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تسريع التعاون 
العالمي الشامل:

موجز لمشاورة “نحن الشعوب” الرقمية

يواجه العالم بأسره تحديات مترابطة متعددة 

تتراوح من التهديدات الصحية العالمية والتوترات 

الجيوسياسية، وصوالً إىل التحول الرقمي الهائل 

والتغير المتسارع في المناخ. وتهدد هذه المخاطر 

المعقدة بإرباك المؤسسات متعددة األطراف 

القائمة، مما ولّد الحاجة إىل تفكير جديد. وألجل 

هذا، يدعم معهد “إغرابي” األمين العام لألمم 

المتحدة في صياغة “جدول أعمالنا المشترك”، 

والذي يلتزم بدوره بتحقيق وعد ميثاق األمم 

المتحدة المتمثل في إعادة تركيز االستثمار في 

التعاون الدولي.

 يهدف “جدول أعمالنا المشترك” إىل تسريع نوع 

جديد من التعددية، حيث تم تفويضه بموجب 

إعالن الدول األعضاء في األمم المتحدة احتفاالً 

بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لألمم 

المتحدة. وقد ُطلب من األمين العام صراحًة تقديم 

تقرير إىل الدول األعضاء في الجمعية العامة، مع 

توصيات لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، 

قبل نهاية الدورة الخامسة والسبعين في سبتمبر/

أيلول 2021.

يسترشد “جدول أعمالنا المشترك” بالمشاورات 

مع الدول األعضاء وقادة الفكر والشباب والمجتمع 

المدني ومنظومة األمم المتحدة بقيادة المكتب 

التنفيذي لألمين العام وبدعم من مؤسسة األمم 

المتحدة ومعهد “إغرابي”، جنبًا إىل جنب مع شبكة 

من الشركاء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 

 Southern Voiceجنوب إفريقيا( و( ACCORD
)شبكة من 50 مركًزا فكريًا من إفريقيا وآسيا 

وأمريكا الالتينية( ومدرسة لي كوان يو للسياسة 

العامة بجامعة سنغافورة الوطنية.

جدول أعمالنا المشترك 
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يقترح جدول أعمالنا المشترك سلسلة من اإلجراءات العملية للغاية 

للنهوض بالمواضيع االثني عشر المنصوص عليها في إعالن UN75، فضالً 

عن أنه يدعو، من بين أمور أخرى، إىل عقد اجتماعي معاد تصوره، وتضامنًا 

أكبر عبر األجيال، وحماية متجددة للمشاعات العالمية، وتسليم أكثر سرعة 

وشموالً للمنافع العامة العالمية.

وساعد معهد “إغرابي” عىل مدار عامي 2020 و2021 في دعم المكتب 

التنفيذي لألمين العام خالل إعداده لـ “جدول أعمالنا المشترك”، حيث 

أجرى المعهد بحًثا واستعرض التوصيات ونسق استشارة رقمية عالمية 

بدعم من مجموعة متنوعة من الشركاء.

البحث: أنتج المعهد أوراًقا تحليلية حول طرق تسريع التعددية الشاملة  	

والتشبيكية، فضالً عن قيامه بوضع تصورات لبيانات التعاون الدولي 

بشأن قضايا مثل التطعيم العالمي ومنع انتشار األسلحة النووية 

وتمويل المناخ.

المشاورات: قاد المعهد مشاورة عالمية شملت المنظمات غير  	

الحكومية، والمستثمرين المؤثرين، والجهات الخيرية، والبرلمانيين، 

وقادة المدن، والمؤسسات األكاديمية، والمجموعات الممثلة تمثيالً 

ناقًصا، أسفرت عن 523 اقتراًحا من 1,759 مشارًكا من 147 دولة.
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نعيش في عالم فيه تحديات عالمية متعددة 

ومعقدة نتجت عن جائحة كوفيد-19 التي أصابت 

السكان حول العالم وفاقمت مشاكل الفقر وعدم 

المساواة. كما يواجه المجتمع الدولي مجموعة من 

التهديدات الجسيمة، من االحتباس الحراري 

وفقدان التنوع البيولوجي وصوالً إىل انتشار 

األسلحة النووية، والتي تحتاج كلها إىل تركيز 

االنتباه العاجل لها. بالتالي، ليس من المفاجئ أن 

يجزع الناس أكثر من أي وقت مضى. 

وتتطلب التحديات العالمية حلوالً عالمية؛ إذ لن 

يستطيع أحد مننا لوحده مواكبة عالم متسارع 

التغيير، ناهيك عن تحقيق جدول أعمال التنمية 

المستدامة لعام 2030 واإليفاء بوعد ميثاق األمم 

المتحدة – واللذان لن يتحققا إال إذا تعاونا وعملنا 

مًعا. ويعني هذا تسخير خبرات وتجارب الناس 

حول العالم وفي المؤسسات والقطاعات 

المختلفة.

لكن ثمة مكان للتفاؤل عىل الرغم من مواجهتنا 

لتهديدات ومخاطر غير مسبوقة؛ فالتطور 

المتسارع في صنع اللقاحات، والزيادة المطردة في 

االستثمار لتمويل أنشطة المناخ، واالقتصاد األكثر 

ازدهاًرا واستدامة كلها أمور تُذكرنا بأننا قادرون عىل 

التغلب عىل أكبر العقبات عندما نتحد مًعا. واآلن، 

نحتاج أن نعتمد عىل مهارات وموارد هذا الجيل 

واألجيال القادمة أكثر من أي وقٍت مضى.

وقد أوضح األمين العام عدة مرات أن العالم بحاجة 

لجعل التعاون الدولي أولوية له إلدارة وحل الكثير 

من تحدياتنا المشتركة. وتلتزم األمم المتحدة 

بتعزيز دورها وإعادة إحياء تعددية األطراف. كما أن 

علينا االستفادة من قوة وإمكانات الدول األعضاء 

والقطاع الخاص والعمل الخيري والمنظمات غير 

الحكومية والمجموعات الشعبية في جميع أنحاء 

العالم لكي نكون فاعلين وذي كفاءة.

وتمثل المشاورة الرقمية التي تجريها “نحن 

الشعوب” تعبيرًا عن تطلعنا إىل تعددية أطراف 

شاملة ومترابطة، حيث بدأ معهد “إغرابي” 

ومجموعة من مختلف الشركاء أول محاولة 

للحصول عىل مساهمات من خبراء وأفراد 

ومنظمات حول العالم مع أشخاص ومنظمات 

ليست بالضرورة جزًءا من اآلليات رفيعة المستوى 

الخاصة باألمم المتحدة. إن هذه مساهمة البد منها 

لتحقيق “أجندتنا المشتركة”، نظراً ألن األمم 

المتحدة باتت عىل مفترق طرق حاسم.

يُلقى تقرير- “تسريع التعاون العالمي الشامل” 

- الضوء عىل نتائج المشاورة الرقمية “نحن 

الشعوب”. ترحب األمم المتحدة بكل مجهود 

يدعمها في التزامها بمشاركة المجتمع المدني. 

وأّود بالنيابة عن األمين العام شكر كل من ساهم 

في هذا النشاط؛ وتتطلع األمم المتحدة للعمل 

معكم لتحقيق “جدول أعمالنا المشترك”.

فولكر تورك
األمين العام المساعد للتنسيق االستراتيجي

)EOSG( المكتب التنفيذي لألمين العام

األمم المتحدة

تصدير
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في زمن تتصاعد فيه التهديدات والمخاطر 

العالمية المتعاقبة، نحتاج بصورة عاجلة من جميع 

قطاعات المجتمع إىل نمط جديد من التفكير 

لتسريع التعاون الهادف للتخفيف وأيضاً للتأقلم 

وخلق المرونة. ويتطلب حجم التحديات الماثلة 

أمامنا استجابة هائلة من المجتمع بأسره، حيث 

يسرُني في هذا الصدد أن أقدم توصيات جُمعت 

رها معهد “إغرابي” بهدف  من مشاورة يسَّ

المساهمة في هذا المسعى.

ُصممت المشاورة الرقمية “نحن الشعوب” لخلق 

أفكار مبتكرة وقابلة للتنفيذ لتحفيز العمل 

الجماعي، انطالقاً من طلب من األمين العام لألمم 

المتحدة في هدف واضح: دعم التعاون العالمي 

والتعاون المتعدد األطراف. جمعت هذه المبادرة 

أصواتًا من جميع أنحاء العالم وعبر مجموعة واسعة 

من القطاعات لتحقيق ذلك.

ضمت المشاورة عبر اإلنترنت 1,759 ُمشارًكا من 

147 دولة بست لغات، حيث كان من بين 
المشاركين شبكات مثلت ماليين األشخاص. ركز 

المعهد عىل جمع المدخالت من األصوات األقل 

سماًعا والمجتمعات غير المتصلة باإلنترنت من 

خالل العمل مع العديد من الشركاء. وقد وضعوا 

مًعا أكثر من 500 اقتراٍح جديٍد لتجديد النظام 

متعدد األطراف.

يجمع موجز هذه العملية – “تسريع التعاون 

العالمي الشامل” – مدخالت مجتمع قوي ومترابط 

شبكًيا وعالمي من الجهات الفاعلة في المجتمع 

المدني، تجمع الخبرة التراكمية للقادة العالميين. 

نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إىل العمل في 

تحالفات متنوعة وشاملة إذا أردنا إحراز تقدم ناجح 

في “جدول أعمالنا المشترك”.

إيلونا زابو دي كارفالو
مؤسس مشارك ورئيس معهد إغرابي

تصدير
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في وقت تتسم فيه التحديات العالمية المتفاقمة 

بالتعقيد، اكتسبت تعددية األطراف القوية 

والتعاون الدولي أهميًة أكثر من أي وقت مضى. 

والحقيقة أن الدول وحدها غير قادرة عىل توُقع 

مشاكل العالم األكثر تعقيًدا ومنعها والتخفيف من 

حدتها والتكيف معها، إذ نحن بحاجة إىل مشاركة 

متضافرة إضافية من جانب الشركات، والجهات 

الخيرية، والمنظمات غير الحكومية، والجامعات، 

والنقابات، واألقليات، والناشطين في مجال 

حقوق المعوقين، وغيرهم.

وقد تزايد االتصال والترابط بين األشخاص 

والمنظمات بسبب التحول الرقمي الهائل، حيث 

أصبح هذا واضحاً أكثر من أي وقت مضى في 

أعقاب جائحة كوفيد-.19 وتتوسع فرص حشد 

أفضل األفكار وجمعها وحلول االستعانة بمصادر 

خارجية سريًعا؛ بالتالي يجب أن نستفيد من 

المعلومات اإلخبارية الموزعة والشبكات العابرة 

للحدود لتسخيرها ودفع العمل الجماعي.

ُدعَي معهد “إغرابي” بين عامي 2020 و2021 

لتيسير مشاورة رقمية عالمية لدعم األمين العام 

لألمم المتحدة؛ ففي عام 2020، طلب إعالن الدول 

األعضاء في األمم المتحدة بمناسبة الذكرى 

الخامسة والسبعين للمنظمة من األمين العام 

العودة بتقرير يتضمن توصيات للتصدي للتحديات 

الحالية والمستقبلية. 

وشرع األمين العام – استجابًة لذلك – في عملية 

تفكير عميقة مطلقاً في الوقت نفسه عملية تشاور 

متعددة المسارات إلثراء تقرير رئيسي سُينشر في 

سبتمبر/أيلول 2021 تحت اسم “جدول أعمالنا 

المشترك” بدعم من مؤسسة األمم المتحدة 

ومعهد “إغرابي”، وأيَا شبكة من الشركاء العالميين 

من كافة المناطق، بما في ذلك أكورد )جنوب 

أفريقيا(، وساوثرن فويسز )شبكة من مراكز الفكر 

50 من أفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية( ، وكلية لي 
كوان يو للسياسات العامة التابعة لجامعة 

سنغافورة الوطنية.

شكّلت مشاورة  “نحن الشعوب” مساًرا مهًما 

إلثراء تقرير األمين العام، إذ أشركت مجموعة 

متنوعة من الشركاء من جميع أنحاء العالم بهدف 

تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ لتسريع التعاون 

الدولي. وُطلب من المشاركين المدعوين التعامل 

مع تسعة تحديات جُمعت في أربعة مجاالت 

موضوعية. ولقد تلقينا 523 ُمقترًحا من 1,759 

ُمشارًكا في 147 دولة، ُقّدمت بأكثر من ست 

لغات عن طريق الجهات الفاعلة في القطاع 

الخاص وممثلي النقابات وأعضاء البرلمان وقادة 

المدن ومراكز الفكر والجماعات الُممثلة تمثيالً 

ناقًصا، مثل األشخاص الُمتاجر بهم والمجتمعات 

المتضررة من الصراعات.

حُللت المقترحات باستخدام مجموعة من المعايير 

النوعية والكمية، حيث نظر معهد “إغرابي”، 

بالتشاور مع مجموعة من الخبراء، في عوامل مثل 

خصوصية العروض الُمقدمة، وأثرها المحتمل، 

وقابليتها للتطبيق، واالبتكار، واإلمكانات 

التحويلية، وكذلك مستوى المشاركة الُمستخلص 

من المشاركين اآلخرين.

يتضمن هذا الموجز عدًدا من المقترحات التي تبرز 

عبر المجاالت األربعة المدرجة في المشاورات 

الرقمية: “مستقبلنا، عالمنا، مجتمعنا وأممنا 

المتحدة”. يعكس بعضها تطلعات المشاركين 

)الرؤية(، في حين يتصور البعض تغييرات واسعة 
النطاق )نقالت تحويلية(؛ أما البعض اآلخر، فيتخذ 

نهجًا أكثر تدريجية )نقطة انطالق(. وأُدرجت عناصر 

أخرى ألنها اجتذبت مشاركة كبيرة دون أن 

تستوفي بالضرورة المعايير األخرى. ونظر األمين 

العام في هذه المقترحات في تقريره، إىل جانب 

المقترحات الناشئة عن مسارات أخرى من 

المشاورات مع الدول األعضاء، وقادة الفكر، 

والشباب، والمجتمع المدني، ومنظومة األمم 

المتحدة، وقدم اقتراحات للمضي بها قدًما.

الموجز التنفيذي
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مستقبلنا

رؤية المشاركين: نظام عالمي يأخذ في االعتبار 

األجيال القادمة، ويتبنى نهج األمن اإلنساني، 

ويعمل مع األطراف المؤثرة عىل استباق األزمات 

والتحديات واالستجابة لها.

