س  75عم مً على ونشم ممم
انضم م ىلمإ ا وا امب اس ة مر م م
األ م املتحدة ( :)UN75وليكم كيف تفعل ن ذلك!
هذا العممل عمل م امإ م املستق ل ستق لا م حمن ال قت ل تح ّدث مجيعمً يف
كل كمن عن املستق ل الذي نص وليه

تُطلق األمم املتحدة ،احتفاالً يف عام  2020ابلذكرى السنوية اخلامسة والسبعني إلنشائها ،حواراً
مجاهريايً س ي ي ي ييهُش ي ي ي ييار له وار  .UN75ويُتوقع أن يكون هذا احلوار ،الذي يُطلق األمني العام لألمم املتحدة
أنطونهو غوترييش ،أكرب حوار يف العامل وأبعده مدى على اإلطالق حول رساء املستقبل الذي نصبو له .
ففي عامل يشهد تغريات هائلة وحتدايت معقدة ،بدايةً من أزمة املناخ والتحوالت الدميغرافهة ىل مسار
التكنولوجها اجملهول مآلُ  ،حنتاج أكثر من أي وقت مض ي ييى ىل العايل س ي ييوايً .و وار  ،UN75س ي ييتُشي ي ي ع األمم
املتحدة الناس على عايال فكرهم جمتايعني لتحديد كهف ميكن لتعزيز التعاون الدويل أن يُس يياعد يف جعل العامل
أفضل حاالً لول عام  ،2045أي لول الذكرى السنوية املائة إلنشاء األمم املتحدة.
ويف هذه اآلونة املفصلهة يف اتريخ األمم املتحدة ،يطر ُح حوار  UN75ثالثة أسئلة كربى ،وهي:

ألي كان أن يُش ييارا يف احلوار .س ييهعايل حوار  UN75على اس ييتقطارب أكرب عدن مكن من الناس،
ّ
سواء على شبكة اإلنرتنت أو خارجها ،لهُشاركوا يف حوارات رمسهة أو غري رمسهة ،واألمثل أن يكونوا من مجهع
عرب هنالء جمتايعني عن هما م و اوفهم،
الدول األعض ي ي ي ي يياء يف األمم املتحدة البال عدنها  193نولة .وس ي ي ي ي ييهُ ّ
وسهنظرون يف املخاطر والفرص ،الراهن واملقبل منها ،وسهُحاولون جيان سبل للتعاون العاملي.
ُ
وعن طريق اس ي ي ييتطالعات الرأي وحتلهالت وس ي ي ييائ اإلعالم الز س ي ي ييتُن ز على ز ي ي ييعهد العامل وازاة
عايم
احلوار ،س ييتُتاح بهاإت حص ييائهة .ووجهة .وس ييتُعرا اآلراء واألفكار بعد ىايهعها على قانة العامل ،وس ييتُ ّ
على نطاق واسع.

وابلنسييبة لألمم املتحدة ،سييتكون سيينةُ حوار  UN75سيينةً لصنصييات واالتّعاس .وسييهكون ملنظايات
األمم املتحدة وأفرقتها القطرية واجلهات املعنهة الرئهسهة أنوار حمورية يف القهام بثالثة أعايال:

جتد ن يف جمإ ع األد ات هذه عل مت عن كيفي بد امب اس
”معاً ،ميكننا أن نعرف من الناس يف مجهع أحناء العامل كهف ميكننا أن ُحنسّي ي ي ي ين كهف
نتصدّى للتحدايت الز يواجهها العامل يف عصرإ“.
األمني العام لألمم املتحدة أنطونهو غوترييش

تذ ّك ا هذه الت اسيخ :اجلد ل الز ين مب اس UN75
 24تشرين األول/أكتوبر  - ٢٠١٩التعريف وار

UN75

 2كانون الثاين/يناير  - ٢٠٢٠اإلطالق الرمسي للحوار
 ٢٦حزيران/يونه  - ٢٠٢٠يوم مهثاق األمم املتحدة
 21أيلول/سبتايرب  - ٢٠٢٠افتتاح اجلايعهة العامة لألمم املتحدة لعام 2020
 ٢٤تشرين األول/أكتوبر  - ٢٠٢٠يوم األمم املتحدة
 ٣١كانون األول/نيسايرب  - 2020النهاية الرمسهة للحوار

