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  عالمیة لتحدیات عالمیة حلول: طرق تقاطع على اإلنسانیة

  

 لإلنسانیة، ضلأف لمسار األساس إرساء على قادرین بتنا التاریخ، في مسبوقین غیر ومدى بسرعة التغییر فیھ یتوالى عصرٍ  في -1

 عالم ونح مسارنا في حاسمة تحول نقطة بجعلھ كفیلة إمكانیة على فیھ نحن الذي العام ھذا وینطوي. إرساؤه واجبنا من بات بل

 يف العالمي النظام وتھز بأسرھا دنیاال تغلف صحیة أزمة ھي ھاف. المقطوعة التعھدات أساس على القائم المشترك االزدھار

 انبثقت مامثلو. مستقبلنا لضمان كافیة الحالیة مؤسساتنا وكأن نتصرف أن بوسعنا عاد وما ،وما من مجتمع حصین. صمیمھ

 تعكس أنو العالمیة الحوكمة في تحوالً  ُتحدث أن التحدي لھذا استجابتنا بوسع الثانیة، العالمیة الحرب رماد من المتحدة األمم

 .اً جدید اً واقع

الماضیة لتحقیق أھدافھا األساسیة: "إنقاذ األجیال  75لقد أنجزت األمم المتحدة الكثیر على امتداد تاریخھا في السنوات الـ  -2

المقبلة من ویالت الحرب"، وتعزیز "حقوق اإلنسان األساسیة"، وإرساء الظروف الحترام "العدالة والقانون الدولي"، و 

جتماعي ورفع مستوى المعیشة في ظل مزید من الحریة"، ونحن ممتنون لھا وآلالف األفراد الذین كرسوا "تشجیع التقدم اال

 حیاتھم من أجل نجاحھا. 

الیوم ُتثبت لنا أكثر من أي وقت مضى أن مصیر البشریة والكوكب الذي تعیش علیھ مشترك،  ھاالجائحة التي نواجھوھا ھي  -3

مخاطر مفھومة جیداً لكنھا ظلت عرضة للتجاھل لمدة وھنالك  قف بعضھا على بعض.وأن األنظمة التي نعتمد علیھا یتو

ار ولم یعد ممكناً بعد الیوم االستمر. ، من قبیل انعدام المساواة من مختلف األشكال، وقد أخذت الیوم تتكشف وتتفاقمطویلة

لیة الجتماعیة والمالیة والبیئیة للمجتمعات المحي االحتیاجات افي إعطاء األولویة لمسارات اقتصادیة ضیقة كما لو كانت تلبّ 

األشكال المترسخة من المعاملة الحاّطة للكرامة، من قبیل التمییز وُتبِرز أزمة المناخ، وأو تعكس الثروة الحقیقیة لألمم. 

لحاجة إلى قیادة االتي یمكن منعھا، المشاكل لحل حتى وغیاب التنسیق الكافي بین الجنسین، االجتماعي والعنصري والتمییز 

ارات قصیرة نتصااللیس ببالعمل المستعجل باتجاه صیاغة رؤیة طویلة األجل وشاملة للجمیع على المستوى العالمي وتتمیز 

 . نحن نمتلك قدرات فنیة ھائلة ولكن تسخیرھا لصد األخطار التي تواجھنا یحتاج إلى إرادة جماعیة أكبر بكثیر.األجل

العالمیة إحداث نقلة جوھریة في التفكیر بشأن عالقة البشریة بالكوكب، والثروة الحقیقیة، والتقدم، وتتطلب مواجھة التحدیات  -4

موقف جدید بوالتنمیة، ودور السلطة والحوكمة وطبیعتھما، والقیم اإلنسانیة األساسیة. وسیتم إیجاد الحلول من خالل االلتزام 

ادة بناء إعیجب علینا . البشر ي احتیاجات"نحن في مقابل ھم" یلبّ  المفاھیمياإلطار من التعاون واالبتكار والعمل. وما عاد 

مع مجتمع من مواطنین فاعلین ومستنیرین مؤیَّد بقیادة دیمقراطیة وخاضعة للمساءلة. الثقة على كافة المستویات، أواصر 

طر األاداً إلى استنز، وذلك ئاتھم دون تحیُّ وف السكان بكافة فالعدالة والرفاه في صف بتحقیقلقد حان الوقت إلعادة االلتزام 

 الدولیة لحقوق اإلنسان.

التراجع  كنلنحن ملتزمون بشحذ ھمم القواعد الشعبیة وتعبئة الجماھیر والقیام بواجبنا من أجل تنفیذ االتفاقیات المبرمة. و -5

دي إلى یؤ لة وانعدام الثقة العالمينشر المعلومات الُمضلِ ولحریات األساسیة امستویات الفساد وقمع وتزاید الدیمقراطي 

ونحن نتوجھ إلى األمم المتحدة والدول األعضاء من أجل االستجابة بحسم وتعزیز التعاون الدولي، وإننا . إضعاف تأثیرنا

نعول علیھا في أن تُخطَّ للبشریة طریقھا؛ طریق ال یعالج مواطن الضعف وحسب بل ینجز ما ینادي بھ میثاق األمم المتحدة 

 .2030خطة التنمیة المستدامة لعام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و

مة أكثر فاعلیة من خالل ترتیبات مؤسسیة ھذه اللحظة نافذة نادرة لإلنسانیة كي تتخیل وتخلق  تمثل -6 حورھا محوكمة مدعَّ

دامة، م، وتیسیر التنمیة المستأي منع نشوب الحروب واستدامة السال –وعمادھا القیم. ولتحقیق المستقبل الذي نرید الناس 

في  ّوليتح یجب على من ھم في مواقع السلطة والمسؤولیة انتھاج نھج -والقضاء على الفقر، وحمایة حقوق اإلنسان العالمیة

 الحوكمة العالمیة.

