمكن  	تركيز  	ا`هتمام  	عليها(  	ومن  



	اRخرى  	التي  	يجب  	أخذها  	با`عتبار  	هي  	معرفة  	ا$ناطق  	التي  	يحدث  	فيها  	النمو  	السكاني،  	والنظر  	إلى  	التوظيف  	من  	حيث  
	وضع  	ا`ستضعاف  	وليس  	من  	حيث  	كونها  	غير  	رسمية  	مقابل  	رسمية،  	والنظر  	إلى  	النساء  	وأنواع  	الوظائف  	التي  	يحصلن  
		با$ائة  	فقط  	من  	الدخل،  	والنظر  	إلى  	ا$ساواة    & -‐ 		با$ائة  	من  	العمل  	تقوم  	به  	النساء  	لكنهن  	يحصلن  	على    _-‐ 	عليها  	حيث  	أن  
في  	التعليم  	واdعداد  	من  	أجل  	ضمان  	قدرة  	فئة  	الشباب  	ا$تزايدة  	سكانيـا  ً	على  	الحصول  	على  	عمل.

	وخُلص  	ممثلو  	ا$جتمع  	ا$دني  	إلى  	التأكيد  	على  	أنه  	طا$ا  	أن  	التوظيف  	يهدف  	إلى  	التخفيف  	من  	حدة  	الفقر،  	فإنه  	من  	ا$فيد  
		جميع  	ا$جا`ت  	التي  	نوقشت  	خ�ل  	اجتماع  	ا$ائدة  	ا$ستديرة  	وأن    lب	للفريق  	أن  	يفكر  	مليـا  ً	في  	الروابط  	التي  	تربط  	ما  
	ينعكس  	ذلك  	على  	تحليل  	الفريق  	النهائي(  	كما  	أنهم  	شددوا  	على  	إبراز  	مبادئ  	العمل  	من  	القاعدة  	إلى  	القمة  	وا$شاركة  	وعدم  
التمييز.  	"فمن  	دونها  	لن  	نحصل  	على  	النتائج  	الكلية  	للتخفيف  	من  	حدة  	الفقر".

	النمو  	الشامل  	للكافة  "– 	اجتماع  	ا'ائدة  	ا'ستديرة  	رقم  

		على  	عد  	من  	ا$سائل  	ا$همة،  	مثل+  	ما  	هي  	محركات  	النمو  	الشامل  	للكافة؟  	ما  	هي    & 	ركز  	اجتماع  	ا$ائدة  	ا$ستديرة  	رقم  
	إسهامات  	القطاع  	الخاص  	في  	التنمية  	البشرية؟  	ما  	هو  	نوع  	الشراكات  	التي  	ستساعد  	في  	القضاء  	على  	الفقر  	في  	اdطار  
‐-–؟ & '	اdنمائي  	$ا  	بعد  

	فيما  	يتعلق  	بموضوع  	محركات  	النمو  	الشامل  	للكافة،  	أقر  	ممثلو  	ا$جتمع  	ا$دني  	بأنه  	يمكن  	للنمو  	غير  	ا$ستدام  	أن  	يزيد  	من  
		جزءا  ً	من  	العملية    lالجنس	  lب		عن  	أن  	النمو  	غير  	ا$ستدام  	ليس  	نموا  ً	شام�ً(  	وينبغي  	أن  	تكون  	ا$ساواة     عدم  	ا$ساواة  	فض�ً
		أن  	يكون  	هذا  	النمو    lيتع	التي  	تدفع  	عجلة  	النمو  	الشامل  	للكافة(  	وفي  	الوقت  	الذي  	يمكن  	للنمو  	فيه  	أن  	يكون  	محركـا  ً	مهمـاً،  
		رأي  	في  	صياغة  	مسار  	التنمية،  	حسب  	رؤية  	ا$جتمع  	ا$دني(  	ولكي  	يكون  	النمو    lا$همش	تشاركيـا  ً	وأن  	يكون  	ل�شخاص  
		عليه  	أن  	يتيح  	إمكانية  	الحصول  	على  	التعليم  	والصحة  	وا$علومات  	حيث  	يُنظر  	إلى  	هذه  	اRخيرة  	على  	أنها    lيتع	تشاركيـاً،  
		الناس  	يجب  	أن  	تكون  	هناك  	إمكانية    lتمك	على  	قدر  	خاص  	من  	اRهمية  	من  	حيث  	آليات  	الشفافية  	وا$ساءلة؛  	فإذا  	أردت  
للوصول  	إلى  	ا$علومات  	وأن  	تكون  	تلك  	ا$علومات  	صالحة  	ل�ستعمال.

	وفيما  	يخص  	القطاع  	الخاص،  	شدد  	ممثلو  	ا$جتمع  	ا$دني  	على  	ضرورة  	تسخير  	كافة  	ا$وارد  	من  	أجل  	اجتثاث  	الفقر،  	وقد  
		لنماذج  	اRعمال  	أن  	تتجاوز  	حدود  	ا$سؤولية  	ا`جتماعية  	للشركات  	وأن  	تعتبر  	الفقراء    lيتع		بأنه    lا$شارك	اقترح  	أحد  
	   		إلى  	أن  	غاية  	العمل  	التجاري  	هي  	الربح  	بينما    lا$شارك	بأنهم  	محرك  	للنمو  	وقوة  	دافعة  	للتقدم  	ا`جتماعي(  	وأشار  	أحد  
	يهدف  	ا$جتمع  	ا$دني  	إلى  	ذلك-  	إذن  	كيف  	سيتم  	ردم  	تلك  	الفجوة؟  	ما  	هي  	ا�ليات  	ا$حتملة  	التي  	من  	شأنها  	أن  	تمك�ن  	العمل  
	التجاري  	وا$جتمع  	ا$دني  	من  	العمل  	معـاً؟  	ونوه  	آخر  	إلى  	أن  	نقطة  	اdحباط  	الكبيرة  	تتمثل  	في  	الرؤية  	التي  	تعمل  	على  
	أساسها  	اRسواق  	الحرة  	كل  	الوقت  	مضيفـا  ً	بأنه  	إذا  	ما  	ُوجدت  	ظروف  	عدم  	ا$ساواة  	سلفـا  ً	فإن  	اRسواق  	الحرة  	ستفاقم  	من  
		من  	إحداث  	ا$ساواة  	فيه(  	وسلط  	البعض  	الضوء  	على  	ضرورة  	أن  	تعمل  	الشركات  	على     حا`ت  	التفاوت  	في  	ا$جتمع  	بد`ً
		مستوى  	الشفافية  	وخاصة  	من  	حيث  	ع�قاتها  	مع  	الدول  	الهشة(  	وفي  	هذا  	الصدد،  	يُعتبر  	ا`ستثمار  	في  	ا$شاركة    lتحس
وا$ساءلة  	وتعزيز  	الحوكمة  	وسيلة  	لتحقيق  	ا`ستقرار  	في  	هذه  	الدول.

	أما  	عن  	الشراكة  	مع  	القطاع  	الخاص،  	فقد  	شدد  	ممثلو  	ا$جتمع  	ا$دني  	على  	أنه  	يمكن  	ل�عمال  	التجارية  	أن  	تتصرف  	ليس  
		وقيادة-  	بعض  	من  	هذه  	ا$بادرات  	والتصرف  	كشريك  	في    ˜	ك�عب  	مسؤول  	وحسب،  	بل  	ويمكنها  	أن  	تبدأ  	في  	التفكير  	بشأن  
		من  	خ�ل  	منتجات  	جيدة     مجال  	اجتثاث  	الفقر(  	ثمة  	حجة  	مقعنة  	ل�عمال  	التجارية  	كي  	تستثمر  	في  	اجتثاث  	الفقر،  	مث�ً
	ما  	يمكن  	له  	أن  	يحقق  	ازدهارا  ً	مشتركـاً.  lا$نتج	النوعية  	من  	صغار  



		أمر  	حيوي  	وأنه  	لم  	يعد  	ممكنـا  ً	للنمو  	أن  	يتجاهل  	حالة  	التفاوت(  	إن    цللكافة	في  	الختام،  	كان  	هناك  	توافق  	بأن  	النمو  	цالشامل  
	ا`ستثمار  	في  	رفاه  	النساء  	أمر  	أساسي  	لتحفيز  	النمو  	الشامل  	للكافة(  	كما  	شدد  	ممثلو  	ا$جتمع  	ا$دني  	على  	أهمية  
	ا`ستثمار  	في  	الخدمات  	اRساسية  	بما  	في  	ذلك  	إمكانية  	اللجوء  	إلى  	القضاء  	وتحديد  	حد  	أدنى  	من  	اRجر(  	كما  	طُرح  	سؤال  
	يتعلق  	فيما  	إذا  	كانت  	ثمة  	ضرورة  	لوضع  	هدف  	محدد  	بشأن  	التقليل  	من  	العنف  	وتعزيز  	السلم(  	كما  	تم  	إلقاء  	الضوء  	على  
البيئة  	بصفتها  	مهمة  	للغاية  	وخصوصـا  ً	فيما  	يتعلق  	با$وارد  	الخاصة  	باRجيال  	ا$ستقبلية.

	ا'تكافئ  Qالتمك	  "$ 	اجتماع  	ا'ائدة  	ا'ستديرة  	رقم  

		زلن  	غائبات  	عن  	محادثات  	التنمية(  	ومن  	ا$�حظات  	التي    `	افتتح  	ممثلو  	ا$جتمع  	ا$دني  	الجلسة  	بالتنويه  	إلى  	أن  	النساء  
		من  	ا$جتمع    lا$شارك	أُثيرت  	الحاجة  	ا$لحة  	للتركيز  	على  	ا$ستويات  	الشعبية  	كي  	تصبح  	التنمية  	ذات  	مغزى(  	وأشار  	أحد  
		تتعامل  	مع  	التدهور  	البيئي  	والجوع  	ونقص     	تصل  	إلى  	ا$ستوى  	الشعبي  	̀و  `	ا$دني  	إلى  	أن  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية  
	سبل  	العيش(  	ويجب  	أن  	تكون  	هذه  	القضايا  	داخلة  	ضمن  	اdطار  	اdنمائي  	الجديد  	ويجب  	عليها  	أن  	تركز  	على  	ا$ستوى  
		وجوب    / & ̈ 		وهي+    ،–-‐ & '	الشعبي،  	حسبما  	قال  	ا$شارك(  	وفي  	هذا  	الصدد  	تم  	اقتراح  	ث�ث  	نقاط  	مهمة  	dطار  	ما  	بعد  
	وضع  	سياسات  	تعالج  	الفقر  	والتغير  	ا$ناخي  	وعدم  	ا$ساواة  	وتركز  	على  	النساء،  	واRوساط  	الشعبية،  	وفقراء  	ا$ناطق  
	  )3(		الوظائف  	وسبل  	العيش،  	و    lتحس		الحاجة  	إلى  	تعزيز  	العدالة  	ا`جتماعية  	والسياسات  	التي  	تعمل  	على    )2(	الريفية،  	و  
وجوب  	إضفاء  	ال�مركزية  	على  	الفقر  	dتاحة  	ا$جال  	ل�رتقاء  	ا`جتماعي.

