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  نحتاج75األمم المتحدة 
 : المستقبل الذي نريد، األمم المتحدة الت 

 

فوري من أجل العمل األمم المتحدة حول العالم نداء  مشاورات، أظهرت نتائج 19-جائحة كوفيدوسط 

،  قضاياعىل  ي
 العالمي  الحاجة لمزيد من التضامنعالوة عن عدم المساواة، والتغير المناخ 

 

/يناير  ي
ي كانون الثان 

  ستطالعاتمن خالل ا . لتأسيسها  والسبعير   ة ذكرى الخامسال حياءل  الحوار العالمي ، أطلقت األمم المتحدة 2020ف 

  –المستقبل  بشأنالجميع عن آمالهم ومخاوفهم  استقصت من وحوارات
ً
  لفهم  حتى اآلنوممثلة ألكير جهود األمم المتحدة طموحا

ي من   د هذا االستطالع األكير حتى اليوم حول . يع األمم المتحدة عىل وجه الخصوصمن التعاون الدولي و  منالتوقعات 
أولويات التعاف 

 . 19- ة كوفيدئحجا

ين من أيلول/سيبتمير  حاديحتى ال إجاباتهم   يحأكير من مليون شخص من جميع البلدان وجميع مسارب الحياة. تت شارك ، 2020والعشر

ي ظل هذه األوقات العصيبة عىل العالم أجمع. تعلن
ضمن جلسة الجمعية العامة   الجابات اليوم  هذه رؤية فريدة حول ما يريده الناس ف 

امنلألمم المتحدة  ي تقام تحت شعار المستقبل الذي نريد، األمم   لتيى 
مع الحياء الرسمي للذكرى الخامسة والسبعير  لتأسيسها، والتى

ي نحتاج المتح
 نتائج الرئيسية: تتضمن ال  . دة التى

 أولويات العمل 

ي أولوياتهم للمستقبل مشاركونال اتحدمختلف المناطق واألعمار والفئات المجتمعية، وعىل نطاق واسع   من •
   . ف 

ي غضون   •
 – تحسير  إمكانية الوصول للخدمات األساسية شاركير  لمعظم الم األولوية العاجلةكانت   ،الحالية 19- كارثة كوفيدف 

ي 
، والتعليم. يأنى ب، والرصف الصحي  مع  التضامن الدول  كالرعاية الصحية، والمياه الصالحة للشر

ً
تزايد الدعم مع أولئك  تباعا

 
 
را  . وهذا يتضمن معالجة قضايا عدم المساواة وإعادة بناء إقتصاد أكير شمولية. األكبر تض 

ام أكير  مل. وأولويات أخرى تشتدمبر البيئة الطبيعية وأزمة المناخبالنظر إل المستقبل، فإن أكير المخاوف هو   • : ضمان احيى

  الفساد.  من حدمعالجة الفقر، وال و لحقوق النسان، وتسوية الرصاعات، 

 تصورات عن األمم المتحدة 

ي تواجهنا اليوم، الدول  أمر مهمالتعاون يؤمنون بأن  شاركير  % من الم87أكير من  •
وأن الجائحة   للتعامل مع التحديات التى

  لتعاون الدولي ا جعلت 
ً
 . أمر أكير إلحاحا

ة  •  عىل تأسيسها، ستة من أصل كل عشر
ً
يرون بأن األمم المتحدة جعلت العالم مكان   مشاركير  بعد مرور خمسة وسبعير  عاما

ي مواجهة التحديات.  جوهريأن لألمم المتحدة دور  منهم % 74بالنظر إل المستقبل، يرى  و أفضل. 
 ف 

 للجهات الفاعلة والمؤثرة  يةمن األمم المتحدة أن تتغير وتصبح أكير ابتكار  مشاركونذلك، يريد ال ىلعالوة ع •
ً
: لتكون أكير شموال

ين، وأن تصبح أكير شفافية، وخاضعة للمسائلة، وفعالة.  ي القرن الحادي والعشر
 ف 

 

ي محادثة عالمية. و "طيلة 
ون عن توق شديد  وي –. يفكر الناس بشمولية ملفتة للنظر نتائج كانت الالذكرى السنوية هذه، شاركنا ف  عير

ي الذكرى الخامسة والسبعير  نواجه 
. حان وقت الستجابة لهذه التطلعات وتحقيق هذه األهداف. ف  للتعاون الدولي والتضامن العالمي

