
بيان
اجتماع فريق الشخصيات البارزة الرفيع ا(ستوى
ا(عني بجدول أعمال التنمية (ا بعد عام 2015
في بالي، إندونيسيا، 27 آذار/مارس 2013

نحن، أعضاء الفريق الرفيع ا/ستوى ا/كلفون من ا7م6 العام ل2مم ا/تحدة بإصدار توصيات 
بشأن إطار طموح وقابل للتحقيق لجدول أعمال التنمية /ا بعد عام 2015، عقدنا اجتماعـاً في 
بالي في إندونيسا خaل الفترة 25 – 27 آذار/مارس 2013. وقد ناقشنا كيفية إقامة شراكات 

عا/ية ووسائل تنفيذ جدول أعمال التنمية الذي نعكف على وضعه.

نحن نعرب عن تثميننا العالي 7همية إجراء عملية مفتوحة وشفافة وشاملة للجميع. ونسعى 
إلى تعزيز ا/لكية العا/ية لجدول ا7عمال ا/شترك. لذا فقد عقدنا مشاورات مع طائفة من 

الجماعات وا7فراد قبل اجتماعنا في بالي وأثنائه بشأن مجموعة من القضايا اqنمائية. وقد 
استمعنا إلى تقارير من جماعات نسائية، ومن الشباب، والقطاع غير الرسمي، ومن أعضاء في 

ا/جالس النيابية وممثل6 منتخب6 آخرين، كما استمعنا إلى تقارير بشأن النتائج ا7ولية 
للمشاورات الوطنية واqقليمية وا/واضيعية التي تم تنظيمها من قبل ا/جتمع ا/دني وا7وساط 

ا7كاديمية وا7مم ا/تحدة والحكومات الوطنية والقطاع الخاص والجهات ا7خرى صاحبة 
ا/صلحة. ونحن نرحب بالعمق وا/علومات الغنية التي حققتها هذه العملية، ونعرب عن التزامنا 

بمواصلة ا/شاورات ا/وسعة وبإيجاد طرق qدماج ا7ولويات التي استمعنا إليها.

خaل ا�جتماع الذي عقد في هذا ا7سبوع، اتفقنا بشأن الحاجة إلى تجديد الشراكة العا/ية، 
التي تتيح الوصول إلى جدول أعمال إنمائي تحوّلي يرتكز إلى حاجات الناس ويراعي أوضاع 
الكوكب، والذي سيتحقق من خaل إقامة شراكة متكافئة لجميع الجهات صاحبة ا/صلحة. ويجب 

أن تستند هذه الشراكة إلى مبادئ ا/ساواة وا�ستدامة والتضامن واحترام اqنسانية 
وا/سؤوليات ا/شتركة وفقـاً لقدرات ا7طراف ا/ختلفة. وتتمثل رؤيتنا في إنهاء الفقر ا/دقع بجميع 

أشكاله في سياق التنمية ا/ستدامة ووضع لبنات البناء الaزمة لتحقيق ا�زدهار ا/ستدام 
للجميع.

لقد تبيّنا بأنه � يمكن تحقيق رؤيتنا إ� من خaل تحديد وسائل التنفيذ وتشجيع الشراكات 
 ً على كافة ا/ستويات، وفي جميع العمليات اqنمائية. وبالتالي ستكون الشراكة العا/ية جزءا

أصيaً من اqطار اqنمائي الجديد /ا بعد عام 2015. كما أننا ندرك الحاجة إلى تشجيع جدول 
أعمال إنمائي موّحد ومتسق /ا بعد عام 2015 بحيث يُدِمج النمو ا�قتصادي وا/شاركة 

ا/جتمعية وا�ستدامة البيئية. ومن ا7مور حاسمة ا7همية أن تكون جميع العمليات الحكومية 
الدولية /ا بعد عام 2015 ونتائجها، بما في ذلك نتائج ريو + 20 ومتابعتها، متسقًة وتعزز 

بعضها بعضـاً. كما أن ل2م6 العام دوراً داعمـاً مهمـاً في هذا ا/جال. نحن نقر با/بادرات الدولية 
واqقليمية ا7خرى العديدة التي ستدفع بهذه القضايا، إ� أننا نود تسليط الضوء على أربعة 