نقالت تحويلية: إنشاء مجلس للمرونة العالمية من 

شأنه تحديد التهديدات غير العسكرية ومعالجتها 

)بما في ذلك المخاطر المناخية والبيئية واإلنسانية 
والصحية( مع دعم خبراء االستبصار في مختلف 

المجاالت، استناًدا إىل قدرات األمم المتحدة 

واألطراف المؤثرة، وبصيغة محتملة مشابهة للفريق 

الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

نقطة انطالق: إصدار إعالن بشأن حقوق األجيال 

القادمة يّشكل إشارة إىل تحول معياري نحو وضع 

السياسات التي تُركز عىل المستقبل والحصول 

عىل االقتناع عالمياً بشأن إحداث تغييرات مثل 

المجلس المذكور أعاله.

جدير بالذكر: حظيت المقترحات الخاصة بتنفيذ 

معاهدة حظر األسلحة النووية وحظر األسلحة 

المستقلة الفتاكة بتأييد كبير. كما ُقدمت عدة 

نماذج لمجلس األمن الُموسع التابع لألمم المتحدة.

عالمنا

رؤية المشاركين: نظام عالمي يدعم االنتقال السريع 

والعادل إىل صفر انبعاثات كربونية قبل عام 2050، 

والعمل مع الجهات ذات العالقة إلدارة المشاعات 

العالمية والمنافع العامة العالمية، وتنمية مفهوم 

التعاون العالمي باعتباره منفعة عالمية.

نقالت تحويلية: منتدى أو محفل لإلشراف عىل 

المشاعات العالمية والمنافع العامة العالمية. تدعو 

عدة مقترحات إىل وصول عالمي إىل اإلنترنت.

نقاط انطالق: حظر دعم الوقود األحفوري 

والتخلص التدريجي منه بحلول عام 2030؛ كما أن 

هناك مطلبًا عاجاًل العتماد إمكانية الوصول إىل 

اإلنترنت كحق من حقوق اإلنسان.

جدير بالذكر: مقترحات إلنشاء لجنة أو مشاورات 

واسعة النطاق لتحديد المنافع العامة العالمية.

مجتمعنا

رؤية المشاركين: نظام عالمي يوفر تعاٍف أخضر 

ومنصف وشامل من كوفيد-19؛ ويدعم القيادة 

النسائية واتخاذ القرار الشامل عىل جميع 

المستويات؛ ويقيس التقدم فيما يتعلق برفاه 

اإلنسان وسالمة الكوكب.

نقلة تحويلية: إنشاء عقد اجتماعي جديد 

باالشتراك مع الجهات المؤثرة يتماشى مع 

“اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان” وأهداف التنمية 
المستدامة، مع المنظمات متعددة األطراف التي 

تقدم وظيفة استشارية ورقابية، من خالل اآلليات 

القائمة مثل المنتدى السياسي رفيع المستوى 

الَمعني بالتنمية المستدامة.

نقطة انطالق: تعزيز الفضاء المدني وحمايته من 

خالل تدابير مثل رسم خرائط للتهديدات للفضاء 

المدني؛ وأنظمة اإلنذار المبكر؛ والتوعية؛ وتعيين 

بطل لألمم المتحدة للمجتمع المدني.

جدير بالذكر: كان ثمة دفع قوي في األيام األخيرة 

من المشاورات القتراح لتعميم اتفاقية اسطنبول 

لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد 

المرأة والعنف المنزلي. 
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أممنا المتحدة

رؤية المشاركين: نظام عالمي يحتضن الشمولية؛ 

ويجعل المشاركة والتشاور جزًءا أساسًيا من 

تكوينه؛ ويُعزز قدرات الجهات ذات العالقة، بما في 

ذلك عقد شراكات إضافية.

نقلة تحويلية: قيادة عالمية لبناء القدرات ترى 

قيام األمم المتحدة بنقل المهام استراتيجًيا إىل 

الجهات المؤثرة – األمر الذي يُعزز الملكية المحلية 

ويُمكّنها من تركيز مواردها المحدودة في مجاالت 

مثل حاالت الطوارئ الُمعقدة والوساطة والتي هي 

األمكنة التي يمكنها فيها تقديم قيمة فريدة.

نقاط االنطالق: جهة تنسيق رفيعة المستوى 

للمجتمع المدني في األمم المتحدة لإلشارة إىل 

نهج جديد وإيجاد الُسبل الكفيلة بتوسيع نطاق 

المشاركة، ُمتضمنًا دراسة عالمية عن تأثير 

الشراكات بين الجهات المؤثرة المتعددة وقدراتهم 

عىل مواجهة التحديات ا

لمختلفة.

جدير بالذكر: من بين المقترحات األخرى التي 

جذبت الدعم هي أشكال مختلفة من التجمع/

شبكة برلمانية، وجمعيات الشباب، ومبادرة 

التماس آلراء المواطنين حيث تُناقش الجمعية 

العامة لألمم المتحدة أي التماس يوقعه أكثر من 

عتبة محددة من الموقعين.



الشامل العالمي  التعاون  تسريع 

10

مقدمة
تسعى األمم المتحدة إىل إعادة تفعيل قيم 

التعددية وأسسها وروحها مع مواجهة العالم 

لتحديات غير مسبوقة ومترابطة، إذ تسببت 

جائحة كوفيد-19 في معاناة جميع أنحاء العالم 

وقلَبَت مسار مكاسب التنمية المستدامة التي 

تحققت بشق األنفس. كما أنها كشفت عن 

طبيعة مجتمعاتنا واقتصاداتنا الَمعيبة والهشة - 

مما يعرض التقدم في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة للخطر ويُنذر بما قد تُحمد عقباه إذا 

أخفقنا في التصدي لتهديدات مثل تغير المناخ.

كانت السنوات القليلة الماضية من بين أصعب 

األعوام منذ تأسيس األمم المتحدة، ويحتاج العالم 

أكثر من أي وقت مضى إىل مسار يضمن تلقي 

الجميع الحماية االجتماعية والرعاية الصحية 

والتعليم الجيد واالتصال الرقمي. من الضروري 

وجود مسارات انتقال سريعة وعادلة إىل 

اقتصادات منخفضة الكربون ومرنة للمناخ تخلق 

االستثمار والنمو والعمالة. يجب أن تُنّمي النُهج 

التماسك االجتماعي، وتعزز حقوق اإلنسان 

والمساواة الجنسانية، وتبني السالم. ال يمكننا 

مواكبة العالم الُمتغير، أو الوفاء بالتزاماتنا 

بُموجب جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 

2030، أو الوفاء بوعد ميثاق األمم المتحدة ما لم 
نجمع بين قدرات األشخاص ومواهبهم من جميع 

أنحاء العالم، عبر العديد من المؤسسات 

والقطاعات.
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يبدأ ميثاق األمم المتحدة بالبيان الذي ال ينسى: 

نحن الشعوب. ومن هذا المنطلق، تشاورت األمم 

المتحدة مع الجمهور العالمي في 2020 ــ في 

الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس 

األمم المتحدة ــ لجمع وجهات النظر بشأن 

التحديات واألولويات األكثر إلحاحاً في العالم من 

أجل بناء مستقبل أفضل. ومن جانبها، احتفلت 

الدول األعضاء في األمم المتحدة بهذه المناسبة 

باعتماد إعالن بشأن “المستقبل الذي نريده واألمم 

المتحدة التي نحتاجها”. ودعوا إىل اتخاذ إجراءات 

في 12 مجاال حاسمة لمستقبل البشرية الجماعي، 

وطلبوا إىل األمين العام أن يقدم تقريرا بحلول 

سبتمبر/أيلول 2021 يتضمن مزيدا من األفكار 

والتوصيات “للنهوض بجدول أعمالنا المشترك”.

واستجابة لذلك، شرع األمين العام في عملية 

تفكير يقودها المكتب التنفيذي لألمين العام بدعم 

من مؤسسة األمم المتحدة ومعهد “إغرابي”، إىل 

جانب شبكة من الشركاء من جميع المناطق، بما 

في ذلك منظمة أكورد )جنوب أفريقيا(، كلية لي 

كوان يو للسياسة العامة التابعة لجامعة سنغافورة 

الوطنية وساوذرن فويس )شبكة مكونة من 50 

مركز فكر من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية(. 

ونظرت المشاورات في آراء طائفة واسعة من 

األشخاص والمنظمات، نظمت حول أربعة 

مسارات. وقد ركزت هذه الجهود عىل ما يلي:

جدول أعمالنا المشترك
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الدول األعضاء: تضمنت مشاورات بشأن  	

تنفيذ إعالن UN75؛

قادة الفكر: ُسمح لمجموعة متنوعة من الخبراء  	

من جميع أنحاء العالم بالمساهمة باألفكار؛

المفكرون الشباب: أُتيَح للشباب الذين تقل  	

أعمارهم عن 30 عاًما الفرصة للمساهمة 

بأفكارهم بشكل مفتوح؛ 

نحن الشعوب: لقد جمعنا مجموعة متنوعة  	

من المنظمات الدولية والوطنية والشعبية 

لتقديم مقترحات مباشرة وتبادل األفكار من 

خالل منصة عبر اإلنترنت.
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كانت المشاورة الرقمية “نحن الشعوب” عنصرًا 

حاسًما في “جدول أعمالنا المشترك”، حيث 

قدمت مقترحات قابلة للتعجيل بالتعاون العالمي. 

وأجرى معهد “إغرابي”، بدعم مجموعة متنوعة من 

الشركاء، المشاورة الرقمية بين أبريل/نيسان 

 UN75 ومايو/أيار استندت إىل الحوار العالمي

بإشراك مختلف القطاعات والخبراء في 12 مجاالً 

 .UN75 حُددوا في إعالن

وبدعم من الشركاء، صمم المعهد عملية للجمع بين 

المشاركة القوية والشفافة والشاملة ووضع 

توصيات عملية وعملية المنحى. وقد أُعدت 

المشاورة بالشراكة مع SWAE، وهي أداة رقمية 

لمعلومات الحشود، وشكلت بمدخالت من شركاء 

األمم المتحدة. وأظهرت طريقة فعالة اللتماس 

التعليقات والمدخالت من مجموعة واسعة من 

الشركاء، وبذلك قدمت مثاال مفيدا لتعددية 

األطراف المترابطة والشاملة في الممارسة العملية.

ُدعي المشاركون للتسجيل في المنصة الرقمية 

وتقديم مقترحات عبر تسعة أسئلة تحدي بلغات 

األمم المتحدة الرسمية الست. وقد أُعطيت 

األولوية لضمان تجربة ُمستخدم ُمرضية - بما في 

ذلك واجهة سهلة االستخدام، حيث كان في إمكان 

المشاركين اختيار سؤال التحدي بسرعة وتقديم 

المقترحات. وأصدرت بعض الشبكات واالئتالفات 

الكبيرة تقارير ُمستندة إىل عمليات تشاور داخلية 

أجرتها في دوائرها تضمنت جهوًدا للوصول إىل 

أولئك ال يمكنهم الوصول إىل اإلنترنت. كما ُشجِّع 

المشاركين أيًضا عىل التعامل مع التقارير من 

خالل طرح األسئلة وتقديم المالحظات واإلشارة 

إىل مستوى دعمهم من خالل التصويت.

وقد فاقت مشاورة “نحن الشعوب” التوقعات من 

حيث تنوع المشاركة والنطاق الجغرافي 

للمشاركين، إذ ورد إجمالي 523 ُمقترًحا من 

1,759 ُمشارًكا من 147 دولة. يشير المستوى 
العالي للمشاركة إىل رغبة المجتمع المدني 

نحن الشعوب
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"تنشأ كارثة نهج تعدد األطراف 
جّراء انفصال النقاش العالمي 

عن االحتياجات الحقيقية 

والقضايا العاجلة التي تؤثر 

علينا نحن الشعوب."
مجلس الخبراء، األرجنتين 

والجماعات األخرى في المساهمة في تعزيز 

التعاون متعدد األطراف، فضالً عن أن اتساع نطاق 

األفكار والطبيعة العملية للتوصيات الُمقدمة تذكير 

بالخبرة والتجربة الهائلة المعروضة، خاصة من 

األميركيتين وأفريقيا وآسيا.

ويعرض الفرع التالي إحصاءات عن المشاركة 

الديموغرافية، بما في ذلك مشاركة مختلف 

القطاعات والمناطق والمجموعات الممثلة تمثيال 

ناقصا في المشاورة الرقمية. ويحلل الفرع التالي 

المقترحات الواردة وفقا للمجال المواضيعي 

- مستقبلنا؛ وعالمنا؛ ومجتمعنا؛ وأممنا المتحدة 

-- باستخدام مزيج من المعايير النوعية والكمية. 

ويوجز الفرع األخير المضي قدماً.
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الجنس
%48 – أنثى 

%50 – ذكر
%1 – غير ثنائي

%1 – أخرى

1759 ُمشاركًا
%53 يشاركون ٪ بنشاط

523
ُمقترًحا

العمر 

0-30 – 26%
31-45 – 30%
46-60 – 25%

61+ – 26%

كل تواجد كل 
المناطق والقطاعات 
والمجموعات الُممثلة 

تمثيالً ناقًصا

 147
دولة

االتجاهات العامة

نظرة عامة

اُختيرَ المشاركون بالتعاون مع شركاء الشبكة. وبُِذلت جهود لضمان 

التنوع عبر عدة عوامل بما في ذلك العمر والِعرق والدين واإلعاقة 

والتوجه الجنسي والهوية الجنسية والجغرافيا والقطاع وحجم 

المنظمة ومستوى األقدمية داخل المنظمة. شارك بعض 

المشاركين بشكل كبير في الحوار العالمي UN75، في حين 

كان لآلخرين مشاركة محدودة أو معدومة وكانوا حديثي العهد 

بالعملية )مثل الحركات العمالية(.

حلل معهد إغرابي الثغرات في المشاركة أسبوعًيا بين أبريل/

نيسان ومايو/أيار 2021، وقد ساعد ذلك في تيسير الوصول 

المستهدف من جانب الشركاء. روجعت طرق تنويع المشاركة 

عىل فترات منتظمة، بما في ذلك أثناء اجتماعات شركاء الشبكة، 

حيث أُعطيت األولوية للشبكات العالمية الكبيرة والمتنوعة التي 

تضم مجتمعات وأفراًدا ُمثلوا تمثيالً ناقًصا وال يمكنهم الوصول إىل 

اإلنترنت نظرًا لقيود الوقت والموارد.