		ا$تكافئ  	وإفادة  	الناس  	الذين    lالتمك	ومن  	ثم  	تحول  	النقاش  	إلى  	السياسات  	وا$مارسات  	التي  	من  	شأنها  	أن  	تعزز  
		مساءلة  	السلطات  	ا$حلية  	فيما    lيتع		إنه  	يجب  	التشديد  	على  	ا$ساءلة  	ا$حلية  	حيث    lا$شارك	يعيشون  	في  	الفقر(  	وقال  	أحد  
	يتعلق  	بإنفاق  	ا$ساعدات،  	وعلى  	الحوكمة  	وا$شاركة  	على  	ا$ستوى  	الشعبي(  	واقترح  	مشارك  	آخر  	أنه  	يتوجب  	على  	اdطار  
	اdنمائي  	الجديد  	أن  	يدعم  	مصادر  	الرزق  	والحفاظ  	على  	ا$وارد  	الوطنية  	وتوفير  	إمكانية  	أكبر  	للوصول  	إلى  	التمويل  	البالغ  
	الصغر،  	فيما  	شدد  	مشارك  	آخر  	على  	أنه  	ينبغي  	لجميع  	الفقراء  	أن  	يحصلوا  	على  	حقوق  	متساوية  	في  	الوصول  	إلى  	التنمية.  
	كما  	أن  	اRهداف  	وا$ؤشرات  	قد  	تنحرف  	عن  	مسارها  	إذا  	لم  	تكن  	هناك  	مشاركة  	من  	قبل  	ا$جتمعات  	ا$حلية  	في  	عملية  	إيجاد  
إطار  	إنمائي  	جديد.

	وأوضح  	مشارك  	آخر  	من  	قطاع  	ا$جتمع  	ا$دني  	بأن  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية  	أحدثت  	فرقـا  ً	عندما  	قامت  	الحكومات  	بتبنيها،  
	وأنه  	يمكن  	قياس  	التقدم  	الذي  	تحقق  	عن  	طريق  	التمويل  	الحكومي(  	كما  	أبرز  	ا$شارك  	نقاطـا  ً	مهمة  	فيما  	يتعلق  	بإطار  	ما  	بعد  
	؛  	وتعزيز  	ا$شاركة  	السياسية  	والقيادة  	عند  	البنات؛   / ̈التعليم  	والتدريب 		مثل+  	ا`ستثمار  	في  	النساء  	والبنات    –-‐ & '	عام  
	التمويل  	الخاص  	بالصحة  	اdنجابية  	والجنسية  	وإمكانية  	الحصول  	عليها  	أمر   ̈ 	والتأكيد  	على  	الحقوق  	اdنجابية  	والجنسية  
حاسم(.

	وتطرق  	النقاش  	إلى  	مسألة  	ما  	إذا  	كان  	من  	شأن  	إدخال  	اRشخاص  	الذين  	يعيشون  	الفقر  	في  	ترتيبات  	رسمية  	أن  	يعمل  	على  
	ء  	الناس  	في   	من  	ا$جتمع  	ا$دني  	عن  	مدى  	ا$جازفة  	ا$ترتبة  	على  	إدخال  	مثل  	ه̀ؤ  lا$شارك	تفعيل  	التنمية(  	وتساءل  	أحد  
		يمتلكون  	إمكانية  	الحصول  	على    `	ترتيبات  	رسمية،  	فيما  	سلط  	آخر  	الضوء  	على  	حقيقة  	أن  	أبناء  	القطاع  	غير  	الرسمي  
		إلى  	أن  	القطاع    lا$شارك	التمويل  	أو  	الحماية  	وأن  	ثمة  	حاجة  	إلى  	سياسات  	تعزز  	النمو  	والحماية  	ا`جتماعية(  	ونوه  	أحد  
	من  	ا`هتمام.   	قدرا  ً	ضئي�ً  		يلقى  	إ`    `	غير  	الرسمي  	يشكل  	القسم  	اRكبر  	من  	ا`قتصاد  	في  	البلدان  	الفقيرة،  	ومع  	ذلك  	فإنه  



		يحتاج  	إلى  	توضيح(  	فالقطاع  	غير  	الرسمي  	مدني  	وريفي    цالرسمي	وتوصلت  	ا$جموعة  	إلى  	أن  	تعريف  	цالقطاع  	غير  
		ا`قتصادي    lالتمك	ويضم  	أغنياء  	وفقراء  	لهم  	دوافعهم  	ا$ختلفة(  	وسوف  	يتوجب  	على  	السياسات  	وا$مارسات  	التي  	تشجع  
		واحتياجاتهم    lا$همش	أن+  	تتعامل  	مع  	التغير  	ا$ناخي  	وأن  	تجتث  	الفقر  	وتقلل  	من  	عدم  	ا$ساواة  	وأن  	تشمل  	رأي  	اRشخاص  
ومن  	بينهم  	النساء  	وأصحاب  	اdعاقات  	وأن  	تقوم  	داخل  	البلدان  	وفيما  	بينها.

	أما  	من  	حيث  	العملية،  	فإنه  	يتوجب  	أن  	يكون  	صنع  	القرار  	تشاركيـا  ً	وأن  	يركز  	تركيزا  ً	قويـا  ً	على  	الحقوق؛  	وأن  	يشدد  	على  
	الحوكمة  	الرشيدة؛  	وأن  	يعزز  	ا$ساءلة  	ا$حلية؛  	وينبغي  	أن  	يشتمل  	على  	أدوات  	خاصة  	با`لتزام  	بحيث  	يتسنى  	مساءلة  
	البلدان(  	ومن  	حيث  	ا`قتصاد  	الرسمي  	وا`قتصاد  	غير  	الرسمي،  	خُلصت  	ا$جموعة  	إلى  	أن  	كثيرا  ً	من  	اRشخاص  	في  
	ء  	حيثما  	كانوا(  	وينبغي  	أن  	يحصل   البلدان  	النامية  	يعملون  	ضمن  	ترتيبات  	غير  	رسمية،  	وبالتالي  	فإنه  	من  	ا$هم  	مقابلة  	ه̀ؤ
	اRشخاص  	الذين  	يعلمون  	في  	القطاع  	غير  	الرسمي  	على  	نفس  	ا$نافع  	التي  	يتمتع  	بها  	أولئك  	العاملون  	في  	القطاع  	الرسمي  
	والحساب  	البنكي.  lالتأم	ومن  	ضمنها  

		فيتوجب  	أن  	تعمل  	من  	أسفل  	إلى  	أعلى  	وأن  	تمثل  	أولئك    ،–-‐ & '	وأما  	بالنسبة  	للمؤشرات  	الخاصة  	بإطار  	ما  	بعد  	عام  
	اRشخاص  	الذين  	فاتهم  	قطار  	إطار  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية  	ومن  	ضمنهم  	النساء  	وأصحاب  	اdعاقات  	والشباب  	وفقراء  
اRرياف  	وغيرهم  	من  	الجماعات  	ا$همشة.

	البيئة  	وإدارة  	ا'وارد  	والتغير  	ا'ناخي  "—	اجتماع  	ا'ائدة  	ا'ستديرة  	رقم  

		هما+  	ما  	هو  	الدور  	الذي  	تلعبه  	إدارة  	البيئة  	وا$وارد  	الطبيعية  	في  	التقليل  	ا$ستدام    ،lمهمت	  lمسألت	ناقشت  	هذا  	ا`جتماع  
		الطريق  	أمام  	هذا    lا$شارك	‐-–؟  	مهد  	أحد   & '	من  	حدة  	الفقر؟  	وأين  	يقع  	التغير  	ا$ناخي  	ضمن  	اdطار  	اdنمائي  	$ا  	بعد  
	النقاش  	من  	خ�ل  	م�حظته  	بأن  	الناس  	يعتمدون  	على  	ا$وارد  	الطبيعية  	وأنه  	إن  	لم  	يتم  	أخذ  	البيئة  	وا$وارد  	الطبيعية  	في  
		معنى  	لها(  	ينبغي  	على  	قادة  	العالم  	أن  	يضعوا  	إدارة  	البيئة    `	الحسبان  	فإن  	التنمية  	التي  	تم  	إنجازها  	حتى  	هذه  	النقطة  
وا$وارد  	الطبيعية  	في  	صدارة  	جدول  	أعمالهم.