مجا�ت رئيسية تحتاج إلى إحراز تقدم بشأنها من أجل تحقيق رؤيتنا /ا بعد عام 2015:
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• إعادة تشكيل وأحياء الحكم العا(ي والشراكات العا(ية. لقد أخذت التحديات في عا/نا الذي تسوده 
ظواهر العو/ة تصبح أكثر تعقيداً وشمو�ً في طبيعتها، في ح6 أخذت الجهات صاحبة 
ا/صلحة تصبح أكثر تنوعـاً وتؤدي أدواراً أكثر. وينبغي أن يكون النهج الذي سنعتمده 

للتصدي /ثل هذه التحديات قابaً للتطبيق على ا/ستوى العا/ي وفي الوقت نفسه ممكن 
التنفيذ على ا/ستوى الوطني ودون الوطني ومستوى ا/جتمع ا/حلي وا/ستوى الفردي. لذا 

فإننا بحاجة إلى تعزيز الحكم العا/ي، لضمان أنه مaئم لتحقيق ا7غراض التي أُنشأ من 
أجلها، ولتجنب تداخل الجهود وتكرارها، وتشجيع العمل ا/شترك للتصدي للقضايا الشاملة. 
وهذا يتضمن التحقق من أن ا7مم ا/تحدة، وا7نظمة متعددة ا7طراف، وجميع الجهات الفاعلة 

في التنمية يدعمون على نحو فاعل جدول أعمال التنمية /ا بعد عام 2015، ويستخدمون 
جميع الوسائل ا/توفرة للتبادل التقني، والتجارة، والهجرة، وا�ستثمار، وغير ذلك من 

الوسائل من أجل تعزيز ا/جتمعات وحماية حقوق اqنسان. وثمة حاجة لتحس6 نماذج 
التعاون وا�رتقاء بها على جميع ا/ستويات لدى الحكومات والقطاع الخاص وا/جتمع ا/دني 

وعلى الصعد العا/ية والوطنية وا/حلية. ويجب أن تكون ثروة الخبرات التي نشأت عن 
ا7هداف اqنمائية ل2لفية مرجعـاً لجهودنا للمساعدة على تشكيل الحكم العا/ي والشراكات 

لعا/ية ا/ستجيبة. 

• حماية البيئة العا(ية. جدول أعمال التنمية الذي نضعه /ا بعد عام 2015 والذي يرتكز إلى 
الناس ويراعي قدرة الكوكب، يجب أن يكون قائمـاً على التزام بالتصدي لتحديات البيئة 

العا/ية، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحس6 قدرات الجاهزية /واجهة الكوارث. إن ا/ناخ 
ا7كثر استقراراً والجو النظيف والغابات وا/حيطات الصحية وا/نتجة ما هي سوى بعض 

ا/وارد البيئية التي نستفيد منها جميعـاً. لقد تحملت الفئات ا7فقر بالعالم أشد تأثيرات 
تدهور البيئة العا/ية. ولقد تدارسنا ا/جا�ت التي ينبغي على اqطار اqنمائي /ا بعد عام 

2015 أن يساعد فيها على التصدي للتحديات البيئية من خaل تعزيز التعاون العا/ي 
تمك6 البلدان من التصرف وفقـاً /ستوى قدراتها ومسؤولياتها. 

• ا^نتاج وا\ستهYك ا(ستدامان. ينبغي على اqطار اqنمائي ا/ستقبلي أن ينظر في التحديات 
التي ستنشأ عن وصول عدد سكان العالم إلى ذروته بحلول عام 2050 حيث سيبلغ ما ب6 
9 إلى 10 بليون نسمة، والحاجة إلى إدارة أنماط اqنتاج وا�ستهaك العا/ية بأساليب أكثر 

استدامة وتكافؤاً. كما ينبغي تحقيق تغيير في السلوك بهذا الخصوص في جميع البلدان 
من أجل استخدام أكثر كفاءة للمقّدرات وا/وارد البيئية. وهذا يعكس واقع أن جدول ا7عمال 

