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اتفقت بشكل الفت آراء مجيبي
استطالع الرأي في جميع أنحاء
العالم ،على اختالف أصولهم
ونوع جنسهم وفئاتهم العمرية،
على ما يستشعرون من مخاوف
تجاه المستقبل وما يعقدون
عليه من آمال

1

المحتويات

المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

مبادرة UN75

2020

P.28
P.06

موجز تنفيذي

القسم الثاني
األولويات العاجلة
للتعافي من الجائحة

نشر عبر مكتب مستشار األمين العام الخاص بالتحضير إلحياء الذكرى الخامسة والسبعون
لتأسيس األمم المتحدة .طريقة تقسيم المقاطع في هذا التقرير تسلط الضوء على مختلف
الشركاء الذين دعمو التحليل المقدم ضمن التقرير.
صمم من قبل األخوة باز
صورة الغالف :بعض المشاركين في مبادرة األمم المتحدة  75والذين شاركو صورهم مع مكتب األمم
المتحدة .75
التواصلun75@un.org :
© األمم المتحدة ،نيويورك ،أيلول 2020

يتضمن هذا التقرير بيانات تم تنظيمها بحسب البلدان أو األقاليم أو مناطق المنشأ كما أبلغ عنها المجيبون على
االستطالع .ويستخدم هذا التقرير أسماء البلدان والمناطق والمنهجية التي تستعين بها شعبة اإلحصاءات
التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم المتحدة ألغراض المعالجة اإلحصائية والتي
تستخدمها في المنشورات الصادرة عنها .وليس في التسميات المستخدمة في هذا التقرير وال في طريقة عرض
مادته ما يتضمن التعبير عن ّ
أي رأي كان لألمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو
مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها ،أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها.
Photo credits © UN Cameroon, UNIC Brazzaville, UN Jordan, UN Pacific, UN Yemen, UN Photo/Mark Garten, UN Togo, UN Tanzania,
,UN Zambia, UN75, UN Trinidad and Tobago, UN Azerbaijan, UN Uzbekistan, Margaux Dietz, UN Kyrgyz Republic, UN Cameroon
UN Rwanda, UN Guinea Bissau, UN Belarus, UN Suriname, UN Lesotho, UN Iran, UN Cambodia, Ferney MUN, UNA-UK Westminstern,
UN Bolivia, UN Botswana, UN Eswatini, Natalia Mroz, IHEID, UN Mongolia, UN Uruguay, Kim Journey, UN Photo, UNIC Brazzaville,
UN Mauritius, UN Pacific, UN Zambia, UNIC Tokyo, UNRIC Canberra, Ingo Magazine, UN Armenia, UNRIC Brussels, UN Caribbean

2

P.90

P.14

القسم الرابع
األمم المتحدة التي
نحتاج

القسم األول
تعريف بمبادرة UN75

P.56

القسم الثالث
األولويات األطول
أجال لتحقيق
المستقبل الذي
نصبو إليه

P.118

القسم الخامس
مرفقات

33

المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

مبادرة UN75

2020

دشنت األمم المتحدة ،في كانون الثاني/يناير،2020
ً
مشاورة عالمية لالحتفال بالذكرى السنوية
الخامسة والسبعين إلنشاءها .وأجريت
استطالعات للرأي وجلسات للتحاور سئل خاللها
ٌ
أناس من كل مناحي الحياة عما يعقدون من آمال
على المستقبل وما يساورهم من مخاوف بشأنه،
وعن أولوياتهم فيما يتعلق بالتعاون الدولي،
واألمم المتحدة بشكل خاص.
وقد شارك في هذه المشاورات ،منذ كانون الثاني/
يناير  2020حتى اآلن ،أكثر من مليون شخص
استُطلعت آراؤهم في كافة الدول األعضاء في
األمم ِالمتحدة والدول التي لها مركز المراقب،
ِ
شاركوا
من بينهم  50000شخص من  50بلدا
في مسوح تمثيلية .ويعرض هذا التقرير نتائج
المشاورات المذكورة.

Germany, Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the United Nations in New York
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موجز تنفيذي

النتائج الرئيسية العشر األهم

3

اتفقت بشكل الفت آراء مجيبي استطالع الرأي في جميع أنحاء العالم،
على اختالف أصولهم ونوع جنسهم وفئاتهم العمرية،
على ما يستشعرون من مخاوف تجاه المستقبل وما يعقدون عليه من آمال:

1

6

في غضون األزمة الحالية،
كانت األولوية العاجلة لمعظم
مجيبي االستطالع في كل مكان
هي تحسين إمكانية الحصول
على الخدمات األساسية
كالرعاية الصحية ،والمياه
المأمونة والصرف الصحي،
والتعليم.
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وكانت األولوية الرئيسية
التالية هي توطيد روابط
التضامن الدولي وزيادة الدعم
المقدّ م إلى المناطق األكثر
تضررا من الجائحة .ويشمل
ذلك التصدي للفقر وأوجه
الالمساواة وزيادة فرص
العمل.

5

ُ
الصحة القضية
وفي حين عُ دّ ت
األشد إلحاح ًا في الوقت الراهن،
أعرب مجيبو االستطالع عن
ّ
تحسن في
أملهم في حدوث
هذا المجال .وأعربوا أيضا عن
اعتقادهم بأن فرص الحصول
على التعليم وحقوق المرأة في
ّ
التحسن.
طريقها إلى

ومن األولويات الرئيسية األخرى
للمستقبل ضمان مزيد من
االحترام لحقوق اإلنسان،
وتسوية النزاعات ،والتصدي
للفقر ،والحدّ من الفساد.
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وعندما سئل المجيبون على
االستطالع عن تطلعاتهم فيما
يتعلق بالمستقبل ،تمثلت
أولوياتهم في االهتمام بالمجاالت
التي يعتقدون أن أحوالها ستزداد
سوء .وأعرب أغلب المشاركين
من جميع المناطق عن شعورهم
بالقلق إزاء األثر المستقبلي لتغيّر
المناخ .وكان عجزنا عن السيطرة
على أزمة المناخ ووقف الدمار
الشاغل
الالحق بالبيئة الطبيعية
َ
الغالب بشدة على آراء المجيبين
في األجلين المتوسط والطويل.
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وبالنظر إلى المستقبل،
كان المشاركون األصغر سن ًا
ومواطنو الكثير من البلدان
النامية أكثر ميال إلى التفاؤل
ً
مقارنة بأقرانهم األكبر سن ًا
أو أولئك الذين يعيشون في
البلدان المتقدمة.

7

يعتقد أكثر من  87في المائة
ممن شملهم االستطالع
أن التعاون الدولي له أهمية
حيوية في التعامل مع تحديات
العصر .يعتقد أغلب المجيبين
أن أزمة كوفيد 19-جعلت من
التعاون الدولي مطلب ًا أشد
إلحاح ًا.