وضع و فجوات الحوكمة العالمیة لتحدیدعملیة طموحة وغیر حزبیة وشفافة وشاملة للجمیع إلطالق لقد آن األوان  -7

كبر أالمخاطر التي نواجھھا حجم إن . على نحو أفضل رؤیة میثاق األمم المتحدة تحقیقبغیة  استراتیجیة لسد ھذه الفجوات

نقف جاھزین للعمل یداً بید مع حكوماتنا واألمم  لوحدھا، ولھذا السبب فإنناعلى معالجتھا شریحة من المجتمع  ةأیمن قدرة 

 .والمساواة والكرامة واالستدامة والعدالة من أجل السالم صل جدید من الشراكةالمتحدة ومع جمیع الناس لفتح ف

 

----------------------------------------- 
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یعتمد التقدم على المشاركة العالمیة. ویجب أن یكون الكل مستعداً للعمل على نحو بّناء وبنیة حسنة من أجل المنفعة العامة  -8

ة تضفي أن حكمة الشعوب األصلیلحكومات االلتزام بالشفافیة وشمول الكافة والتعاون. إننا ندرك للجمیع، فیما یتوجب على ا

عملیة  اختراقاتتفضي إلى تحقیق األشخاص ذوي اإلعاقات التي تعمل على تمكین قیمة جوھریة للجمیع؛ وأن االبتكارات 

لخلق حلول جدیدة للجمیع؛ وأن یتحدان خبرات األشخاص األكبر سناً وفي مجموعة كبیرة من المجاالت؛ وأن إبداع الشباب 

صنوان  ماوالعنایة بعافیتنا ھواستدامة وازدھاراً؛ وأن العنایة بالبیئة  المساواة بین الجنسین تقود إلى إقامة مجتمعات أكثر أمناً 

 ال ینفصالن ألن تقدم أحدھما یؤدي إلى تقدم الجمیع.

والتي تتم في بعض األحیان بقدر كبیر من المجازفة – الحاسمةوالحركات االجتماعیة لمدني وتمثل مساھمات المجتمع ا -9

 نیكثیرستند إلى إبداعات الیالمشاركة ودرجة أكبر من على یقوم نظام دیمقراطي ضرورة خلق شھادة على  -الشخصیة

عن  تضمینھورأي البناء للمجتمع المدني لذلك یجب االستماع إلى التشكیل مستقبلھم بصفة جماعیة. للناس الفرصة لتیح یو

تمثلة ویجب أن تنحسر الظواھر المالتجمع، وتكوین الجمعیات، والتعبیر. المتمثلة في حریة لحریات األساسیة طریق حمایة ا

یدات تھدوالانكماش المجال المتاح للعمل المدني في العالم كلھ، حتى في األمم المتحدة نفسھا، وتزاید القمع والترھیب  في

 .المجتمع المدني ضد

إن مفھوم "نحن الشعوب" سیواصل العمل على تعزیز النظم العالمیة وتشجیع حكوماتنا على الوفاء بالتعھدات السیاسیة التي  -10

. كما یجب احترام ما یصدر عن األمم المتحدة من تحذیرات یتجاوزھاقطعتھا على نفسھا في بیجین وأدیس أبابا وباریس وما 

جماعیاً أكثر من أي وقت  عمالً عاماً، تتطلب  75األخطار الحالیة التي تھدد السالم والتي لم نكن نتخیلھا قبل  وتقاریر. إن

 مضى بینما یقف مجلس األمن، الذي ُترك كما ھو دون تغییر، عاجزاً عن االستجابة على النحو المناسب.

ید من حدة ، سیما وأن الجائحة تزبصرة المعنیة بحقوق اإلنسانباالتفاقیات والمواثیق المست وإننا نجدد التأكید على التزامنا -11

تعد . وھویة ھو أمر غیر مقبول ةإن التمییز ضد أي أحد استناداً إلى أیالخطر والتمییز اللذین تواجھھما الجماعات المھمشة. 

لى خطاب الدول األعضاء تمویل منظومة حقوق اإلنسان أمراً حاسم األھمیة إلضفاء الشرعیة ع المزمن في نقصالمعالجة 

 بشأن مركزیة حقوق اإلنسان في النظام الدولي.

ندرك بأن التصدي ألزمة المناخ . وإننا باریس بشأن المناخ وسنواصل الدعوة إلى تنفیذه الكامل ونحن ندعم بقوة اتفاق -12

قانونیاً على نطاق غیر مسبوق في وأطراً ملزمة  إلى االلتزامات الوطنیة الطوعیة، عمالً دولیاً منسقاً ضافة یستوجب، باإل

 التاریخ.