يتوجب علينا المواجهة. يتوجب علينا إظهار الوحدة كما لم تكن من قبل للتغلب عىل وضع الطوارئ اليوم، خاصتنا. و  1945لحظة العام  

 يتوجب علينا جعل العالم يتحرك ويعمل ويزدهر مرة أخرى، وعلينا التمسك برؤية الميثاق. 
ً
" األمير  العام لألمم المتحدة أنطونيو  وأيضا

يش   غوتير
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 عن المبادرة: 

/يناير  • ي
ي كانون الثان 

ي 75، أطلق األمير  العام لألمم المتحدة مبادرة األمم المتحدة 2020ف 
، ليس كاحتفال وإنما كأكير محادثة ف 

ي حال  
ي نسير نحوها اليوم ف 

العالم حول التحديات العالمية الحالية، وعن الفجوة بير  المستقبل الذي نريد وبير  الوجهة التى

 التحديات.  هذهاستمرار 

 

ي مبادرة األمم المتحدة ر  •
فرصة لألمم المتحدة لالستماع من خاللها إل األشخاص الذين تعمل من أجلهم،   75أى األمير  العام ف 

. لقد تم إطالق مبادرة األمم المتحدة  احاتهم لتعزيز التعاول العالمي لفهم أفضل آلمال ومخاوف   75ولتحدد أولوياتهم واقيى

ي كل مكان لتصور المستقبل الذي نريد والمساهم بأفكار حول كيفية جعله حقيقة، وكيفية الناس من المستقبل، داعية لهم 
ف 

 بناء عالم مستديم وأفضل للجميع. 

 

ي جميع أنحاء العالم، كان الهدف تقييم   •
ي عقدت ف 

من خالل الدراسات الستقصائية الرسمية وغير الرسمية، والحوارات التى

 إعادة تصور  نظر مختلفة عن نوعية التعاون الدولي المطلوبة.  االهتمامات العالمية واكتساب وجهات  
ً
  دور الكما كان الهدف أيضا

ي المساعدة الذي يمكن أن تلعبه 
ي تواجهنا الصعوبات  معالجة عىلاألمم المتحدة ف 

 . الدولية التى

 

ي مختلف بقاع األرض، كثفت  •
 ف 
ً
 صعبا

ً
المبادرة جهودها بالتواصل مع  بعد أن جعلت الجائحة التجمعات الشخصية تحديا

نت، مسهلة الوصول الستبيان الدقيقة الواحدة ومعززة لالتصال عير وسائل التواصل االجتماعي لتحويل   الجميع عير النيى

ي ذات الوقت،لالحوار إل حوار إ
ي عند المكان. ف 

ون   أكير  كيى
ً
  لذين اليمكنهم ل وخصصت مصادر  –وضعت المبادرة جهودا

نتالنالوصول إل  ك بالعمل مع: يى عىل األرض، وعير التصاالت الهاتفية والرسائل النصية   اء آخرينمكاتب األمم المتحدة وشر

ة.   القصير

 

 حتى اليوم عن أولويات   •
َ
بإضافة أسئلة عن تأسيس أفضل بعد الجائحة، تمكنت المبادرة من إجراء االستبيان األكير واألكير تنوعا

 .مابعد كوفيد 

 

ي   •
ي األمم المتحدة ف 

،  استبيان الدقيقة الواحدةإل اليوم، شارك أكير من مليون شخص من جميع الدول األعضاء والدول المراقبة ف 

ي  1000وتم عقد أكير من 
ي  50,000دولة حول العالم. بالضافة إل مشاركة  82حوار ف 

ي  50شخص ف 
استطالعات   دولة ف 

(، وتم إجراء  Edelman and the Pew Research Centerإحصائية مستقلة أجريت من قبل مركز أبحاث إيدلمان والبيو )

ي 
دولة، عالوة عن األبحاث والدراسات   70تحليل باستخدام الذكاء االصطناعي لوسائل العالم التقليدية والجتماعية ف 

 . قاليميع األاألكايديمية والسياسية والماسحة لجم

 

 للتغلب عىل الواقع الحالي والستماع إل •
ً
، يمثلون أكير محاوالت األمم المتحدة طموحا

ً
"نحن الشعوب" وإل األولويات   معا

ي نحتاج. 
حة للتغلب عىل التحديات العالمية، مقدمير  رؤى فريدة عن المستقبل الذي نريد واألمم المتحدة التى  والحلول المقيى
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