مبادرة UN75

8

وعند استطالع اآلراء بشأن
العقود الماضية ،قال ستة من
كل عشرة مجيبين إنهم يعتقدون
أن األمم المتحدة جعلت العالم
مكان ًا أفضل .وعند استطالعها
بشأن آفاق المستقبل ،رأى 74
في المائة أن دور األمم المتحدة
”أساسي“ في التصدي للتحديات
العالمية .ومع ذلك ،ال يزال
أكثر من النصف يرون أن األمم
المتحدة بعيدة عن حياتهم وقالوا
إنهم ال يعرفون الكثير عنها.
ٌ
نسبة تقل عن النصف بقليل
وترى
أن األمم المتحدة تساهم ”إلى
حد ما“ في التعامل مع التحديات
العالمية الرئيسية ،في حين ال
يرى إال ما يقرب من الثلث أن
األمم المتحدة تساهم ”بقدر كبير“
في التعامل مع هذه التحديات.
وتمثلت أكبر إسهامات األمم
المتحدة في مجال دعم حقوق
اإلنسان وتعزيز السالم.

2020

Papua New Guinea, Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth
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ودعت األغلبية الساحقة من
المشاركين في الحوار إلى أن
تكون األمم المتحدة أكثر شموالً
وأن تفتح أبوابها لألطياف
المتنوعة من الجهات الفاعلة في
القرن الواحد والعشرين .وأشاروا
على وجه الخصوص إلى الحاجة
لتحسين سبل إشراك المجتمع
المدني ،والنساء ،والشباب،
والفئات الضعيفة ،والمدن
والسلطات المحلية ،ومؤسسات
األعمال التجارية ،والمنظمات
اإلقليمية ،والمنظمات الدولية
األخرى.
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ودعا المشاركون في الحوارات
أيض ًا األمم المتحدة إلى اعتماد
ّ
تعزز قوة
سبل أخرى لالبتكار ،بأن
قيادتها وتمارس بشكل أكثر
اتساق ًا سلطتها األخالقية في
دعم ميثاق األمم المتحدة .وكانت
هناك دعوات أخرى إلى زيادة
المساءلة والشفافية والنزاهة،
بما في ذلك من خالل تحسين
التحاور والتواصل مع المجتمعات
المحلية ،وإلى تعزيز تنفيذ البرامج
والعمليات.
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كانت أولويات التعافي
أولوياتفيما بعد كوفيد19-
وفق ردود المجيبين كما يلي:

الصحة

ً
أجال كما ّ
حددها
األولويات األطول
المجيبون هي:

تغ ّير المناخ

الوصول إلى الخدمات األساسية

الفقر

التضامن العالمي

الفساد الحكومي

االقتصاد الشامل للجميع

النزاع /العنف

Pacific, UN Pacific
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Jordan, UN Jordan

Republic of Congo, UNIC Brazzaville

Kuwait, Ministry of Foreign Affairs
in the State of Kuwait
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ليشاركو آمالهم ومخاوفهم.
وللتعلم من خبراتهم.
في هذا العام الموافق
للذكرى السنوية الخامسة
والسبعين إلنشاء األمم
المتحدة ،أريد أن أتيح ألكبر
عدد ممكن من الناس فرصة
التحدّث إلى األمم المتحدة.

إلطالق العنان ألفكار نحتاجها
من أجل المستقبل الذي نصبو
إليه واألمم المتحدة التي نحتاج.
ال بد أن نصغي مع ًا .وال بد أن
نشمر عن سواعدنا مع ًا.
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
 22كانون الثاني/يناير 2020

12

13

المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

مبادرة UN75

2020

القسم األول

تعريف بمبادرة
UN75

Yemen, UN Yemen
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تعريف بمبادرة UN75

تعريف بمبادرة UN75
في كانون الثاني/يناير  ،2020أطلق األمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش،
مبادرة  UN75لتكون أوسع مناقشة في العالم حول التحديات العالمية الراهنة
والمستقبل الذي ينتظرنا.
وقد كان العالم يعيش ،حتى
قبل حلول جائحة كوفيد،19-
إشكالية التناقض بين انحسار
التعاون العالمي وتزايد التحديات
العالمية :فهناك أزمة المناخ
والتهديدات التي تش ّكلها
األسلحة النووية؛ واالتجاهات
السكانية المتغيرة والفضاء
الرقمي؛ والتوتر الجغرافي
السياسي المتنامي وأشكال
العنف وأنماطه الجديدة؛ وتفاقم
أوجه الالمساواة المصحوب
بقالقل اجتماعية متزايدة.
وتش ّكل هذه التحديات خطر ًا
ّ
تحققت
على المكاسب التي
بشق األنفس على مدى
السنوات الـخمس والسبعين
الماضية بما في ذلك في مجاالت
مثل التعليم ،والمساواة بين
الجنسين ،والصحة ،والتصدي
للفقر المدقع .وهي تحديات
ٌ
فرص
تتزامن معها أيضا
هائلة كالفرص المنبثقة عن
التكنولوجيا الجديدة وتلك التي
جيل من الشباب هو
يش ّكلها
ٌ
األكثر عددا على اإلطالق في
تاريخ البشرية.
16

وقد رأى األمين العام في
ً
فرصة تتيح لألمم
مبادرة UN75
المتحدة اإلصغاء إلى الناس
الذين تعمل على خدمتهم
والوقوف على أولوياتهم
واقتراحاتهم فيما يتعلق بتوطيد
التعاون العالمي.
ومن خالل استطالعات للرأي
رسمية وغير رسمية وحوارات
عُ قدت في جميع أنحاء العالم
في غرف الدراسة ومجالس
اإلدارة وفي مقار البلديات ووسط
جماعات المجتمع المحلي ،نُفذت
ٌ
عملية أريد بها حصر الشواغل
العالمية واالطالع على اآلراء من
جميع األنحاء بشأن نوع التعاون
العالمي المطلوب .وكان القصد
من هذه العملية أيض ًا هو وضع
تصوّ ر جديد للدور الذي يمكن أن
تضطلع به األمم المتحدة في
المساعدة على التصدي للتحديات
العالمية.
وبعد أن حالت الجائحة دون
عقد التجمعات واللقاءات في
الكثير من أنحاء العالم ،زادت
المبادرة من جهودها للوصول
إلى الجمهور عبر شبكة اإلنترنت،

New York, UN Photo

ّ
فوسعت نطاق استطالع
الدقيقة الواحدة وزادت من
التفاعل على وسائل التواصل
االجتماعي وشجّ عت الناس على
االنتقال بالحوار إلى الحيز الرقمي
متى تسنى لهم ذلك.
وفي الوقت نفسه ،ر ّكزت
المبادرة الجهود – والموارد -
على الوصول إلى أولئك الذين ال
تتوافر لهم إمكانية الحصول على
خدمات اإلنترنت ،فعملت مع
مكاتب األمم المتحدة والشركاء
اآلخرين في الميدان واستخدمت
المكالمات الهاتفية وخدمات
الرسائل القصيرة.
وازدادت أهمية مبادرة UN75
أيض ًا بالنسبة للكثيرين ،حيث
كانت وسيلة للتواصل مع
مجيبي االستطالع الذين