ندرك أن إننا وباعتبارھا خارطة الطریق للتنمیة المستدامة.  2030خطة التنمیة المستدامة لعام ونجدد التأكید على التزامنا ب -13

ویعزز ساواة انعدام المأوجھ ق عمِّ مما یالناتج المحلي اإلجمالي رتكزة على األولویة للتنمیة المة تعطي الحالیاألنظمة 

االستھالك غیر المستدام ویكافئ المنافسة غیر المتكافئة ویفاقم من حدة التدھور البیئي وتغیر المناخ. إن نظامنا االقتصادي 

. وثمة حاجة إلى مواءمة األطر 2030والمالي، بتشكیلتھ الحالیة، یتناقض مع تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بحلول عام 

بصفة عاجلة مع األبعاد االجتماعیة والبیئیة للتنمیة المستدامة مع اإلقرار بوجوب أن یكون االقتصاد وسیلة، االقتصادیة الكلیة 

 ولیس غایة، نحو مجتمع أفضل وكوكب أكثر صحة.

 تمكینیة بیئة خلق

تمتع ء مجتمعات تإننا نحث حكوماتنا على ضمان إیجاد بیئة تمكِّن المجتمع برمتھ من المساھمة في التنمیة المستدامة وبنا -14

 بالقدرة على الصمود. وتعتبر الشروط المسبقة التالیة أساسیة لتقدم المجتمعات واألمم والعالم:

 المحلیة الجماعات وخصوصاً  الجمیع، بتمكین ملتزمة عامة خدمة أنھا على الرشیدة الحوكمة ُتفھم أن ینبغي  -أ

 المشاركة يف الحق فرد لكل. مجتمعاتھم تنمیة في أساسیین فاعلین لیكونوا تاریخیاً، تجاھلھا تم والتي المحرومة

 .المشاركةب مسؤولیة علیھو العامة الشؤون في

 لوصولا بإمكانیة الجمیع تمتع في بما المستدامة، للتنمیة ضروریة للجمیع والشاملة المسالمة المجتمعات تعد  -ب

 من أكثر مالسال ویعتبر. المستویات كافة على للجمیع ةوشامل للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات وبناء العدالة إلى

 .السالم قافةث مع المتوافقة والقوانین والسلوكیات واألفعال لالقتصادات تعزیز إنھ بل والعنف، للحرب نھایة مجرد
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 زالتحیُّ  على لتغلبل أن تعمل على نحو مبادر المؤسسات جمیع على ویجب ،عالمیان اإلنسان وحقوق الكرامة  -ج

 .العدل وتعزیز

. شاركتھمم من المجتمع استفادة لضمان العام المجال في أصواتھم تقیید تم الذین لكل متكافئة فرصة أعطاء یجب  -د

 على قرارال صنع في الشباب إشراك أن كما. سیاسة أو برنامج أي لنجاح مسبقاً  شرطاً  الجنسین بین المساواة وتعد

 .األجیال بین العدل یكفل المستویات كافة

 للمساءلة عوخاض ومنفتح للجمیع شامل بأنھ ویتسم القوانین على وقائم وفعال متسق نظام خالل من الثقة بناء یتم  -ه

 .ریبیةالتج والبیانات العلم مع یتفق بما القرارات تؤخذ أن ویجب. لجمیعل لحقوقا ویكفل ومنصف وتمثیلي

 المواطنة روح نوالبالغی األطفال عند تتبلور المتشابك عالمنا ویتطلب. المجتمع تقدم صمیم في موقعھ التعلیم یحتل  -و

 .العالمیین والتضامن

 البشري، نشأالم ذي الضرر حدة من والتخفیف البیئي، التدھور إصالح تكالیف أن نأخذ باالعتبار االستدامة تتطلب  -ز

 القادمة األجیال على الواقع األثر أخذ ذلك ویتضمن. العالمیة المشاعات وإدارة الكوكب، حدود ضمن والبقاء

 .الیوم سیاسات صنع عند باالعتبار

 األبعاد مللیش حصراً  المادي التقدم حدود تفكیرھا یتخطى التي المنیعة للمجتمعات الطبیعیة النتیجة ھو االزدھار  -ح

 .العیش لرفاه والروحیة االجتماعیة

 ةالحاج أشد في ھم الذین األشخاص وحمایة المساواة، انعدام وأوجھ التمییز مكافحة لجھود التمویل توفیر یجب  -ط

 .الناس احتیاجات تناصر تلبیة التي االجتماعیة الحركات ودعم للحمایة،

 ھذهل أُرید ما إذا نفسھا، المتحدة األمم میثاق ذلك في بما ،إبرامھا تم التي الدولیة االتفاقیات تنفیذ من بد ال  -ي

 .والطموحات الرنانة الخطب من أبعد ھو ما على أثرھا تترك أن االتفاقیات

  

---------------------------- 

  

 

  نرید الذي العالم إیجاد أجل من نحتاجھا التي المتحدة األمم: العالمي لعملل خطة

  الشعوب من التزام

  

ة. النظر عن البیئة السیاسی بصرففي العثور على طرق للنھوض بمجتمعاتھم  سحیقنجح األفراد والمجتمعات منذ زمن  -15