اخلط ة ١

اجلايع بني الناس
اجلإع بني جمإ عمت خمتلف  ،ال ريإم اجملإ عمت اليت ي ادس اإلنصمت وليهم ،ن أجل سرم
عممل ح اس عمملي جديد
ُميكن جلايهع املكاتب القطرية التابعة لألمم املتحدة البدء بدايةً من أواخر عام  ٢٠١٩يف التأهب
حلوار  .UN75فال يسي ي ي ُيعنا تضي ي ييههع الوقت ،ألننا نريد أن يُشي ي ييارا أكرب عدن مكن من الناس يف رسي ي ييم همالنا
ورؤيتنا ملا ينبغي أن يكون عله املستقبل.

ملن ناعطي الكلإ ؟

ألي كان أن يُشارا يف حوار  .UN75وفهايا يلي بعض الفئات العامة ملن ُميكنهم املشاركة:
ُميكن ّ

• احلكومات (الوطنهة واحمللهة واإلقلهايهة)

• زانعو القرار على الصعهد السهاسي ،ا يف ولك الربملانهون
• الشبارب ،ا يف ولك شبارب املدارس واجلامعات واحلركات الشبابهة احمللهة والدولهة
• اجملتايع املدين ،ا يف ولك التعاونهات والنقاابت واجلاياعات غري احلكومهة واحلركات الشعبهة
• شركات القطاع اخلاص ،كبريها وزغريها
• املنسسات الوقفهة
• األوساط األكانميهة وجمامع الفكر ،ا يف ولك من خالل املسارات البحثهة املوجونة
• وسائ اإلعالم :سواء الرقايهة أو التقلهدية أو وسائ التوازل االجتاياعي
• منظومة األمم املتحدة (املكاتب واألفران)
• املنظايات اإلقلهايهة
• األفران
• أطراف هامة أخرى
وميكن أن يُشارا يف احلوار من هم لهسوا من منيّدي األمم املتحدة ،وجمايوعات أخرى رّ ا ال يُنصت
لهها نائايا ،مثل ووي اإلعاقة واملهاجرين والالجئني والنازحني واملدافعني عن حقوق اإلنسييان .ومن املهم أيضييا
أن يُسهم يف احلوار الزعاياء الدينهون ،وكذلك املرجعهات التقلهدية حهثايا اقتضى احلال.

كيف ناع ّف ابمب اس؟

يف البداية ،اشر ْح بطريقة موجزة وحتفهزية ما يلي:

• ما املران من احلوار؟

• ما أمههة املشاركة؟
• ما الذي سهتأتّى من ولك؟
• ما الذي ُميكنين القهام ب ؟
لالطالع على املزيد من املعلومات ،يُرجى قراءة األجوبة على قائاية األسئلة املتكررة

بعض ال صمئح إلجنمح امب اسات

• ح ّدن ما هي القنوات الز ستكون األكثر فعالهة يف الوزول ىل املشاركني.
عايم املعلومات على العلن.
• ّ

• ختلّص من الصعوابت الز حتول نون املشاركة أو نبّر ا حلوالً.
• اعتايد تدابري احتهاطهة حلفظ السرية عند احلاجة.
• ي ّس ي ي ْر املشي يياركة وخ ّفف من ”ملل التشي يياور“ ابسي ييتضي ييافة احلوارات يف مناسي ييبات أو منتدايت له
الغرا منها احلوار يف حد وات  -اعايل على أن يكون احلوار مسلّهاً واجتاياعي الطابع!
• ف ّكر يف التشارا يف تنظهم حوارات مع جهات شريكة وطنهة رئهسهة.
• واظب على استخالص الدروس والعايل هبا.