المشاركة
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وبناًء عىل ما سبق، تعكس بعض المقترحات 

الُمقدمة مجموعة كبيرة من األصوات؛ فعىل سبيل 

المثال، يُمثل المساهمون مثل االتحاد الدولي 

لنقابات العمال، وشبكة المدن المتحدة والحكومات 

المحلية، واالتحاد البرلماني الدولي مئات الماليين 

من األشخاص في جميع أنحاء العالم، في حين تضم 

مجموعات المجتمع المدني مئات األعضاء مثل 

مًعا أوالً )Together First(، ومجموعة حقوق 

األقليات )Minority Rights Group(، وسيفيكوس 

)CIVICUS(، بما في ذلك الجماعات الشعبية 
الصغيرة والمجتمعات غير المتصلة باإلنترنت في 

جميع المناطق. تمثل تقاريرهم الُمقدمة إىل “نحن 

الشعوب” حصيلة عمليات تشاور أطول أُجريت 

عبر شبكاتهم. كما شجع المعهد مجموعات مثل 

تلك المساِهمة في منتدى جيل المساواة عىل رفع 

التوصيات الُمعدة ألغراض أخرى عىل المنصة.

قائمة شركاء الشبكة

المجلس األكاديمي في  	

منظومة األمم المتحدة

المركز األفريقي للتسوية  	

البناءة للنزاعات

الجامعة البهائية العالمية 	

سيفيكوس: التحالف  	

العالمي لمشاركة المواطنين

لجنة عمل المجتمع المدني 	

التحالف من أجل األمم  	

المتحدة التي نحتاجها

الشراكة العالمية لمنع  	

الصراع المسلح

المجلس االستشاري متعدد  	

FTAI األديان

االتحاد البرلماني الدولي 	

التحالف الدولي للنساء  	

والفتيات

غرفة التجارة الدولية 	

التحالف الدولي لألراضي 	

الرابطة الدولية للمثليات  	

والمثليين ومزدوجي الميل 

الجنسي ومغايري الهوية 

الجنسانية والخناثى

االتحاد الدولي لنقابات  	

العمال

كلية لي كوان يو للسياسة  	

العامة بجامعة سنغافورة 

الوطنية *

مجموعة حقوق األقليات 	

مؤسسات المجتمع المفتوح 	

برلمانيون من أجل العمل  	

العالمي

مكتب كويكر لدى األمم  	

المتحدة

ساوذرن فويس* 	

مبادرة سبوت اليت فيرست 	

معاً أوالً 	

• حملة عمل أهداف التنمية  	
المستدامة لألمم المتحدة

المدن المتحدة والحكومة  	

المحلية

مؤسسة األمم المتحدة ** 	

االتفاق العالمي لألمم المتحدة 	

الرابطة النسائية الدولية  	

للسالم والحرية

المنتدى االقتصادي العالمي 	

* شريك المعرفة      ** شريك أساسي
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اإلقليم
٪ في 

عدد الدول في ٪ سكان العالمالمشاروات
المشاورات

عدد الدول في اإلقليم

أفريقيا
544618%21%

آسيا والمحيط الهادئ
543659%17%

أوروبا الشرقية
23194%3%

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
332010%9%

أوروبا الغربية ودول أخرى
29269%50%

اإلجمالي
193147100%100%

التنوع اإلقليمي

التنوع اإلقليمي
كانت نسبة المشاركين الُمعلنة من إفريقيا وأوروبا 

الشرقية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

مماثلة لحصتهم من سكان العالم، إال أن األرقام 

الخاصة بآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الغربية 

ودول أخرى كانت أكبر من حصتهم رغم بذلنا 

قصارى جهدنا للحيلولة دون حدوث ذلك في أمر 

يعود جزئًيا إىل قوة بعض الشركاء في حشد 

أنصارهم عبر اإلنترنت، فضالً عن حقيقة وقوع 

المقرات الرئيسية للعديد من الشبكات في دول 

غربية رغم تمثيلها في مناطق متعددة )حيث 

ُقدمت طلباتهم عبر مقرات مكاتبهم الرئيسية(. 

ومع ذلك، تضم قائمة الدول العشر األوىل من 

حيث المشاركة دولة واحدة عىل األقل من كل 

منطقة: الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والهند 

وتركيا والكاميرون وألمانيا ونيجيريا وكندا وإسبانيا 

والبرازيل.
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كانت معدالت المشاركة من المجتمع المدني 

واألكاديمي مرتفعة نسبًيا كما هو متوقع، بينما فاقت 

مشاركة القطاع الخاص التوقعات. يجب تحديد 

سياق نسبة المشاركين الذين يمثلون المدن 

والبرلمانيين والنقابات ألن نهج المعهد أعطى األولوية 

للشبكات الكبيرة مثل المدن المتحدة والحكومة 

المحلية واالتحاد البرلماني الدولي واالتحاد الدولي 

لنقابات العمال. شاركت هذه الشبكات بشكل 

جماعي، استناًدا إىل المشاورات واألحداث السابقة 

مع أعضائها )بما في ذلك غير المتصلين باإلنترنت(، 

لكنها خلقت ملف تعريف مستخدم واحد فقط 

لتقديم التقارير.

وكانت مشاركة المجموعات الُممثلة تمثيالً ناقًصا 

– مثل المجتمعات الريفية والمتأثرين بالصراعات 
والُمشردين واألشخاص الُمتاجر بهم والشعوب 

األصلية – مرتفعة نسبًيا عىل الرغم من قيود 

الوقت والطبيعة الرقمية لـ “نحن الشعوب”. وقد 

يّسر الشركاء مثل مؤسسات المجتمع المفتوح 

 )SDG( وحملة عمل أهداف التنمية المستدامة

مشاركتهم، فضالً عن أن المعهد بدوره كرّس وقًتا 

واستثماًرا كبيرين في التواصل مع هؤالء والشركاء 

اآلخرين لضمان المشاركة الكاملة في عملية 

التشاور.

التمثيل القطاعي التمثيل القطاعي

القطاعات والمجموعات الُممثلة تمثياًل ناقًصا

 45%
منظمات غير حكومية

 19%
الجامعات 
ومراكز الفكر

 13%
شركات القطاع 

الخاص والمؤسسات 

االجتماعية

 3%
أعضاء البرلمان

2%
المدن والسلطات 

%2 المحلية
المنظمات 

الخيرية

 1%
%8 المثليون/ات، ثنائيو/ات الجنس، العمال والنقابات

المتحولون جنسًيا، الكوير، وغيرهم

%7 المنظمات الدينية

%8  المجتمعات الريفية وصغار المزارعين

%5 السكان األصليون

%8 المتضررون من الصراعات والنازحون 
وعديمو الجنسية

%5 أشخاص ذوو اإلعاقة

%8  األقليات األثنية والعرقية والدينية

%2  المهاجرون والعمال المنزليون

%2  األشخاص الُمتاجر بهم والعمال بالسخرة
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المقترحات والتوجهات
ملخص

قدم المشاركون بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2021 مقترحات وشاركوا فيها في أربعة مجاالت - مستقبلنا؛ 

عالمنا؛ مجتمعنا؛ وأممنا المتحدة. اُقُترِح إجمالي تسعة أسئلة تحدي عبر المجاالت األربعة:

مستقبلناعالمنامجتمعناأممنا المتحدة

نظرة عامة

بناء القدرة 

عىل التكيف لـ 

"إثبات  لمستقبل" 
لنظامنا العالمي

حماية كوكبنا 

والموارد المشتركة

جعل مجتمعاتنا 

واقتصاداتنا أكثر 

مساواة وعدالة

تعزيز المؤسسات 

الدولية والتعاون 

العالمي

التحديات

الفصل 1: كيف 

يمكن التخاذ القرار 

أن يأخذ المستقبل 

أكثر بعين االعتبار؟ 

الفصل 2: ما هي 

التغييرات 

المؤسسية التي 

يمكن أن تساعد 

في تحقيق السالم 

واألمن؟

الفصل 3: ما هي 

اإلجراءات الفورية 

الالزمة لتسريع 

العمل الجماعي 

بشأن تغير المناخ

الفصل 4: كيف 

ينبغي لنا تحديد 

وإدارة المنافع 

العامة العالمية؟

الفصل 5: كيف 

يمكننا بناء الثقة 

بين األشخاص 

والمؤسسات؟

الفصل 6: كيف 

يمكننا ضمان 

عمليات اتخاذ قرار 

أكثر شموالً؟

 الفصل 7: كيف 
يمكننا أن نجعل 

المجتمعات أكثر 

مساواة؟

الفصل 8: كيف 

يمكن أن تكون 

ترتيبات الحوكمة 

العالمية ذات طابع 

تشبيكي أكثر؟

الفصل 9: كيف 

يمكن للمؤسسات 

العالمية، بما في 

ذلك األمم 

المتحدة، أن تكون 

أكثر شموالً 

وتمثيالً؟

أولويات 

“جدول أعمالنا 
المشترك”

أجيال المستقبل
المشاعات 

العالمية
عقد اجتماعي

التعددية الشبكية 

والشاملة

إعالن األمم 

المتحدة رقم 75

الشباب 

واالستعداد

الكوكب، السالم، 

القانون، الرقمي

عدم إغفال أحد، 

الثقة والنساء 

والفتيات

رفع مستوى األمم 

المتحدة والتمويل 

والشراكات
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حصة األصوات لكل سؤال تحدي
26%

18%

11%

4%
5%

2%

11%

3%

20%

1

23%

2

18%

3

13%

4

6%

5

8%

6

6%

7

9%

8

4%

9

13%

حصة المقترحات لكل تحدي

تُلخص األرقام أدناه توزيع المشاركة لكل تحٍد. كما 

يتضح كان هناك عدد أكبر بكثير في عمليات 

تقديم المقترحات ومشاركة المستخدمين في 

التحديات 1 و2 و3 و.9

حُللت المقترحات الُمبرزة في الجزء الُمتبقي من 

هذا القسم عىل أساس مزيج من المعايير الكمية 

والنوعية:

المشاركة: تحفيز المشاركة مع األخذ في 
االعتبار عوامل مثل تاريخ تقديم التقرير. تشمل 

هذه المعايير عدد األصوات ونسبتها؛ وعدد نقاط 

القوة والضعف واألسئلة وإجابات صاحب التقرير؛ 

ونداء شامل لعدة قطاعات، ُمتضمنًا الفئات 

الُممثلة تمثيالً ناقًصا؛ وما إذا كان االقتراح يعكس 

عملية سابقة للتشاور مع الجهات المؤثرة.

التحديد: يُقدم نقاط دخول عملية وُمركزة، 
مع تفاصيل كافية لتشكيل أساس التوصية دون 

االستناد إىل خطوات ُمعقدة أو صعبة أخرى.

التأثير: إذا نُِفَذ، فمن المرجح أن يكون له 
تأثير كبير عىل التحديات العالمية.

قابلية التنفيذ: التنفيذ ممكن عىل 
المديين القصير إىل المتوسط، مع أخذ البيئة 

السياسية في االعتبار.

االبتكار: يقدم فكرة أو منظوًرا جديًدا أو ثوريًا، 
بما في ذلك استخدام التكنولوجيا، و/أو يُقدم نهجًا 

جديًدا إلحراز تقدم داخل العمليات واألطر القائمة 

أو إىل جانبها، مثل اتفاقية باريس.

التحول: إمكانية إحداث التغيير المنهجي.

عند االقتضاء، جُمعت المقترحات )عىل سبيل 

المثال، قدم عدد من المشاركين مقترحات بشأن 

آلية لتحديد المخاطر العالمية المستقبلية( أو أُعيد 

تخصيصها لفئة أخرى )عىل سبيل المثال، عدد 

كبير من الطلبات الُمقدمة للتحدي 1 بشأن صنع 

القرار في المستقبل المتعلق بتغير المناخ في 

ظل التحدي 3(.

تنظر األقسام الفرعية التالية في االتجاهات التي 

نشأت عن المشاورة، مع مقدمة بملخص أسئلة 

التحدي، وأيضاً مع التأكيد عىل: )أ( المشاركة، )ب( 

الموضوعات الرئيسية و)ج( النقالت التحويلية 

وعوامل الدعم، بما في ذلك األفكار المتقاربة الناتجة 

عن المشاركين واإلجراءات المحتملة لتحقيقها.

يدحتال
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يواجه العالم تحديات استثنائية - من تفشي جائحة 

كوفيد-19 إىل زيادة التوترات الجيوسياسية 

وتصاعد التهديدات الرقمية. تُبرز هذه المخاطر 

متعددة األبعاد والمنهجية الحاجة إىل مزيد من 

التأهب والتعاون والمرونة في عالم مترابط. قال 

األمين العام إن عام 2021 يجب أن يكون العام 

الذي يتغير فيه العالم. يمكن أن تكون الجائحة 

نقطة تحول، ال سيما إذا عززت جهود اإلنعاش 

السالَم واألمَن والشموليَة والمساواة َواالزدهاَر 

المشترك واالستدامة.

أظهرت المحادثة العالمية UN75 ألكثر من 1.5 

مليون شخص أن معظم األشخاص ملتزمون 

بتعزيز الحوكمة واتخاذ القرار عىل الصعيدين 

الوطني والدولي، والذي يعتبر ضرورياً لضمان 

صحة الكوكب وتأمين حقوق األجيال القادمة 

واحتياجاتها. وتحقيًقا لهذه الغاية، دعت مشاورة 

"نحن الشعوب" األشخاص إىل تقديم ُمقترحات 
بشأن المرونة وضمان قدرة نظامنا العالمي عىل 

االستمرار مستقبالً مع تسليط الضوء عىل تحديين: 

1 التحدي
كيف يمكن التخاذ القرار أن يأخذ المستقبل 

أكثر بعين االعتبار؟

2 التحدي
ما هي التغييرات المؤسسية التي يمكن أن 

تساعد في تحقيق السالم واألمن؟

مستقبلنا 

مستقبلنا: بناء المرونة وضمان قدرة نظامنا 
العالمي عىل االستمرار مستقبال
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"تحتاج األمم المتحدة أن 
تأخذ بعين االعتبار آراء 

الشعوب الصغيرة 

ومختلف الجماعات 

العرقية بشكل منهجي 

إلتاحة فرصة لهم 

للمشاركة في عملية 

اتخاذ القرار."
أعضاء البرلمان، أوزبكستان

المشاركة
أسفر التحدي 1 عن مشاركة واسعة ومتنوعة، في 

سبب ربما يعود إىل جاذبية العمل نحو المستقبل، 

وأيضاً لموقعه في بداية المشاورة. وعىل سبيل 

المقارنة، اجتذب التحدي 2 مشاركة أقل وتركيًزا 

أكبر للمساهمات المتخصصة التي تركز عىل األمم 

المتحدة.

مستقبلنا: 

المشاركة
عدد 

المقترحات
عدد 

المشاركات

11261134 التحدي

284843 التحدي

رقم المالحظة )OBS(: يشير عدد المشاركات إىل مجموع التعليقات ونقاط 

القوة واألسئلة والضعف واستجابة المؤلف واألصوات.