جاد من أجل إیة المتنوعین صحاب المصلحأل والقویةوالحال الیوم ال یختلف عن ذلك. نحن ملتزمون بالمشاركة المستمرة 

 حلول للمشكالت العالمیة األكثر إلحاحاً من خالل وسائل مختلفة. ونحن سوف:

 المبرمة؛ الدولیة االتفاقیات إنجاز أجل من جدید من أنفسنا وتكریس التزامنا على نحافظ  -أ

 ؛شد تخلفاً عن الركباأل الفئات عن نیابة ونعمل ،األساسیة اإلنسان حقوق مبادئ نطبق  -ب

 التضامنو المواطنةو الكافة، وشمول الجنسین، بین المساواة ذلك في بما أعمالنا، كافة في األساسیة بالمبادئ ندفع  -ج

 ؛على ھذه العناصر، ودون االقتصار واالستدامة ن،االعالمی

 المستویات؛ كافة على وتعزیزھا وإبرامھا المصلحة وأصحاب الحكومات بین الشراكات إقامة إلى نسعى  -د

 الظلم؛ مواجھة في أصواتنا نرفع  -ه

 العام؛ المجال في المدني المجتمع لمشاركة المجال ونوسع نحمي  -و

 والعالمیة؛ واإلقلیمیة المحلیة للتحدیات مبتكرة حلول عن نبحث  -ز

 الراسخة؛ األدلة من أسس على قائمة مساھماتنا تكون أن طرد،م نحو وعلى نضمن،  -ح

 رص؛الف ھذه مثل توفر التي لتقنیاتل توفیر دعم مالئم ذلك في بما للتغییر، جدیدة وسائل ونستغل نجد  -ط

 وتنفیذھا؛ بالسیاسات تأثراً  األكثر األشخاص وأولئك الشعبیة القواعد ونشرك ندعم  -ي
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 المدرجة تبالتوصیا الدفع ذلك في بما ،والتمثیل العالمیة الحوكمة تعزیز بغیة األعضاء والدول المتحدة األمم ندعم  -ك

 .المستقبلیة واالبتكارات أدناه

 

   المتحدة واألمم األعضاء للدول توصیات

تركزت مداوالتنا خالل األشھر الماضیة حول األولویات الثالث الموضحة أدناه، باإلضافة إلى جملة من االقتراحات  -16

 ااالقتراحات ذات األولویة نطرحھ. وفیما یلي فاعلیة(المرفق) التي من شأنھا، إذا ما ُنفذت، أن تقود إلى حوكمة عالمیة أكثر 

 على الدول األعضاء:

 یتم التي اآللیة، ھذه من والھدف. العالمیة الحوكمةب لالرتقاء 2020 عام بعد لما بالمتابعة مفوضة آلیة إنشاء  -أ

 ناءب وإعادة وفعالیة، إنصافاً  أكثر عالمیة لحوكمة جدید اتفاق عن اإلعالن ھو األعضاء، الدول قبل من تفویضھا

 اینةمع العام، األمین مكتب مع وبالتعاون المفوضة، اآللیة ھذه تتولى أن ویجب. العالمیة المؤسسات في الثقة

 المتحدة األمم منظومة من تجعل التي الخیارات لتحدید وذلك تفصیلیة معاینة لھا واستجابتنا العالمیة التحدیات

 نأ اآللیة لھذه وینبغي. التمثیل من حقیقي مستوى وعلى للغرض مالءمة أكثر األطراف متعددة والمؤسسات

 تابعین كانواأ سواء الفاعلین، جمیع أفكار من تستفید وأن والشفافیة شمول الجمیع یاتمستو أعلى تحقیق تضمن

 .مشاكل عبر وطنیة من یستجد ما مع تعاملھا في وقدراتھم وخبراتھم شبكاتھم ومن الدول، غیر من أو للدول

 تااإلجراء فعالیة یوھن أن التمویل في المستمر العجز شأن من. ومتزاید موثوق نحو على المتحدة األمم تمویل  -ب

 نویةس مستحقات من علیھا یترتب ما المتحدة األمم في األعضاء الدول تسدد لم وما. المتحدة األمم قبل من ةالمتخذ

 وھي لھ،ك العالم في والدول الشعوب احتیاجات تلبیة على قادرة المتحدة األمم منظومة تكون فلن مالیة، والتزامات

ویجب تبسیط عملیات المیزانیة القدیمة المعتمدة في األمم  .األخرى على منھا الواحدة اعتماد یتنامى احتیاجات

 أمینت بغیة اإلضافیة الخیارات من مجموعة في النظر ینبغي ذلك، على عالوة المتحدة والتي عفا علیھا الزمن.