	وقال  	مشارك  	آخر  	إن  	القضية  	البيئية  	تمثل  	بعدا  ً	مهمـا  ً	للغاية  	في  	مسألة  	اRمن  	اdنساني  	وسبل  	العيش  	والكرامة  	اdنسانية  
	ويجب  	أن  	تؤخذ  	من  	زاوية  	حقوق  	اdنسان  	والتمدن(  	بالنسبة  	للتغير  	ا$ناخي،  	ينبغي  	إي�ء  	ا`هتمام  	ل�شخاص  	اRكثر  
		والبلدان  	اRكثر  	هشاشة(  	ويتوجب  	النظر  	إلى  	اRسباب    / الشباب  	والنساء  	وكبار  	السن  	وأصحاب  	اdعاقات ̈ 	عرضة  	للمخاطر  
	العضوية  	لعدم  	ا`ستقرار  	والظلم  	عند  	صياغة  	اdطار  	اdنمائي  	الجديد  	وينبغي  	أن  	يتم  	تأسيسه  	على  	مبادئ  	ريو  	لعام  
.1992

		من  	ا$جتمع  	ا$دني  	على  	التأثير  	الذي  	يتركه  	التدهور  	البيئي  	والتغير  	ا$ناخي  	والكوارث  	الطبيعية    lا$شارك	وأكد  	أحد  
	الناجمة  	عنها  	على  	النساء  	مما  	يضاعف  	من  	هشاشة  	وضعهن  	وفقرهن(  	كما  	تتأثر  	النساء  	كضحايا  	للنزاعات  	التي  	تندلع  
	حول  	ا$وارد  	الطبيعية  	ا$حدودة(  	ثمة  	ضرورة  	لتعميم  	الوعي  	با$نظور  	الجنساني  	في  	جميع  	اRهداف  	باdضافة  	إلى  	كونه  
		بذاته(  	ينبغي  	النظر  	إلى  	النساء  	على  	أنهن  	جزء  	أساسي  	من  	الحل  	وأن  	يتم  	شمولهن  	في  	عمليات  	صنع  	القرار     هدفـا  ً	مستق�ً
	الجارية  	حاليـا  ً	على  	الصعيدين  	الدولي  	والوطني(  	ومن  	خ�ل  	جعل  	وحدة  	فقر  	اRسر  	ا$عيشية  	نقطة  	تركيز  	النقاشات  	التي  
		يتم  	شمول  	أولئك  	الذين    `	يخوضها  	الفريق،  	نجد  	أن  	ثمة  	حاجة  	لفهم  	أنه  	توجد  	تجارب  	مختلفة  	للفقر  	بمعنى  	أن  	يمكن  	أن  
	يعانون  	من  	الفقر  	الشديد  	ضمن  	اRسرة(  	لذا  	من  	الضروري  	أن  	يتم  	تطبيق  	البيانات  	ا$صنفة  	على  	مستوى  	اRسرة  	على  
قضايا  	أخرى  	من  	عدم  	ا$ساواة  	أيضـاً.



	وأشار  	مشارك  	آخر  	إلى  	وجوب  	أن  	تكون  	ا`ستدامة  	البيئية  	مسألة  	مركزية  	في  	التنمية  	إذا  	ما  	أرادت  	أن  	تفيد  	أعدادا  ً	كبيرةً  
	من  	الفقراء  	ذلك  	أن  	أكثر  	من  	نصف  	فقراء  	العالم  	يعيشون  	في  	نظم  	إيكولوجية  	هشة(  	أضف  	إلى  	ذلك  	أن  	التغير  	ا$ناخي  
	يعني  	ا$زيد  	من  	الضغط  	على  	هذه  	النظم  	اdيكولوجية  	التي  	من  	ا$رجح  	أنها  	ستنهار  	وتعمل  	على  	تفاقم  	التحديات  	التي  
	يواجهها  	الفقراء(  	تعتبر  	أنظمة  	الدعم  	البيئي  	في  	الغالب  	سلعة  	شعبية  	با$صطلحات  	ا`قتصادية  	وهي  	سلعة  	تتطلب  	دقة  	في  
	اdدارة(  	يعتمد  	الفقراء  	بصــورة  	أكثر  	مباشرة  	على  	هذه  	السلع،  	لذا  	فإنها  	إن  	لم  	تتم  	إدارتها  	على  	النحو  	الصحيح  	فإن  	الذي  
سيعاني  	أكثر  	من  	غيره  	هم  	الفقراء  	وعلى  	وجه  	التحديد  	النساء  	الفقيرات.

		ينطبق  	فقط  	على  	التغير  	ا$ناخي  	فثمة    `		من  	ا$جتمع  	ا$دني  	على  	أن  	انعدام  	ا$ساواة  	في  	ا`سته�ك    lا$شارك	وشدد  	أحد  
		يمكن  	انتشال  	الناس  	من  	الفقر  	إ`  	إذا  	قللت  	البلدان  	اRغنى  	من  	استه�كها(  	ومن     استخدام  	للموارد  	غير  	متكافئ  	با$رة(  	̀و
		من  	اdنتاج  	العا$ي،  	شدد  	مشارك  	آخر  	على    $ #'	خ�ل  	مقارنة  	معد`ت  	ا`سته�ك،  	حيث  	يستهلك  	الشمال  	أكثر  	من  
		احتياجات  	الناس  	واحتياجات  	الكوكب(  	يجب  	على  	ملوثي  	البيئة  	أن  	يدفعوا  	ضمن    lب	ضرورة  	التعامل  	مع  	مسألة  	التوازن  
	اdطار  	الجديد  	كي  	يتسنى  	أيضـا  ً	التعامل  	مع  	أنماط  	ا`سته�ك  	أيضـاً(  	وينبغي  	أن  	يكون  	استخراج  	ا$وارد  	الطبيعية  
		أن    –-‐ & '	مستدامـا  ً	وأن  	يكفل  	بقاء  	التنوع  	اRحيائي(  	وقد  	أشار  	مشارك  	آخر  	إلى  	أنه  	يجب  	على  	جدول  	أعمال  	ما  	بعد  
		ا`سته�ك  	في  	الشمال  	والغرب  	واdنتاج  	في  	الجنوب  	والشرق(  	سيكون  	ذلك    lب		الع�قات    ˜	يتصدى  	لقضايا  	ا`سته�ك  
	تحديـا  ً	كبيراً،  	إ`  	أن  	وجود  	رؤية  	لحياة  	مستقبلية  	جذابة  	بالنسبة  	للبشر  	أمر  	ضروري،  	رؤية  	من  	شأنها  	أن  	توجد  	إحساسـاً  
باdمكانية  	واRمل.

		الذي  	يجب    –-‐ & '	واتفق  	ا$جتمعون  	على  	وجوب  	أن  	يكون  	تقليل  	ا`سته�ك  	في  	البلدان  	الغنية  	جزءا  ً	من  	إطار  	ما  	بعد  	عام  
		ثمة  	حاجة  	لبناء  	معرفة  	علمية  	عند    / & ̈ 		على  	التحول(  	ويقع  	العلم  	في  	صميم  	هذه  	النقاشات+     	وطموحـا  ً	وعام�ً   أن  	يكون  	شام�ً
		في  	البلدان  	النامية(  	ويجب    lالعلمي		يجب  	ا`حتفاظ  	با$عرفة  	والفهم    / – ̈ 	كل  	مستوى  	من  	ا$ستويات  	وتبادلها  	مع  	ا�خرين،  
	التقليل  	من  	حجم  	عدم  	ا$ساواة  	Rن  	الذي  	يتضرر  	منها  	أكثر  	من  	غيره  	هم  	اRشخاص  	الذين  	يعيشون  	على  	هامش  	ا$جتمع،  
		البلدان(  	ومن  	حيث  	التكيّف،  	ثمة    lب	كما  	أن  	هناك  	حاجة  	إلى  	النظر  	إلى  	اRشخاص  	اRكثر  	عرضة،  	ومنهم  	النساء،  	والتفاوت  
	حاجة  	إلى  	التأكد  	من  	أن  	الناس  	الذين  	يعيشون  	في  	أشد  	النظم  	اdيكولوجية  	هشاشة  	يمتلكون  	السبل  	ا$ناسبة  	لخلق  	القدرة  
	الناس  	والكوكب  	في  	صميم  	هذه  	النقاشات.  lب	على  	الصمود.  	وينبغي  	أن  	تكون  	حقوق  	اdنسان  	والع�قة  

	عدم  	ا'ساواة  "&	اجتماع  	ا'ائدة  	ا'ستديرة  	رقم  

		لعدد  	من  	ا$سائل  	ا$همة،  	مثل+  	كيف  	يمكن  	التعامل  	مع  	عدم  	ا$ساواة  	من  	أجل    / '̈	تطرق  	اجتماع  	ا$ائدة  	ا$ستديرة  	رقم  
	تعزيز  	التنمية  	الشاملة  	للكافة؟  	وما  	هي  	الدروس  	التي  	تم  	تعلمها  	من  	قياس  	نتائج  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية؟  	كيف  	نمنع  
.2015	القياس  	اdجمالي  	$ا  	تحقق  	من  	اRهداف  	الوطنية  	من  	حجب  	التفاوت  	في  	النتائج  	في  	اdطار  	اdنمائي  	$ا  	بعد  	عام  

	  ،lالجنس	  lب	ناقش  	هذا  	ا`جتماع  	عددا  ً	من  	القضايا  	التي  	شملت  	تعريف  	عدم  	ا$ساواة،  	وخاصة  	ال�مساواة  
	وا`ستجابات  	ا$حتملة(  	كما  	نوقشت  	ا$سؤوليات  	ا$تبادلة  	للفريق  	الرفيع  	ا$ستوى  	وا$جتمع  	ا$دني  	في  	صياغة  	إطار  	إنمائي  
جديد.

	تحدث  	ا$جتمعون  	عن  	معاناة  	كثير  	من  	الجماعات  	ا$ختلفة  	من  	عدم  	ا$ساواة،  	مثل+  	أصحاب  	اdعاقات،  	وكبار  	السن،  
	واRطفال  	والشباب،  	وأبناء  	جماعات  	اRقليات  	باdضافة  	إلى  	عدم  	ا$ساواة  	بسبب  	نوع  	الجنس(  	كما  	ينشأ  	عدم  	ا$ساواة  	عن  



		فقد  	تعاني  	ا$جتمعات  	الريفية  	من  	عدم  	ا$ساواة  	والتهميش  	وكذلك  	الحال  	بالنسبة  	ل�شخاص    ˜	مكان  	عيش  	اRشخاص  
الذين  	يعيشون  	في  	دول  	هشة  	وبيئات  	متأثرة  	بالنزاعات  	حيث  	تعاني  	التنمية  	من  	بطء  	أو  	انعدام  	التقدم.

		أبعاد  	عدم  	ا$ساواة،  	ولكن    lب	لعدم  	ا$ساواة  	كثير  	من  	اRبعاد،  	شأنها  	في  	ذلك  	شأن  	الفقر(  	وتفاوت  	الدخل  	هو  	البعد  	اRبرز  
هناك  	تفاوت  	في  	إمكانية  	الحصول  	على  	الخدمات  	من  	قبيل  	الصحة  	أو  	التعليم  	أو  	على  	الفرصة  	ا`قتصادية.