تساورهم مخاوف عميقة في
أجواء من البلبلة المتزايدة.
وتمكن القائمون على المبادرة،
عن طريق إضافة أسئلة حول
التعافي من الجائحة ،من إجراء
أكبر استطالعات الرأي العالمية
وأكثرها تنوع ًا بشأن أولويات ما
بعد جائحة كوفيد.19-
وقد أجاب على استطالع
الدقيقة الواحدة حتى اآلن نحو
مليون شخص من جميع الدول
األعضاء في األمم المتحدة
البالغ عددها  .193وشارك
 50.000شخص من 50
دولة في استطالعات مستقلة
للرأي أجراها إما شركة إيدلمان
لبحوث المعلومات (Edelman
 )Intelligenceوإما مركز بيو

لألبحاث (Pew Research
 .)Centerوعُ قد أكثر من 1.000
حوار في  82بلد ًا في جميع أنحاء
العالم .وإضافة إلى ذلك ،أجري
باستخدام تكنولوجيا الذكاء
تحليل لوسائل
االصطناعي
ٌ
التواصل االجتماعي ووسائط
اإلعالم التقليدية في  70بلدا ،إلى
جانب مسح للبحوث األكاديمية
والسياساتية في كافة المناطق.
ً
مجتمعة
وتمثل هذه اإلجراءات
أكثر محاوالت األمم المتحدة
طموح ًا لجمع األولويات والحلول
من الجمهور على الصعيد
العالمي ،على نحو يوفر لها في
هذه األوقات العصيبة رؤى فريدة
بشأن ”المستقبل الذي نصبو إليه
واألمم المتحدة التي نحتاج“.
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لمحة عامة

روافد البيانات الخمسة لمبادرة UN75

جمعت مبادرة  UN75في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس  2020بيانات
ٌ
مقدمة موجزة عن ٍ كل من
استمدتها من خمس قنوات وأوردتها في هذا التقرير .وترد فيما يلي
روافد البيانات المذكورة ،بينما تُعرض في المرفق تفاصيل إضافية عن المنهجية المتبعة.

South Sudan, Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth

 .1استطالع الدقيقة الواحدة
لمبادرة UN75
كان استطالع الرأي الذي
أجرته مبادرة UN75
()https://un75.online/?lang=ara
أداة أساسية لإلصغاء إلى أكبر
عدد ممكن من الناس .وقد
انطلق االستطالع في كانون
الثاني /يناير  2020وأتيح بأربع
18

وستين لغة .وهو مصمم بحيث
يعكس أولويات المجيبين
ِ
عليه فيما يتعلق بالمستقبل
وانطباعاتهم عن العوائق التي
ّ
تحققها ودور التعاون
قد تعترض
العالمي في النهوض بها.
واعتبارا من شهر نيسان/أبريل،
ُ
سئل الناس من جميع أنحاء
العالم عن أولوياتهم فيما يتعلق

بالتعافي من الجائحة وعما إذا
كانت الجائحة قد بدّ لت آراءهم
بشأن أهمية التعاون العالمي.
وفي مسعى إلى اإلصغاء أيضا
لمن ال تتوافر لهم إمكانية
الوصول إلى شبكة اإلنترنت،
تم تكييف االستطالع بحيث
يتيح جمع البيانات دون ربطه
بشبكة اإلنترنت وذلك من خالل
تطبيقات األجهزة المحمولة

وباستخدام خدمة الرسائل
القصيرة وأدوات مثل أداة
 U-Reportالخاصة باليونيسف.
وبحلول  1أيلول /سبتمبر ،2020
أكثر من مليون شخص من
جميع الدول األعضاء في األمم
المتحدة والدول التي لها مركز
المراقب فيها قد أجابوا على
االستطالع .ويشمل هذا العدد
مَ ْن شاركوا في االستطالع
بسبل غير االتصال اإللكتروني،
عن طريق التطبيق الخاص
باستطالع مبادرة  UN75وأداة
 U-Reportوباستخدام خدمة
الرسائل القصيرة والمكالمات
الهاتفية/المقابالت الشخصية
التي أجرتها مكاتب األمم
المتحدة وغيرها من الشركاء
المحليين .كما يتضمن الردو َد
التي وردت من خالل منصات
خاصة ببعض الدول.
بذلت جهو ٌد ضخمة للترويج
الستطالع الدقيقة الواحدة
والحوارات الخاصة بمبادرة
 UN75لدى جماهير عريضة
في مختلف أنحاء العالم ،وذلك
لضمان أوسع تمثيل ممكن.
بيد أن استطالع مبادرة ،UN75
وهو استطالع طوعي ،ليس
بالضرورة تمثيلي .ومع هذا
فقد أجابت عليه طائفة عريضة

ومتنوعة من الناس ،مما
أتاح للمكتب تحليل البيانات
باستخدام طريقة التحليل الكمي
وأدى إلى الخلوص لنتائج ذات
داللة .وقام المكتب بتحليل
بيانات االستطالع في ظل
شراكة مع جامعة نيويورك
ومعهد الدراسات العليا الدولية
واإلنمائية بجنيف.
وسعى المكتب أيض ًا إلى
استبيان الرأي العام من خالل
استطالعات هاتفية وإلكترونية
أجرتها شركة إيدلمان لبحوث
المعلومات واستطالعات

تمثيلية على المستوى الوطني
أجراها دون مقابل مركز
بيو لألبحاث (انظر الصفحة
 15لالطالع على مزيد من
التفاصيل).
وحتى  20أيلول/سبتمبر ،2020
أجاب أكثر من مليون شخص
على استطالع مبادرة .UN75
ويتضمن هذا التقرير تحليال
ألكثر من  800.000رد على
االستطالع تم جمعها بين 2
كانون الثاني /يناير و  1أيلول/
سبتمبر .2020

Togo, UN Togo
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مبادرة UN75

2020

تصنيف المجيبين على استطالع مبادرة UN75
ويرد فيما يلي توزع بيانات المجيبين على استطالع مبادرة  ،UN75مصنفين حسب
نوع الجنس والعمر والمستوى التعليمي:
نوع الجنس

العمر
أقل من  15عاما
من  16إلى  30عاما
من  31إلى  45عاما
من  46إلى  60عاما
 61عاما فأكثر

 % 50ذكر

 % 49أنثى

%6

وسط وجنوب آسيا
شرق وجنوب شرق آسيا
% 45

 % 1نوع آخر

أمريكا الشمالية
% 28

شمال أفريقيا وغرب آسيا
أوقيانوسيا وأنتاركتيكا

% 61
% 22
% 17

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
% 15

مناطق غير محددة

243.800
81.205
121.388
61.599
29.184
64.694
14.598
190.624
3.466

%30
% 10
% 15
% 7.6
% 3.6
%8
% 1.8
% 23.5
% 0.4

%6

ً
مصنفة حسب المستوى التعليمي والعمر واإلعاقة.
وقام فريق مبادرة  UN75أيضا بتحليل البيانات
وكانت النتائج متوائمة بقدر كبير مع النتائج العالمية واإلقليمية .وعندما لوحظت فروق جوهرية ،فيما
يتعلق بالسؤال المتصل بآفاق المستقبل مثال ،جرى إبراز هذه الفروق في مجمل النتائج.
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أوروبا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

المستوى التعليمي
المرحلة االبتدائية أو أقل
شهادة إتمام المرحلة
الثانوية
مرحلة ما بعد التعليم
الثانوي