 .نالكربو وأ حفورياأل الوقود قبیل من السلع على العالمیة الضریبة قبیل من المتحدة لألمم أفضل تمویل

 أصحاب من وغیره المدني المجتمع یعدُّ . اآلخرین المصلحة وأصحاب المدني المجتمع مشاركة طرائق تحسین  -ج

 اجھةمو في حاسماً  عامالً  ممنھج نحو على مشاركتھم مستوى رفع یشّكل لذا رئیسیین، تنفیذ شركاء المصلحة

 :والمستقبلیة القائمة العالمیة التحدیات

 معني منسق وجود شأن من. المتحدة األمم أمانة في المدني المجتمع مع تنسیق جھة تخصیص  -أوالً 

 مع أعمق بشراكات المتحدة األمم عمل یدعم أن العام األمین معاون مستوى على المدني بالمجتمع

 خالل من وأفضل أكثر ھو بما یقوما أن األعضاء والدول المتحدة األمم بوسعو. المدني المجتمع

 تنسیقلل مكرس مكتب تأسیس طریق عن الحكومیة غیر المنظمات آلالف العمیق االلتزام من االستفادة

  .معھا

 -حدةالمت األمم عملیات في المصلحة أصحاب لمشاركة بأكملھا المنظومة مستوى على استعراض إجراء -ثانیاً 

 في لكذ سیسھمو. وتنفیذھا تبنیھا ثم ومن التصمیم جیدة إصالحیة مقترحات بضعة مناقشة یعقبھ

  ".الشعوب نحن" أصوات إدماج في دیمقراطیة وأكثر شفاف نھج تكریس

 لصالح لجدیدةا التكنولوجیا فوائد تسخیر المتحدة األمم على یجب. االتصاالت تكنولوجیا استخدام زیادة -ثالثاً 

 في كاراتاالبت فیھ تتیح عصر في نعیش وإننا سیما الرقمیة الفجوة للحد من مكان كل في الناس كافة

  .والمشاركة والمساءلة والشمولیة الشفافیة من أكبر قدراً  االتصاالت مجال

 مامأ المجال إتاحة العالمیین للمواطنین مبادرة خالل من یمكن. االلتماسات لتقدیم عالمیة آلیة إنشاء -رابعاً 

 األمم أعمال جدول على معینة قضایا إدراج نحو األعضاء الدول لتوجیھ األفراد من حرجة كتلة

  .المتحدة

 

---------------------------------------- 
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إن التھدیدات العالمیة التي نواجھھا حالیاً ھي من مدى غیر مسبوق، وستكون تبعات اإلحجام عن العمل رھیبة. نحن ندعو  -17

األمم المتحدة والدول األعضاء ورؤساء الدول والحكومات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرین والممثلین 

المشترك، والعمل على إنشاء مؤسسات  بمصیرناعلى االعتراف  قائم القیام بعمل شجاعالمنتخبین وكافة المواطنین إلى 

وأممھ وثقافاتھ المھارات والموارد الالزمة للتصدي عالمنا بتنوع سكانھ متلك ویعالمیة تعبِّر عن ھذا الواقع وتستجیب لھ. 

یق التعاون من أجل "تحقنعید التأكید على القیم والمبادئ المكرسة في میثاق األمم المتحدة نحن بھذا للتحدیات الماثلة أمامنا. و

یم قمن خالل إدماج یات األساسیة للناس جمیعاً" الدولي على حل المسائل الدولیة" وتعزیز "احترام حقوق اإلنسان والحر

 اناتإمك لتحقیقالمؤسسات ذات األھمیة المركزیة واالفتراضات والمواقف والمقاییس وعادات الفي األمم المتحدة ومبادئھا 

 الجماعیة. العالم

بصوت واحد وفي الوقت الذي بوصفھ العام الذین قررت فیھ اإلنسانیة  2020إلى عام تنظر أجیال المستقبل دعونا نجعل  -18

لجمیع. والرخاء ل لمن الكرامة واألم واجھت فیھ تھدیداً كبیراً، أن تنبذ الَتِركة المخجلة وأن تمضي قُدماً نحو مستقبل مشترك

العمل المطلوب  إلھاممع شعوب العالم من أجل األمم المتحدة، لتأسیس  75في الذكرى السنویة الـ ، الدول األعضاء فلتتكاتف

 تحقیق رؤیة میثاق األمم المتحدة. أخیراً بصفة شدیدة االستعجال كي یتسنى لنا 

   



7 

 بالمقترحات مرفق

  

ندعو الدول األعضاء إلى النظر في التوصیات التالیة كنقطة انطالق للمداوالت قبل موعد انعقاد قمة األمم المتحدة وبعد انتھاء  -1

وقد  ،منظومة األمم المتحدة حتى حلول الذكرى المئویة لتأسیسھا وما بعدھاإلى تعزیز  القمة. ونتوقع أن تقود ھذه المقترحات

 .وتطلعات بعیدة األمدإلى ثالث فئات ھي: إجراءات فوریة، ومقترحات للمدى المتوسط،  قّسمنا المقترحات

باریس، وخصوصاً في  واتفاق 2030خطة التنمیة المستدامة لعام صفة االستعجال في تنفیذ  اإلجراءات الفوریةیجب أن تعكس  -2

ن القطري تغییر قابل للقیاس على المستویی وإظھارظل الجائحة الحالیة. ینبغي علینا استغالل كل فرصة لتسریع وتیرة التقدم 

ر مساواة تنا نحو عالم أكثودون الوطني. ویجب أن تشتمل جھود االنتعاش التي نبذلھا على استثمارات مكتملة األركان تدفع مسیر