		كواحد  	من  	أكبر  	التحديات  	التي  	يجب  	التغلب  	عليها  	Rنه  	يحول  	دون  	تنمية  	النساء    lالجنس	  lب	وقد  	تم  	اdقرار  	بعدم  	ا$ساواة  
	والبنات  	من  	حيث  	حصولهن  	على  	حقوقهن  	الخاصة  	وRنه  	يشكل  	عائقـا  ً	كبيرا  ً	أمام  	تحقيق  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية(  	ولم  
		أو  	ما  	إذا    ،lالجنس	  lب	تتوافق  	ا�راء  	حول  	ما  	إذا  	كان  	يتوجب  	وضع  	هدف  	مستقل  	خاص  	بعدم  	ا$ساواة  	أو  	ال�مساواة  
	كان  	من  	اRفضل  	التأكد  	أن  	اRركان  	الرئيسية  	ل�طار  	اdنمائي  	˜سواء  	أكان  	اقتصاديـا  ً	أم  	مرتبطـا  ً	بالتنمية  	البشرية  
.lالجنس	والس�م  	واRمن‐-  	قد  	تم  	تعريفها  	بطريقة  	تخدم  	ك�  

	وكان  	هناك  	توافق  	في  	ا�راء  	حول  	أهمية  	وجود  	بيانات  	جيدة  	وبيانات  	مصنفة  	حسب  	الجنس  	لجميع  	اRهداف  	من  	أجل  
	مراقبة  	التقدم  	في  	العمل  	وإتاحة  	ا$جال  	لوضع  	سياسات  	واستراتيجيات  	إنمائية  	مستنيرة-  	من  	ا$ستوى  	ا$حلي  	إلى  
ا$ستوى  	اdقليمي  	فالدولي.

		تستفيد  	النساء  	والبنات  	اRشد  	فقرا  ً	من  	التقدم  	في    `		يزال  	قائمـاً؛  	فقد    `	وأقر  	ا$جتمعون  	بأن  	هناك  	عددا  ً	من  	التحديات  
	بعض  	قطاعات  	ا`قتصاد  	أو  	التوظيف(  	يجب  	أن  	يكون  	هدفنا  	هو  	النمو  	الشامل  	للكافة  	بمعنى  	أنه  	يمكن  	للجميع  	أن  
	يستفيدوا  	من  	ا`قتصاد  	ا�خذ  	في  	النمو(  	كما  	أن  	التقدم  	في  	قضايا  	من  	قبيل  	حقوق  	اRرض  	كانت  	أيضـا  ً	مهمة  	إ`  	أنها  
كانت  	تحتاج  	إلى  	أن  	يصاحبها  	إجراءات  	تدعم  	توفير  	إمكانية  	أفضل  	للحصول  	على  	الرعاية  	الصحية.

	يجب  	أ`  	نتعامل  	مع  	عدم  	ا$ساواة  	على  	أدنى  	ا$ستويات  	فقط،  	بل  	وبطرق  	تدعم  	إحداث  	مزيد  	من  	التنمية  	في  	حياة  	الناس.  
	فقد  	حققت  	بعض  	البلدان،  	مث�ً،  	تقدمـا  ً	جيدا  ً	جدا  ً	في  	تعزيز  	إمكانية  	الحصول  	على  	الدراسة  	اRساسية،  	إ`  	أنها  	لم  	تقم  
	بعملية  	انتقال  	نحو  	مرحلة  	التعليم  	الثانوي(  	كما  	تمثل  	إمكانية  	الحصول  	على  	التمويل  	قضية  	أخرى  	أيضـا  ً	وخاصة  	في  
		الناس  	من  	ا`دخار  	أو    lلتمك	أفريقيا(  	تعمل  	خطط  	التمويل  	البالغة  	الصغر  	على  	توفير  	ما  	يكفي  	للبقاء  	وليس  	ما  	يكفي  
̀نتقال  	إلى  	ا$ستوى  	التالي. ا`ستثمار  	بما  	يمكنهم  	من  	ا

	أما  	من  	حيث  	صياغة  	اdطار  	فقد  	نوه  	ا$جتمعون  	إلى  	عدد  	من  	التحديات  	ا$همة  	ومنها+  	التعامل  	مع  	القضايا  	التي  	تتسبب  
	̈كالسياسات  	˜ومن  	ضمنها  	السياسات   	في  	حدوث  	انقسام  	على  	ا$ستوى  	ا$حلي،  	والتعامل  	مع  	القضايا  	السياسية  
	  lبع		والتأكيد  	على  	أن  	اdطار  	سيكون  	ذا  	مغزى  	وأنه  	يأخذ    ، / ا`قتصادية-  	ا$تبعة  	في  	بلد  	ما  	ولكنها  	تؤثر  	على  	بلدان  	أخرى
	ا`عتبار  	تكلفة  	اdجراءات  	وا`لتزام  	ا$الي  	ال�زم  	للتنفيذ(  	ثمة  	ضرورة  	ل�ستماع  	على  	نحو  	أكثر  	مباشرة  	إلى  	أولئك  	الذين  
يعانون  	الفقر  	وعدم  	ا$ساواة.  	وهناك  	توافق  	في  	الشعور  	بضرورة  	رفع  	ا$عيار  	ا$عنوي  	واRخ�قي  	إلى  	مستوى  	أعلى.

	الرعاية  	الصحية  	والغذاء  	وا'اء  	والطاقة  	والتعليم  "―	اجتماع  	ا'ائدة  	ا'ستديرة  	رقم  

	تطرق  	هذا  	ا`جتماع  	للمسألة  	اRساسية،  	أي+  	كيفية  	التأكد  	من  	أن  	كل  	الناس  	وخاصة  	اRشد  	فقرا  ً	واRشد  	تهميشـاً  
يحصلون  	ما  	يحتاجون  	إليه  	من  	الغذاء  	وا$اء  	والطاقة  	والرعاية  	الصحية  	والتعليم.



	خ�ل  	محاضرة  	ا`فتتاح  	تم  	عرض  	عدد  	من  	الدروس  	ا$ستفادة  	من  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية  	ومنها+  	أن  	النسب  	ا$ئوية  
	ليست  	أفضل  	السبل  	للوصول  	إلى  	الناس  	وأن  	زيادة  	التشديد  	على  	اdحصائيات  	قد  	يحول  	دون  	تحقيق  	تقدم  	على  	مستوى  
	النوعية،  	كما  	أن  	تقييد  	اRهداف  	والغايات  	بنواحي  	معينة  	من  	الحياة  	له  	تأثير  	عكسي  	نظرا  ً	لكون  	مسائل  	الغذاء  	أو  	ا$اء  	أو  
	الطاقة  	أو  	التعليم  	مرتبطة  	بالكثير  	من  	القضايا  	اRخرى  	)العمل،  	وحماية  	البيئة،  	والهوية  	القانونية،  	وا$سكن  	ال�ئق،  	إلخ(.  
	وبالتالي  	فإن  	تحقيق  	تقدم  	ذي  	شأن  	يتطلب  	اعتبار  	هذه  	اRهداف  	جزءا  ً	من  	إطار  	حقوقي  	إنساني  	شامل،  	وفقـا  ً	$ا  	أكد  	عليه  
	ا$شاركون  	الذين  	أكدوا  	أيضـا  ً	على  	أن  	من  	دون  	وجود  	مشاركة  	ذات  	مغزى  	في  	كل  	مرحلة  	من  	مراحل  	تصميم  	وتنفيذ  
ا$شروع،  	فإن  	هذا  	ا$شروع  	لن  	يلبي  	مطلقـا  ً	احتياجات  	اRشخاص  	اRشد  	فقرا  ً	واRكثر  	تهميشـاً.

		ا$سألة  	التالية+  	هل  	يمكن  	dطار  	ما  	بعد  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية  	أن  	يستفيد  	من  	مشاركة    lا$شارك	ومن  	ثم  	أثار  	بعض  
	اRشخاص  	الذين  	يعيشون  	في  	فقر  	مدقع،  	ليس  	بصفتها  	مكّون  	أولي،  	بل  	باRحرى  	كأداة  	تنفيذ  	مستمرة  	وطويلة  	اRمد؟  	وقال  
		ومبتكرا  ً	للقضاء     ء  	إن  	ا$شاركة  	الحقيقة  	للفئات  	اRشد  	فقرا  ً	واستغ�ل  	تجربتهم  	وذكائهم  	من  	شأنه  	أن  	يمثل  	نهجـا  ً	فعا`ً ه̀ؤ
على  	الفقر  	الشديد.

		ا`عتبار  	ضمن  	نهج  	قائم  	على    lبع		إلى  	التركيز  	على  	الصحة  	والتعليم  	اللذين  	ينبغي  	أن  	يُؤخذا    lا$شارك	ودعا  	أحد  
	الحقوق  	بما  	في  	ذلك  	مبادئ  	ا$ساءلة  	والشفافية  	وعدم  	التمييز  	وسيادة  	القانون(  	وأضاف  	بأنه  	ينبغي  	أن  	يشمل  	اdطار  
	الحقوق  	الجنسية  	واdنجابية  	مع  	ا`عتراف  	بإمكانية  	الوصول  	الشاملة  	للتثقيف  	الجنسي  	الشامل  	وإمكانية  	الوصول  
	الشاملة  	لخدمات  	الصحة  	الجنسية  	واdنجابية(  	وعلى  	صعيد  	الرعاية  	الصحية،  	شدد  	مشارك  	آخر  	بصــورة  	خاصة  	على  
ضرورة  	وجود  	قدر  	أكبر  	من  	ا`ستثمار  	في  	مجال  	القبالة.