اإلقليم*

المجيبون على
االستطالع

نسبة المجيبين على
االستطالع

* النهج المتبع في هذا التقرير لتقسيم العالم إلى أقاليم يطابق منهجية المعالجة اإلحصائية التي تتبعها إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية .وهي متاحة عبر الرابط التالي.https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49 :
ألغراض التحليلُ ،صنفت مع ًا منطقتا شمال أفريقيا وغرب آسيا بما يتسق مع تقسيم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية للدول
العربية في غرب آسيا .وجرى أيضا دمج وسط آسيا مع جنوبها؛ وشرق آسيا مع جنوبها الشرقي؛ وأوقيانوسيا مع أنتاركتيكا.
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 .2حوارات مبادرة UN75
حوارات مبادرة  UN75هي
مناقشات  -غير رسمية أو
ّ
ميسرين – م ّكنت
مدارة بمعرفة
المشاركين فيها من دراسة
األسئلة الواردة في االستطالع
بمزيد من التعمق وبما يتماشى
مع مصالح مجتمعاتهم
المحلية .وإضافة إلى جمع مزيد
من التفاصيل عن الرؤى الخاصة
باألولويات والشواغل والحلول
للتحديات التي يواجهها العالم،
ً
فرصة ثمينة
ش ّكل كل حوار أيضا
لتشجيع التحرك على المستوى

اإلقليم
وسط وجنوب آسيا
شرق وجنوب شرق آسيا
أوروبا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي
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مبادرة UN75

المحلي وبناء مزيد من الثقة بين
الجماعات والقطاعات.
وللمساعدة على إجراء الحوارات،
وضع المكتب المعني بمبادرة
 UN75مجموعة من األدوات
والنماذج لجمع اآلراء لضمان
ْ
جمع الردود على النقاط
الرئيسية .وحتى  1أيلول/سبتمبر
ُ ،2020أجري في  82بلد ًا أكثر من
 1.000حوار بين فئات متنوعة
منها ما يمثل أطفال الشوارع
والشعوب األصلية والناشطين
على مستوى القواعد الشعبية
وشبكات الشباب والمنظمات
غير الحكومية والمدن

عدد موجزات الحوار
المتلقاة في إطار
مبادرة UN75

55
42
38
45

والسلطات المحلية ومؤسسات
األعمال التجارية.
وقد اطلع المكتب ،باالشتراك
مع جامعة نيويورك ومعهد
الدراسات العليا الدولية
واإلنمائية بجنيف ،على جميع
الموجزات التي تلخص وقائع
الحوار وقام بتحليلها باستخدام
طريقة التحليل النوعي المتبعة
في العلوم االجتماعية لكي
يحدّ د أبرز المواضيع التي تحظى
باالهتمام على الصعيد العالمي
ويقف على الشواغل واألولويات
والحلول في كل منطقة من
المناطق.

اإلقليم
أمريكا الشمالية
شمال أفريقيا وغرب آسيا
أوقيانوسيا وأنتاركتيكا
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

عدد موجزات الحوار
المتلقاة في إطار
مبادرة UN75

110
43
10
44

 .3استطالع الرأي بطريقة أخذ
العينات االحتمالية المجرى
من قبل شركة إيدلمان لبحوث
المعلومات ومركز بيو لألبحاث
عمل المكتب مع شركة إيدلمان
لبحوث المعلومات ومركز بيو
لألبحاث على وضع استطالعين
مستقلين للرأي ّ
ينفذان بطريقة
أخذ العينات االحتمالية ويكونان
مكمّ لين لنتائج االستطالع
المجرى في إطار مبادرة .UN75
وغطت الدراستان المستقلتان
 50بلدا ،مما جعل العينة
ً
عينة متنوعة
المستطلعة آراؤها
جغرافي ًا وممثلة للسكان في
تلك البلدان.
وقد استطلعت شركة إيدلمان
لبحوث المعلومات ،وهي شركة
اتصاالت عالمية ،آراء 35.777
شخص ًا في  36بلد ًا بشأن
ماهية القضايا األشد إلحاح ًا في
اعتقادهم  -في الوقت الحاضر
وفي المستقبل  -ودور التعاون
العالمي في معالجتهاُ .
وأجري
االستطالع على شبكة اإلنترنت
وعبر الهاتف في الفترة من 16
حزيران/يونيه إلى  20تموز/
يوليو  .2020وعُ دّ لت النتائج

ً
عينة تمثيلية
بحيث تعكس
على المستوى الوطني أو على
مستوى المشاركة اإللكترونية،
وذلك استنادا إلى السن ونوع
الجنس ومستوى التعليم
والدخل والمنطقة .ويرد في
مرفق هذا التقرير وصف واف
للمنهجية المتبعة وقائمة ٍ
بالبلدان المشمولة باالستطالع.
واضطر مركز بيو لألبحاث،
وهو منظمة غير ربحية ،إلى
تضييق نطاق خطط وضعها
في السابق إلجراء استطالعات
للرأي دون مقابل في  50بلد ًا
من مناطق متنوعة ،وذلك في
أعقاب تفشي جائحة كوفيد،19-
وعمد عوض ًا عن ذلك إلى
استطالع اآلراء في  14دولة من
أكبر الدول المساهمة مالي ًا في
األمم المتحدة لتبيّن التصورات
السائدة فيها بشأن التعاون
الدولي ،واألولويات والتحديات
العالمية ،ودور األمم المتحدة.
وأجريت استطالعات الرأي
التمثيلية على الصعيد الوطني
في الفترة ما بين  10حزيران/
يونيو و  3آب/أغسطس
 ،2020وعُ دّ لت أوال لتصحيح
عدم تكافؤ احتماالت انتقاء

2020

المستط َلعين ثم للمواءمة
مع التوزيعات االجتماعية -
الديمغرافية الرئيسية بحيث
تكون أقرب ما يمكن لإلحصاءات
السكانية الموثوقةُ .
وأجريت
ألغراض الدراسة مقابالت مع
ما مجموعه  14.276فردا من
البالغين سن  18عاما فأكثر.
ويرد في مرفق هذا التقرير وصف
واف للمنهجية المتبعة وقائمة
ٍ
بالبلدان المشمولة باالستطالع.
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 .4تحليل وسائط اإلعالم
التقليدية ووسائل التواصل
االجتماعي في  70بلدا
في مسعى إلى إضافة مزيد
من العمق الستطالعات
الرأي ،قامت شركة إيدلمان
بتحليل المشهد اإلعالمي على
الصعيد العالمي بغية التعرف
على كيفية تغطية اإلعالم
لالتجاهات الكبرى ،بما في ذلك
الدور المتصور للتعاون الدولي
– واألمم المتحدة تحديد ًا – في
التعامل مع هذه االتجاهات.
فأجرت الشركة تحليال لوسائط
اإلعالم المطبوع والمذاع
واإللكتروني (بما في ذلك وسائل
التواصل االجتماعي) في 70
بلد ًا ،غطى الفترة من أيار/
مايو  2019إلى أيار/مايو 2020
ُ
استخدام األدوات
وامتزج فيه
المؤتمتة إلجراء التحليل الكمي
ُ
واالستعانة بمحللين محليين في
كل بلد إلجراء التحليل النوعي.
ويرد في مرفق هذا التقرير وصف
واف للمنهجية المتبعة وقائمة
ٍ
بالبلدان المشمولة باالستطالع.