اخلط ة ٢

ومسمع أص ات ال مس

صت وليهم!
فتح ق ات تاتيح لل مس أن يتحدث ا أن يا َ

حوار  UN75سي ييهكون األكرب يف العامل على اإلطالق ،فهو سي ييهُسي ييايع أز ي يوات الناس على شي ييبكة
اإلنرتنيت وخيارجهيا ،يف اجملتايعيات احمللهية وامليدارس وامليدن وجميال اإلنارة والربملياإت ،يف مجهع البليدان ومن
مروا ب من ىاررب وكهف يرون
كل األجهال .وعندما سييهتخهل الناس سييهناريوهات للايسييتقبل من منطلق ما ّ
األمور ،سه دون سبالً للعايل اجلاياعي.

كيف لك أن ت ضم وا امب اس؟
أمامك عدة طرق لتنض ي ي ي ييم ىل احلوار :كأن تُش ي ي ي ييارا يف للة على وس ي ي ي ييائ التواز ي ي ي ييل االجتاياعي
أو ُىهب على اسييتطالع بسييه يسييتغرق نقهقة واحدة ،أو كأن تُشييارا يف جمايوعات للنقا املرّكز الز هي
على نرجة أكرب من الرمسهة.
وفهايا يلي أشهاء ميكنك القهام هبا:
ش الفيدي التع يفي حب اس  UN75على ص الت اصل االجتإمعي اليت تستعإلهم
• ان ا
ان ُشي ير الفهديو التعريفي وار  UN75على منص يية التواز ييل االجتاياعي الز تس ييتعايلها ،واطلُب من
أزدقائك وشركائك والشبكات الز تنتايي لهها أن يشرعوا يف التخطه للايشاركة يف احلوار .ان ُقر
للتعرف على جمايوعة كاملة من األفكار ووسائل التوازل الز ميكن االعتايان علهها.
هنا ّ
• أَجب على ارتطالع ال أي املقتضب بشأن ح اس

UN75

ش ْه
ان ا

انش ْره:
أَجب على استطالع الرأي املقتضب بشأن حوار  UN75و ُ
 - beta.un75.onlineان ُقل هذا الراب يف شكل رسالة نصهة قصرية وا كان ولك متاحاً يف بلدا.
• ن ِّظّم ح اساً غري سمسي
نظّم حواراً غري رمسيُ :ميكنييك فعييل ولييك يف أي مكييان .وقييد يكون من املفهييد تنظهم احلوار على
هييامش اجتاييياعييات أو منقرات مقررة أو نش ي ي ي ي ي ي يياط هخر يغلييب علهي الطييابع االجتاييياعي من قبهييل
مناس ي ي ي ي ييبة ىايع بني فريق أو لقاء لتناول الغداء أو لقاء ز ي ي ي ي ييباحي لش ي ي ي ي ييررب فن ان قهوة .وا كنت
س ي ي ييتعقد لقاء ،ف ّكر يف البق احلي للقاء ،فبثل هبذه الطريقة س ي ي ييهس ي ي ي ّيهل على املش ي ي يياركني من أماكن
متفرقة مشاهد َة اللقاء واالستاياع له والتفاعل مع مباشرة.
• الدسدش على رمئط الت اصل االجتإمعي
الدرنش ي ي ي ي يية على وس ي ي ي ي ييائ التواز ي ي ي ي ييل االجتاياعي :ابدأ حلقة أس ي ي ي ي ييئلة وأجوبة على تويرت أو غوغل
هانغاوت أو فهسي ي ييبوا أو غريهم .فاين السي ي ييهل أن تقع أعني أعدان كبرية من اجلاياهري علهها ومن
املايكن أن تش ي ي عهم على اإلس ي ييهام يف التش ي يياور .والدرنش ي ييات وحلقات األس ي ييئلة واألجوبة مفهدة
أيضا يف املناسبات احلهة.