والمجال المدني  ،والحریات األساسیة ،وعدالً ومنعة. ونحن ندعو الحكومات إلى ضمان حمایة حقوق اإلنسان للجمیعالً وشمو

 وخصوصاً في أوقات األزمات. وتشتمل الخطوات الفوریة التكتیكیة الممكن تنفیذھا في المستقبل القریب على اآلتي:

 بروتوكوالتالو تفاقیاتالبا المناخ حوكمة ربط قطری عن بأكملھ اإلیكولوجي النظام قائم على نھج تبني  -أ

حقیق ت على بأكملھ اإلیكولوجي النظام مستوى على نھج تبني سیعملو. خرىاأل بیئیةال بتكاراتاالو معاھداتالو

 للدول ةتابع غیر وأطراف للدول تابعة أطراف مع المبرمة الدولیة البیئیة االتفاقیات من ھائل عدد بین االنسجام

 سیقبالتن العمل یبدأ أن وینبغي. أخرى جھة من التكنولوجي بالتطور والمتعلقة التنظیمیة وإجراءاتھا جھة، من

 التصحر، حةومكاف األحیائي، والتنوع المناخ، تغیر وھي( بالبیئیة المتعلقة الرئیسیة األربع باالتفاقیات المعزز

 300 عن اعددھ یزید والتي بالبیئة والمتعلقة مةالقائ األخرى االتفاقیات لیشمل یتوسع ثم ومن) البحار وقانون

 نھاع عّبرت كما) والمیاه واألرض، والتلوث، األوزون، استنفاد مع بالتعامل المتعلقة تلك قبیل من( اتفاقیة

 اداتاقتص إلى والتحول المناخي العمل عن ینبثق. للبیئة جدید عالمي میثاق صیاغة حول الجاریة المفاوضات

 ندعو حنون. والظلم األحیائي التنوع وفقدان المساواة وانعدام الفقر من لحدل فرصخلق  الكربون غیر معتمدة على

 الدولیة الحكومیة ةالھیئ بنتائج االلتزام ذلك في بما( اإلنمائیة والعملیات والتكنولوجیة العلمیة التقییمات تعزیز إلى

ي العالمي، والتھدیدات للتنوع األحیائ للتصدي للتھدیدات الوجودیة المتمثلة في تغیر المناخ، )المناخ بتغیر المعنیة

 جدیدة قنیاتت وتوظیف المستدامة؛ بالتنمیة المتعلقة اإلنمائیة الخطط تمویل وزیادة ؛وغیر ذلك من الحدود الكوكبیة

 البیئیة االلتزامات مع وكذلك مئویة درجة 1.5 بـ المحدد باریس التفاق األدنى الھدف مع تماماً  متوافقة تكون

 من لحدل القطري المستوى على المبذولة للجھود الدعم تقدیم مواصلة المتحدة األمم على وینبغي. األخرى الدولیة

 .ولیةوالد الوطنیة التكنولوجیة االبتكارات دعم إلى إضافة والمستقبلیة الحالیة اإلیكولوجیة التھدیدات أثر

 حقوقل الكامل اإلعمال سیمثِّل .وشرعیتھ وحیویتھ وفاعلیتھ اإلنسان لحقوق العالمي الھیكل مصداقیة تحسین  -ب

 حقوق نظومةم میزانیة زیادة ذلك یتطلبوس. العالمي النظام تنشیط نحو تحولیاً  انتقاالً  ذاتھ بحد األساسیة اإلنسان

 ركتح التي ھي اإلنسان حقوق حول المتمحورة القیم وضمان التمویل في شدید نقص من تعاني التي اإلنسان

 رضأ على التغییر إحداث أجل من الشامل الدوري االستعراض في المساءلة زیادة ویجب. والممارسات السیاسات

 ھناك یكن لم ما طموح مجرد العام األمین أطلقھا التي اإلنسان حقوق أجل من العمل إلى لدعوةل ویمكن. الواقع

 .المذكور العمل یدعم بحیث اإلنسان لحقوق قوي ھیكل

 ومعاییر توجیھیة مبادئ إلى حاجة ثمة .الصمود على وقدرة وشموالً  تنسیقاً  أكثر عالمي صحي نظام إقامة  -ج

 اللقاحات مجال في مستقلة متقدمة وتطویر بحث وأعمال ؛بأحداث الجوائح الصحیة صلة ذات عالمیة تعاونیة

 انح فقد ذلك، إلى إضافة. الحدود عبر العدوى انتقال وإدارة المبكر؛ واإلنذار للتفشي رصد وأنظمة والعالج؛

 واجھةم عند العالمي المساواة انعدام تعمق دون والحیلولة الصمود على العالمیة اإلمداد سالسل قدرة لتعزیز الوقت

 دالمتعد النظام تعزیز أجل من وغیرھم العلماء مع العمل الحكومیین السیاسات وصانعي القادة على یجب. أزمة

 علینا جبوی. تحقیقھا یمكن التي الصحیة المعاییر ألعلى عالميال تنسیقال من أفضل مستوى لتوفیر األطراف

 ماحترا مع وتقدیمھا الصحیة الرعایة خدمات إلى الشامل الوصول إمكانیة توفر قویة صحیة أنظمة وجود ضمان