 .5مسح للبحوث المتوافرة
باللغات الست
اعتراف ًا بضخامة البحوث
والتحليالت المتوافرة عالمياً
التي يمكن أن تدعم مبادرة
 ،UN75تمثل أحد روافد البيانات
الخمسة للمبادرة في إجراء
مسح شامل للبحوث األكاديمية
والسياساتية التي ينصب محور
تركيزها على تعدّ دية األطراف
واألمم المتحدة واالرتقاء
بأدائها والمجاالت الرئيسية
لعملها .وقد نُظم مسح البحوث
كل من مجاالت
المذكور حول ِّ
العمل الرئيسية المحددة في
اإلعالن السياسي لمبادرة
( UN75وهي تبدأ ألغراض هذا
التقرير بالمجاالت التي تر ّكز على
منظومة األمم المتحدة) ،بما
يشمل استعراض ًا غير مؤتمت
للنتائج الرئيسية والمقترحات
السياساتية المنشورة في
الدوريات األكاديمية للعالقات
الدولية األكثر تداوال وتلك التي
نشرتها مجامع الفكر الكبرى
ومعاهد البحوث السياساتية

مبادرة UN75

2020

ومنظومة األمم المتحدة .وتولى
هذه المهمة معه ُد الدراسات
العليا الدولية واإلنمائية بجنيف.
ولضمان مالءمة هذه البحوث
وتمثيلها للمناطق اإلقليمية،
ر ّكز االستعراض على المقاالت
المنشورة على مدى السنوات
الخمس الماضية (بالنسبة
للمنشورات األكاديمية التي
تُنشر في الغالب على فترات
زمنية أطول) وتلك المنشورة
على مدى سنتين بالنسبة
للبحوث السياساتية .وشمل
االستعراض الدوريات التي يكثر
االستشهاد بها و ِ
التي صدرت
باللغات التالية :اإلسبانية
واإلنكليزية والروسية والصينية
والعربية والفرنسية.

Tanzania, One More Salary
24
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مبادرة UN75

2020

األمم تصغي
المتحدة
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القسم الثاني

األولويات
العاجلة للتعافي
من الجائحة

New York, UN Photo
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مبادرة UN75

2020

األولويات العاجلة للتعافي
من الجائحة
أمريكا الشمالية

أوروبا

 .1الحصول على الرعاية الصحية
 .2التصدي ألزمة المناخ
 .3الحصول على المياه المأمونة/
الصرف الصحي
 .4معالجة أوجه الالمساواة
 .5التضامن العالمي

 .1الحصول على الرعاية الصحية
 .2إعادة التفكير في االقتصاد
العالمي
 .3التصدي ألزمة المناخ
 .4التضامن العالمي
 .5الحصول على المياه المأمونة/
الصرف الصحي

وسط وجنوب آسيا

شرق وجنوب شرق آسيا

 .1التضامن العالمي
 .2الحصول على الرعاية الصحية
 .3معالجة أوجه الالمساواة
 .4الحصول على المياه
المأمونة /الصرف الصحي
 .5دعم المناطق األكثر تضررا

أوقيانوسيا وأنتاركتيكا

 .1الحصول على الرعاية الصحية
 .2دعم المناطق األكثر تضررا
 .3التعليم والشباب
 .4الحصول على المياه المأمونة/
الصرف الصحي
 .5معالجة أوجه الالمساواة

30

 .1الحصول على
الرعاية الصحية
 .2دعم المناطق األكثر
تضررا
 .3التعليم والشباب
 .4التضامن العالمي
 .5الحصول على المياه
المأمونة /الصرف
الصحي

شمال أفريقيا و غرب
آسيا

 .1الحصول على الرعاية الصحية
 .2دعم المناطق األكثر تضررا
 .3التضامن العالمي
 .4التعليم والشباب
 .5الحصول على المياه
المأمونة /الصرف الصحي

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 .1دعم المناطق األكثر تضررا
 .2الحصول على الرعاية الصحية
 .3التعليم والشباب
 .4التضامن العالمي
 .5معالجة أوجه الالمساواة

أمريكا الالتينية شرق

 .1الحصول على الرعاية الصحية
 .2معالجة أوجه الالمساواة
 .3الحصول على المياه
المأمونة/الصرف الصحي
 .4إعادة التفكير في االقتصاد العالمي
 .5دعم المناطق األكثر تضررا

استطالع الدقيقة الواحدة
لمبادرة  - UN75السؤال األول
ما هي األولويات التي يجب
على المجتمع الدولي أن
يتبناها للتعافي من الوباء؟ما
هي األولويات التي يجب على
المجتمع الدولي أن يتبناها
للتعافي بشكل أفضل من
الجائحة؟
يختار المجيب على االستطالع
ثالثة ردود على األكثر.
الرقم األساس 729 550 :مجيبا توزيعهم
كالتالي :وسط وجنوب آسيا ()234 576؛
شرق وجنوب شرق آسيا ()75 182؛
أوروبا ()100 916؛ أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي ()49 591؛
أمريكا الشمالية ()21 207؛ شمال أفريقيا
وغرب آسيا ()56 888؛ أوقيانوسيا
وأنتاركتيكا ()13 405؛ أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى (.)174 397
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية

1
خالل األزمة الحالية،كانت األولوية العاجلة
لمعظم مجيبي االستطالع في كل مكان
هي تحسين إمكانية الحصول على الخدمات
األساسية كالرعاية الصحية ،والمياه المأمونة
والصرف الصحي ،والتعليم.

Zambia, UN Zambia
32
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المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية 1 #

يعتبر المجيبون على االستطالع الحصول على هذه
الخدمات األساسية األولوية الرئيسية :الرعاية
الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم ،إضافة إلى
التوسع في االستثمار في احتياجات الشباب
ّ

إتاحة الرعاية الصحية للجميع
دعم المناطق األكثر تضررا
التضامن العالمي
زيادة االستثمار في التعليم وفي الشباب

استطالع الدقيقة الواحدة
لمبادرة  - UN75السؤال
األول:
ما هي األولويات التي يجب
على المجتمع الدولي أن
يتبناها للتعافي بشكل
أفضل من الجائحة؟
يختار المجيب على االستطالع
ثالثة ردود على األكثر.