• امل مقشمت على ش ك اإلنرتنت
منكب على نشيياء منصيية شيياملة على شييبكة
املناقشييات على شييبكة اإلنرتنت :فريق حوار UN75
ّ
اإلنرتنت الستضافة احلوارات وتسههل تسهريها رقايهاً .وقد تتوفر أيضا ألفرقة األمم املتحدة القطرية
واجلهات املعنهة منصات رقايهة أخرى إلجراء املناقشات على شبكة اإلنرتنت.
• جمإ عمت ال قمش امل ّكز ال مسي
جمايوعييات النقييا املرّكز الرمسهيية :ا ييدف من جمايوعييات النقييا هييذه هو القهييام ييا أكثر نقيةً
تصب يف التوزل ىل استنتاجات شاملة .وا اخرتت هذا اخلهار ،يتعني تضايني
وتنظهاياً ُميكن أن ّ
اس ي ي ييتايارة التعلهقات تفاز ي ي ييهل أكثر .وملزيد من اإلرش ي ي ييانات بش ي ي ييأن تنظهم جمايوعات النقا املرّكز
رمسهة ،انظر املرفق .1

صيمغ األرئل الكفيل إباثسة ال قمش
-1

م شكل العممل الذي ن يد أن يص ح اقعمً؟
ما شكل العامل الذي تريد أن يصبح واقعاً بعد  25عاماً من اآلن ،أي عند حلول الذكرى السنوية
املائة إلنش ي ي ي ي يياء األمم املتحدة؟ كهف اتلف العامل الذي ترغب فه عن العامل الذي تعهش فه اآلن؟
ف ما تصبو ألن يكون عله يوم ما من األايم يف العامل الذي تريده بعد  ٢٥عاماً من اآلن.
ز ْ

-2

-3

-

ما معامل املستقبل الذي نريد أن نُرسي مع أبنائنا وأحفانإ ملا فه زاحلهم؟

-

كهف تنثر العلوم والتكنولوجها يف احلهاة الهومهة؟ هل مجهع الناس يُعاملون معاملة عانلة
وعلى قدم املساواة؟ كهف تعايل البلدان مع بعضها البعض؟

م شم ممكل العممل الذي ر م م عي
حمهم امبميل؟

فيه بعد  ٢٥عم م ن اآلن وذا ارم ممتإ ت األ س يف العممل على

-

هل تعتقد أن أبناءا وأحفانا س ي ي ي ي ييه دون أمامهم فرز ي ي ي ي ييا أقل أم أكثر؟ هل س ي ي ي ي ييتكون
أحوا م أفضل أم أسوأ من حهق فرص التعلهم أو العايل مثالً؟

-

هل ترى أنك أنت أو اجلهل القانم سي ي ي ي ي ي ييتكوإن أكثر أو أقل نينامهة من حهق احلركهة
االجتاياعهة واالقتصانية واجلغرافهة؟

-

هل تتوقع أن تعهش يف بهئة طبهعهة نرجةُ سالمتها أكرب أم أقل؟ ما الذي سهكون تلفا
يف البهئة؟

م اجململ ن بني اجملمالت الس م م م م ممت التملي الذي ت
املستق ل الذي تص وليه؟

أن له حثري ك ري يف وح اق تقد

قي

-

يُرجى اختهار جمال واحد أو أكثر من هذه اجملاالت أو ض ي ي ي ي ي ي ييافة جمال هخر أو جماالت
أخرى لهها مث إقشوا مجاعةً ما اخرتقوه.

-

تغري املناخ والقضااي البهئهة (مثل التلو وزوال الغاابت)

-

الفقر وانعدام املساواة

-

التكنولوجهات اجلديدة (مثل وسائ التوازل االجتاياعي ،والذكاء االزطناعي)

-

التحوالت الدميغرافهة (مثل النايو السي ي ي ييكاين ،وشي ي ي ييهخوخة السي ي ي ييكان ،وا رة ،والتوس ي ي ييع
احلضري)

-

التهديدات األمنهة (مثل النزاعات املسي ي ي ي ي ي ييلحة ،وحرورب الفض ي ي ي ي ي ي يياء اإللكرتوين ،واجلرمية،
والعنف)

-

اهنهار الثقة بني احلكومات من جهة ،وبني الشعورب واحلكومات من جهة أخرى؟

-4

م الذي ت يد أن تاش م م م م ممري على األ ني العم لاب م املتحدة ابلرتكيز عليه على رم م م م م م يل األ ل ي
ليتسىن تدبري هذه القضماي؟

