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موجـز

نحن اليوم يف لحظة مفصلية من التاريخ.

الثانية، تقف البرشية أمام خيار واضح ومستعَجل: فإما انهيار   فاليوم ونحن نواجه معا أكرب اختبار منذ الحرب العاملية 
وإما تعاٍف.

فمرض فريوس كورونا )كوفيد-19( يقلب عاملنا رأسا عىل عقب، ويهدد صحتنا، ويدمر االقتصادات وسبل العيش، ويعمق من 
الفقر وأوجه عدم املساواة.

وال تزال النزاعات تستعر وتتفاقم.

واآلثار الكارثية لتغري املناخ - من مجاعة وفيضانات وحرائق وحّر شديد - تهدد وجودنا.

الفقر والتمييز والعنف واالستبعاد يف حرمانهم من حقوقهم يف  العالم، يتسبب  الناس يف جميع أنحاء   فبالنسبة ملاليني 
تلبية احتياجات الحياة األساسية: الصحة، والسالمة، وتلقيٌح ِمن مرض أو رشبٌة من مياه نظيفة أو وجبُة طعام أو مقعٌد يف 

فصل درايس.

وشيئا فشيئا تدير الناس ظهرها لقيم الثقة والتضامن فيما بينها - وهي القيم ذاتها التي نحتاجها إلعادة بناء عاملنا وتأمني 
مستقبل أفضل وأكثر استدامة ألناسنا وكوكبنا.

إن رفاه البرشية - بل مستقبل البرشية ذاته - يعتمد عىل تضامننا وعملنا يدا يف يد كأرسة عاملية واحدة لتحقيق األهداف املشرتكة.

وذلك يف سبيل اإلنسان والكوكب والرخاء والسالم.

ويف العام املايض، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعني إلنشاء األمم املتحدة، اتفقت الدول األعضاء عىل أن تحدياتنا 
مرتابطة، عابرة للحدود وتتجاوز جميع أشكال التقسيم األخرى. وهذه التحديات ال يمكن التصدي لها إال من خالل استجابة عىل 

نفس القدر من الرتابط، من خالل تنشيط تعددية األطراف وإحالل األمم املتحدة مكانة املركز من جهودنا.

وطلبْت إيلَّ الدوُل األعضاء أن أعد تقريرا أضّمنه توصيات للنهوض بخطتنا املشرتكة. وهذا التقرير هو ردي عىل ذلك الطلب.

ولدى إعداد التقرير، تواصلنا مع مجموعة واسعة من الجهات ذات املصلحة، بما يف ذلك مع الدول األعضاء، وقادة الفكر، والشباب، 
واملجتمع املدني، ومنظومة األمم املتحدة و رشكائها وهم كثر.

وجاءت الرسالة واضحة مدّوية: إن ما نتخذه اليوم من خيارات أو ما نتقاعس عن اتخاذه يمكن أن يسفر عن مزيد من االنهيار، 
أو يثمر تعافيا وتوجها نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأفضل حاال وأكثر أمانا.

فالخيار اليوم بيدنا؛ ولكنها فرصة لن تتاح لنا مرة أخرى.

القائمة، بما يف ذلك أهداف  خطتنا املشرتكة هي، قبل كل يشء، خطة عمل للتعجيل بتنفيذ االتفاقات   ولهذا السبب، فإن 
التنمية املستدامة.

أوال، لقد حان الوقت للعودة إىل التضامن العاملي وإيجاد سبل جديدة للعمل معا من أجل الصالح العام. ومما يلزم القيام به 
يف هذ الصدد وضع خطة تطعيم عاملية لحقن اللقاحات املضادة لكوفيد-19 يف أذرع ماليني األشخاص الذين ما زالوا محرومني 
من هذه العملية األساسية املنقذة للحياة. وعالوة عىل ذلك، يجب القيام بخطوات عاجلة وجريئة ملعالجة األزمة الثالثية املتمثلة 

يف اختالل املناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث املدمر لكوكبنا.
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ثانيا، لقد حان الوقت لتجديد العقد االجتماعي بني الحكومات وشعوبها وضمن املجتمعات، من أجل إعادة بناء الثقة 
واألخذ برؤية شاملة لحقوق اإلنسان. فالناس بحاجة ألْن ترى النتائج ملموسة يف حياتها اليومية. ومما يجب تحقيقه يف هذا 
الصدد مشاركة النساء والفتيات مشاركة فعلية وعىل قدم املساواة، إذ بدونهن ال يمكن أن يوجد عقد اجتماعي ذو مغزى. وينبغي 
أيضا إعمال ترتيبات محّدثة للحوكمة من أجل توفري منافع عامة أفضل وتدشني عهد جديد من الحماية االجتماعية الشاملة، 
والتغطية الصحية، والتعليم، واكتساب املهارات، والعمل الالئق، والسكن، فضال عن إتاحة الربط الشامل باإلنرتنت بحلول عام 
2030 باعتباره حقا أساسيا من حقوق اإلنسان. وأنا أدعو جميع البلدان إىل إجراء مشاورات إصغاء وطنية شاملة وهادفة تتيح 

لجميع املواطنني املساهمة يف تصور مستقبل بلدانهم.

 ثالثا، لقد حان الوقت إلنهاء “الوباء املعلوماتي” الذي يعاني منه عاملنا  بالدفاع عن تواُفق مشرتك تدعمه التجارب، تواُفٍق 
عىل الحقائق والعلم واملعرفة. فإن “الحرب عىل العلم” يجب أن تنتهي. وينبغي أن تكون جميع القرارات املتعلقة بالسياسة 
العامة وامليزانية مدعومة بالعلم والخربات الفنية، وأنا أدعو يف هذا الصدد إىل وضع مدونة سلوك عاملية تُعيل من شأن النزاهة يف 

الحقل اإلعالمي.