New York, UN75

34

1

#

الحصول على الخدمات
األساسية:
الرعاية الصحية
والمياه والصرف الصحي
والتعليم

إتاحة المياه المأمونة /خدمات الصرف الصحي للجميع
معالجة أوجه الالمساواة
إعادة التفكير في االقتصاد العالمي
التصدي ألزمة المناخ
منع وقوع النزاع والعنف والحّ د منهما
جعل حقوق اإلنسان محورية
تحقيق الوصول الشامل إلى التقنيات الرقمية
تحديث المنظمات الدولية

274225
198019
192161
181552
162100
157455
153743
138708
126670
112481
101516
100146

رقم األساس 729550 :مجيبا (إجمالي المجيبين حتى  22نيسان/أبريل)؛  1.898.776ردا.
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية 1 #

مطلب الحصول على الخدمات األساسية تتردد
أصداؤه في جميع المناطق

1

#

الحصول على الخدمات
األساسية ،بما فيها
الرعاية الصحية
والمياه والصرف
الصحي والتعليم

36

شرق وجنوب شرق
وسط وجنوب آسيا
آسيا

أوروبا

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا
الشمالية

شمال أفريقيا
وغرب آسيا

أوقيانوسيا
وأنتاركتيكا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

األولوية
األولى

الحصول على
الرعاية الصحية

التضامن
العالمي

الحصول على
الرعاية الصحية

الحصول على
الرعاية الصحية

الحصول على
الرعاية الصحية

الحصول على
الرعاية الصحية

الحصول على
الرعاية الصحية

دعم المناطق
األكثر تضررا

المرتبة
الثانية

دعم المناطق
األكثر تضررا

الحصول على
الرعاية الصحية

إعادة التفكير في
االقتصاد العالمي

معالجة أوجه
الالمساواة

التصدي ألزمة
المناخ

دعم المناطق
األكثر تضررا

دعم المناطق
األكثر تضررا

الحصول على
الرعاية الصحية

المرتبة
الثالثة

التعليم والشباب

معالجة أوجه
الالمساواة

التصدي ألزمة
المناخ

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

التضامن
العالمي

التعليم والشباب

المرتبة
الرابعة

التضامن
العالمي

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

التضامن
العالمي

إعادة التفكير في
االقتصاد العالمي

معالجة أوجه
الالمساواة

التعليم والشباب

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

التضامن
العالمي

المرتبة
الخامسة

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

دعم المناطق
األكثر تضررا

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

دعم المناطق
األكثر تضررا

التضامن
العالمي

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

معالجة أوجه
الالمساواة

معالجة أوجه
الالمساواة

استطالع الدقيقة الواحدة لمبادرة  - UN75السؤال األول:
ما هي األولويات التي يجب على المجتمع الدولي أن يتبناها للتعافي بشكل أفضل من
الجائحة؟ يختار المجيب على االستطالع ثالثة ردود على األكثر.

التعليم والشباب

رقم األساس 729550 :مجيبا توزيعهم كالتالي :وسط وجنوب آسيا ()234576؛ شرق وجنوب شرق آسيا ()75182؛ أوروبا
()100916؛ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()49591؛ أمريكا الشمالية ()21207؛ شمال أفريقيا وغرب آسيا ()56888؛
أوقيانوسيا وأنتاركتيكا ()13405؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (.)174397
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Trinidad and Tobago, UN Trinidad and Tobago

مبادرة UN75

”البرامج االقتصادية القصيرة
األجل التي تستفيد منها
البلدان النامية ،وال سيما تلك
التي تر ّكز على تنمية التجارة
وتطوير خدمات الرعاية الصحية،
ستسهم مساهمة إيجابية في
تقليص اآلثار السلبية للجائحة
ُ
فنظم الرعاية الصحية التي ال
...
تتمتع بالقوة الكافية تزيد من
تفاقم األزمة االقتصادية في
خضم الجائحة العالمية“.

2020

بعض حقوق اإلنسان األساسية
والجوهرية  -كالتعليم والرعاية
الصحية والمياه والصرف
الصحي .وقد شهدنا مع انتشار
الجائحة تفاقم هذه الصعوبات
إلى حد بعيد جدا“.
محمد سابو كيانا ،مبادرة الماجراي
ٌِ
مشارك في حوار
لحقوق الطفل ،نيجيريا،
مبادرة UN75

حوار مبادرة  ،UN75جورجيا

النتيجة الرئيسية 1 #

ناقش المشاركون في حوارات مبادرة UN75
الحاجة إلى إيجاد ُنظم صحية عالمية قوية
وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات
ً
ً
وأولوية
حاجة عاجلة
األساسية باعتبارهما
أطول أجال على حد سواء
االستثمار في نظام صحي عالمي قوي وإرساؤه
دعا المشاركون في الحوارات التي جرت في وسط وجنوب آسيا ،وأوروبا ،وشرق
وجنوب شرق آسيا ،وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وشمال أفريقيا وغرب
آسيا ،وأوقيانوسيا ،وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المجتمعَ الدولي إلى االستثمار
في نظام صحي عالمي قوي وإرسائه :نظام يعطي األولوية لصحة المواطنين
ورفاههم ،ويسعى إلى إتاحة الرعاية الصحية للجميع ،ويستثمر بقدر أكبر في
تكنولوجيا الرعاية الصحية ومعداتها.
38

توسيع نطاق الحصول على
الخدمات األساسية
ُ
اعتبرت إمكانية الحصول على
الخدمات األساسية ،بما في
ذلك الرعاية الصحية ومياه
الشرب والتعليم ،مسألة ذات
أهمية حاسمة بالنسبة إلى
جهود التصدي للجائحة .وظهر
هذا الرأي بقوة في الحوارات
التي عُ قدت في وسط وجنوب
آسيا ،وأمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ،وشمال أفريقيا
وغرب آسيا ،وأمريكا الشمالية،
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
وكذلك في الحوارات الدولية
المجراة على شبكة اإلنترنت.
”في الظروف العادية ،يالقي
الكثير من الفئات الضعيفة
صعوبات في الحصول على
ٍ

Zimbabwe, Executive Office of Deputy Secretary-General
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مبادرة UN75

2020

في ذلك ضمان تحوّ ل أكثر عدال
إلى التعليم الرقمي واإللكتروني
وإيجاد حلول تكفل استمرار
التعليم الدولي خالل الجائحة
والتمويل المستدام للمدارس.

Brazil, Rotary Youth Brazil

النتيجة الرئيسية 1 #

ناقش المشاركون أيض ًا الحاجة
إلى مزيد من التكافؤ في فرص
الحصول على التعليم للجميع
ومزيد من االستثمار في احتياجات
الشباب
ضمان التكافؤ في فرص
الوصول إلى التعليم
اإللكتروني وتأمين التمويل
المستدام للمدارس

40

مع التحوّ ل السريع واإلجباري
في ُ
نظم التعليم وممارساته في
أعقاب الجائحة ،دعا المشاركون
في حوارات مبادرة  ،UN75ال
سيما في وسط وجنوب آسيا
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى إلى إصالح التعليم ،بما

”لقد أطاح الفيروس بالوظائف
وأوجه التفاعل والتعليم
والسالم .وأصبح الخوف
مستشري ًا في كل مكان ،والناس
ال يستجيبون لذلك بشكل جيد.
وبات الطالب الذين عملوا بكد
للحصول على التعليم مهددين
بعدم العثور على فرص للعمل
واألشخاص الذين ال يستطيعون
الوصول إلى التكنولوجيا غير
قادرين على المضي قدما
بحياتهم في مجتمع أصبح
يعتمد عليها اعتمادا كبيرا ،كما
فقد العاملون الذين يعيلون
أسرهم وظائفهم وال يبدو أن
الحياة ستعود إلى طبيعتها في
المستقبل القريب .لذلك أصبح
الناس يشعرون بالتوتر والقلق
واالكتئاب ألنهم يخشون ما
سيجلبه لهم المستقبل“.
حوار مبادرة  ،UN75المكسيك