 . الظرف أو القطر عن النظر بصرف وذلك ،الجمیع وشمول الجنسین بین والمساواة اإلنسان حقوق

 الممنوحة الوالیة تحسین یجب. الركب عن أمة وأي شخص أي تخلف عدم لضمان المؤسسیة الفاعلیة زیادة  -د

 االمتثال زوحواف المساءلة من أكبر قدر ممارسة خالل من الدولیة االتفاقیات بمختلف یتعلق فیما الرقابیة للھیئات
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 لسیاسيا المنتدى لطرائق القائم االستعراض عن ینبثق أن المثال، سبیل على یجب، إذ. االمتثال عدم ومثبطات

 .والمحلیة الوطنیة الملكیة بتعزیز یسمح مما للمساءلة خضوعاً  وأكثر أقوى ھیئة المستوى الرفیع

 وكاالت تكون كي .المستنیرین بإدراك األخطار واالنتعاش التنمیة تعزیز أجل من والخدمات المؤسسات دعم  -ه

 على الوكاالت ھذه قدرة تعزیز یتوجب مستقبلیة، عالمیة ألزمات االستعداد من أفضل مستوى على المتحدة األمم

 اساتیةالسی التدابیر بعض تشتمل أن الممكن ومن. السیاسات مستویات كافة على والتأھب الوقایةإدماج إجراءات 

 مجتمعیةال البرامج في االستثمار جانب إلى الشاملة االجتماعیة الحمایة تدابیر على المطلوب بتحقیق المتعلقة

 .األزمات أوقات في اآلمنة والفضاءات العدلیة، والخدمات

ة الحكومی تعتمد إعادة بعث الحیویة في النھج المتعدد األطراف على قیام الحكومات والمنظمات. مقترحات للمدى المتوسط -3

لمقترحة االرئیسیة باغتنام الفرص من أجل الدفع بالتعاون والتآزر العالمیین. ومن بین اإلجراءات  الدولیة والمنظمات الدولیة

 :على المدى المتوسط، ما یلي

 الفرصو تواجھھا التي للتھدیدات البشریة فھم تعمق مع. الناشئة القضایا لمواجھة الغرض مخصصة لجان إنشاء  -أ

 ريتنب مؤسسات إنشاء إلى الحاجة تبرز اآلخر، على بعضھ العالم العتماد فھمھا عن فضالً  لھا، تنفتح التي

 الاألجی بین مشتركة لجنة على مثالً، ، اللجان ھذه مثل تشتمل أن ویمكن. الفرص واغتنام التھدیدات لمواجھة

 لمواجھة یاوالتكنولوج باإلعالم معنیة ولجنة السن؛ في المتقدمین من السكانیة والشرائح الشباب لشواغل للتصدي

 تدابیرل للتصدي بالمھجرین معنیة ولجنة السبرانیة؛ التھدیدات من وغیرھا الُمضلِلة المعلومات تلعبھ الذي الدور

 .قسراً  المھجرین یخص فیما الخدمات إلى والوصول القانوني واالعتراف الحمایة

 أن یمكن والتي المتحدة األمم في برلمانیة جمعیة بإنشاء خاصة بصفة نوصي. تمثیالً  أكثر عالمیة حوكمة تطبیق  -ب

 جمیع رفاه تعزیز شأنھا من التي التوصیات بتقدیم مخولة وستكون العامة، للجمعیة استشاریة ھیئةك بالعمل قومت

 .یمثلونھم من قبل من مباشرة البرلمانیة الجمعیة ھذه في النواب انتخاب ویمكن. والكوكب الناس

 .دولیةال الجنائیة والمحكمة الدولیة العدل لمحكمة خاصة وبصفة الدولیة، العدالة لمؤسسات العالمي القبول زیادة  -ج

 وطالضغ أمام حصانتھا وتعزیز استقاللیتھا على والمحافظة اإلنفاذیة سلطاتھا زیادة أیضاً  ذلك إلى وُیضاف

 خالل من للمحكمة اإللزامیة الوالیة قبول نطاق توسیع ھذا األمر تطلبی الدولیة، العدل لمحكمة بالنسبة. السیاسیة

 حملة بوسع ،وبالمثل. للمحكمة األساسي النظام من) 2(36 المادة بموجب" االختیاري الشرط" إعالنات یسمى ما

 فیماو. عالمیة مؤسسة باعتبارھا المحكمة كفاءة من تزید أن الدولیة الجنائیة المحكمة عضویة تعزیز تستھدف

 لجنائیةا المحكمة مع عمل أسالیب استحداث المتحدة لألمم التابع األمن مجلس على ینبغي القرارات، بإنفاذ یتعلق

 بما ئیة،القضا وإجراءاتھا الدولیة الجنائیة المحكمة تحقیقات لدعم نظام أو بروتوكول صیاغة ذلك في بما الدولیة،

 .المحكمة عن الصادرة التوقیف مذكرات وإنفاذ ،)األصول تجمید قبیل من( العقوبات ذلك في

 ینالموظف تزوید لضمان وذلك. المتحدة األمم القواعد واألنظمة الخاصة بموظفي/ مستشاري وتفصیل توسیع  -د

 المتحدة ألمما ومبادئ قیم تنفیذ على بفاعلیة العمل من یمّكنھم بما المناسبین والدعم باإلرشاد الدولیین المدنیین