 . ًaلجديد هو جدول عا/ي فع

• وسائل معزّزة للتنفيذ. لقد اتفقنا على أنه ينبغي لجدول أعمال التنمية /ا بعد عام 2015 أن 
يحدد بوضوح وسائل التنفيذ، بما في ذلك التمويل من أجل التنمية. ومن الجوانب التي 

تتسم بأهمية خاصة في هذا ا/جال، هو تحقيق التزام أكبر لتحس6 واستخدام النظم 
القطرية والنظام العا/ي في هذا ا/جال. كما أن ملكية العملية وعلى كافة ا/ستويات هي أمر 
حاسم ا7همية. ويجب تحقيق تمويل كاٍف ومستقر وقابل للتوقع، إلى جانب استخدام ا/وارد 

بكفاءة من أجل دعم التنمية. وهذا سيتطلب اqيفاء با�لتزامات ا/الية الدولية واqقليمية 
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والوطنية، وتحس6 تعبئة ا/وارد ا/حلية، وموارد تمويل متعددة وتكاملية ومبتكرة – مثل 
ا�ستثمار الخاص، وا/سؤولية ا�جتماعية للشركات، وا7عمال الخيرية، والتعاون ما ب6 
الشمال والجنوب وما ب6 بلدان الجنوب والتعاون الثaثي، والشراكات ما ب6 القطاع6 

العام والخاص، وتحويل الديون 7هداف إنمائية، وآليات الضمان وآليات السوق. ومن ب6 
ا/سائل التي تتسم بأهمية خاصة ضبط ا/aذات الضريبية والتدفقات ا/الية غير الشرعية. 
ومن الجوانب ا/همة أيضـاً تحس6 التبادل ا/عرفي، وبناء القدرات، ونقل التقنيات، وجمع 

لبيانات، والتجارة. 

• توفiر البيانات ومساءلة أفضل بشأن قياس التقدم. نحن بحاجة إلى ثورة في البيانات. فكثيراً ما 
أُعيقت جهود التنمية بسبب نقص البيانات ا7ساسية حول الظروف ا�جتماعية وا�قتصادية 
التي يعيش الناس ضمنها. وثمة حاجة لتحقيق تحسينات مستدامة في ا7نظمة اqحصائية 

الوطنية ودون الوطنية، بما في ذلك على ا/ستوي6 ا/حلي ودون الوطني، وكذلك توفير 
بيانات ا7ساس والتحقق من جودتها وتوقيت توفرها، بحيث تكون مفصلة بحسب الجنس 

والعمر وا/نطقة وغير ذلك من ا/تغيرات. كما أن توفير أنظمة أقوى للرصد واqبaغ على كافة 
ا/ستويات، وفي جميع عمليات التنمية (من التخطيط إلى التنفيذ) سيساعد على توجيه 

صناعة القرارات، وتحديث ا7ولويات وضمان ا/ساءلة. وهذا سيتطلب استمثارات كبيرة في 
بناء القدرات قبل عام 2015. ومن ب6 ا7فكار ا/قترحة هي استحداث سجل منتظم ومحّدث 

لaلتزامات من أجل ضمان ا/ساءلة ورصد الفجوات في التنفيذ. ويجب علينا أيضـاً أن 
نستغل التقنيات الجديدة واqمكانية ا/فتوحة لجميع الناس للوصول إلى البيانات.

بعد هذا ا�جتماع في بالي، سيبدأ الفريق الرفيع ا/ستوى بإعداد مسودة التقرير النهائي. 
ونحن نشكر جميع الذين قدموا رؤى ومدخaت في جميع ا�جتماعات وا/شاوارت وغير ذلك من 
اqسهامات. ونحن سنناضل كي نضمن أن التقرير الذي سنقدمه ل2م6 العام في نهاية أيار/

مايو 2013 سيستجيب لتطلعات جميع البلدان والجهات صاحبة ا/صلحة وشواغلها 
ومصالحها، وأنه يتسق مع التزامات جميع البلدان والجهات صاحبة ا/صلحة. كما نأمل بأن 

عمل الفريق الرفيع ا/ستوى سوف يحقق جدول أعمال إنمائي موحد ومتسق /ا بعد عام 2015.

ونتوجه بالشكر لحكومة أندونيسيا وللمواطن6 في بالي على ترحيبهم وحسن ضيافتهم.
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