-5

كيف ميك م أن نسد ر ايً الفج ة بني م نص أن يك ن عليه العممل م قد يؤ ل وليه وذا مل
جند ط قم أفضل لتدبّ امل حى الذي تسري فيه األ س يف ال قت امبمض ؟

ما هي التدابري الز ينبغي أن نتخذها اآلن لن عل العامل أفضل حاالً من أجل األجهال املقبلة؟
-

ما الذي ميكن أن تفعل كفرن لهتح ّقق العامل الذي نص ي ي ي ي ييبو له ؟ ما الذي تفعل من أجل
أن يصبح العامل أفضل حاالً؟

-

من الذي جيب عله اختاو تدابري لتدبّر املنحى الذي تسي ي ي ي ي ي ييري فه األمور؟ ما الدور الذي
جيب أن تقوم ب احلكومات؟ وقطاع األعايال؟ واجملتايع املدين؟ واألفران؟ وغريهم؟

-

ما الشي ي ي ي ي ي ييكل الذي جيب أن يكون عله العايل والتعاون على كل من الصي ي ي ي ي ي ييعهد احمللي
والوطين والدويل؟ ما الدور الذي ميكن لألمم املتحدة وغريها من املنظايات الدولهة القهام
تتحسن؟
ب تهسرياً لذلك؟ كهف ميكن ا أن ّ

نصمئح ملدي ي امل مقشمت

يقوم مدير النقا بدور ابل األمههة ،س يواء يف النقاشييات غري الرمسهة أو يف جمايوعات النقا املرّكز
الز هي أكثر تنظهاياً .وىدون فهايا يلي مبانئ توجهههة عريضة:
• اشرح بوضوح الغرا من احلوار واملسار الذي سهأخذه
ويسر التعبري عنها
• احرتم تلف وجهات النظر ّ

• قف عند املواقف املتضاربة وموازين القوى املختلة وتناو ا بطريقة بنّاءة
• تكهّف مع االحتهاجات احمللهة
هنج التشاور
• قهّم َ

• احرص على تس هل النقا وتلقي التعلهقات بشكل من األشكال

اسد لالرتعمن هبم يف االرتعداد للح اس
توجد على تطبهق تريلّو رش ي ي ييانات بش ي ي ييأن مقاطع الفهديو واملقاطع الص ي ي ييوتهة الرقايهة (بونكاس ي ي ييت)
وأنوات وسائ التوازل االجتاياعي والوسم الرتوجيي ،واملزيد غري ولك.
طالع املواجهز االسييرتشييانية التالهة ،الز أع ّدها فريق حوار  ،UN75لت ديد معارفك بشييأن القضييااي
األكثر حلاحا:
الصمحل
• التك ل جيمت اجلديدة -
تسخريهم ملم فيه ّ
ا

بوسي ي ي ييع التكنولوجهات أن ىعل عاملنا أكثر نصي ي ي ييافا وأمنا وعدال ،ولكنها حتايل أيضي ي ي ييا خطر امل ّ
هسر االستبدان ،وتُنجج النزاعات ،وتُفاقم انعدام املساواة .ويف حني قد يبدو
رمة خصوزهاتنا ،وتُ ّ
أن التكنولوجهات املس ي ي ييتقبلهة نذير ش ي ي يينم ،فله من احلتايي أن تكون كذلك .فعلى غرار األجهال
يخر التكنولوجهات
الز س ي ي ي ي ي ييبقتنا ،قدورإ  -حكومات وش ي ي ي ي ي ييركات وأفران  -أن خنتار كهف نس ي ي ي ي ي ي ّ
اجلديدة .ملا فه الصاحل أم الطاحل؟
انقر هنا لالطالع.

