تنبيه لوسائل اإلعالم

لإلصدار الفوري
مؤتمر األمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية يصدر بست لغات إعالنا ً بخصوص ما بعد عام 5102

اإلعالن يوفر منهجا عالميا للمجتمع المدني لدعم خطة التنمية لما بعد عام 5102
( ، )10 November 2014, New Yorkاختتم المؤتمر السنوي الخامس والستون إلدارة شؤون اإلعالم /المنظمات غير الحكومية ،المنعقد
تحت عنوان " 5102وما بعده :خطتنا للعمل" ،أعماله في  52آب/أغسطس  5102باعتماد ممثلي المجتمع المدني إعالنهم الصادر عن المؤتمر.
ويعرض هذا اإلعالن رؤية من المجتمع المدني لخطة التنمية لما بعد عام  ،5102ويتضمن توصيات بخصوص الرصد والمساءلة ،وأهداف
التنمية المستدامة ،وسبل التنفيذ ،وشراكة عالمية من أجل التنمية المستدامة .كما اعتمد المؤتمر ،بالتزكية ،وثيقته الختامية التي تضم كال من
اإلعالن المذكور ووثيقة المؤتمر المرجعية ،وذلك في أعقاب عملية تشاورية عالمية استمرت طوال أيام المؤتمر الثالثة في مقر األمم المتحدة
بنيويورك .وقد جمع المؤتمر أكثر من  50511من المشتركين من المجتمع المدني وهم يمثلون ما يقدر بنحو  011منظمة غير حكومية من 011
بلد في مختلف أنحاء العالم ،وقد اجتمعوا ليتقاسموا األفكار وليضعوا منهجا مشتركا يدعو إلى خطة عمل طموحة ناجحة للتنمية لما بعد عام
.5102
وأشاد رئيس المؤتمر جيفري هـَـفـنـز ،وهو ممثل "تحالف ‘سيفيكوس‘ العالمي من أجل مشاركة المواطنين" لدى األمم المتحدة ،باإلعالن
باعتباره "دعوة مدوية أطلقتها المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم تحث الحكومات على اتخاذ أقوى ما يمكن من تدابير للقيام خالل
السنة القادمة باعتماد مجموعة طموحة حقا من األهداف اإلنمائية االستراتيجية التي تـُشرك الجميع دون أن تدع أحدا يتخلف عنها وبالدعوة لتلك
األهداف بأقصى ما يمكن من أثر انطالقا من هذا المنهج المشترك المبني على توافق اآلراء".
وقال ماهر ناصر ،رئيس إدارة شؤون اإلعالم في األمم المتحدة بالنيابة" ،إن المشاركة غير المسبوقة في هذا المؤتمر تدلل على تصميم المجتمع
المدني على االستفادة من النجاح الذي حققته األهداف اإلنمائية لأللفية والمساعدة على بناء خطة التنمية لما بعد عام  ".5102وأعلن أن "األمم
المتحدة ستواصل العمل الوثيق مع المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم ،في الوقت الذي نعمل فيه على بناء خطة تشمل الجميع إلى أقصى حد
ممكن".
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