المواضيع الرئيسية
ركزت غالبية االستجابات عىل اتخاذ القرار 

المستقبلي )التحدي 1( عىل زيادة المرونة 

واالستبصار واالستعداد، مع موضوعات ثانوية 

قوية تتعلق بالتكنولوجيا والشباب والتعليم. وفي 

الوقت نفسه، كانت المدخالت المتعلقة بالسالم 

واألمن )التحدي 2( أقل تماسًكا، حيث تضمنت 

مناشدات واسعة من أجل السالم وتحسين تطبيق 

المعايير واألدوات القائمة، فضالً عن مقترحات 

لة لكبح جماح التهديدات المرتبطة بقضايا  ُمفصَّ

ُمحددة مثل األسلحة النووية، واألسلحة المستقلة 

الفتاكة، والحرب اإللكترونية.

كما أُثيرت قضايا المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي 

واالستدامة في كال التحديين ُرغم عدم ِذكر تغير 

المناخ صراحًة في أي منهما. وتعامل العديد من 

المشاركين مع هذه القضايا عىل أنها مرادفة 

للمرونة المستقبلية، وقدموا مقترحات بشأن 

قضايا مثل تحول الطاقة في إطار التحدي .1 أما 

في إطار التحدي 2، أكدت عدة استجابات عىل 

الصالت بين الشواغل المناخية واألمنية، داعيًة 

واضعي السياسات عىل جميع المستويات إىل 

إيالء مزيد من االهتمام بهذه الصلة.

سلطت الجهات المؤثرة الضوء عىل الحاجة إىل 

مزيد من اإلدماج في عملية اتخاذ القرار والتنفيذ 

في جميع التحديات، فضالً عن نهج الشراكة 

لمعالجة المشاكل. وقد انعكس ذلك في التحدي 1 

من خالل مقترحات مثل آليات الجهات المؤثرة 

المتعددة لمناقشة االستجابات للتحديات الناشئة، 

إىل جانب ضمان مراعاة احتياجات السكان 

المتنوعين عىل أرض الواقع في تخطيط 

السياسات - وخاصة الشباب. أما في التحدي 2، 

فقد ُشّدد عىل ضمان انخراط المجتمع المحلي في 

عمليات السالم وزيادة مشاركة المرأة في منع 

النزاعات وصنع السالم وإدامته.
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تمحورت الرؤية الجماعية التي أعرب عنها 

المشاركون من أجل “مستقبلنا” حول ثالثة 

مجاالت رئيسية هي:  

جعل تأثيرات العمل العالمي، أو التقاعس عن  	

العمل، مقتصراً عىل األجيال القادمة؛ 

أهمية اعتماد نهج لألمن اإلنساني، واالستجابة  	

بكفاءة للتحديات األمنية التي تتجاوز مجال 

السالم واألمن التقليديين وخارج أوضاع النزاع؛ 

العمل مع الجهات المؤثرة لتوقع حاالت  	

األزمات واالستجابة لها وكذلك لتحديد 

التحديات الناشئة والمستقبلية واالستعداد لها.

"ال تخدم أسلحة الدمار 
الشامل غرًضا نافًعا 

وتُستخدم فقط في 

ارتكاب أعمال وحشية." 
ائتالف الجهات المؤثرة المتعددة العالمي

النقالت التحويلية وعوامل الدعم
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واقترح المشاركون عدًدا من اآلليات واإلجراءات 

لدعم هذه الرؤية:

إعالن بشأن حقوق األجيال القادمة، تعتمده 

– من الناحية النموذجية – الجمعية العامة. 
سيعترف اإلعالن بتمتع األشخاص المولودين في 

المستقبل بنفس الحقوق التي يتمتع بها البشر 

اليوم، فضالً عن أنه يضع التزاًما بإدراج حقوق 

األجيال القادمة في اتخاذ القرار عىل مستوى 

األمم المتحدة والدول األعضاء. كما يمكن أن يدعو 

إىل إنشاء آليات لدعم هذا التحول المعياري، وهو 

ما سيضيف  قيمة عملية ورمزية.

مجلس للمرونة العالمية. وسيتصدى المجلس 

للتهديدات غير العسكرية للسالم الدولي واألمن 

اإلنساني، بما في ذلك المخاطر المناخية والبيئية 

واإلنسانية والصحية. وسيكون لديه عمليات 

لضمان تلقيه مدخالت من الجهات المؤثرة )بما 

في ذلك الشباب( بانتظام، ووسائل للتفاعل مع 

مجلس األمن والدعم من خبراء االستبصار في 

مختلف المجاالت - ربما باستخدام نموذج مشابه 

للفريق الحكومي الدولي الَمعني بتغير المناخ 

– وأيضاً معطيات ميدانية، انطالًقا من قدرات 
فرق البلدان التابعة األمم المتحدة والجهات 

المؤثرة األخرى.

إطار عالمي لتقاسم الموارد يمكن أن تستخدمه 

البلدان لتخصيص حصة من القدرات الوطنية 

الستخدامها في حاالت األزمات، مما يقلل من 

سحب االستجابات وتسييسها. يمكن أن يشمل 

ذلك التمويل واإلمدادات اإلنسانية والمعدات 

الطبية، فضالً عن المعرفة المتخصصة وإمكانية 

الوصول إىل الشركاء ذوي القدرات عبر الحدود. 

ويمكن أن تدير الموارد هيئة قائمة تابعة لألمم 

المتحدة مثل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

منتدى ُمخصص إلدارة التهديدات األمنية 

الناشئة. تناقش عدة هيئات حالًيا قضايا مثل 

أسلحة الذكاء االصطناعي واألمن السيبراني، ولكل 

جهة من هذه الجهات مجال تركيز مختلف، ومهام 

وصالحيات مختلفة، ومشاركين وجهات مؤثرة 

مختلفة، وهو ما تسبب في استجابة ُمجزأة أو 

غائبة بالكامل من المجتمع الدولي في كثير من 

األحيان. يمكن لمنتدى جديد أن يولي مزيًدا من 
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االهتمام والتماسك لعمليات مثل حظر األسلحة 

الفتاكة ذاتية التشغيل. ولَّد هذا المثال تحديًدا 

مشاركة عالية عبر مجموعات الجهات المؤثرة.

تحسين وتنفيذ أفضل و/أو تطبيق اآلليات 

القائمة. وبينما كان المشاركون يميلون إىل التركيز 

عىل الثغرات في الحوكمة فيما يتعلق بالتحدي 1، 

شدد الكثيرون عىل الحاجة إىل استخدام اآلليات 

القائمة بمزيد من الكفاءة في إطار التحدي .2 حّل 

التقدم المحرز في معاهدة حظر األسلحة النووية 

في المرتبة الثانية من ناحية التصويت عبر اإلنترنت.

وفي أثناء ذلك، كان إصالح مجلس األمن 

موضوع العديد من المقترحات، رغم أنه يُشبه 

كثيرًا المناقشات الحكومية الدولية، إال أنه ال يبدو 

أن ثمة صيغة واحدة نالت التأييد. لكن وجد 

المشاركون الذين شاركوا في هذا الموضوع أرضية 

مشتركة تمثلت في دعم التحسينات التي أُدخلت 

عىل أساليب عمل المجلس، بما في ذلك 

التغييرات في نظام حملة القلم وزيادة التنسيق مع 

هيئات األمم المتحدة األخرى، مثل لجنة بناء 

السالم. كما ُطرحت أيًضا مقترحات لتعزيز الدور 

االستشاري والتنظيمي الفريد للمجلس.

"نحن بحاجة إىل االنتقال 
إىل نظام صحي للكوكب 

يأخذ بعين االعتبار العالقة 

بين الصراع والحصول 

عىل الموارد."
منظمة المرأة، غينيا
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يعاني العالم من تبعات التغير المناخي الخطيرة، 

والتي تؤدي إىل تسارُع فقدان التنوع البيولوجي 

وارتفاع معدالت التلوث. وال يزال العالم يتجه نحو 

ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية بحلول 

نهاية هذا القرن رغم االنخفاض القصير في 

االنبعاثات العام الماضي. وتستمر األضرار التي 

تلحق ببيئتنا بال هوادة، مدفوعة بنموذج نمو 

اقتصادي غير مستدام. دعت المشاورة الرقمية 

المشاركين إىل االنخراط في تحديين إضافيين: 

3 التحدي
ما هي اإلجراءات الفورية الالزمة لتسريع 

العمل الجماعي بشأن تغير المناخ و 

4 التحدي
  كيف ينبغي لنا تحديد وإدارة المنافع 

العامة العالمية؟

المشاركة
أسفر التحدي 3 الخاص بتغير المناخ عن أكثر من 

ضعف عدد المقترحات مقارنًة بالتحدي 4 بشأن 

المنافع العامة العالمية، فضالً عن أنه اجتذَب 

معظم مشاركة القطاع الخاص. أنتجت المقترحات 

المبتكرة لمعالجة تغير المناخ عملياً مستويات 

مشاركة مرتفعة.

عالمنا: 
المشاركة

عدد 
المقترحات

عدد 
المشاركات

372458 التحدي

432201 التحدي

عالمنا
حماية كوكبنا والموارد المشتركة
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المواضيع الرئيسية
كانت التقارير الُمتعلقة بتغير المناخ من بين أكثر 

التقارير تحديًدا في المشاورة، حيث حددت غالبية 

المقترحات سياسات وإجراءات دقيقة للحد من 

انبعاثات الكربون - من إنهاء إعانات الوقود 

األحفوري إىل تحسين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، 

مروراً بميزانيات الكربون وأدوات الترهيب 

والترغيب المختلفة للوفاء بالتزامات اتفاقية 

باريس وحتى تخطيها. وشددت مساهمات أخرى 

عىل الصالت بين تغير المناخ والمخاطر األخرى - ال 

سيما األمنية والبيئية - والحاجة إىل أطر قانونية 

وسياسية تعكس ذلك. فيما يتعلق باألمن، اقترح 

المشاركون مزيًدا من المشاركة لمجلس األمن 

التابع لألمم المتحدة، من دمج تغير المناخ في 

التقييمات األمنية إىل تكليف عمليات السالم في 

المناطق شديدة التأثر بالمناخ.

وفي غضون ذلك، حدد المشاركون فيما يتعلق 

بالتحدي 4 الخاص بالبيئة والمنظومات واإلنترنت 

/ الفضاء السيبراني والموارد دعم االحتياجات 
األساسية مثل الصحة والتعليم بوصفها منافع 

عامة عالمية، حيث ركزت نصف المقترحات 

تقريباً عىل منافع عامة عالمية معينة؛ في حين 

ركزت أخرى عىل طرق لتحديد المنافع العامة 

العالمية وإدارتها عموماً.

"التعليم عنصر جوهري 
في االستجابة العالمية 

لتغير المناخ وتمكين 

المرأة والرجل من اتخاذ 

أنماط حياة مستدامة." 
امرأة من السكان األصليين، إثيوبيا
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يالنقالت التحويلية والُمحّسنات
الرؤية الجماعية التي عبر عنها المشاركون من أجل 

“عالمنا” هي نظام عالمي 

يدعم ويؤيد االنتقال السريع والعادل إىل  	

انبعاثات كربونية صفرية قبل عام 2050؛ 

العمل مع الجهات المؤثرة إلدارة المشاعات  	

العالمية والمنافع العامة العالمية؛ 

التعاون العالمي باعتباره منفعة عامة عالمية 	

لدعم هذه الرؤية اقترح المشاركون عدًدا من 

اآلليات واإلجراءات المذكورة أدناه.

إطالق مرحلة جديدة من خطط التعافي من جائحة 

كوفيد –19 تُعزز التحول الصديق للبيئة بحلول 

عام 2030 - مع مراعاة التأثير عىل الوظائف 

والمجتمعات الضعيفة. يمكن أن يشمل ذلك 

جعل دعم الصناعات ثقيلة انبعاثات الكربون 

مشروًطا بتدابير صديقة للبيئة ودعم مالي يصل 

إىل الموظفين لمساعدتهم عىل تعلم مهارات 

جديدة أو البحث عن عمل آخر. ويمكن أن تحفز 

أيًضا دعم المهن الرئيسية )مثل التعليم والصحة 

والرعاية االجتماعية، بما في ذلك الرعاية والعمل 

غير مدفوع األجر( للمجتمعات الريفية وأقل البلدان 

نمًوا والبلدان الُمضيفة لالجئين. ويمكن أن تشمل 

تدابير لتحويل الدعم المخصص الوقود 

األحفوري لمجاالت أخرى عىل الفور وإلغاء 

الوقود األحفوري بالكامل بحلول عام 2030 في 

البلدان الغنية وعام 2040 في بقية العالم.

تعزيز العمل النسوي المتصل بالمناخ من 

خالل: تخصيص نسبة مئوية من تدفقات التمويل 

المناخي – العامة والخاصة – لحلول جنسانية عادلة 

وللمجموعات النسائية؛ وزيادة مشاركة النساء 

والفتيات في العمليات والحوكمة البيئية؛ وتسخير 

قدرات النساء والفتيات التخاذ إجراءات مناخية 

مثل دعم ملكية المرأة لألراضي وريادة األعمال.

االستثمار في الحلول الطبيعية مثل التشجير، 

واستخدام التربة وإدارة األراضي، وترميم غابات 

المانغروف وقاع البحر، وتعزيز التعاون الوثيق بين 

الجهات المؤثرة المعنية بالمناخ والبيئة.

 

"إلعطاء قيمة للتنوع 
الحيوي ونوعية حياة 

األفراد أهمية جوهرية، 

ويتعين علينا أن ننفذ 

مؤشًرا جديًدا للتقدم 

المحرز عىل المستوى 

العالمي ليحل محل الناتج 

المحلي اإلجمالي."
مؤسسة فكرية، تشيلي
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إنشاء منتدى أو محفل لإلشراف عىل 

المشاعات العالمية والمنافع العامة العالمية، 

مع شبكات من الخبراء لدعمها. يمكن لمثل هذه 

الهيئة أن تساعد في تحديد هذه الموارد المشتركة 

ومراقبتها وحمايتها. يمكنه إشراك الجهات المؤثرة 

من جميع القطاعات وتطوير آليات مثل مؤشر 

المنافع العامة العالمية أو نظام لتحديد قيمة 

المنافع بشكل أكثر شمولية.

جعل الوصول إىل اإلنترنت حًقا من حقوق 

اإلنسان. لقد أبرزت الجائحة محورية الوصول إىل 

اإلنترنت في ممارسة الحقوق والحصول عىل 

الخدمات وكسب العيش. لكن ال يتمتع ما يقرب 

من نصف سكان العالم بإمكانية الوصول المنتظم 

إىل اإلنترنت. من شأن إرساء إمكانية الوصول إىل 

اإلنترنت كحق من حقوق اإلنسان أن يعطيها قيمة 

معيارية وأن ينشئ جهات تضطلع بالمسؤولة 

وأصحاب حقوق.

