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املسارات الرفيعة املستوى

االقرتاحات الرئيسية عرب الــ 12 التزاما 
من اإلعالن املتعلق باالحتفال بالذكرى السنوية الخامسة 

والسبعني إلنشاء األمم املتحدة

عدم ترك أحد   - 1 
خلف الركب

تعزيز السالم ومنع   - 3
نشوب النزاعات

وضع النساء والفتيات   - 5 
يف مركز الصدارة

مناسبات رئيسية مقرتحة

تحسني التعاون   - 7
الرقمي

 11 - اإلصغاء إىل الشباب
   والعمل معهم

ل يف التعليم مؤتمر القمة العاملي االجتماعيمؤتمر قمة معني بتحقيق تحوُّ مؤتمر قمة املستقبل 

 املجلس االستشاري 
الرفيع املستوى

التنمية املستدامة

العمل املناخي

خطة السالم 
الجديدة

االتفاق 
الحوار بشأن الرقمي العاملي

الفضاء الخارجي

 منتدى التصدي لحاالت 
الطوارئ يف األزمات املعقدة

إعالن يف سبيل األجيال 
القادمة

10-  تعزيز الرشاكات

 12 - لنكن عىل أهبة 
    االستعداد

النهوض بأداء   - 8 
األمم املتحدة

بناء الثقة  - 6

االلتزام بأحكام القانون   - 4
الدويل وضمان العدالة

حماية كوكبنا  - 2

تتماىش جميع اإلجراءات املقرتحة مع أهداف التنمية املستدامة 
وتهدف إىل التعجيل بتحقيقها.

عقد اجتماعي متجدد عماده حقوق اإلنسان 	

عهد جديد للحماية االجتماعية الشاملة بما يف  	
ذلك الرعاية الصحية وتأمني الدخل األسايس، 

للوصول إىل َمن ال حماية لهم البالغ عددهم 4 باليني

تعزيز السكن الالئق والتعليم والتعلم مدى  	
الحياة والعمل الالئق

الشمول الرقمي 	

عقد مؤتمر قمة عاملي اجتماعي يف عام 2025  	

تحديد التدابري التكميلية للناتج املحيل اإلجمايل 	

اجتماع القادة قبل مناسبة تحديد الحصيلة العاملية  	
يف عام 2023

االلتزام بهدف 1,5 درجة مئوية والوصول  	
باالنبعاثات إىل مستوى الصفر بحلول عام 

2050 أو قبل ذلك

إعالنات الطوارئ املناخية والحق يف بيئة صحية 	

تقديم حزمة دعم إىل البلدان النامية 	

تدابري للتكيف والصمود 	

التوقف عن إنتاج كميات جديدة من الفحم بعد عام  	
2021 والتخيل تدريجيا عن دعم الوقود األحفوري 

مراعاة البيئة يف النماذج االقتصادية وآليات  	
تسعري الكربون وااللتزامات ذات املصداقية من 

جانب الجهات الفاعلة املالية

إطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام 2020  	

تحويل نظم األغذية يف سبيل االستدامة والتغذية  	
واإلنصاف

إجراءات الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن  	
التهديدات اإلقليمية الناجمة عن تغري املناخ ومنع 
حاالت الترشد البيئي والوقاية منها وإيجاد حلول لها

حقوق اإلنسان باعتبارها من تدابري حل املشاكل،  	
بما يف ذلك من خالل قوانني شاملة ملكافحة التمييز 

وتعزيز املشاركة

إعمال حقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت، وعىل القضايا  	
الناشئة والتكنولوجيات الجديدة

وصول الجميع إىل اإلنرتنت باعتبار ذلك حقا من  	
حقوق اإلنسان

تمكني آليات حقوق اإلنسان من أسس مالية أكثر  	
استدامة

تمكني الجميع من هوية قانونية، وإنهاء انعدام  	
الجنسية، وحماية النازحني والالجئني واملهاجرين

رؤية جديدة لسيادة القانون 	

خريطة طريق عاملية لتطوير القانون الدويل  	
وتنفيذه بفعالية

إلغاء القوانني التي تميّز بني الجنسني 	

تعزيز التكافؤ بني الجنسني، بما يف ذلك من خالل  	
إقرار الحصص والتدابري الخاصة

تيسري اإلدماج االقتصادي للمرأة، بما يف ذلك  	
االستثمار يف اقتصاد الرعاية ودعم النساء 

املشتغالت باألعمال الحرة

إسماع أصوات الشابات من النساء 	

القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات، بما يف ذلك  	
من خالل خطة لالستجابة لحاالت الطوارئ

مدونة عاملية لقواعد السلوك تعزز النزاهة يف  	
اإلعالم

تحسني تجارب الناس مع املؤسسات العامة  	
والخدمات األساسية

عمليات وطنية شاملة للجميع لالستماع  	
و“وضع تصور للمستقبل”

العمل عىل التصدي للفساد بما يتماىش مع اتفاقية  	
األمم املتحدة ملكافحة الفساد

إصالح النظام الرضيبي الدويل 	

هيكل مشرتك يُعنى بالسالمة املالية والتعامل  	
مع التدفقات املالية غري املرشوعة

خطة جديدة للسالم من أجل: 	

الحد من املخاطر االسرتاتيجية )األسلحة  	
النووية، الحرب اإللكرتونية، األسلحة الذاتية 