 ومساءلة ذلكب یلتزمون الذین الموظفین حمایةب بتعھدھا المتحدة األمم التزام كیفیة توضیح وینبغي. عنھا والدفاع

 .یلتزم ال من

 تحوالت جریئة وجوھریة في النظام العالمي الحاليرید یتطلب منا إن تحقیق الرؤیة بإقامة العالم الذي ن. بعیدة األمدتطلعات  -4

إكسابھا ومتزایدة إعادة تنشیط منظومة األمم المتحدة . عالوة على ذلك، یتطلب التصدي للمخاطر العالمیة العلى كافة المستویات

وخالیة من التنافر والممارسات المبھمة ومن التناقضات التي وعاملة بفعالیة بحیث تكون ممولة على نحو موثوق سرعة التحرك 

 :ما یليالمقترحات الرئیسیة للمدى البعید برزت على امتداد عقود عملھا. ومن 

 لضمان جوھریة تغییرات إجراء الضروري من یكون سوف. واألمن للسالم الحالي الھیكل على تعدیالت إدخال  -أ

 ألمن،ا بمجلس الخاصة الترتیبات قبیل من مسائل مراجعة على ذلك ویشتمل. المتحدة لألمم العریقة الشرعیة

 األمم ینب المتبادلة والتأثیرات بعید، حد إلى الطموحات سقف تخفیض بوسعھ الذي اآلراء توافق على واالعتماد

 .اإلقلیمیة والمنظمات األعضاء والدول المتحدة

 النزاعات نشوب منع بوالیة إلیھا ُیعھد وأن السالم لبناء المتحدة األمم مجلس إلى السالم بناء لجنة ترقیة  -ب

 قیادةب یخّول وأن أفضل ومسؤولیات بسلطات الجدید المجلس یحظى أن وُیقترح. االنتقالیة العدالة/ والمصالحة

 یتصدى ال التي السالم وبناء النزاعات نشوب عومن الموارد وتعبئة والتنسیق السیاسات بتطویر المتعلقة الجھود
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 من تالنزاعا نشوب بمنع المتعلقة والیتھ تنفیذ على قادراً  المجلس یكون أن وینبغي. مباشرة األمن مجلس لھا

 التابعة الشامل الدوري االستعراض أداة غرار على تصمیمھا یتم" السالم بناء على للرقابة" جدیدة أداة خالل

 .اإلنسان حقوق لمجلس

 األمین أعمال جدول مع متسقاً  یكون واألمن السالم ستعادةال المنظمة لجھود وتماسكاً  تكامالً  أكثر إطار إنشاء  -ج

 سھانف األھمیة النزاع انتھاء بعد السالم وبناء النزاعات نشوب منع ألعمال ویعطي" السالم على للحفاظ" العام

 على مللسال المتحدة األمم عملیات في القوات نشر أنظمة تعتمد. السالم وحفظ السالم صنع ألعمال یعطیھا التي

 وھ المطلوب. القوات في المشاركة األعضاء الدول تقدمھم مجندین على وقائم الزمن علیھ عفا" احتیاطي نظام"

 من مزید لىإ الحاجة ذلك في بما السالم صنع على المنظمة بقدرات المتعلقة النواحي كافة في بكثیر أكبر استثمار

 أنواع لكافة عاجل بإشعار استدعاؤھم یمكن دائمین سالم حفظ وأفراد وشرطة مدنیین أي ،"الدائمة" القدرات

 .السالم بناء بثقافة المتعلقة العملیات في االستثمار إلى باإلضافة المتحدة األمم عملیات

 اللخ من المتزاید والعنف للسالم المتنامیة التھدیدات مواجھة بمكان األھمیة من. والقانون السالح، ونزع السالم،  -د

ل الجماعي العمل  تسيیك آخر أمر وثمة. استخدامھا أو بالقوة التھدید إلى اللجوء دونو على كافة المستویات المعجَّ

 املالش الدمار وأسلحة النوویة األسلحة جمیع على القضاء في المتمثل الھدف إنجاز وھو ،األھمیة من القدر نفس

 جبیو. المتحدة األمم لتأسیس المئویة الذكرى بحلول وذلك الدول، ترعاھا التي للحروب الكامل واإللغاء األخرى

 افةك عن وممثلین وخبراء مشرعین حكومیین،ال ممثلینال عن فضالً  ،السالح ونزع السالم مفاوضات ضمت أن

 السالم عملیات توفر أن بمكان األھمیة منو. واألقلیات شبابالو نساءال فئات عن خاصةو المتأثرة الجماعات

 ةالجذری األسباب تحدید طریق عن وذلك فقط األعراض مع تتعامل التي السالم ُنُھج لتجاوز المناسب المنبر

 مشتركةال والرؤى والقیم واألولویات االحتیاجات حول اآلراء توافق تحقیق وبوسع. ومعالجتھا ودراستھا للنزاعات

 بناء لىع اعتماداً  وأكثر األمن یقودھا التي السالم لصنع السلبیة األشكال على اعتماداً  أقل نتائج إلى یفضي أن

 .االزدھار یقوده الذي اإلیجابي السالم

 