		هما:    ،2015		يجب  	التركيز  	عليهما  	فيما  	يتعلق  	بإطار  	ما  	بعد    lنقطت	وألقى  	مشارك  	آخر  	من  	ا$جتمع  	ا$دني  	الضوء  	على  
	مشيدا  ً	بمثال   ̈ 	ا$ساواة  	والجودة،  	وأوصى  	بأن  	يتم  	استهداف  	ا$جتمع  	برمته  	في  	وقت  	واحد  	وليس  	جماعات  	محددة  	فقط  
		تخدم  	الفتيات  	فحسب  	بل  	اRطفال  	أصحاب  	اdعاقات  	أيضـا  ً	مما  	يعزز  	من  	إمكانية  	حصول    `	بناء  	مدارس  	فيها  	دورات  	مياه  
		كما  	أكد  	ا$شارك  	على  	أنه  	يمكن  	تحقيق  	أقصى  	قدر  	من  	التأثير  	إذا  	تم  	استهداف  	الفئات    )/ 	على  	التعليم  lالفئت	  lهات
		الكلفة  	أكبر  	لكن  	التأثير  	البشري  	أعظم(  	إن  	مشاركة  	ا$جتمع  	وتصنيف  	البيانات  	أمران  	لهما  	أهمية  	مطلقة    ˜	ً   اRشد  	فقرا  ً	أ̀و
لضمان  	إحراز  	تقدم  	نحو  	توفير  	إمكانية  	الوصول  	وا$ساواة،  	حسب  	ا$شارك.

	وقال  	مشارك  	آخر  	إن  	كبار  	السن  	يتعرضون  	للتهميش  	ا$منهج  	في  	التعليم  	والرعاية  	الصحية  	وتوفير  	الغذاء  	وا$اء  	في  
	أوضاع  	اRزمات  	على  	الرغم  	من  	الخدمات  	ا$همة  	التي  	يقدمونها  	$جتمعاتهم  	ا$حلية(  	وبالتالي  	شدد  	ا$شارك  	على  	ضرورة  
	ء  	وفهم  	احتياجاتهم  	على  	نحو  	أفضل(  	كما  	عـبّرت  	آراء  	عن  	أهمية  	التأكد  	من  	وجود  	حد  	أدنى  	للحماية   الوصول  	إلى  	ه̀ؤ
ا`جتماعية  	اRساسية  	تشمل  	جميع  	أبناء  	ا$جتمع  	ا$حلي.

		الناس  	وا$جتمعات  	ا$حلية  	بحيث  	يصبحوا  	قادرين    lتمك	وأوضح  	أحد  	أعضاء  	الفريق  	الرفيع  	ا$ستوى  	التحدي  	ا$تمثل  	في  
		العام  	والخاص    lالقطاع	  lب	على  	ا$شاركة  	التامة،  	كما  	أنه  	أقر  	بالحاجة  	إلى  	وجود  	بيانات  	مصنفة(  	ووصف  	الشراكات  
		القضايا  	طويلة  	اRمد  	والقضايا  	الفورية  	أمر  	جوهري    lب	وا$جتمع  	ا$دني  	بأنها  	الطريق  	نحو  	التقدم،  	وقال  	إن  	إيجاد  	توازن  
	سنة،  	إ`  	أن  	ضمان  	صحة  	الناس  	في  	الوقت  	الراهن  	أمر  	حاسم.  15	وإن  	إنجاز  	بعض  	أنظمة  	الرعاية  	الصحية  	سيستغرق  



	لقد  	أوضحت  	النقاشات  	التي  	دارت  	خ�ل  	اجتماع  	ا$ائدة  	ا$ستديرة  	هذا  	أن  	البيانات  	ستلعب  	دورا  ً	مهمـا  ً	في  	تعريف  	جدول  
	اRعمال  	الجديد  	وذلك  	فيما  	يخص  	الرعاية  	الصحية  	والغذاء  	وا$اء  	والطاقة  	والتعليم  	وأنه  	من  	الضروري  	اعتماد  	نهج  	قائم  	على  
الحقوق  	يعمل  	من  	القاعدة  	إلى  	القمة.

اجتماع  	ا'ائدة  	ا'ستديرة  	للقطاع  	الخاص

	رحب  	أعضاء  	الفريق  	الرفيع  	ا$ستوى  	وممثلو  	مجتمع  	اRعمال  	بهذا  	الفرصة  	التي  	سمحت  	بفتح  	حوار  	حول  	دور  	القطاع  
الخاص  	في  	هذه  	ا$رحلة  	ا$بكرة  	من  	عمل  	الفريق.

		للتحدي  	ا$تمثل  	في  	خلق  	وتفعيل  	بيئة  	مناسبة  	dيجاد  	فرص  	العمل  	ونمو  	القطاع  	الخاص  	من  	أجل     ً تطرق  	النقاش  	أ̀و
	ا$ساعدة  	في  	القضاء  	على  	الفقر(  	وقد  	تم  	التقدم  	ببعض  	ا`قتراحات  	في  	هذا  	الصدد  	ومنها  	الحاجة  	إلى+  	تطوير  	هياكل  
	أساسية  	تتوفر  	بها  	إمكانية  	أفضل  	`ستعمال  	الطرق  	واRرض  	والطاقة،  	وتطوير  	نظم  	التعليم  	التي  	تنتج  	قوة  	عمل  	ماهرة  
		النساء  	كي  	يتغل¤  	على  	التمييز  	والعوائق  	القانونية  	وقلة  	القدرة  	على  	الحصول    lوتمك	ومدربة  	وقادرة  	على  	إقامة  	مشاريع،  
	ر  	من  	أموال  	الضرائب  	على   على  	التمويل  	واRرض،  	وضمان  	سيادة  	القانون  	والحد  	من  	الفساد  	الذي  	يكافئ  	ترليون  	د̀و
	الفئات  	اRشد  	فقراً،  	وتشجيع  	ا`ستثمارات  	اRجنبية  	ا$باشرة  	في  	البلدان  	النامية  	من  	أجل  	بلوغ  	مرحلة  	تتخطى  	مرحلة  
	̀بتكار  	والتكنولوجيا  	الجديدة  	في  	البلدان  	النامية  	وليس  	فقط   ا$ساعدات،  	وتعزيز  	ا$مارسات  	التجارية  	ا$سؤولة،  	وتشجيع  	ا
نقل  	التكنولوجيا  	من  	البلدان  	ا$تقدمة،  	والتعامل  	مع  	قضية  	التغير  	ا$ناخي  	وشح  	ا$وارد.

		العام  	والخاص  	حيث  	أبرز  	ا$جتمعون  	ضرورة  	إقامة  	شراكات  	جديدة    lالقطاع	  lب	ومن  	ثم  	نوقشت  	مسألة  	الشراكات  
		القطاعات  	وكذلك  	الحاجة  	إلى  	العثور  	على  	طرق  	أكثر  	فعالية  	لتبادل  	النتائج(  	وسوف  	تتطلب  	مثل  	هذه    lب	وكبيرة  	فيما  
		أصحاب  	ا$صلحة  	فيما  	ينبغي  	على  	وكا`ت  	اRمم  	ا$تحدة  	أن  	تخلق  	بيئة  	مواتية    lب	   الشراكات  	ثقة  	معززة  	واحترامـا  ً	متباد`ً
dقامة  	شراكات  	فعالة،  	حسب  	ما  	أعرب  	عنه  	ا$جتمعون.

	وتم  	التأكيد  	بصــورة  	استثنائية  	على  	مسألة  	شمول  	الكافة  	أثناء  	ا$ناقشات  	التي  	دارت  	أثناء  	هذا  	ا`جتماع(  	يجب  	دائمـا  ً	أن  
		ويجب  	أن  	تعمل  	اRعمال  	التجارية  	على  	إدماج    lا$زارع	تشمل  	هذه  	الشراكات  	الشركات  	ا$حلية  	والنساء  	القرويات  	وصغار  
		الذين  	حثوا  	أيضـا  ً	شركات  	القطاع  	الخاص  	على  	التحرك  	إلى  	ما    lا$شارك	هذه  	الجهات  	ضمن  	نموذجها  	العامل،  	حسب  
	هو  	أبعد  	من  	ا$سؤولية  	ا`جتماعية  	للشركات  	بغية  	معالجة  	الفقر  	بوصف  	ذلك  	من  	صميم  	العمل(  	ومن  	ثم  	أعلن  	ا$شاركون  	أنه  
	يجب  	على  	ا$جتمع  	ا$دني  	والحكومات  	واRعمال  	أن  	تتعاون  	فيما  	بينها  	من  	أجل  	خلق  	طلب  	على  	السلع  	والخدمات  	ا$ستدامة  
وا$نتجة  	بأساليب  	أخ�قية.

	من  	أجل  	تحفيز  	اRعمال  	التجارية  	وجعلها  	تفهم  	دورها  	في  	اجتثاث  	الفقر،  	أبرز  	ا$شاركون  	الحاجة  	إلى  	ترجمة  	جدول  
		إلى  	لغة  	أعمال؛  	والتشجيع  	على  	زيادة  	التدفق  	ا$الي  	الوارد  	من  	تموي�ت  	خاصة  	وتوجيهه  	على    –-‐ & '	أعمال  	ما  	بعد  	عام  
	العام  	والخاص.  lالقطاع	  lب		ا$وجودة  	داخل  	البلد  	في  	إطار  	الشراكات    lوا$مارس	نحو  	أفضل؛  	ودعم  	مراكز  	الوسطاء  

	في  	النهاية،  	يرى  	ا$شاركون  	أنه  	يجب  	دراسة  	اRهداف  	الجديدة  	ضمن  	حدود  	كوكبنا(  	ومن  	هنا  	فإن  	اRعمال  	تحتاج  	إلى  
	وحوافز  	ذكية.  lقوان	اdطار  	الصحيح  	فيما  	ينبغي  	على  	البيئة  	ا$واتية  	أن  	تشتمل  	على  



	وتم  	التشجيع  	على  	عقد  	جلسات  	حوارية  	مستقبلية  	مع  	أعضاء  	الفريق  	في  	ا`جتماع  	القادم،  	وذلك  	كخطوة  	تالية  	تهدف  	إلى  
	دفع  	النقاش  	قدمـا  ً	نحو  	اRمام(  	وسوف  	تقدم  	ا$علومات  	للفريق  	الرفيع  	ا$ستوى  	من  	خ�ل  	عملية  	التواصل  	التي  	تقوم  	بها  
اRعمال  	التجارية  	الفردية  	وا$جموعات  	التجارية  	العا$ية  	وا`ئت�فات  	التجارية  	الوطنية.