وبات الطالب الذين عملوا
بكد للحصول على التعليم
مهددين بعدم العثور على
فرص للعمل
”ثمة حاجة ملحة إلى ربط
التعليم بالتثقيف بقيم التسامح
واالحترام وبناء الوعي والتعاون“.
حوارات مبادرة  ،UN75أفغانستان

41
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية

2
كانت األولوية التالية للمجيبين على االستطالع هي
تعزيز التضامن الدولي وزيادة الدعم المقدّم إلى
المناطق األكثر تضرر اً بجائحة كوفيد19-
ويشمل ذلك التصدي للفقر وأوجه الالمساواة
وزيادة فرص العمل

Cameroon, UN Cameroon
42
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مبادرة UN75

إتاحة الرعاية الصحية للجميع
دعم المناطق األكثر تضررا
Republic of Korea, PyeongChang Peace Forum 2020

Lesotho, UN Lesotho

التضامن العالمي
زيادة االستثمار في التعليم وفي الشباب
إتاحة المياه المأمونة  /خدمات الصرف الصحي

النتيجة الرئيسية 2 #

المجيبون على االستطالع
يطالبون بالتضامن العالمي وبدعم
المناطق األكثر تضرر اً
استطالع الدقيقة الواحدة لمبادرة  - UN75السؤال األول:
ما هي األولويات التي يجب على المجتمع الدولي أن يتبناها
للتعافي بشكل أفضل من الجائحة؟
يختار المجيب على االستطالع ثالثة ردود على األكثر.

44

معالجة أوجه الالمساواة

2

#

التضامن العالمي
ودعم المناطق
األشد تضررا

إعادة التفكير في االقتصاد العالمي
التصدي ألزمة المناخ
منع وقوع النزاع والعنف والحّ د منهما
جعل حقوق اإلنسان محورية
تحقيق الوصول الشامل إلى التقنيات الرقمية
تحديث المنظمات الدولية

2020

274225
198019
192161
181552
162100
157455
153743
138708
126670
112481
101516
100146

رقم األساس 729550 :مجيبا (إجمالي المجيبين حتى  22نيسان/أبريل)؛  1.898.776ردا.
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية 2 #

وفيما يلي القضايا ذات األولوية في جميع المناطق

2

#

التضامن العالمي
ودعم المناطق
األشد تضررا

46

شرق وجنوب شرق
وسط وجنوب آسيا
آسيا

أوروبا

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا
الشمالية

شمال أفريقيا
وغرب آسيا

أوقيانوسيا
وأنتاركتيكا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

المرتبة
األولى

الحصول على
الرعاية الصحية

التضامن
العالمي

الحصول على
الرعاية الصحية

الحصول على
الرعاية الصحية

الحصول على
الرعاية الصحية

الحصول على
الرعاية الصحية

الحصول على
الرعاية الصحية

دعم المناطق
األكثر تضررا

المرتبة
الثانية

دعم المناطق
األكثر تضررا

الحصول على
الرعاية الصحية

إعادة التفكير في
االقتصاد العالمي

معالجة أوجه
الالمساواة

التصدي ألزمة
المناخ

دعم المناطق
األكثر تضررا

دعم المناطق
األكثر تضررا

الحصول على
الرعاية الصحية

المرتبة
الثالثة

التعليم والشباب

معالجة أوجه
الالمساواة

التصدي ألزمة
المناخ

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

التضامن
العالمي

التعليم والشباب

التعليم
والشباب

المرتبة
الرابعة

التضامن
العالمي

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

التضامن
العالمي

إعادة التفكير في
االقتصاد العالمي

معالجة أوجه
الالمساواة

التعليم والشباب

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

التضامن
العالمي

المرتبة
الخامسة

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

دعم المناطق
األكثر تضررا

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

دعم المناطق
األكثر تضررا

التضامن
العالمي

الحصول على المياه
المأمونة /الصرف
الصحي

معالجة أوجه
الالمساواة

معالجة أوجه
الالمساواة

استطالع الدقيقة الواحدة لمبادرة  - UN75السؤال األول:
ما هي األولويات التي يجب على المجتمع الدولي أن يتبناها للتعافي بشكل أفضل من
الجائحة؟ يختار المجيب على االستطالع ثالثة ردود على األكثر.

رقم األساس 729550 :مجيبا توزيعهم كالتالي :وسط وجنوب آسيا ()234576؛ شرق وجنوب شرق آسيا ()75182؛ أوروبا
()100916؛ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()49591؛ أمريكا الشمالية ()21207؛ شمال أفريقيا وغرب آسيا ()56888؛
أوقيانوسيا وأنتاركتيكا ()13405؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (.)174397
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مبادرة UN75

2020

ناقش المشاركون في الحوار بوجه خاص دور األمم المتحدة
والدول األعضاء لتوطيد التعاون والتعاضد من خالل:
• زيادة الحوار بين البلدان وجميع الجهات صاحبة المصلحة ،بما
في ذلك المنظمات غير الحكومية
• تحديد األهداف المشتركة بين المجتمعات المحلية واألهداف
التي تتجاوز الحدود الفاصلة بين المجتمعات واألجيال
• تحسين التنسيق مع الوكاالت الحكومية والوكاالت المانحة
• تشجيع المسؤولية االجتماعية
• زيادة الشراكات مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة
المعنيين
ّ
توسع
• التفاعل مع المتطوعين واالستثمار في المبادرات التي
نطاق الجهود الطوعية
Uzbekistan, UN Uzbekistan

النتيجة الرئيسية 2 #

ناقش المشاركون في
 31حوارا عُ قدت في إطار
مبادرة  UN75في جميع
َ
الحاجة الملحة
أنحاء العالم
إلى مزيد من التعاون الدولي
في مواجهة الجائحة

48

وكان ذلك إضافة إلى دعوات
لمزيد من االستثمار والتنسيق
على المستوى الدولي (من خالل
االتفاقات الدولية إذا لزم األمر)
في مجال البحوث المجراة من
أجل التوصل إلى فهم أفضل
ألسباب تفشي الجائحة وآثارها
وتداعيات السياسات التي
تتبعها الدول األعضاء للتصدي
لها ،وإلى تيسير الجهود الرامية
إلى تطوير لقاح وعالج لمرض
كوفيد 19-وضمان المساواة في
إمكانية الحصول عليهما.