"نحن بحاجة إىل عملية 
لتحديد المنافع العامة 

والمشتركة التي تشمل 

األشخاص العاديين من 

جميع أنحاء العالم."
القطاع الخاص، ألمانيا
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كشفت جائحة مرض كوفيد-19 عن العديد من 

أوجه عدم المساواة العميقة في صميم مجتمعاتنا، 

إذ يدفع األشخاص واألحياء والمدن والبلدان األكثر 

ضعًفا أعىل التكاليف البشرية. وثمة دالئل ُمقلقة 

عىل أن التقدم في معظم أهداف التنمية 

المستدامة قد توقف، وحتى بات في حالة تراجع، 

إذ أصبحت الدعوة إىل “عدم إغفال أحد” في 

صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أكثر 

إلحاًحا من أي وقت مضى. ركزت التحديات 

المتعلقة بـ “مجتمعنا” عىل

5 التحدي
كيف يمكننا بناء الثقة بين األشخاص 

والمؤسسات؛ 

6 التحدي
كيف يمكننا ضمان عمليات اتخاذ قرار أكثر 

شموالً؛ و

7 التحدي
 كيف يمكننا أن نجعل المجتمعات أكثر مساواة؟

مجتمعنا
جعل مجتمعاتنا واقتصاداتنا أكثر مساواة وعدالة
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المشاركة
اجتذبت التحديات في هذا القسم ُمدخالت 

ُمتخصصة وخبيرة، وحظيت بانتشار هائل من 

التقارير ذات الصلة. كما تلقت هذه التحديات 

نسبة عالية من المقترحات الُمقدمة من شبكات 

كبيرة مثل االتحاد الدولي لنقابات العمال واالتحاد 

البرلماني الدولي. كانت مشاركة المجموعات 

الُممثلة تمثيالً ناقًصا بدورها مرتفعة أيًضا.

مجتمعنا : 
المشاركة

عدد 
المقترحات

 عدد 
المشاركات

547208 التحدي

635107 التحدي

752468 التحدي

المواضيع الرئيسية
كان مفهوم العقد االجتماعي بارًزا في هذا القسم، 

حيث أشار المشاركون إىل حقوق اإلنسان في 

مقترحاتهم، وكذلك إىل أهداف التنمية المستدامة. 

ُذِكرَ الوصول إىل الرعاية الصحية - التي تصدرت 

 UN75 قائمة األولويات التي خلقتها محادثة

العالمية – في عدد مرات قليل نسبًيا، بينما 

اجتذب التعليم والتوظيف ومكافحة الفساد 

والتكنولوجيا المزيد من المشاركة. وكان الحوار بين 

األجيال موضوًعا آخر مشترًكا، إىل جانب ِذكر 

حقوق كبار السن والشباب. وكما هو الحال في 

جميع األقسام، كانت المشاركة األكثر جدوى في 

صنع القرار هي في صميم العديد من المقترحات.

النقالت التحويلية وعوامل الدعم
كانت الرؤية الجماعية التي عبر عنها المشاركون 

من أجل “مجتمعنا” متمثلة في أنه نظام عالمي 

ذي سمات رئيسية عديدة؛ من بينها 

تقديم تعاٍف صديق للبيئة من جائحة كوفيد-19  	

ُمنصف وشامل؛ 

دعم القيادة النسائية واتخاذ القرار بمشاركة الكل  	

عىل جميع المستويات؛ و

قياس التقدم فيما يتعلق برفاه اإلنسان  	

والكوكب. كما اقترح المشاركون عدًدا من 

اآلليات واإلجراءات لدعم هذه الرؤية.

"لزيادة الثقة بين األفراد 
والحكومة، يجب أن تكون 

عملية اتخاذ القرار أكثر 

انفتاًحا وشموليًة وخضوًعا 

للمساءلة."
منظمة غير حكومية، الهند
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عقد اجتماعي جديد يُصنَع باالشتراك مع 

الجهات المؤثرة وُمتسق مع اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان وأهداف التنمية الُمستدامة 

واتفاقية باريس. ستشمل العناصر الرئيسية 

الحماية االجتماعية الشاملة، والتعليم مدى الحياة، 

واالعتراف بأعمال الرعاية والوظائف الصديقة 

للمناخ )انظر المقترحات الواردة في القسم 

السابق(. يمكن للمنظمات متعددة األطراف توفير 

وظيفة استشارية ومراقبة من خالل اآلليات 

القائمة مثل المنتدى السياسي رفيع المستوى.

وظائف الئقة عبر الحدود، وخاصة للشباب. 

سيشمل ذلك تدابير مثل زيادة التنسيق بين 

العرض والطلب عىل العمالة عىل الصعيد 

العالمي، وتنفيذ االتفاق العالمي للهجرة، وإنشاء 

صندوق لدعم المهارات الرقمية واالستثمار في 

خلق فرص العمل في المناطق الريفية.

تعزيز الساحة المدنية وحمايتها من خالل تدابير 

مثل: رسم خرائط التهديدات ضد الفضاء المدني، 

وأنظمة اإلنذار المبكر، وزيادة الوعي، وتعيين تعيين 

بطل لألمم المتحدة للمجتمع المدني.

معالجة أوجه عدم المساواة بجميع أشكالها، 

ُمتضمنًا ذلك من بين أمور أخرى دعم القيادة 

النسائية؛ وتوسيع فرص الديمقراطية والتشاور 

الرقميين، مع االعتراف بأن الفجوة الرقمية هي 

أزمة؛ وتعزيز مشاركة ِكبار السن في وضع القرار 

من خالل إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول 

إىل مكان العمل والمجتمعات المحلية عبر 

االستفادة من قدراتهم اإلنتاجية. ويمكن لوضع 

اتفاقية بشأن حقوق كبار السن أن تساعد في 

تغيير المواقف في األماكن حول العالم التي يعيش 

فيها الناس لفترات أطول.

"يتسبب عدم الوصول 
للخدمات الرقمية في عدم 

الحصول عىل فرص 

التعليم والعمل."
جامعة سنغافورة 
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أبرزت جائحة كوفيد -19 األهمية الحاسمة للتعاون 

العالمي لمواجهة التحديات المنهجية الُمعقدة، إذ 

كان التعاون العلمي الدولي حاسًما للمساعدة في 

الحد من آثار الجائحة، فضالً عن تطوير اللقاحات 

في زمن قياسي. وثمة حاجة ُملحة إىل التعاون 

العالمي والعمل الجماعي لضمان األولوية العاجلة 

لعملية التحصين. وطلبت المشاورة الرقمية من 

المشاركين تقديم مقترحات تتناول تحديين: 

أممنا المتحدة

تعزيز المؤسسات الدولية والتعاون العالمي

8 التحدي
كيف يمكن أن تكون ترتيبات الحوكمة 

العالمية ذات طابع تشبيكي أكثر و

9 التحدي
كيف يمكن للمؤسسات العالمية، بما في 

ذلك األمم المتحدة، أن تكون أكثر شموالً 

وتمثياًل؟
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المشاركة
تلقى التحدي 9 ثاني أكبر عدد من المقترحات 

والمشاركة من طيف أوسع للمشاركين بحسب 

القطاع، في حين أسفر التحدي 8 عن أقل عدد من 

المقترحات. لكن كانت المدخالت عبر التحديين 

متشابهة إىل حد كبير، حيث تعامل معظم 

المشاركين مع “التشبيك” و”الشمولية” عىل أنهما 

مترادفان، مع النظر لمصطلح “الشمولية” عىل أنه 

المشاركة في وضع القرار وكذلك الشراكات. 

اعتبرت نسبة ضئيلة فقط أن كلمة “تمثيل” تعني 

تمثيالً أكثر إنصاًفا للدول داخل النظام العالمي، مع 

تركيز معظمها عىل تكوين مجلس األمن.

أممنا 
المتحدة : 
المشاركة

عدد 
المقترحات

 عدد 
المشاركات

823133 التحدي

973783 التحدي

المواضيع الرئيسية
وكما هو متوقع، كان الموضوع األقوى الذي ظهر 

في هذا القسم - وفي المشاورات ككل - الحاجة 

إىل مزيد من إدماج المجتمع المدني والتعاون 

معه، حيث كانت ثمة مقترحات عديدة تقترح 

تعيين ُمناصر للمجتمع المدني في األمم المتحدة، 

جذبت بدورها نسبة كبيرة من المشاركة العامة - 

بما في ذلك الدعم من مختلف المناطق 

ومجموعات الجهات المؤثرة والمجتمعات الُممثلة 

تمثيالً ناقًصا. ركزت مقترحات أخرى حول 

المجتمع المدني عىل تعزيز الشراكات مع 

المنظمات غير الحكومية عىل أرض الواقع وزيادة 

انخراط المجتمع المحلي في عمليات السالم 

وبرامج التنمية.

كانت ثمة مقترحات مماثلة، وإن كانت أقل، 

لتعميق المشاركة مع الفئات المستهدفة األخرى، 

ال سيما أعضاء البرلمان - مع عدد من المقترحات 

الداعية إىل جمعية أو شبكة برلمانية. وفيما يتعلق 

بالشباب، أُثيرت مسألة إدراج الشباب في ظل 

العديد من التحديات وكان هناك عدد من 

المقترحات التي تحدد نماذج للتعاون بين الجهات 

المؤثرة المتعددة.

"تحتاج األمم المتحدة إىل 
اعتماد استراتيجية بعيدة 

المدى تجمع المجتمع 

المدني مًعا وتربط 

أصواته المتنوعة بقنوات 

صنع السياسات."
منظمة غير حكومية، جنوب أفريقيا
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النقالت التحويلية وعوامل الدعم
تتمثل الرؤية الجماعية التي عبر عنها المشاركون 

من أجل “أممنا المتحدة” في نظام عالمي 

يُدرك قيمة المجموعات المتنوعة والحاجة  	

إليها ويجعل المشاركة والتشاور جزًءا من 

تركيبها األساسي و

يُعزز نقاط القوة والقدرات لدى مختلف  	

الجهات الفاعلة، بما في ذلك من خالل 

الشراكات بين الجهات المؤثرة المتعددة 

ونماذج الحوكمة.

 واقترح المشاركون عدًدا من اآلليات واإلجراءات 

لدعم هذه الرؤية:

إطالق أكبر حملة لبناء القدرات في العالم. 

سيؤدي ذلك إىل نقل مهام األمم المتحدة 

ووظائفها بشكل استراتيجي إىل الجهات المؤثرة 

عىل مدار دورة حياة أهداف التنمية المستدامة. إن 

الجهات المؤثرة هي بالفعل عناصر فاعلة رائدة في 

مجاالت مثل الصحة والمناخ. ويصبح تسخير 

الفوائد ُممكنًا، أي التمكين المحلي والملكية، من 

خالل تسريع هذا االتجاه استراتيجًيا وتقاسم 

التكاليف والمخاطر، وزيادة الشرعية والتأثير - مع 

معالجة الثغرات في األحكام والشفافية والمساءلة. 

سيسمح هذا أيًضا لألمم المتحدة بالتركيز عىل 

مجاالت مثل حاالت الطوارئ الُمعقدة والوساطة. 

من شأنه أن يُسهل تخصيص الموارد للقدرات 

التي ستحتاجها، مثل التأهب واالستبصار والتحول 

الرقمي.

ُمناصر رفيع المستوى لألمم المتحدة في 

المجتمع المدني ليكون مركز تنسيق مرئي 

للمجتمع المدني، مع تخصيص - وموارد - 

لالستماع والتشاور. سيطور صاحب الوظيفة 

مبادرات تهدف إىل زيادة مشاركة المجتمع المدني 

وتنويعها، بما في ذلك عىل أرض الواقع؛ وتسخير 

مساهمتها لتحقيق أهداف األمم المتحدة. اقترح 

العديد من مؤيدي هذا االقتراح أن يُعالج الُمناصر 

أيًضا القضايا المتعلقة بحماية الساحة المدنية.

دراسة عالمية للجهات المؤثرة، بما في ذلك 

نماذج الشراكة والحوكمة، لمعرفة المجاالت - 

وأفضل السبل - التي يمكن نشرها جنبًا إىل جنب 

كيانات األمم المتحدة أو بداًل منها لمواجهة 

التحديات الحالية والناشئة والمستقبلية. حُدد 

التأهب للجائحة والمساعدة اإلنسانية 

والتعاون الرقمي واالستبصار كإحدى الفئات 

المرشحة.

"يجب أن تضمن األمم 
المتحدة ولجانها وأجهزتها 

إمكانية الوصول الحقيقي 

إىل المشاركة الشعبية من 

المجتمعات المعنية التي 

يؤثر فيها عملها."
الشباب، النرويج
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عمليات وآليات إلشراك البرلمانات والحكومات 

المحلية والشباب والجمهور األوسع. وشملت: 

جمعية برلمانية أو شبكة برلمانية، ومجلس 

استشاري أو شبكة للشباب،  وتعزيز المجموعات 

الرئيسية لألمم المتحدة ومبادرة المواطنين حيث 

يمكن لألشخاص اقتراح قضايا تناقشها الجمعية 

العامة عىل غرار آليات مماثلة موجودة في 

البرلمانات الوطنية واإلقليمية.

مركز عىل اإلنترنت لمساعدة الجهات المؤثرة عىل 

االنخراط مع األمم المتحدة - ُمتضمنًا التشاور 

والتدريب والوقائع - والعمل بشكل أكثر تعاونًا 

فيما بينهم. يمكن أيًضا استخدام هذه البوابة 

لتسهيل الدراسات االستقصائية والمناقشات 

المنتظمة، فضالً عن مختبرات االبتكار واآلليات 

المماثلة لجمع األفكار وأفضل الممارسات.

"تطوير'MyUN' لوحة معلومات 
عىل اإلنترنت تمكّن 

المستخدمين من الوصول 

بسهولة إىل المعلومات األكثر 

صلة من مختلف مواقع األمم 

المتحدة، وإدارة مشاركتهم في 

المشاورات / االجتماعات، 

ومراقبة البرامج وإبداء الرأي".
رابطة العضوية، المملكة المتحدة
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المضي ُقدماً

تسلط المشاورة الرقمية نحن الشعوب الضوء عىل 

طلب قوي عىل نظام عالمي يراعي األجيال المقبلة 

ويعتنق اإلدماج. واتفق المشاركون من القطاع 

الخاص والجامعات والمنظمات غير الحكومية إىل 

المدن والسلطات المحلية والبرلمانيين عىل أن 

التصدي لتغير المناخ ينبغي أن يكون أولوية 

عالمية. ودعا جميع المساهمين إىل المزيد من 

الطموح من خالل تنشيط تعددية األطراف لتجنب 

االنهيار ووضع المجتمع العالمي عىل طريق فاصل. 

وقدم الخبراء غير المربحين وخبراء القطاع الخاص 

عىل حد سواء طائفة واسعة من التوصيات العملية 

والملموسة بشأن اإلجراءات المتعلقة بالمناخ.