• عهد جديد ن ال زاع الع ف
لقد تغريت طبهعة النزاعات وأعايال العنف تغرياً جوهرايً منذ أتس ييه األمم املتحدة قبل  ٧٥عاما.
فالنزاعات أزي ي ي ي ي ي ييبحت أقل فتكا لكنها زي ي ي ي ي ي ييارت أطول ،وهي تنشي ي ي ي ي ي ييب يف كثري من األحهان بني
جمايوعات حملهة وله نول .ولقد أزي ي ي ي ي ي ييبحت جرائم القتل أكثر عدنا يف بعض أحناء العامل ،بهنايا
تتزايد ا ايات الز يكون سببها نوع اجلن .
تسلهح الروبواتت ،والطائرات املسرية بدون
ومن جهة أخرى ،فقد برز نته ة التطورات التكنولوجهة
ُ
طهار ،و مكانهة النقل احلي لألحدا عرب وس ي ي ييائ التواز ي ي ييل االجتاياعي ،وا ايات اإللكرتونهة،
وفريوسييات طلب الفدية ،وقرزيينة البهاإت .ويف الوقت نفسي  ،يتعرا التعاون الدويل لضييغوط ،ما
يضعف القدرة يف العامل على منع نشورب النزاعات والعنف جبايهع أشكال .
انقر هنا لالطالع.
• انعدا املسم اة  -ر ّد الفج ة
لقد أحرز العامل تقدما كبريا يف احلد من الفقر :فخالل العقون الثالثة املاض ي ييهة ،رح أكثر من بلهون
نس يياية يف انتش ييال أنفس ييهم من براثن الفقر املدقع .لكن ابلكان تزحزحت خالل هذه الفرتة حص يية
نصيف ا لبشيرية الفقري من الدخل ،رغم أن الناتج االقتصياني العاملي زان كثر من ثالثة أمثال منذ
عام  . ١٩٩٠والتفاواتت تقوا التقدم االقتص ي ي ي ي ي ي يياني ،وينني ولك بدوره ىل مفاقاية الف وات
االجتاياعهة الز تتسبّب فهها التفاواتت.
والتف يياواتت الز تعون ىل عوام ييل ال ييدخ ييل واملوقع اجلغرايف ونوع اجلن والسي ي ي ي ي ي يين واالنتاي يياء اإلثين
واإلعاقة واملهل اجلنسي ي ي ييي والطبقة والدين  -وهي العوامل احمل ّدنة ملا يُشي ي ي ييرع من أبوارب وما يُتاح من
فرص وما تنول له األحوال  -ال تزال ترت ّسي ي يخ ،سي ي يواء فهايا البلدان أو ناخلها .ويتزايد اس ي ييتفحال