فعالية  	شبابية"  	قادة  	شباب  	وأصوات  	شابة

	أتاحت  	الفعاليُة  	فرصًة  	للفريق  	للتفاعل  	مع  	الشباب  	واكتساب  	فهـم  ٍ	أفضل  	للتنمية  	من  	منظور  	الفئة  	السكانية  	اRكبر  	في  
		و#_  	با$ائة  	من  	الشباب  	يعيشون  	في    ،–'		تقل  	أعمارهم  	عن    / 	بليون  	نسمة  ')(	̈أكثر  	من   	العالم؛  	فنصف  	سكان  	العالم  
	ل  	الشباب  	عنصرا  ً	حيويـا  ً	في  	صياغة  	أي  	التزامات  	جديدة  	وقيادتها  	على  	صعيد  	التنمية  	العا$ية   البلدان  	النامية(  	يُشك�
		ولكنهم  	يتأثرون  	على  	نحو  	متفاوت  	بأكثر  	ا$شاكل  	إلحاحـا  ً	في  	مجتمعاتهم  	ا$حلية  	وبلدانهم    ˜	والتصدي  	للفقر  	حول  	العالم  
	عن  	عمليات  	صنع  	القرار،  	وكثيرا  ً	ما  	يُغِفلهم  	ا$سؤولون  	كأحد  	مصادر  	التغيير  	والتنمية.  lمعزول		يزالون     ̀و

	هدفت  	الفعالية  	أيضـا  ً	إلى  	إعطاء  	الشباب  	فرصًة  	للتعبير  	عن  	فهمهم  	للسياق  	الذي  	يعيشه  	جيلهم،  	وتقديم  	مدخ�ت  	عملية  
		في  	الحاجة     	وحيث  	أن  	الشباب  	حددوا  	سياق  	النقاش،  	برز  	أحد  	الشواغل  	الرئيسية  	متمث�ً  )–-‐ & '	ومهمة  	لعملية  	ما  	بعد  	عام  
	ٌإلى  	مراجعة  	نظام  	التعليم  	التقليدي  	ليصبح  	أكثر  	م�ءمًة  	لحياة  	الشباب  	اليومية  	وحياة  	مجتمعاتهم  	ا$حلية(  	وأثيرت  	نقطة  
	ُ	إلى  	سوق  	العمل  	كل  	عام،  	وأَتبع  	أحد    lالداخل	أخرى  	تمثلت  	في  	ا`فتقار  	إلى  	فرص  	عمل  	`ئقة  	تكفي  	الشباب  	والشابات  
		الشباب  	هذه  	النقطَة  	باdقرار  	بحاجة  	الشباب  	إلى  	القدرة  	على  	امت�ك  	اRدوات  	التي  	يحتاجونها  	للتقدم  	في    lا$شارك
	حياتهم  	ا$هنية،  	بما  	في  	ذلك  	نقل  	ا$عرفة  	في  	ا`قتصاد  	الرقمي،  	وامت�ك  	ا$هارات  	ال�زمة  	للوصول  	إلى  	اRسواق،  	ليتمكنوا  
من  	"رصد  	ا`تجاهات."

		الشباب+  	цأنتم  	ا�ن  	بحضرة  	شباٍب  	كبروا  	في  	أعقاب  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية،  	وسيكون  	Rصواتهم    lا$مثل	وقال  	أحد  
	وآرائهم  	دوٌر  	محوري  	في  	صياغة  	اRهداف  	الجديدة  	وتنفيذها  	وتقييمها(  	لذا  	فإن  	مسؤوليتنا  	تحتم  	علينا  	ا$شاركة  	في  
".]...[	تنميتها  	والتصدي  	للتحديات  	التي  	تواجهها  	وا`حتفال  	بنجاحها  	Rن  	الشباب  	قادرون  

	وقال  	ممثٌل  	آخر  	في  	معرض  	الحديث  	عن  	الحاجة  	إلى  	توفير  	فرص  	عمٍل  	للشباب+  	цطبعـا  ً	نحن  	بحاجة  	إلى  	فرص  	عمل،  
	ولكننا  	كشباب  	نريد  	أهدافـا  ً	تركز  	على  	الثروات  	الجديدة  	ا$ستحدثة  	في  	مجتمعاتنا  	ا$حلية  	وبلداننا،  	أهدافـا  ً	ومؤشرات  
	ننا  	من  	أن  	نكون   تسهل  	على  	الجيل  	الجديد  	استحداث  	اRعمال  	التجارية  	واRسواق  	وإيجاد  	س�سل  	جديدة  	للتوريد  	تمك�
		$شروع  	إنمائي  	يقوده  	الشباب  	في  	بلدها  	ويركز     	وضربت  	إحدى  	ا$تحدثات  	مثا`ً  ц)عمل	جزءا  ً	من  	الحل  	$شكلة  	قلة  	فرص  
		يمكن  	شحنها  	إ`  	في  	حرم  	ا$درسة.     على  	إعادة  	اRطفال  	إلى  	ا$دارس  	بإعطائهم  	فوانيس  	تعمل  	بالطاقة  	الشمسية  	̀و
		حيث  	أُشِرَك  	الشباب  	العاطل  	عن  	العمل  	في  	بناء  	طرق  	ومدرسة    lالقروي	  lب	وقادت  	ا$بادرة  	إلى  	إقامة  	جمعية  	تعاونية  
	ومستشفى  	وشبكات  	صرف  	صحي  	مغلقة(  	وانطوت  	ا$بادرة  	أيضـا  ً	على  	مخطط  	يكفل  	التوظيف  	لضمان  	أن  	الشباب  	لن  
	يُضطروا  	إلى  	العثور  	على  	بدائل  	إشكالية  	عند  	انقطاع  	العمل(  	وقد  	ساهم  	ا$شروع  	في  	التصدي  	للبطالة  	ومعالجة  	مسائل  
	ا$رأة  	واستدامتها،  	وتعليمها،  	ورعايتها،  	وصحتها،  	ونظافتها.  lتمك	أخرى  	عديدة  	منها  

		من    lخال		غنى  	عنه  	في  	التنمية  	البشرية+  	цينبغي  	للشباب  	أن  	يكونوا    `	وأشارت  	ممثلٌة  	أخرى  	إلى  	الصحة  	كعنصٍر  
	اRمراض  	التي  	تعيقنا  	عن  	العيش  	بحرية  	في  	إطار  	ا$جتمع(  	ومن  	اRبعاد  	العديدة  	للصحة،  	نحن  	نؤمن  	بأن  	حقوق  	الصحة  
		الشباب  	وتمكيننا  	من  	اتخاذ  	قرارات  	حكيمة(  	يتأثر  	الشباب  	على  	نحٍو  	متفاوت  	بقضايا    lلتمك	الجنسية  	واdنجابية  	ضروريٌة  
		اRشخاص    lب	الصحة  	الجنسية  	واdنجابية(  	ففي  	أفريقيا،  	يسجل  	انتقال  	فيروس  	نقص  	ا$ناعة  	البشرية  	أعلى  	معد`ته  



	ل  	الحمل  	غير  	ا$خطط  	له  	ا$سبب  	اRكبر  	لوفاة  	الفتيات   	و'–  	في  	البلدان  	النامية،  	ويُشك�  & ―	  lب	الذين  	تتراوح  	أعمارهم  
		غير  	أن  	هذه  	اRمثلة  	ليست  	سوى  	غيض  	من  	فيض  	الحديث  	عن  	الصحة  	الجنسية    ،& 	و•  & '	  lب	ال�تي  	تتراوح  	أعمارهن  
	الفتيات  	والشابات  	مثلي."  lتمك	واdنجابية  	وكيف  	أنها  	عامٌل  	رئيسي  	في  	التنمية.  	وهي  	على  	وجه  	التحديد  	أداة  ٌ	قادرة  ٌ	على  

	دقائق،  	برز  	عدٌد  	من  	النقاط  	الرئيسية.  10		من  	ا$ناقشات  	حول  	مائدة  	مستديرة  	استمرت  	كل  	مناقشة    lجولت	وبعد  

:2015	من  	حيث  	ضمان  	إدماج  	الشباب  	وابتكارهم  	في  	عملية  	وإطار  	ما  	بعد  

• 		في    lرئيسي	الشباب  	هم  	أصحاب  	مصلحة  	مبدعون  	ينبغي  	أن  	يشاركوا  	في  	الحوار  	التنفيذي  	وأن  	يكونوا  	شركاء  
.2015	عملية  	ما  	بعد  	عام  

• ينبغي  	وضع  	الشباب  	في  	صلب  	عملية  	تصميم  	وتنفيذ  	ا$بادرات  	التي  	تستهدف  	الشباب.
• 		ووجهات  	نظرهم  	في  	ا$شاورات    lا$شارك		بد  	أن  	ننخرط  	في  	مشاورات  	يقودها  	الشباب  	وأن  	ندمج  	الشباب    `

الُقطرية  	الحالية،  	باdضافة  	إلى  	توصيات  	أخرى.

	من  	حيث  	ما  	افتقرت  	إليه  	اIهداف  	اqنمائية  	لpلفية  	والذي  	يود  	الشباب  	أن  	يجدوه  	في  	خطة  	ما  	بعد  	عام  
:2015

• 	التوسع  	في  	اتباع  	نهج  	قائم  	على  	التواصل  	مع  	ا$ستفيدين  	في  	التنمية  	لضمان  	أن  	اRهداف  	تعكس  
احتياجات  	الشباب  	وأن  	الفئات  	السكانية  	ا$ستهدفة  	تشارك  	مشاركًة  	تامة.

• 	التركيز  	على  	سياقات  	ما  	بعد  	الصراع  	وعلى  	الفئات  	الضعيفة  	ومنها  	النساء  	والفتيات  	والشباب  	ذوي  	اdعاقة  
		ومزدوجي  	ا$يل  	الجنسي  	ومغايري  	الهوية  	الجنسانية  	والشباب  	في  	ا$ناطق  	ا$تضــررة  	من    lا$ثلي	والشباب  
الحروب.