وعىل الرغم من القيود التي فرضتها كوفيد-19 عىل 

مشاورة “نحن الشعوب”، فقد جلبت المشاورة 

صوت المجتمع المدني بطريقة فريدة من نوعها - 

إذ دعت من خالل المنبر الرقمي مختلف األفراد 

والمنظمات في جميع أنحاء العالم إىل العمل معا 

من أجل إضافة وتجميع وصقل المقترحات 

المتعلقة بجدول أعمالنا المشترك. ومن خالل 

عملية مدروسة، تيسرها الطبيعة االفتراضية 

للمشاورات، التمست اللجنة مدخالت متنوعة 

ووصلت إىل المجتمعات المحلية المهمشة، مما 

زاد من مشاركة األفراد والمنظمات الذين ربما لم 

يكن لها صوت في عمليات األمم المتحدة، لكن 

كان لديها الكثير مما يمكنها المساهمة به.

ونظر األمين العام في هذه المقترحات في تقريره، 

إىل جانب المقترحات الناشئة عن مسارات أخرى 

من المشاورات مع الدول األعضاء، وقادة الفكر، 

والشباب، والمجتمع المدني، ومنظومة األمم 

المتحدة، وقدم اقتراحات للمضي بها قدماً. ومن 

خالل الجمع بين جميع المجتمعات يمكننا أن 

نعجل حقا بتعاون عالمي أكثر شرعية وصعوبة. 
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المؤلفالمقترح

1 التحدي

"Selva moderna, pueblos heroicos" Futuro por la paz.Tamara Soledad Cuello

21 век должен стать веком новой альтернативной индустриализации.Владимир Букреев
A Women's Forum to reimagine our society and global priorities.Andra Keay

Approaches to support UN reformUnited Nations Association - UK

Build new mechanisms to foster global resilienceUN 75

Build on people's assetsJoe Asunka

Building resilience and fostering swift adaptation to change.Ellen Ndimba

Call on the UN General Assembly to develop a Declaration on the Rights of Future 
Generations

Aly Ware

Civic Engagement Opportunities for Young Children at Home, in the Community, and in 
Early Childhood Education and Care Spaces

Jessica Essary

Comment trouver les voies et moyens pour organiser une résilience agricole après covid 19Godefroy Kambale

Commitment to shift toward a true value based economy.Cory Buott

Convene a Global Institutions Leaders Conference on Global Health SecurityBanou Arjomand

Crear consejos con asesores especializados que aporten datos técnicos a los tomadores 
de decisiones.

Guillermo Tellechea

Create multimedia )gamified mobile app, downloadable posters, paper tools( decision 
making education that includes futures

Marian Cook

Creating a future based on equal and social rightsWillian Habermann

Create a Body for UN-wide and national review of UN framework complianceBeth Blissman

Creating Accessible platforms where ideas can be shared.Sandrine Yaah

Debt relief for immediate pandemic response and maintaining progress toward the 
Sustainable Development Goals

Banou Arjomand

Decentralised Approach of Tackling The IssueChandradeep Kumar

Decide to prevent dementia; ensure a long and healthy lifeDominika Wilczok

Decision made by remembering the PastVIJAI C

Decision making practices guided by Cognitive NeuroscienceErin Kendall Braun

Decision Making that consider under-served Communities Aspirations as well as future 
generations needs.

Serge Claude Eboa Edoube

Decision-making Powered by Triple Bottom Line FrameworksJorden Woods

Decisiones deben confrontar directamente las causas reales de las injusticiasAnonymous

Decisions based on the Past to be stressed for the Future, Lets save Water.VIJAI C

Deploying emerging technologies to enhance digital identity in order to reshape our 
society and economy in the digital era.

Ingrid Vasiliu-Feltes

Despite the hardships decision it has a good impact to the societyEnoch Isa'ac Chama

Develop a Global framework for resource sharing.Deborah Carrott

Develop Youth R&D hubs to research and develop future-centred solutionsToni Massari

Devletler eve kapanıp evden çıkmayın diyorsa ne olur?Harun Altan

Diverse, inclusive and visionary leadership and governance modelsCarron Basu Ray

Educate children from tender age: importance of the treesRobert Pierre Louis

Encourage dialogue and debate about what humanity aspires to.Mike de Sousa

قائمة بجميع المقترحات*

الملحق األول

* تم االحتفاظ بعناوين المقترحات باللغة األصلية المقدمة.
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Encourage teaching on sustainability in primary schoolsXavier Denoly

Engage the private sectorRicardo Jose Lapak

Engaging policy and decision makers beyond government sectors and stakeholders in 
the co production of knowledge and agendas

Emmanuel Ebai

Enhance the capacity for futures thinking )futures literacy( among decision-makersCornelius Holtorf

Enhanced trust and confidence in the digital economyDavid Bray

Ensuring accessibility and pluralistic environmentAdrian Gao

Establish a strategic foresight center within the UNHomi Kharas

Establish mandated post-UN75 follow-up mechanism to enhance global governanceJeffery Huffines

Expansion of the Education For All Program )EFA( and initiation of the New Age of 
Enlightenment of the 21st century

Vladimir Rogozhin

Extend the productive capacity of older personsYvonne Kanenga Nawila

focaliser la prise de décision sur des visions communes clairement définies, prenant en 
compte les aspects réels des défis.

Alimou Lembo

Future Generations CouncilUnited Nations Association - UK

Global Tie, Regional Cooperation and EducationTao Wang

Good Practice of Governance Will for Participation GovernanceNorman Mapela

Governments around the world must allow younger generations, especially women to 
hold political offices.

Franklin Ojukwu

Graduate Student Global Presentation Marathon for SDGs Policy MakingKazumasa Umemoto

Help children understand and cope with their emotions to be more at ease with their 
entourage

Clotilde HIBON

Highlight Past Successes and Promote them as a model for Constructive Problem-
Solving

Steven Pinker

HIP-13[Phase-1] Adopt a management onboarding procedureFederico Ast

How can nation states make decisions and act collectivelyIan Pearce

How education can help in decision makingAnohar John

How to tackle the future challenges of the 'gig economy'?Prakash Gupta

HRTLND: A paradigm-shift, Type I/RBE, global, boarder-less civilizationMark Bucciarelli

Hyper-ledger Share Value by understanding the relationship of all things to change the 
way we change )progress(

Daniel Monroy

Implement the programs "Philosophy for Children" and "Ethics for Children" in schools 
and kindergartens

Vladimir Rogozhin

Improve scientific informationPavel Jezek

Inclusive Data Collection to provide better information for decision making.Colleen Ambrose

Increasing sustainable ways of mobility in the city promoting exercise and energy 
harvesting.

Antonio Cicchella

Infuse Incentives and Enforcement Mechanisms in Decision Making.Ndubuisi Ani

Insurance-based Global GovernanceGlobal Challenges Foundation

Intergenerational global problem resolutionGlobal Challenges Foundation

Invest in communication infrastructure to make digital technology accessible and 
affordable for remote participation.

Teresa Kotturan

Involve everyone in decisions, leave no one behindFiona Gandiwa Magaya

IPU consultation with parliamentariansPatricia Torsney

Kindcoin: a decentrlized agency based economy helping paying it forward through 
provenance of charitable donations to people.

Emerson Perez

La Participación Ciudadana, es la estrategia para transformar los conflictos ambientales, 
en Alternativas de Desarrollo.

Marcial Reyes

Let us put the Earth/nature at the heart of every global decision-making.marvie m

Life style to reinforce immune systemeBéranger Tossou

Listen to young people, women and science.José Almeida

Measuring culture to account for the future constituents wantPhil Clothier

Mistakes of the past shape our actions for the FutureAshish Chopra
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New country grouping: Youth-30Andrea Ordonez

NOT_FOUNDAude Carmen

Nous voulons tous être heureux !Anonymous

Our proposal interact with 129 Youth Groups in Rural/Urban an Sub Urban Communities 
on Gender Based Violence

Gia Gaspard -Taylor

Patents on new inventions should be abolishedChristiane Boecker

Plant a treeAnonymous

Promote civic education and empower civil societyInna Berezkina

Promote Intergenerational LearningValerie Wood-Gaiger MBE

Promote plateforms for inter-generation exchanges, ecxcellence, humanism/love as core 
values will re-balance future society

TSELA EVINA

Promoting inter- and intragenerational educationLisa Galina

Promover educación ambiental y temas de sostenibilidad como eje transversal en todos 
los niveles.

Yara Fiengo

Promover espacios d diálogo con organizaciones y movimientos sociales en diversidadMonica Novillo

Protect and Restore nature by supporting the 30x30 movement.Johan Herholdt

PROYECTOS PARA TODO INDIVIDUO , CREAR EMPLEO Y CUIDAR LA NATURALEZAErlinda Rangel

Readily Available Technology Can Support UN Innovation and Increase EffectivenessWalter Dorn

Reform of the UN systemsNorbert Tchouaffe

regional consultation forums for regions facing common security challengesInnocent Chiluwa

Regulatory Requirement to be included in decision makingMehtap Ak Sisman

Respeitando as historias dos ancestrais , partindo dos conhecimentos dos mais velhos e 
reconhecendo as diferenças .

Jéferson Pereira

Social politicsAnonymous

Son los, gobernantes, que por temor evitan tomar desiciones que involucren el bienestar 
más alla de sus periodos de gobierno

Renato Jesus Nieto Ramos

Speedy decision making and youth involvement.UNAUganda )UNAU(

Stopping population growth thereby enhancing nature in a holistic mannervaishali kaushal

Suppression des droits de vetoHarouna guindo

Tackle World's #1 crisis: Lack of Focus on Emotional HealthSajid Khan

Tenir compte des leçons tirées de nos échecs et réussites passés et actuelsJulienne Ngo Moussi épouse Matha

The application of a biosphere-centric approach in decision-making at any levelYulia Batsyna

The future is children. Obviously, if we want a better future, the solution is to develop our 
children's capabilities

Sawsan ElAwady

The global south should move beyond accepting uncritically constructs based from 
empirical work from the global north

Emmanuel Ebai

The road to a clear decision making is to invest equally in peace building and involving 
youth communities.

Majd Rergham

Thinking globally act locallyRaj Mahar

Through implementation of polices endorsedEvans Richard

To create a low speed streetsNivedita Kurade

To establish UN Grassroots Networks with key stakeholders to ensure more accessible 
feedback into global governance

UN Association of South Africa UNASA

Towards a Global Citizens’ AssemblyGlobal Challenges Foundation

Towards a sustainable and just economic recovery in a post-COVID worldVioleta Rabi

Travailler de manière plus inclusive et créer un espace d'échanges au niveau de l'ONU 
avec le secteur privé

Laure Irenee Adoukonou

UN Multi-Stakeholder Risk Advisory MechanismGlobal Challenges Foundation

UN reform from 75 years of experience and modern existential risksVladimir Rogozhin

UN researchers to carry out surveys in schoolsColleen Ambrose

Understand the dynamics of todayMuazu Umaru

Une décision correcte, juste et équitable, bien sûr, peut avoir un effet positif à l’avenirOuanani Nawel
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Universal adoption of ESG for SDG.Gamunu Jayasinghe

Use of data to enhance decision making.Burnice Karimi Ireri

We will build the UN as a metaverse and support it in overcoming the corona.Jaehak lee

Why natural law is considered the ideal lawAnonymous

Youth engagementJonasa Radidisa

Youth's opinion should count in all policy decisions made regarding the future.Josephine Onuabuchi Udeigwe

Делать ставку на качественное и доступное обучение и развитие наукиFarkhod Shokirov

Необходимо учитывать мнение малых народов и различных этнических группAnonymous

Обеспечить адресность и прозрачность выполнения программ ООН по социальным 
и экологическим проблемамAnonymous

 شاقنلاو راوحلا ىلع عجشت يتلا صرفلا عضوو ةمادتسملا تايكولسلا لالخ نم ميلعتلا زيزعت
Anonymousيف ةيرشبلا نسحت يتلا عيضاوملا لوح تيوصتلاو

Challenge 2
A call for global governance oversight of artificial intelligence technologies.Cory Buott

More central role for civil society, including Faith-Based OrganizationsTeresa Kotturan

A Global Resilience Council for non-military threats
Paula Torrez on behalf of the Stimson 

Center's Global Governance, Justice & 
Security Program

A supplementary income for all to purchase sustainable goods+servicesLisinka Ulatowska

A Uniting Mission - Create The UN Climate Council.Mike de Sousa

AL QURAN Is CONSTITUTION OF BANGLADESH & WORLD. MAKE FOR PEACEUL 
WORLD.

Md rezaul karim

An all-inclusive appointments and employmentsFranklin Ojukwu

Build a more responsive and empowered global justice frameworkUN Association of South Africa UNASA

Building on the Treaty on the Prohibition of Nuclear WeaponsTogether First

Confidential public consultation to precede military action to scope alternativesToni Massari

Conflict Management and Prevention Go from theory to concrete, by improving 
governance, which must be good and transparent

Mamane Nomaou Chinka

Corrupción institucional en espacios públicos y privadosMarinel Canela

Create a department at the UN level to work in build long-term strategies and confidence-
building measures in cyberspace.

Juan Battaleme

Create several new security councils by the UN General AssemblyVesselin Popovski

Creation of the UN World Center for the Analysis of Existential Risks and the Overall 
Security Strategy

Vladimir Rogozhin

Defending Civic Space in the Post-9/11 Global Counter-terrorism EffortsEmeka Njoku

Drastically reduce drug use by directing the strategy to population ”Demand"Maria Teresa Sotelo

Educate for peacePavel Jezek

Empower Regional Organisations to act more effectively as pro-peace actors in their 
regions

UN Association of South Africa UNASA

Empowering citizens to traverse institutional conflicts impeding human rights protection.Dr. Zena Crenshaw-Logal

Enhance UN Capacity to Support the Responsibility to PreventRichard Ponzio

Ensure the availability of quality funding for local peacebuilding.Ellie Cumberbatch

Ensure transparency on TAX HAVENS countries between state's institutions.Anonymous

Erogazione Reddito Unico UniversaleEdda Giuberti

Expand UN ”Standing“ peacekeeping personnel.Fergus Watt

Federated World GovernmentNorbert D'Costa

Full implementation of the UN Charter to remedy Security Council inactionJennifer McCarthy

Garantizar la transparencia de los gobiernos de los países entre las instituciones 
estatales.

María José Moreno

Gender equality, reform Security Council, strengthen economic mechanisms against 
poverty, intensify prosecution of war crimes

José Almeida
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Honnêteté, responsabilité, transfert équitable du pouvoir dans le mondeProsper Ekotto

Human Rights ViolationsJemal Ahmed

I propose to create a World Cosmodrome in Kazakhstan under the leadership of the UN.Saule Seitimbetova

If it were possible for the UN Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons to be enforced 
up nuclear states.