هذه الف وات يف بعض أحناء العامل .ويف الوقت نفسي ي ي ي ي ي ي ي  ،تربز ف وات يف جماالت جديدة ،مثل
مكانهة الوزول ىل التكنولوجهات احلاسوبهة والنقالة.
انقر هنا لالطالع.
• أق امل مخ  -سهمن ب رع م أن نكس ه
تغري املناخ هو األزمة املايهّزة لعصرإ ،واملناخ هخذ يف التغري بسرعة أكرب ما كنا خنشى .ولكننا لسنا
ابل عيياجزين مطلقييا عن مواجهيية هييذا اخلطر العيياملي .وكايييا قييال األمني العييام أنطونهو غوترييش يف
أيلول/سبتايرب” :حالة الطوارئ املناخهة رهان خنسره حالها ،ولكن رهان بوسعنا أن نكسب “.
وما من ركن يف العامل نأى عن هاثر تغري املناخ ا ّدامة .فارتفاع نرجات احلرارة يتس ي ييبب يف تدهور
البهئة وحدو الكوار الطبهعهة وقسي ي يياوة األحوال اجلوية ،وانعدام األمن الغذائي واملائي ،واختالل
االقتصان ،ونشورب النزاعات ،وأعايال اإلرهارب .ومستوايت سطح البحر هخذة يف االرتفاع ،بهنايا
تتحايض والغاابت حترتق.
جلهد القطب الش ي ي ي ي ييايايل يذورب والش ي ي ي ي ييعارب املرجانهة تنقرا واحملهطات ّ
ومن الواضييح أن التصييرف كاملعتان له ابألمر اجلهد .ومع بلو كلفة تغري املناخ املطلقة مسييتوايت
مرتفعة ال رجعة فهها ،حان الوقت الختاو تدابري مجاعهة جريئة.
انقر هنا لالطالع.
• التح الت الدميغ افي
يُتوقع أن يتزايد س ييكان العامل قدار بلهوين نس يياية ،هق يرتفع عدنهم من  7.7باليني نس يياية يف
الوقت احلاضر ىل  9.7باليني نساية يف عام  ،2050مث يبل وروة  ١١بلهون نساية تقريباً لول
هناية القرن وازاة اسيتايرار اخنفاا معدالت اخلصيوبة .وخالل هذه الفرتة ،يتوقع أن يصيبح سيكان
عدن
العامل من سييكان املدن أكثر فأكثر ،وأن يت اوز عدن األشييخاص البالغة أعايارهم  65فأعلى َ
األطفال نون سن اخلامسة.
ويُتوقع أن يكون مصييدر نصييف معدل النايو السييكاين يف العامل من اآلن ح عام  ٢٠٥٠من تسييعة
بلييدان فحس ي ي ي ي ي ي ييب ،وهي :ا نييد ونه رياي وابكس ي ي ي ي ي ي يتييان ومجهورييية الكونغو الييدميقراطهيية و ثهوبهييا وتنزانهييا
و ندونهس ي ي ي ي ي ييها ومص ي ي ي ي ي يير والوالايت املتحدة األمريكهة (مرتبة حسي ي ي ي ي ي ييب الرتتهب التنازيل ملعدل النايو).
ومن املرجح أن يتضاعف عدن سكان بلدان أفريقها الواقعة جنورب الصحراء الكربى ،وأن يتضاءل
عدن سكان أورواب.
ويف الوقت نفسي ي ي  ،يزنان تنقل الناس .ففي حني ظلت النس ي ييبة املئوية للايهاجرين الدولهني مس ي ييتقرة
حوايل  ٣يف املائة من س ي ييكان العامل على مدى العقدين املاض ي ييهني ،زان عدنهم كثر من النص ي ييف
عدن البشي يير الذين اضي ييطروا ىل الفرار من
منذ عام  .٢٠٠٠ويف الوقت نفس ي ي  ،ارتفع ارتفاعا حانا ُ
نايرهم بسبب نزاعات طويلة األمد ،وقد يتوازل ارتفاع بسبب تغري املناخ وتدهور البهئة .والغالبهة
العظايى من موجات الالجئني واملهاجرين هي من بلدان اجلنورب.
انقر هنا لالطالع.

فهايا اص مجهع احلوارات ،احرص كي تُوض ي ي ييع يف احلس ي ي ييبان على ملء اس ي ي ييتايارة التس ي ي ي هل ،وهي
توجد أيضا على موقعنا الشبكي  UN75.orgالذي سهستخرج رقم هوية خازا.
تس ّ ل اآلن
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امبفز على العإل
تقدمي التعليقمت اإلطالع على امبل ل الدع ة وا ت ّيهم

اجلايع بني الناس و مساع أز يوايم يفض ييي ىل حتقهق أحد األهداف الرئهس ييهة :حفز العايل من أجل
مستقبل أفضل .ويُنتظر من األفكار املثارة خالل حوار  UN75ما يلي:
• توجه النقا العام

• قهام زانعي القرار على الصعهدين الوطين والدويل بوضعها يف اعتبارهم
• حفز االخنراط املدين الواسع
• تعايهق التعاون العاملي
ك ييل حوار هو فرز ي ي ي ي ي ي ي يية لتش ي ي ي ي ي ي ي هع األفران على القه ييام ش ي ي ي ي ي ي يه يياء يف حه ييايم تواك ييب م ييا مسعوه
وما استخلصوه.
وبوسي ي ي ي ي ي ييع احلوارات ،رمسهيية كييانييت أو غري رمسهيية ،أن أت برؤى متعايقيية وبراهني ميكن للاينظايييات
الوطنهة والدولهة تطبهقها .وميكن أن يُستلهم من النتائج املتوزل لهها برامج واستثايارات وشراكات ولالت
جديدة أو غري ولك.
ويعايل فريق حوار  UN75على نشاء منصة عاملهة إلبراز النتائج الرئهسهة للايناقشات.
وسي ي ي ي ي ي ييتُعرا اآلراء واألفكار الز تتايخض عنها املناقش ي ي ي ي ي ي ييات على قانة العامل وكبار موظفي األمم
املتحدة يف مناسبة ابرزة خالل الدورة اخلامسة والسبعني لل ايعهة العامة يف أيلول/سبتايرب .٢٠٢٠