• 	تعميم  	مراعاة  	ا$نظور  	الجنساني  	على  	صعيد  	فقر  	اRسر  	ا$عيشية  	ومراعاة  	الديناميات  	الجنسانية  	لفقر  
اRسرة  	داخل  	البيت  	الواحد،  	باdضافة  	إلى  	توصيات  	أخرى.

	اللقاء  	ا'فتوح  

		ممثٍل  	من  	ا$جتمع    –'-‐ 	اختتم  	الفريق  	الرفيع  	ا$ستوى  	مؤتمره  	الذي  	استمر  	ث�ثة  	أيام  	بلقاء  	مفتوح  	شارك  	فيه  	ما  	يزيد  	على  
		وحظي  	النقاش  	بمتابعة  	حية  	عبر  	موقع  	تويتر    )–-‐ & '	ا$دني  	من  	أجل  	تبادل  	وجهات  	النظر  	والشواغل  	بشأن  	ما  	بعد  	عام  
		تغريدة  	في  	غضون  	الساعة  	اRولى  	فقط  	من  	زمن  	ا`جتماع(  	ورغم  	أن  	ا`جتماع  	تركز  	على    –'-‐ 	حيث  	أُرسلت  	أكثر  	من  
	مسائل  	التنمية  	البشرية  	وفرص  	العمل  	وُسبل  	العيش،  	فإن  	مداخ�ت  	كثيرة  	تطرقت  	إلى  	مجموعة  	واسعة  	من  	ا$واضيع  
اRخرى.

		وفولبيرت  	جيرو  	أموسوغا    ، / جنوب  	أفريقيا ̈ 	أدار  	اللقاء  	ا$فتوح  	دنكن  	غرين  	وتحدث  	فيه  	أعضاء  	الفريق  	وهم  	غراسا  	ماشيل  
	̀يات   ̈الو 		وجون  	بوديستا    ، / اليمن ̈ 		وتوكل  	كرمان    ، / ̈السويد 		وغوني�  	كارلسون    ، / الهند ̈ 		وأبهيجيت  	بانيرجي    ، / l̈بن
		أمينة  	محمد    ،–-‐ & '		العام  	ا$عنية  	بالتخطيط  	اdنمائي  	ِ$ا  	بعد  	عام    lل�م		وا$ستشارة  	الخاصة    ، / ا$تحدة  	اRمريكية
	السر  	التنفيذي  	للفريق  	هومي  	خاراس  	)باكستان(.  lوأم	)نيجيريا(،  	وا$ؤلف  	الرئيسي  

		أن  	الفريق     ©lوب	افتتح  	هومي  	خاراس  	ا`جتماع  	بتسليط  	الضوء  	على  	رؤية  	الفريق  	وهي  	القضاء  	على  	الفقر  	في  	هذا  	العصر(  
		سيما  	من  	حيث  	الجدوى  	والقدرة  	على  	تحمل  	التكاليف.     	يزال  	يتناقش  	بشأن  	ما  	يترتب  	على  	هذه  	الرؤية  	بالتحديد،  	̀و  `



	وكانت  	اRسئلة  	الرئيسية+  	ما  	هي  	اRعمال  	ا$همة  	غير  	ا$نجزة  	من  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية  	والتي  	نريد  	استكمالها؟  	ما  
	الذي  	نريد  	تغييره  	أو  	تعديله  	في  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية  	لجعلها  	أكثر  	م�ءمة  	للتحديات  	الجديدة  	في  	سياق  	التنمية؟  	ما  
الذي  	ينبغي  	إضافته؟

	ص  	لكل  	واحد  	منهم   وبعد  	الكلمة  	ا`فتتاحية،  	أعطى  	السيد  	غرين  	الكلمة  	$مثلي  	ا$جتمع  	ا$دني  	الذين  	أرادوا  	ا$داخلة،  	وخص©
		وكان  	أول  	من  	تحد©ث  	سايمون  	روس  	من  	منظمة    )/ ̈نظرا  ً	للعدد  	الكبير  	من  	متحدثي  	ا$جتمع  	ا$دني 	ً	ثانية  	تقريبـا    & '
		حيث  	أثار  	مسألة  	تنظيم  	اRسرة  	وزيادة  	عدد  	فرص  	عمل  	النساء(  	وسل©طت  	كاثرين  	هاجان  	من  	مرصد    цماترز	цبابيوليشن  
		سيما  	في  	إطار  	اRسرة(  	وأثارت     جنيف  	ا`جتماعي  	الضوء  	على  	أن  	مسألة  	الغذاء  	والتغذية  	تُعتبر  	من  	القضايا  	ا$لحة  	̀و
		مسألة  	الرضاعة  	الطبيعية  	التي  	من  	شأنها  	أن  	تترك  	أثرا  ً	إيجابيـا  ً	على  	اRهداف  	اdنمائية    цآكشن	منظمة  	цبيبي  	ميلك  
	ل�لفية  	جميعها(  	ودافعت  	بيبي  	غاردنر  	العضوة  	الشابة  	في  	منظمة  	فتيات  	الكشافة  	عن  	حقوق  	الصحة  	الجنسية  	واdنجابية،  
		سيما  	بالنسبة  	للنساء،  	من  	أجل  	زيادة  	الدخل     	حقوق  	اRراضي،  	̀و  lتأم		إلى    ц̀نديسا ц		دعت  	ممثلٌة  	من  	مظمة    lح	في  
	واdنتاج  	وا`ستثمارات،  	والتصدي  	لفقر  	اRسرة(  	وشّدد  	أندرو  	شيبرد  	من  	الشبكة  	ا`ستشارية  	بخصوص  	الفقر  	ا$زمن  	على  
	أنه  	من  	غير  	ا$مكن  	تحويل  	جميع  	التحديات  	العا$ية  	إلى  	أهداف  	عا$ية،  	حيث  	يرتبط  	بعضها  	بسياقات  	محددة  	جدا  ً	ويتطلب  
	الزواج  	وا$يراث  	ا$سؤولة  	عن  	إبقاء  	الناس  	فقراء.  lقوان		وطنيـا  ً	مثل     استق�`ً

	أشارت  	جوديث  	واتس  	من  	تحالف  	اRمراض  	غير  	ا$عدية  	إلى  	أهمية  	إدراج  	مسألة  	اRمراض  	غير  	ا$عدية  	كالسكري  
		حيث  	تشكل  	هذه  	اRمراض  	تهديدا  ً	خطيرا  ً	للصحة  	وبالتالي    ،–-‐ & '	والسرطان  	في  	أي  	إطار  	إنمائي  	في  	مرحلة  	ما  	بعد  
		ووجهت    ц)ا$عدية	للتنمية(  	وقالت  	السيدة  	واتس  	إن  	цاRمراض  	غير  	ا$عدية  	تؤدي  	إلى  	الفقر،  	والفقر  	يؤدي  	إلى  	اRمراض  	غير  
		سيما  	ا$سكنات(  	وأوضحت  	أن     إحدى  	ممث�ت  	ا$جتمع  	ا$دني  	نداًء  	بشأن  	ال�مساواة  	في  	الحصول  	على  	اRدوية  	̀و
		بلدان  	متقدمة  	من    & -‐ 		با$ائة  	من  	ا$سكنات  	القوية  	تذهب  	لنحو    •-‐ 	تقديرات  	الهيئة  	الدولية  	$راقبة  	ا$خدرات  	تشير  	إلى  	أن  
		إلى    цتشايلد	بينها  	ا$ملكة  	ا$تحدة(  	وتتشارك  	بقية  	العالم  	فيما  	تبقى  	من  	مسكنات(  	وأشارت  	نيفي  	نارانج  	من  	منظمة  	цإيفري  
		بليون  	اRطفال  	سنويـا  ً	للعنف  	و)––  	مليون  	طفل    ')& 	مسألة  	رعاية  	الطفل  	وحمايته،  	وقالت  	إن  	من  	غير  	ا$قبول  	أن  	يتعرض  
ل�غتصاب  	أو  	العنف  	الجنسي.  	واقترحت  	جعل  	"الحماية  	كمقياس  	لجميع  	اRهداف  	اdنمائية."

	تطرق  	ا$شاركون  	أيضـا  ً	إلى  	قضايا  	من  	قبيل  	بيئات  	العمل  	غير  	ا�منة؛  	وا`تجار  	بالبشر؛  	والنمو  	الشامل  	للكافة؛  	والحد  	من  
		البلدان  	ا$تقدمة  	والنامية؛  	وأهداف  	التنمية    lب	؛  	وترتيبات  	التوأمة   / وخاصة  	في  	البلدان  	ا$تقدمة ̈ 	السلوك  	ا`سته�كي  
	ا$ستدامة؛  	وإدماج  	اRشخاص  	ذوي  	اdعاقة  	والشباب  	والنساء  	وكبار  	السن؛  	والحفاظ  	على  	الغابات  	ا`ستوائية  	ا$طيرة؛  
	والحصول  	على  	البيانات  	وا$علومات  	والشفافية؛  	وحقوق  	اdنسان  	والعمل؛  	ودور  	العمل  	التطوعي؛  	والحماية  	ا`جتماعية  
للمجتمعات  	ا$حلية  	وا$جتمعات  	حول  	العالم.