Lynda Forbes

In every ministerial council in every country in the world, a person from the United Nations 
or the Ministry

Amr Abosamra

Incorporate Unarmed Civilian Protection to protect civiliansAnna Ikeda

Increase international regulation on weapons and Incorporate planned obsolescenceJose Luis Fernandez-Shaw

Institute a ban on Lethal Autonomous Weapons SystemsTogether First

Institutions that respect peoples views and opinions, strong enough to promote peace 
and Security.

Serge Claude Eboa Edoube

International art & science institution.Anonymous

International Law and Human Rights - The way ahead.Dirk Robertson

Invest in peacebuildingUN 75

Investir dans la consolidation à travers les actions des jeunesJospin Amani

la stimulation aux respects des principes démocratiques et de la bonne gouvernanceParfait M. Sagbo

Las Naciones Unidas, sus Estados Miembros y los pueblos del mundo han sido testigo 
de la oportunidad de progreso y paz.

Moises David Rojas Peña

Les institutions scolaires et académiquesDominique Spaute

Mainstream Socio-Economic Issues into Peace & Security DiscourseUN Association of South Africa UNASA

Measures to ensure an effective and efficient UN Security CouncilTogether First

Multilateralism in Sanctions.Ogonnaya Ukachukwu

New, and wider shared political and economic systems.Cynthia Calzolari

NOT_FOUNDMoussa Issoufi

NOT_FOUNDMoises David Rojas Peña

Number-based representation and United People's Organization, guided by 
Neighborocracy

Edwin John

One World, One Nation, One GovernmentAshish Chopra

Our future, our world, our Society and Our UN can be strengthened and Optimized in 
Effective Operations Worldwide

Titilayo Odukale

Paz que sigue ambulante, economía dominante. Sistema mundial que debe evaluar la 
intervención

Tamara Soledad Cuello

Peace & SDGsDosse Sossouga

Peace and securitySwadeka Ahsun

peace can not happen without social justice an planetary healthChristiane Boecker

Reinvigorating multilateralism, connecting globally.Ofelia Palermo

Reinvigorating multilateralism, connecting globally.Ofelia Palermo

Revision of the Security CouncilTony Gillings

Sanctions to Built Peace and SecurityVijai C

Shifting military budgets into multilateral climate action, nature/culture conservation and 
human rights protection.

Grissel Meneses

Sociedadea en Conjunto de la PazAlejandro Itza

Stable zero emission transport from free renewable energy worldwideNelson Kay

Strengthen the international relationsChhay Virak

Strengthen the Peacebuilding Commission’s roleTogether First

Strengthening International Justice institutions towards upholding international peace and 
security

Yasmina Gourchane

The implementation of Women Peace and SecurityIgoche Ikwue

The Justice of Peace for the PeopleNatascha Adama

The peace process and the situationAnonymous
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the right of legitimate self defense must be abolishedChristiane Boecker

The veto rights of the five permanent states of the United Nations security council should 
be lifted

Yusuf Yücel

The World Crisis can be solved only if The UN and ICC Exercises their Power.Jemal Ahmed

To change the structure of the security council by creating an assembly with 
representatives elected from the people.

Yusuf Yücel

Tratados, declaraciones donde debe primar siempre la "EQUIDAD", dando lugar a 
generar situaciones estables a largo plazo.

Martin Larzabál

Treaties to regulate unconventional warfareNavam Niles

True reform of the Security CouncilIra Paulo Pozon

UN Peacekeeping Missions should be mandated to curb the illicit trafficking that fuels 
war.

Lise Howard

Une institution plus forte à travers la tribune des citoyens dans les différentes instances 
de l'ONU avec des droits

Zainabou Cisse Kadio

VAW continues to harm women's wellbeing and threaten their empowerment.Cheryl Hayles

We need an effective global peace service )UNEPS(John Cowan

Women, Peace and SecurityElli Mavroudi Christodoulou

World GovernmentRobin Buxton

Необходимо принять Общеевразийский Договор о Дружбе и Сотрудничестве и три Международных 
Кодекса.Владимир Букреев

Challenge 3
"Green/Bio" the Key to Innovation and FutureVijai C

"WHAT IS NOT MEASURED, DOES NOT EXIST": GENERATION OF INDICATORS OF 
PROGRESS BEYOND GDP

Violeta Rabi

Adequacy of power system network to integrate more renewablesHarikrishna K V

AFFORESTATION AND GREEN ECONOMY AS A WAY FORWARD TO AMELIORATION 
TO THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE

Henry Terungwa Karshima

Assess World's Most Influential Companies on SDGs & Paris AgreementRyan Kaminski

Bring in a single Platform accredited UNCCD-UNEP African Civil Society Organizations.Tcharbuahbokengo NFINN

Carbon pricingNivedita Kurade

Child-led action through Inclusive Neighbourhood Children's Parliaments federationsedwin john

Climate Change Mitigation Through Local / Global Food Waste Composting“Maria Santiago Valentin

Climate-friendly jobs with Just TransitionAlain Rodriguez

Community-based approach and behavioral change towards climate protectionPrecious Akampumuza

Create a complete register of existing national and global environmental problemsYulia Batsyna

Create better climate change awareness education programsTemesgen Endalew

Create Extraordinary Environmental Council to accelerate collective action on climate 
change

Yulia Batsyna

Creating insight and alignment, informing and uniting climate change actorsPhil Clothier

Crowd-Sourcing Sustainability for Consumer ProductsGlobal Challenges Foundation

Decentralized / Centralized Hybrid Solutions Will Accelerate Climate Change ActionJorden Woods

Decentralized Distributed Sustainable Energy in the Global SouthSaptak Ghosh

Delivering Zero Deforestation in the Amazon Basin by 2030Julia Sekula

Demand all polluting corporations to commit to reducing emissions and to be held 
accountable for damages

Cecilia Torres

Desarrollar una Red Integral Modular Mundial de Asentamientos Rurales Autosuficientes.Claudio Schwartz

Encourage bottom-up political mobilisation across the worldNavam Niles

Environmental/ climate change policy framework and implementation strategies:Stephen Jojo Sackey

Equitable taxation to develop green economies in the global SouthUN Association of South Africa UNASA

Establish a global minimum carbon priceNavam Niles

Feminist Action for Climate JusticeSoon-Young Yoon
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Focus attention on global value chains for quick winsNavam Niles

Focus on "Easy to Abate" sectors nowVincent Petit

Formalise partnerships between sub-national actorsNavam Niles

Global carbon taxmark dick

Global Collective Action to Combat Climate ChangeTitus Munyao

Green peoples' and Energy Cooperative MovementsAman Tibo

How can ecocide be made a crime at the ICC?Caroline Pathy

Increase plant based nutrition to stop climate change and improve world's health.Sebastián Imery

Increase taxes on fossil fuels and reinvest additional revenues into development of 
climate friendly solutions

Xavier Denoly

Influential voices from religion, academia, art and culture, student leadership to join, 
support, drive the campaign.

Ashok Pandey

Investment in widespread advertisingYannis Reissis

La Naturaleza reclama su espacio. Administración, actualización. Tiempo medido, 
problema ilimitado.

Tamara Soledad Cuello

Live Natural LifeJaswinder Kaur

Local peacebuilders can develop community capacity for preventative actionEllie Cumberbatch

Managing food wastage and disposalUNAUganda )UNAU(

marginalise la référence spatiale autre que planétaire pour survaloriser la dimension 
temporelle vers le futur

Djae Abdou Houliame

Moldovan/International Network of Rural Volunteering Centers for WaterBotnaru Petru

Partner with Mayors Committed to Address Climate MigrationMayors Migration Council

People Power' innovation co-creation for collective actionJosephine Head

Population ControlSuryakanta Acharya

Programs for students of all the levels to take initiatives that mobilise grassrootsJosé Almeida

Prohibition the use of non-biodegradable raw materials in the production of packages for 
foods and beverages globally.

Josephine Onuabuchi Udeigwe

Put a monetary value on natureYannis Reissis

Put Animal Abuse on the UN's AgendaDali ten Hove

Reduce freeriding with binding targets and border adjustment carbon taxesNavam Niles

Reducing carbon dioxide emissions in human activity )The Anthropocene( through the use 
of Renewable Energies Settings.

Serge Claude Eboa Edoube

Repurpose fossil fuel subsidiesUN 75

Sanciones incluidas en los acuerdos internacionales en pro al ambienteCristina Medrano

Save trees 🌳 save our childrenNazia Shaikh

Set a global focus and countdown on 2030Vincent Petit

Set Carbon Emission Targets for each sector of the economy and geographical areaJohn Cowan

Switching to individual / collective electric mobility to tackle global emissionsDanielle Di Martino

Take actions! Enforce change!Vincent Pedemonte

Technology interventions to address Air PollutionMerlin Francis

Teeth for Climate CommitmentsJohn Cowan

Terminar con la tala indiscriminada de árboles en el planeta.Leonardo Javier Nievas

The proposal is about rapid climate change affecting the world communityMoses Ogweng

The role of new economies, often overlookedVincent Petit

The Security Council should incorporate climate threats into security assessmentsTogether First

The world will end if we don't stop killing beesYusuf Yücel

UN Climate Awards Scheme for individuals, cities, regions, and nations.Mike de Sousa

une série des formation des leaders communautaire sur le changement climatique et 
l'agro-écologique et séances de plaidoyer

Leon Cizungu

Use data science application based initiative in healthcareAnnapoorna Ravichander
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Use renewable and green energies as the economic development pillarsKassoum Tuo

Challenge 4
"HOSPITALITY" make this word PublicVijai C

A unifying vision of a better future in a framework of common values and focused on 
securing key global public goods

Georgios Kostakos

An ecosystem approach replaces segmented public policies and reduced academic 
formats.

André Francisco Pilon

Apply the legal model of condominiums to the global levelGlobal Challenges Foundation

COVID-19 Vaccines equitable distribution & storage of expired vaccinesAshish Shrivstava

Create a panel for definitionReinhold Waber

Create an international list of whistleblowers and support themJohan Herholdt

Creating green buildingsBerrezag Loubna

Define global public goods by the level of effort used to create themNavam Niles

Definition planetary boundaries = global commons Administration planetary 
boundaries+global commons = planetary stewardship

José Almeida

empowering citizenshipAnonymous

Global Environment AgencyArthur Dahl

Global public goods are goods used by everyone for human survival. They should be 
managed in long term basis for Future.

Serge Claude Eboa Edoube

Holding states accountable for violations of planetary boundariesTogether First

Index for Healthy OceansGlobal Challenges Foundation

Informal dialogues to be maintained at the end of each SG’s termUnited Nations Association - UK

Launch a UN Global Public Goods IndexNavam Niles

Lifesaving healthcare resources and skills should be treated as a public goodUN Association of South Africa UNASA

Make Internet access a human rightUN 75

Manage Public Goods through Functional Specialization among UN MembersAnonymous

Manage weakest-link public with targeted assistanceNavam Niles

Negotiate legally binding instruments for global public goods
Paula Torrez on behalf of the Stimson 

Center's Global Governance, Justice & 
Security Program

recopilar una ayuda de fondos para la alludas de personas de bajo recursos y sin ningun 
trabajo seguro

Anonymous

Renew negotiations for a Global Pact for the Environment.Fergus Watt

Resources to life maintenance & avoid tipping points of the Planetary Boundaries should 
be administered by Peoples Assembly

José Almeida

Respect, Security, Safety, Peace, Freedom, Rule of Law )... of constitution(.Tobias Roosen

Shared Digital Literacy ResourcesPW Singer

Supporting indigenous people to overcome from the issues included a Covid-19' s 
impact on their living conditions is crucial.

Severin Sindizera

Tear down the digital gender divideSoon-Young Yoon

The Internet as a Public Good Needs Better Digital Cooperation
Charles Stimson Center Global 

Governance, Justice & Security Program

Создать глобальную ассоциацию НПО известных личностейEldar Malik-Abbas

Challenge 5
"TRUST" is always build from "TRUSTEES"Vijai C

A Body for UN-wide and national review of UN framework complianceTeresa Kotturan

A global program similar to EU Erasmus, blockchain for transparency and working 
together.

José Almeida

A New Social Contract that delivers green, equitable and inclusive recovery and resilience 
in line with the SDGs

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Active Global Civic ResponsibilityGlobal Challenges Foundation
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Bring in sociocracy to ensure transparency and non-divisive collective-decision-makingEdwin John

Bringing the Bottoms Up Approach with the Top Down ApproachMaria Santiago Valentin

Build a Global Culture of Transparency & EmpowermentUN Association of South Africa UNASA

Build Trust by reforming the UN Security Council to reflect democracy and community-
focused understanding of ”security“

Beth Blissman

Building communal relationshipsUNAUganda )UNAU(

By promoting mutual understanding through dialogues, Experience Exchanges, 
cooperation Settings, helping each other.

Serge Claude Eboa Edoube

Citizen Engagement on decision makingUNAUganda )UNAU(

Clima, multilateralismo y seguridad.Tamara Soledad Cuello

Combattre la corruption par tous les moyensKiswendsida Macaire ZONGO

Creating a platform of trust and confidenceShaima Aly

Creation of a global open intelligent network "Our Earth"Vladimir Rogozhin

Design more open governmentUN 75

Disarm and De-Politicize Historic Roots of Psychological and Religious Warfare )SDG 49(Colleen Mac Dougall

Empowering individual responsibilityGlobal Challenges Foundation

Enhance transparency and foster accountability in institutionsMohosho Pofane

Establish a Civil Society Champion at the UNBanou Arjomand

Establish an International Anti-Corruption Court )IACC(
Charles Stimson Center Global 

Governance, Justice & Security Program

Establish the UN Foundation of Culture and ArtMike de Sousa

Global campaign to address hesitancies with the ICJ and ICC
Paula Torrez on behalf of the Stimson 

Center's Global Governance, Justice & 
Security Program

Implementar mecanismos para la migración libre y seguraSilvia Kramsky

Include YouthNoémie Plumier

Increased Trust Through Transparency, Uniform Accountability and Diverse LeadershipRadhika Iyengar

Institutionalization of Community Driven Development ApproachAnonymous

Make UN Peacekeepers more answerable to conflict affected communitiesTogether First

Mutuality of Relationship Between Government and Citizen for Collective AdvantageJohnson Oluata

Promoting civic space at the UN and beyondRenata Giannini

Proposing an institutionalised Multi-Level United Nations' Civil Society ForumDele Kogbe

Real Institutional Transformation establishing high ethical standards in their internal and 
external practices

Cecilia Torres

socio-cultural community centres for a more trustworthy relationship between people and 
institutions

Lorenzo Donatelli

Strengthen institutional commitments to "One UN."Fergus Watt

Strengthening communication strategies.UNAUganda )UNAU(

Trust requires information and accountabilityNavam Niles

Using cultural accountability to build trust between people and institutionsPhil Clothier

We need to learn more about people's cultural meanings and values as they determine 
trust in society.