ت ثي الرباهني
• توثهق احلوارات سييهُعطهها مصييداقهة على تلف املسييتوايت وسييه عل من السييهل نشييرها وتعايهايها
على تلف املسي ي ي ي ييتوايت ،وسي ي ي ي ييهُتهح براهني لهنبين علهها العايل .وفهايا يلي بعض أشي ي ي ي ييكال التوثهق
النايووجهة:
• بهاإت عن املشاركني وعن كهف اختريوا لهُشاركوا
• بهاإت نميغرافهة وات أمههة

• تس هالت ابلفهديو وابلصوت مع شهانات من املشاركني

• زور و/أو أنباء مستقاة من وقائع التشاور
• بهاإت عن وسائ التوازل االجتاياعي
املقررين
• تقارير من ّ

• حتلهل موجز مرفق ابلنتائج الرئهسهة
وحتلل
ابلنس ييبة جملايوعات النقا املرّكز الرمسهة ،تُتهح اس ييتايارة مدير النقا
مجع معلومات لتُسي ي ل ُ
َ
يف مركز واحد .وإبمكان من يشاركون يف احلوارات جبايهع أشكا ا أن يُبدوا تعلهقايم عن طريق مدير النقا
أو على املوقع الشبكي حلوار .UN75

التحق

ن ال تمئج

ستُتهح استايارات بداء التعلهقات واملوقع الشبكي حلوار
وتقدمي االقرتاحات أو بداء الشواغل فهايا يتعلق ابلعايلهة.

UN75

مكانهة التح ّقق من زحة النتائج

ومن املايكن أن يُتحقَّق من النتائج أيضي ي ي ي ي ي ييا ىطوات بسي ي ي ي ي ي ييهطة أخرى ،كتبانل تقارير االجتاياعات
أو نتائج استطالعات الرأي وطلب املزيد من التعلهقات .وميكن القهام بقدر من التحقق خالل االجتاياعات
ولقاءات جمايوعات النقا املركز عن طريق اسييتخدام وسييائل بص يرية تتهح بداء التعلهقات فوراً على ما يقول
املشاركون.

الت اصل على أبعد أ رع د
ازل االهتايام خالل مجهع مراحل  ،UN75سواء خالل املشاورات مع
من ابل األمههة أن ُ
يش َّد التو ُ
قربون القض ييااي
األفران ش ييخص ييهاً أو على وس ييائ اإلعالم جبايهع أش ييكا ا .فالناس ض ييورهم وبقص يص ييهم س ييهُ ّ
وجيعلوهنا حهّة ملايوس ي ي ي يية ،ما س ي ي ي ييهكون ل أتثريه يف املناقش ي ي ي ييات العامة الز من ش ي ي ي ييأهنا أن ُحتفز على املبانرة
رجح أن ُُيد أثرا من أشييخاص أو أخبار أو
ابلعايل .وعند توثهق احلوارات والتحقق من نتائ ها ،تتبَّ ْع ما يُ ّ
املتخصصة يف التوازل لالستفانة من قدريا
تفاعالت على وسائ التوازل االجتاياعي .وتعامل مع األفرقة
ّ
على التأثري.
ولالطالع على مراجع ووضي ييع اس ي يرتاته هات وطنهة للتوازي ييل ،انظر االس ي يرتاته هة العاملهة للتواز ييل
وكذلك وسائل التوازل الز ميكن االعتايان علهها يف حوار .UN75