رابعا، لقد حان الوقت لسد ثغرة سافرة يف الكيفية التي نقيس بها االزدهار والتقدم االقتصاديني. فعندما تُجنى األرباح 
عىل حساب اإلنسان والكوكب، نحصل آنئذ عىل صورة غري مكتملة للتكلفة الحقيقية للنمو االقتصادي. فالناتج املحيل اإلجمايل، 
بالطريقة التي يُقاس بها حاليا، ال يحيط بالتدمري الذي يتعرض له اإلنسان والبيئة بسبب بعض األنشطة التجارية. لذا أدعو إىل 
األخذ بمقاييس جديدة مكملة للناتج املحيل اإلجمايل، حتى يتمكن الناس من تحصيل فهم كامل آلثار األنشطة التجارية وكيف 

يمكننا، بل وكيف يجب علينا، أن نعمل عىل نحو أفضل ملساندة الناس وكوكبنا.

خامسا، لقد حان الوقت للتفكري يف األمد البعيد، وتحقيق املزيد من اإلنجازات للشباب واألجيال القادمة، واالستعداد 
بشكل أفضل للتحديات القادمة. وتتضمن خطتنا املشرتكة توصيات إلرشاك الشباب بصورة مجدية وفعالة ومراعية للتنوع، 
ل يف مجاالت التعليم والتدريب الكتساب  سواء داخل األمم املتحدة أو خارجها، بما يشمل تحسني التمثيل السيايس، وتحقيق تحوُّ
م أيضا عددا من املقرتحات، مثل إعادة النظر يف الوالية املنوطة بمجلس الوصاية، وإقامة مخترب  املهارات والتعلم مدى الحياة. وأقدِّ
لسيناريوهات املستقبل، وإصدار إعالن بشأن األجيال القادمة، وتعيني مبعوث خاص لألمم املتحدة، بما يكفل أن تأخذ القرارات 
املتعلقة بالسياسات وامليزانية يف االعتبار ما لها من أثر عىل األجيال القادمة. ويتعني علينا أيضا أن نكون أفضل استعدادا ملنع 
املخاطر العاملية الكربى والتصدي لها. وسيكون من املهم لألمم املتحدة أن تصدر بانتظام تقريرا عن الرؤية االسرتاتيجية واملخاطر 

العاملية، وأقرتح أيضا إنشاء منتدى للطوارئ ينعقد استجابة لألزمات العاملية املعقدة.

سادسا، لقد حان الوقت إلقامة نظام متعدد األطراف أكثر قوة وترابطا وشموال، يتخذ من األمم املتحدة مرتكزا. فإن 
تعددية األطراف الفعالة تتطلب أمما متحدة فعالة قادرة عىل التكيف مع التحديات العاملية، وتفي يف الوقت نفسه بمقاصد ميثاقها 
ومبادئه. وعىل سبيل املثال، أقرتُح خطة جديدة للسالم، وإقامة حوارات بني الجهات املتعددة صاحبة املصلحة بشأن الفضاء 
الخارجي، وإبرام اتفاق رقمي عاملي، فضال عن عقد مؤتمر قمة كل سنتني بني أعضاء مجموعة العرشين واملجلس االقتصادي 
واالجتماعي، واألمني العام، ورؤساء املؤسسات املالية الدولية. ويف جميع األحوال، سنحتاج إىل مشاركة أقوى من جميع الجهات 

صاحبة املصلحة، وسنعمل لكي يكون لدينا فريق استشاري معني بالحكومات املحلية واإلقليمية.

لقد حشدت األمم املتحدة العالم عىل مدى 75 عاما للتصدي للتحديات العاملية: من النزاعات والجوع، إىل القضاء عىل األمراض، 
فالفضاء الخارجي والعالم الرقمي، ثم حقوق اإلنسان ونزع السالح. ويف زمن االنقسام والتصدع وانعدام الثقة هذا، نحتاج أكثر 
من أي وقت مىض إىل هذا الفضاء الذي تتيحه املنظمة  لتأمني مستقبل أفضل حاال وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر سالما لجميع الناس. 
وعىل أساس هذا التقرير، سأطلب إىل مجلس استشاري رفيع املستوى، يقوده رؤساء دول وحكومات سابقون، أن يحدد 
املنافع العامة العاملية وغريها من مجاالت الصالح املشرتك التي تحتاج أكثر من غريها إىل تحسينات عىل صعيد الحوكمة، وأن 

يقرتح خيارات لكيفية القيام بذلك.
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مؤتمر قمة معني باملستقبل للتوصل إىل توافق عاملي جديد بشأن ما ينبغي أن يكون عليه  ومن هذا املنطلق، أقرتح عقد 
مستقبلنا، وما يمكننا أن نقوم به اليوم لتأمني ذاك املستقبل.

لقد أثبتنا نحن البرش مرارا وتكرارا أننا قادرون عىل تحقيق إنجازات عظيمة عندما نعمل يدا يف يد. وهذه الخطة املشرتكة هي 
خريطة طريقنا الستعادة هذه الروح اإليجابية والبدء يف إعادة بناء عاملنا وترميم ثقة بعضنا يف بعض، هذه الثقة التي نحن بأشد 

الحاجة إليها يف هذه اللحظة من التاريخ.

لقد حان الوقت لنخطو خطواتنا التالية عىل درب رحلتنا املشرتكة، متضامنني مع الناس جميعا ومن أجل مصلحتهم.