Cornelius Holtorf

Work with International People's Tribunals to Further the Goals of the United NationsAldo Zammit Borda

Обеспечить участие общественных и международных организаций в мониторинге работы учрежденийAnonymous

Сблизить НПО (неправительственные организации) известных личностейEldar Malik-Abbas

Challenge 6
A major civil society and other stakeholders' forum should be formalized and could occur 

every 2-3 years in the GA Hall
Paula Torrez

A right to the InternetFred Carver

A UN Parliamentary Network Would Elevate Global Participation
Charles Stimson Center Global 

Governance, Justice & Security Program
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Centralize the essential role of civil society, includingFaith-based Organizations )FBOs(Beth Blissman

digital pr votingMark Dick

Diversity , engagement and building a strong cultural background.Ellen Ndimba

EL PUEBLO POR ESTADO DEBE AUIDITAR EL PRESUPUESTO EL PLAN DE LA NACION 
DE LAS ALCALDIAS Y GOBERNACIONES

Erlinda Rangel

Elimination of CDAW Reservations will Promote Women's Equality and RightsCharles Prasifka

Enable Sustainable Partnerships with Grassroots CSOs around the worldUN Association of South Africa UNASA

Enhancing Youth Participation in Electoral Processes in UgandaGesa Mike Munabi

Expand feminist movements & boost female leadershipSoon-Young Yoon

Facilitate Direct Municipal Access to Funding and FinancingMayors Migration Council

Financially Solvent Utilities for Improved Energy AccessRishu Garg

Full representation, transparency and shared accountabilityAnonymous

Generalising what we are doing here. Valorising personal development.José Almeida

I think that governments need to encourage dialogues opportunities in their countriesKassimou Issotina

Implement the UN Declaration on the rights of peasantsChristophe Golay

In an institutional contextAnonymous

Inclusive Decision-making Processes Powered by Direct DemocracyRadhika Iyengar

Integrating contributions of civil society to decision-makingJim Claffey

Invest in gender empowermentUN 75

Les consultations en ligne sur les décisions qui engagent l'humanité. Favoriser cette 
consultation

Laure Irenee Adoukonou

Let "SUSTAINABILITY" enter the Schools and CollegesVijai C

PEACE-PEACE. STOP WAR. OUR Rights.Md Rezaul Karim

Promote bodily autonomy & sexual and reproductive health and rightsSoon-Young Yoon

Promoting Activism Against Gender Based Violence and and enhancing InclusivenessAman Tibo

Support social dialogueAlain Rodriguez on behalf of ITUC

The future is one of Inclusivity, mutual respect and dialogueJim Claffey

The World Can Create A Youth Forum Where Changemakers Will Discuss New Proposals 
For Creating New Laws Which Will Bring Changes

Ishan Ganguly

Upholding the principle of 'Nothing about us Without Us'UN Association of South Africa UNASA

Challenge 7
"Power"-Let it be equal for everyone, Let their "voice" be HeardVijai C

#COVID19 vaccine deployment & vaccination planning by #VaccinEquity as Advocate to 
vaccinate- #A2V this spring

Ashish Shrivstava

A Value Chain-based Solution: Addressing Recovery Challenges in the Global Apparel 
Value Chain

Khondaker Golam Moazzem

Adopt a UN convention on the rights of older personsNena Georgantzi

Algorithmic Decision-Making focused on correcting historic biases.Caitlin Kraft-Buchman

Aligning municipal financing with sustainable development through Green BondsAnnapoorna Ravichander

Bring the Generation Equality Forum to citiesNudhara Yusuf

Business-from-below through small-sized neighbourhoods and their multi-tier 
federations.

edwin john

Create an Economic Security CouncilUnited Nations Association - UK

Creating an Equitable and Fairer Society Through Decentralized NetworksRadhika Iyengar

Creation of a representative and flexible Artificial Intelligence )AI( council governing AI 
standards globally.

Tracy Mamoun

Decent jobs )for youth( without bordersKasim Ggombe Munyegera

Doing collective activities in communityUNAUganda )UNAU(

Educate, aware and capacitate citizens on the exponential rise of Human Trafficking in 
the midst of the pandemic.

Anonymous

Educational policies based on critical thinking and human emotional developmentVictor Fernandez Abadia
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Embracing Virtual Education ProgramsPaul Nyagah

Empowerment of women with digital and management toolsDênia Falcão de Bittencourt

Ensure that Gender-based violence and Violence against women are included in all UN 
events about gender equality

Soon-Young Yoon

Ensure universal access to social protectionAlain Rodriguez on behalf of ITUC

Establish a global fund for social protectionAlain Rodriguez on behalf of ITUC

Establish an international body on taxationDaniel Perell

Freedom of association, collective bargaining and social dialogue favour redistribution 
policies and shared wealth

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Giving the very chance to under-served people: to go to School, have access to basic 
goods: food, Health - decent Life .

Dr Serge Claude Eboa Edoube

Global universal. Basic incomeMark Dick

Guarantee access to essential health servicesUN 75

Guaranteed Balance of TradeGlobal Challenges Foundation

Immediate transfer of income and technology to all people.Policarpo Ribeiro

Invest in vulnerable communities and reduce income inequalityYannis Reissis

Investing in the futureSandrine Yaah

leave no one offline!Jim Claffey

Lifelong learningVincent Petit

Mobilising unwanted digital devices to children who are in need.Sokvisal Sin

Policies to Reduce the Load of Emotional Labour on WomenNoopur Pandit

Prioritize investments in Primary Health Care for resilient health systemsGeoffrey Kebaki

Providing opportunity to every individual to participate in every sector with equitable 
distribution of resources.

Keshav Neupane

Quest for equality and a call for the global endorsement of the Istanbul ConventionFatma Aytac

Recognise personal development as a value.José Almeida

Recognizing the Digital Divide As a CrisisNoopur Pandit

Seed-funding program aimed at institutionalizing multi-stakeholder partnerships in 
education governments and non-state actors

Iván Matovich

Shifting from Nationalism to Global Collective: Changing a Single ThoughtCory Buott

Social inclusion,gender mainstreaming and capacity building.Ellen Ndimba

Strive for human centred development procesess, that are inclusiveFiona Gandiwa Magaya

Tackling Systemic and Historic InjusticesUN Association of South Africa UNASA

The common Mantra ”Equity and Excellence for all is Equivalent to Success and 
Sustainability for Society" 3E=3S.

Ashok Pandey

The moment we start treating all nations equal.Thembi Sesing

the rich have to payChristiane Boecker

To make education more accessible and to be trained in a short time.Ebrar Gürbüz

To Make Societies More Inclusive Around The WorldIshan Ganguly

Veto power disproportionally favors a few countries over the many; consensus is betterJim Claffey

Work towards greater inclusiveness and equalityElli Mavroudi Christodoulou

World Micro Stock ExchangeAnonymous

Challenge 8
"Share the Food" and "Share the Power"Vijai C

A Club-Based Model of Global GovernanceGlobal Challenges Foundation

A global capacity-building driveUnited Nations Association - UK

A Global Governance Reform Agenda | A UN Led Road Map for the International 
Community

Stirling Dean

A strengthened UN role in democracy promotionFergus Watt

A truly global partnership – helping the UN to do itself out of a jobGlobal Challenges Foundation

Blockchain-based Federated Systems Enable Globally Networked Digital GovernanceJorden Woods
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By inviting all Stakeholders to take part in the Governance Decision Making Process 
through a dedicated platform.

Dr Serge Claude Eboa Edoube

Consult to Create a 2nd Charter - The United Peoples - to be Fully Integrated with the 1st 
Charter - The United Nations

Dorothea Christiana

Create the most powerful in the world of the media system of the United NationsVladimir Rogozhin

Creation of the UN online system " UN Global Trust Rating»Vladimir Rogozhin

Developing cross - sectoral programmes and initiatives that draw inputs from all the 
relevant sectors and Coordinating

Emmanuel Ebai

Economic, Social and Cultural Rights and the SDGsChristophe Golay

Enhancing the multilateral utility of regions in a pluralist multi-order global orderFaith Mabera

Formalized and Structured Multi-Stakeholder EngagementsUN Association of South Africa UNASA

Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st CenturyGlobal Challenges Foundation

Increase webinars and other communication habits of the pandemic. Extend Erasmus like 
programs to study and practices.

José Almeida

International Data Governance to formalize the Gig EconomyNoopur Pandit

More interconnected International Courts and Arbitral TribunalsLucas Diniz

Regular assessment of the governance architecture of the UN systemDaniel Perell

Strengthen systems to build partnershipsUN 75

The United Institutions. A Strategic Investment in the International Architecture. )In 
Development(

Stirling Dean

UN-wide partnership hub, building on existing structures, to identify good practices & 
scale-up successful partnerships

Anonymous

Challenge 9
"We the States" or "We the Peoples"? An agenda for changeAntonio Donini

A Civil Society Champion at the UNEnyseh Teimory

A decade-long series of PLANETARY DANCE UPRISINGS, UN generated, girl/women/
youth led, Celebrating People and Planet

Mark Weinstein

A diverse and inclusive Global Citizens Council/AssemblyCarron Basu Ray

AI-supported global governance through bottom-up deliberationGlobal Challenges Foundation

Appoint a civil society champion.United Nations Association - UK

Assemblée Parlementaire Mondiale Jeunes pour les Nations UniesFrançois Mbesse Awomo

Break barriers that exist today, build relationshipEmmanuel Ebai

Build an Inclusive Multilateralism that Recognizes Local Governments as Key Agents of 
Change

Mayors Migration Council

By revoking VETO for Humanity casesAmb. Dr. Haissam Bou-Said

Complement the UN intergovernmental organs with a set of consultative assemblies that 
group key non-state actors

Georgios Kostakos

Comprehensive Global Governance ReformArthur Dahl

Conversion of the GA into the General All-Parliamentary AssemblyVladimir Rogozhin

Cosmopolitan Deliberative e-DemocracyGlobal Challenges Foundation

Create a UN World Citizens' InitiativeAndreas Bummel

Create a UN youth council to engage with young peopleTogether First

Create a United Nations Parliamentary AssemblyAndreas Bummel

Create inclusion markers for all UN decision-making processesKen Bluestone

Creating a new partnership frameworkUnited Nations Association -UK

Develop an online dashboard that serves as a simple interface with the UNUnited Nations Association - UK

Development of the UN Volunteers movementVladimir Rogozhin

Do the UN-Institutions have enough power to.... it looks like: nice we talked about. But 
there are no consequences.

Tobias Roosen

Establish a permanent consultation body composed of non-state actors approved by 
states

Navam Niles

Establish an UN Advisory Youth CouncilBanou Arjomand

Financial and judicial support among countries.UNAUganda )UNAU(
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Gestión y Recursos. Contribuir a Nuevos Pensares.Tamara Soledad Cuello

Greater inclusion of multiple stakeholders at the UNUN 75

Harnessing civic participation for global governanceGlobal Challenges Foundation

Inclusive education ColombiaKatia Alexandra Valoyes Ruiz

Institute merit-based appointments across the UN systemTogether First

It is necessary to have a two-track multilateralism: state-centered and We The People 
centered,

Ricardo Lagorio

Let "UN Innovation Network" enter Schools and CollegesVijai C

Los Pueblos Indígenas deben tener representación en NN.UU. como pueblos, es decir, 
como naciones, frente a los Estados.

Carlos Mendoza

Making sure all United Nations Member States are represented and involved within the 
Organization's activities.

Dr Serge Claude Eboa Edoube

Metaphysical, Ontological, and Existential Statuses of the Veto RightVladimir Rogozhin

NEW ORGANIZATIONAnonymous

Nous devons comprendre que nous ne sommes pas en concurrence les uns les autresCédric Ananga

Opening up to the Peoples both with the constitution of an Assembly and direct 
questioning.

José Almeida

Partnerships framework for the SDGs and Paris AgreementGlobal Challenges Foundation

People-centred diplomatic solution of building on the UN75 global conversationJessica GiulietTa Rainer

Philosophical basics of UN ReformVladimir Rogozhin

Place UN Resident Coordinators in every countryDaniel Perell

Politicians and reformers should remember the philosophical testament of UN Secretary-
General Dag Hammarskjold

Vladimir Rogozhin

Principles of UN Peacekeeping and Mandate: Changing Trends and Realities?Shashi Asthana

Put child rights at the center of all UN actions through a UN-wide child rights strategyIlaria Paolazzi

Radical reform of the UN financing system for the XXst centuryVladimir Rogozhin

Reform in Permanent Members of the United Nations Security CouncilCheng Keat Oo

Reform UNSC to reflect democracy and community-focused understanding of "security"Teresa Kotturan

Scale technology capacity, affordability and access to expand remote UN participationBeth Blissman

Secure more reliable funding for the United NationsJeffery Huffines

Strengthen inclusion and representation of social partners in global governance 
institutions, including the UN

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

The inclusion in the UNESCO Rules of Procedure of a mandatory requirement for 
consensus on important resolutions

Vladimir Rogozhin

The UN should incubate social entrepreneurshipGlobal Challenges Foundation

The UN should work with sincerity and then determination in all its action to strengthen its 
planning execution system

Mohamed Saliou Bangoura

The votes and obligation should be equalManan Doshi

To eradicate corruption from the whole corrupt practices system related water and 
sanitation and domestic energy.

Hitesh BHATT

To negotiate with countries a possible UN parliament or partial parliamentAntonio Roque

To overcome the cynicism among the youth about the relevance of the UN agencies.Ashok Pandey

Transformation of the post of "UN Secretary-General" to "UN Coordinator-General"Vladimir Rogozhin

UN Reform Roadmap: Strengthening the Security Council, taking into account the past 
path and current threats

Vladimir Rogozhin

UNSC is not representative of developing world and global needs. Needs expansion to 
include G4 as permanent members.

Shashi Asthana

Using coherent values metrics to ensure inclusive UN representationPhil Clothier

WE THE PEOPLE CAN FORCE THE WORLD TO ACHIEVE A LASTING PEACE by forcing 
the nations of the world to reform the UN

Timo Yla

Weighted voting without Veto powers in the UN.John Cowan
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يعتبر معهد إجارابيه مركزا مستقال للفكر واألبداع والذي يركز عىل الشعب والمناخ واألمن 

الرقمي وتأثيرها عىل الديموقراطية. يهدف المعهد اىل اقتراح حلول وشراكات من أجل 

التحديات العالمية من خالل البحث والتقنيات الحديثة واالتصاالت وتأثيرها علي صنع 

السياسات العامة. يعمل المعهد مع الحكومات، القطاع الخاص والمجتمع المدني لتصميم 
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