التشغيل(

تعزيز الرؤية الدولية املستقبلية 	

إعادة تشكيل صيغ الرد عىل جميع أشكال  	
العنف

االستثمار يف الوقاية وبناء السالم، بما يف ذلك  	
صندوق بناء السالم ولجنة بناء السالم

دعم الوقاية اإلقليمية 	

وضع النساء والفتيات يف صلب السياسة  	
األمنية

االستخدام السلمي واآلمن واملستدام  	
للفضاء الخارجي بما يف ذلك عن طريق حوار 

متعدد الجهات ذات املصلحة بشأن الفضاء 
الخارجي

ابرام اتفاق رقمي عاملي من أجل ما ييل: 	

ربط جميع الناس باإلنرتنت، بما يف ذلك  	
جميع املدارس

تجنب تجزئة اإلنرتنت 	

حماية البيانات 	

إعمال حقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت 	

استحداث معايري للمساءلة عن التمييز  	
واملحتويات املضللة

تعزيز تنظيم الذكاء االصطناعي 	

اعتبار املشاعات الرقمية من املنافع العامة  	
العاملية

فريق استشاري رفيع املستوى بقيادة رؤساء  	
دول وحكومات سابقني يُعنى بتحسني إدارة 

املنافع العامة العاملية

سياسة عامة عىل نطاق املنظومة تضع اإلنسان  	
يف صلب االهتمام، وتراعي اعتبارات العمر 

ونوع الجنس والتنوع

زيادة اإلصغاء واملشاركة والتشاور )بما يف ذلك  	
بالوسائل الرقمية(، انطالقا من إعالن األمم 

املتحدة-75 وخطتنا املشرتكة

تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف منظومة األمم  	
املتحدة بحلول عام 2028

إعادة إنشاء املجلس االستشاري العلمي التابع  	
لألمني العام

“خماسية التغيري” لألمم املتحدة 2.0، بما يف  	
ذلك االبتكار والبيانات والرؤية االسرتاتيجية 

والتوجه نحو تحقيق النتائج وعلم السلوك

عقد اجتماعات سنوية بني األمم املتحدة وجميع  	
رؤساء املنظمات اإلقليمية

تعزيز التفاعل بني منظومة األمم املتحدة،  	
 واملؤسسات املالية الدولية، ومصارف 

التنمية اإلقليمية

زيادة التفاعل املنتظم مع الربملانات والسلطات دون  	
الوطنية والقطاع الخاص

إنشاء مراكز لتنسيق شؤون املجتمع املدني يف  	
جميع كيانات األمم املتحدة

 قيام مكتب األمم املتحدة للرشاكات بتعزيز  	
الوصول واإلدماج، بما يف ذلك إمكانية الوصول 

عرب اإلنرتنت

إنشاء منتدى للطوارئ ينعقد استجابة لألزمات  	
العاملية املعقدة

 إعداد تقرير لألمم املتحدة بشأن الرؤية  	
االسرتاتيجية واملخاطر العاملية كل خمس  سنوات

بشأن الصحة العامة العاملية: 	

خطة التلقيح العاملية 	

تمكني منظمة الصحة العاملية 	

تعزيز األمن الصحي وحالة التأهب عىل الصعيد  	
العاملي

الرفع من رسعة تطوير املنتجات والحصول  	
عىل التكنولوجيات الصحية يف البلدان املنخفضة 

الدخل والبلدان املتوسطة الدخل

التغطية الصحية الشاملة ومعالجة محددات  	
الصحة

الشباب 

إزالة الحواجز التي تحول دون املشاركة  	
السياسية وقياس التقدم املحرز من خالل 

مؤرش “الشباب يف الحياة السياسية”

مكتب األمم املتحدة للشباب 	

ل يف التعليم  	 مؤتمر قمة معني بتحقيق تحوُّ
يُعقد عام 2022

وضع مقياس لالنتعاش لتتبع املسارات  	
الوظيفية ونتائج سوق العمل للشباب

إنشاء تحالف طموح للدفع قدما بفرص العمل  	
يف االقتصاد األخرض والرقمي

األجيال املقبلة 

مؤتمر قمة املستقبل يف عام 2023 	

ضمان التفكري عىل املدى الطويل بما يف ذلك  	
من خالل مخترب لسيناريوهات املستقبل

تمثيل األجيال القادمة، بما يف ذلك من خالل  	
مجلس وصاية بأهداف جديدة، وإعالن 
بشأن أجيال املستقبل، ومبعوث خاص 

لألمم املتحدة معني بأجيال املستقبل

عقد مؤتمر قمة كل سنتني بني مجموعة  	
العرشين واملجلس االقتصادي واالجتماعي 

واألمني العام لألمم املتحدة ورؤساء املؤسسات 
املالية الدولية من أجل اقتصاد عاملي مستدام وشامل 

ومرن، يكون من بني غاياته ما ييل:

تقديم الدعم لتعزيز االستثمار يف أهداف التنمية  	
املستدامة، بما يف ذلك من خالل تحالف امليل 

األخري للوصول إىل من هم أبعد من الركب

توفري حوافز أكثر مرونة للبحث والتطوير 	

معالجة مواطن الضعف يف هيكل الديون 	

إقامة نظام تجاري متعدد األطراف أكثر عدال ومرونة،  	
بما يف ذلك تنشيط منظمة التجارة العاملية

استحداث نماذج جديدة لألعمال 	

تحسني الطرائق املتبعة يف ميزانية األمم املتحدة 	

 9 -  ضمان التمويل
  املستدام
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