		وعلى  	سبيل    )–-‐ & '	تعلقت  	الكثير  	من  	ا$داخ�ت  	اRخرى  	بعملية  	التشاور  	بشأن  	خطة  	اRمم  	ا$تحدة  	اdنمائية  	$ا  	بعد  	عام  
		سيما  	النساء  	لم  	تجد     ا$ثال،  	تحدثت  	إحدى  	ا$شاركات  	من  	نيجيريا  	عن  	أهمية  	ا$لكية  	وقالت  	إن  	أصوات  	القواعد  	الشعبية  	̀و
		بد  	للمشاورات  	الوطنية  	أن  	تتخذ  	شكل  	محاكمات  	على  	ا$ستوى  	الريفي  	من  	أجل  	ا`ستماع  	Rصوات    `	آذانـا  ً	صاغية،  	وإنه  
.lا$همش

	وبالنظر  	إلى  	الوقت  	ا$حدود  	ا$خصص  	$داخلة  	كل  	مشارك،  	أخذت  	الكثير  	من  	ا$داخ�ت  	صيغة  	أسئلة  	موجهٍة  	مباشرة  ً	إلى  
		وتضمنت    )–-‐ & '	الفريق  	بشأن  	خطته  	$عالجة  	موضوع  	أو  	قضية  	محددة  	في  	إطار  	العمل  	اdنمائي  	في  	مرحلة  	ما  	بعد  
		цما  	هو    ، / بابيوليشن  	ماترز ̈ 	  цمنه؟	اRسئلة  	ا$وجهة+  	цكيف  	سيراعي  	الفريق  	تأثيرات  	النمو  	السكاني  	وما  	هي  	ُسبل  	الحد  



		هل  	ترون    цالتمويل؟	ر  	الفريق  	بشأن   	وهل  	فك©  ،–-‐ & '	الغرض  	اRسمى  	الذي  	يرتأيه  	الفريق  	dطار  	العمل  	في  	مرحلة  	ما  	بعد  
		كيف  	ستؤخذ    ц، / الوكالة  	الكاثوليكية  	للتنمية  	الخارجية ̈ 	  цا$الي؟	دورا  ً	$صادر  	جديدة  	للتمويل  	مثل  	ضرائب  	القطاع  
		цكيف  	يمكن  	ضمان  	إدماج    ، / كوميك  	ريليف ̈ 	  цا`عتبار؟	  lع		الكبيرة  	في  	التنمية  	في    / ا$الية ̈ 	  lا$غترب	مساهمُة  
	مجلس  	الكومنولث   ̈ 	  цيكولوجية؟dا	اقتصادات  	الكفاف  	في  	ا`قتصاد  	العا$ي؟  	وكيف  	يمكن  	ضمان  	حماية  	النظم  
		цكيف  	يمكن    ، / فويس ̈ 	  цا$تعددة؟		في  	ظل  	كل  	اRزمات    –-‐ & '	،цكيف  	يمكننا  	إحداث  	تغيير  	بعد  	عام   / ل�يكولوجيا  	البشرية
للفريق  	أن  	يسائل  	الحكومات  	عن  	ا$جموعة  	التالية  	من  	اRهداف؟"  	)مؤسسة  	بريدج  	للقيادة(.

		تزال  	هناك  	ث�ث  	سنوات  	أمام  	اRهداف    `	وفي  	معرض  	الرد  	على  	هذه  	اRسئلة،  	ذك©رت  	السيدة  	أمينة  	محمد  	الحضوَر  	بأنه  
		وسوف  	يجري،  	من  	الناحية  	ا$ثالية،  	التطرق  	إلى  	العديد  	من    )lالح	اdنمائية  	ل�لفية،  	وأنه  	يمكن  	إنجاز  	الكثير  	حتى  	ذلك  
		بحيث  	يتسنى  	dطار  	العمل  	الجديد  	أن  	يركز  	على  	الوقاية(  	وأوضحت    ،–-‐ & '	القضايا  	التي  	طرحتها  	ا$داخ�ت  	بحلول  	عام  
	السيدة  	كرمان  	أن  	الفريق  	سيحتاج  	إلى  	صياغة  	اRهداف  	التي  	تستجيب  	`حتياجات  	ا$جتمع  	ا$دني  	ومدخ�ته  	وقالت  
		وسلطت  	السيدة  	ماشيل  	الضوء  	على  	اdجماع  	العام  	على  	أن  	الهدف  	من    ц)وخبراتكم	цنحن  	بحاجة  	لصوتكم  	وأح�مكم  
	مرحلة  	ما  	بعد  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية  	يتمثل  	في  	القضاء  	على  	الفقر  	في  	زماننا،  	وأنه  	ينبغي  	إنجاز  	ذلك  	بطريقة  	بسيطة  
	وقابلة  	للتنفيذ(  	وسألت  	الحضور  	цكيف  	يمكن  	أن  	تساعدوننا،  	نحن  	الفريق،  	في  	الترويج  	لذلك  	في  	أوساط  	الفئات  	ا$عنية  	التي  
		وأشارت  	أيضـا  ً	إلى  	تجربتها  	الشخصية  	في  	العمل  	في  	ا$جتمع  	ا$دني  	وكيف  	أن  	منظمات  	ا$جتمع    цعندها؟	  `	نعمل  	معها  
	ا$دني  	تنزِع  	أحيانـا  ً	إلى  	اعتبار  	جداول  	أعمالها  	بأنها  	اRكثر  	أهمية(  	وأكدت  	السيدة  	ماشيل  	أنه  	цإذا  	أردنا  	القضاء  	على  
		وطلبت  	من  	ا$جتمع  	ا$دني  	أن  	يبدأ  	التفكير  	فيما  	يمكننا  	فعله    ц،منفردين		يمكن  	أن  	نواصل  	العمل    `	الفقر  	في  	زماننا،  	فإننا  
		صوت  	لهم  	وتحديد  	ا$جا`ت    `	على  	نحو  	أفضل  	وبشكٍل  	مختلف(  	وشددت  	السيدة  	كارلسون  	على  	أهمية  	ا`شتمال  	على  	َمن  
		يريدون  	نعتهم  	بالفقراء.    `	ا$نسية،  	وقالت  	"نحن  	نحتاج  	$عرفة  	ا$زيد  	عّما  	يريده  	الفقراء"،  	وأكدت  	على  	أن  	الفقراء  	ربما  
		وأكدت    )ً̀ 	على  	التنفيذ  	وعلى  	النظر  	إلى  	الناس  	باعتبارهم  	أصو   واختتمت  	باdشارة  	إلى  	أن  	التركيز  	ينبغي  	أن  	ينصب©
		مفاده+  	هل  	يمكن  	أن  	نطلق  	عليهم  	اسمـا  ً	آخر  	غير  	الفقراء؟  	وأضافت  	цنحن     السيدة  	ماشيل  	هذه  	النقطة  	وطرحت  	سؤا`ً
		وخلصت    ц)التنمية		فحتى  	أقل  	البلدان  	لديها  	ما  	تقدمه،  	وهي  	شريكة  	في    )lوا$تلق	  lا$انح	بحاجة  	أيضـا  ً	للتخلص  	من  	نظرة  
	بد  	من  	التصدي  	للـنُظم  	واللغة  	التي  	تعزز  	ال�مساواة.  `	إلى  	أنه  

	أشار  	السيد  	بوديستا  	إلى  	أن  	القضاء  	على  	الفقر  	ليس  	من  	مسؤولية  	اRمم  	ا$تحدة  	أو  	حكومات  	معينة  	وحسب،  	بل  	هي  
	   مسؤوليٌة  	تقع  	على  	عاتق  	أصحاب  	ا$صلحة  	حول  	العالم  	كافة(  	واعتبر  	أن  	الشفافية  	وا$ساءلة  	من  	ا$تطلبات  	الضرورية  	و
	سيما  	فيما  	يتعلق  	بالهدف  	الثامن  	من  	اRهداف  	اdنمائية  	ل�لفية  	وا$عني  	بالشراكات  	العا$ية(  	وذَكَر  	السيد  	جيرو  	أموسوغا  
		الفقراء،  	والتنظيم  	بُغية  	إيجاد    lتمك		من  	اdجراءات  	التي  	ستقع  	في  	صلب  	عملية  	خلق  	النمو  	الشامل  	للكافة  	وهما    lفئت
	الوسيلة  	لتمكينهم(  	وفي  	هذا  	اdطار،  	سّلط  	السيد  	أموسوغا  	الضوء  	على  	أهمية  	تثقيف  	الناس  	وتدريبهم  	وتمكينهم  	من  	خ�ل  
	تعليمهم  	بشأن  	كيفية  	اتخاذ  	القرارات  	وتحمل  	ا$سؤولية  	ا$ترتبة  	على  	عواقب  	تلك  	القرارات(  	وأشار  	أيضـا  ً	إلى  	أهمية  	ضمان  
	أن  	يحصل  	الفقراء  	على  	الخدمات،  	وليس  	الخدمات  	اRساسية  	وحسب،  	بل  	على  	كل  	ما  	يسمح  	لهم  	بإنتاج  	النمو  	واستحداثه.  
	الحكومات  	والقطاع  	الخاص  	وا$جتمع  	ا$دني  	والفقراء.  lب	واختتم  	حديثه  	باdشارة  	إلى  	أهمية  	قيام  	شراكات  

	وفي  	الختام،  	أوضح  	السيد  	بانيرجي  	أنه  	ليس  	بوسع  	الفريق  	أن  	يضمن  	إدراج  	كافة  	ا$واضيع  	وا$شــورات  	ا$طروحة  	في  
	هذا  	ا`جتماع  	والتي  	ستتطرح  	في  	اجتماعات  	مستقبلية  	نظرا  ً	لكثرة  	اRفكار  	وتعددها،  	وقال  	цنحن  	نضمن  	لكم  	فشلنا،  	إذ  
	ٍلن  	نجعلكم  	جميعـا  ً	سعداء(  	فإحدى  	ا$شك�ت  	الرئيسية  	التي  	تواجه  	هذه  	العملية  	هو  	أننا  	سنخرج  	في  	نهاية  	ا$طاف  	بعدد  
		تتبادل  	بالضرورة  	وجهات  	النظر  	ا$حددة،  	ولكن    `		لذا  	فإنه  	طََلب  	من  	منظمات  	ا$جتمع  	ا$دني  	أن    ц)هدافRا	قليل  	جدا  ً	من  
	أن  	تفكر  	في  	اRهداف  	التي  	ينبغي  	أن  	تُعطى  	اRولوية(  	وأضافت  	السيدة  	كرمان  	цأجِبرونا  	على  	كتابة  	الحلم  	الذي  	نصبوا  



	  ً 	وأضافت  	أنه  	цمن  	ا$هم  	جدا  ц)هدافRا	إليه  	من  	وراء  	اRهداف  	ولكن  	أجِبرونا  	أيضـا  ً	على  	صياغة  	ا�ليات  	ال�زمة  	لتنفيذ  	تلك  
	ومعاهدات،  	ليس  	على  	الصعيد  	الدولي  	وحسب  	بل  	على  	الصعيد  	ا$حلي  	أيضـاً."  lقوان	أن  	تُترجم  	تلك  	اRهداف  	إلى  