”تيمن ًا بأهمية عدم ترك أي أحد
في الوراء ،الدرس الذي تعلمناه
من الجائحة هو أنه ال أحد إطالقا
 بكل ما تحمله الكلمة من معنى سيكون آمنا ما لم يكن الجميعآمنين .ورأى معظم المشاركين
أن إعادة النظر في االقتصاد
العالمي أمر محوري لالنطالقة
التالية للجائحة .وينبغي أن
يُشرع في هذه العملية بإعطاء
األولوية لتوزيع المساعدة
على المجتمعات المحلية التي
تضررت أكثر من غيرها .ولكي

يتحقق ذلك ،يؤمن المشاركون
في هذا الحدث بضرورة أن تواكب
المنظمات الدولية العصر لكي
تحقق نتائج أفضل وتجعل
روح التضامن في صميم جهود
التعاون“.
حوار مبادرة  ،UN75ألبانيا
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية 2 #

أهم ما يرغب المجيبون على االستطالع
ّ
تحققه ،بعد الحصول على الخدمات
األساسية وزيادة التضامن العالمي ،هو
أن يعالج المجتمع الدولي أوجه الالمساواة
ويعيد التفكير في االقتصاد العالمي

إتاحة الرعاية الصحية للجميع
دعم المناطق األكثر تضررا
التضامن العالمي
زيادة االستثمار في التعليم وفي الشباب
إتاحة المياه المأمونة /خدمات الصرف الصحي للجميع

استطالع الدقيقة الواحدة لمبادرة  - UN75السؤال األول:
ما هي األولويات التي يجب على المجتمع الدولي أن يتبناها
للتعافي بشكل أفضل من الجائحة؟
يختار المجيب على االستطالع ثالثة ردود على األكثر.

3

#

إعادة التفكير في
االقتصاد العالمي
ومعالجة أوجه
الالمساواة

50

معالجة أوجه الالمساواة
إعادة التفكير في االقتصاد العالمي
التصدي ألزمة المناخ
منع وقوع النزاع والعنف والحّ د منهما
جعل حقوق اإلنسان محورية
تحقيق الوصول الشامل إلى التقنيات الرقمية
تحديث المنظمات الدولية

274225
198019
192161
181552
162100
157455
153743
138708
126670
112481
101516
100146

رقم األساس 729550 :مجيبا (إجمالي المجيبين حتى  22نيسان/أبريل)؛  1.898.776ردا
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية 2 #

دعا المجيبون على االستطالع في أغلب المناطق
إلى أن يعالج المجتمع الدولي أوجه الالمساواة
ويعيد التفكير في االقتصاد العالمي

3

#

إعادة التفكير في
االقتصاد العالمي
ومعالجة أوجه
الالمساواة

52

وسط وجنوب آسيا

شرق وجنوب
شرق آسيا

أوروبا

المرتبة
األولى

الحصول على
الرعاية الصحية

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا
الشمالية

شمال أفريقيا
وغرب آسيا

أوقيانوسيا
وأنتاركتيكا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

التضامن
العالمي

الحصول على
الرعاية الصحية

الحصول على
الرعاية الصحية

الحصول على
الرعاية الصحية

الحصول على
الرعاية الصحية

الحصول على
الرعاية الصحية

دعم المناطق
األكثر تضررا

المرتبة
الثانية

دعم المناطق
األكثر تضررا

الحصول على
الرعاية الصحية

إعادة التفكير في
االقتصاد العالمي

معالجة أوجه
الالمساواة

التصدي ألزمة
المناخ

دعم المناطق
األكثر تضررا

دعم المناطق
األكثر تضررا

الحصول على
الرعاية الصحية

المرتبة
الثالثة

التعليم والشباب

معالجة أوجه
الالمساواة

التصدي ألزمة
المناخ

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

التضامن
العالمي

التعليم والشباب

المستوى
التعليمي
والشباب

المرتبة
الرابعة

التضامن
العالمي

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

التضامن
العالمي

إعادة التفكير في
االقتصاد العالمي

معالجة أوجه
الالمساواة

التعليم والشباب

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

التضامن
العالمي

المرتبة
الخامسة

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

دعم المناطق
األكثر تضررا

الحصول على
المياه المأمونة/
الصرف الصحي

دعم المناطق
األكثر تضررا

التضامن
العالمي

الحصول على المياه
المأمونة /الصرف
الصحي

معالجة أوجه
الالمساواة

معالجة أوجه
الالمساواة

استطالع الدقيقة الواحدة لمبادرة  - UN75السؤال األول:
ما هي األولويات التي يجب على المجتمع الدولي أن يتبناها للتعافي بشكل أفضل
من الجائحة؟ يختار المجيب على االستطالع ثالثة ردود على األكثر.

رقم األساس 729550 :مجيبا توزيعهم كالتالي :وسط وجنوب آسيا ()234576؛ شرق وجنوب شرق آسيا ()75182؛ أوروبا
()100916؛ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()49591؛ أمريكا الشمالية ()21207؛ شمال أفريقيا وغرب آسيا ()56888؛
أوقيانوسيا وأنتاركتيكا ()13405؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (.)174397
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مبادرة UN75

النتيجة الرئيسية 2 #

كانت معالجة أوجه الالمساواة وإعادة
التفكير في االقتصاد العالمي موضوعا
بارزا أيض ًا في الحوارات التي عُ قدت في
جميع أنحاء العالم في إطار مبادرة UN75
ناقش المشاركون في  19حوار اً عُ قدت في ست
َ
الحاجة إلى أن يتصدى المجتمع الدولي
مناطق
للفقر وأوجه الالمساواة ،وأن يعطي األولوية
لتوفير الحماية والدعم للسكان الضعفاء .ودعوا
الدول األعضاء أيضا إلى االستثمار في البحوث
والحلول التي تفضي إلى حلول سياساتية أكثر
فعالية للقضاء على أوجه الالمساواة وإلى
االستفادة من مثل هذه البحوث والحلول.

”نحن بحاجة إلى إعادة النظر في
االقتصاد العالمي لكي نكفل
أن تكون حقوق اإلنسان عنصرا
محوريا فيه وأن يكون هدفه
األساسي هو معالجة أوجه
الالمساواة  ...نحن بحاجة إلى
إعمال الفكر في الطرق التي
نقيس بها النجاح والنمو في
شركاتنا وبلداننا حتى نتجاوز بها
معايير الناتج المحلي اإلجمالي
وهامش الربح“.

نحن بحاجة إلى إعادة النظر
في االقتصاد العالمي
لكي نكفل أن تكون حقوق
اإلنسان عنصرا محوريا
فيه وأن يكون هدفه
األساسي هو معالجة أوجه
الالمساواة ...
ور ّكز المشاركون في  10حوارات
على ضرورة أن يقود المجتمع
الدولي ،بما في ذلك األمم
المتحدة ،الجهود الرامية إلى
مناهضة التمييز المرتبط بـجائحة
كوفيد 19-وتعزيز اإلدماج ،بما
في ذلك لفائدة شرائح المجتمع
الضعيفة.

2020

Sweden, Margaux Dietz

”الصدمة االقتصادية التي
تسببت فيها جائحة كوفيد19-
هي األشد على اإلطالق منذ
الحرب العالمية الثانية واألوسع
نطاقا منذ عام  .1870ومن
المرجح أن ينكمش االقتصاد
العالمي بنسبة  5في المائة
هذا العام  -وهو مستوى تبرهن
األبحاث على ارتباطه بزيادة كبيرة
في مخاطر اندالع النزاع“.

– تاليتا جيلينسكي ُكونها ،الرئيسة

– سارة كليف ،منظمة ،Pathfinders
مقتطف من إحاطة ُقدّمت لمجلس

التنفيذية لشركة  Blend Eduالبرازيلية

األمن التابع لألمم المتحدة في  12آب/

التي توفر خدمات التدريب والتثقيف بشأن

أغسطس

التنوع واإلدماج في القطاع الخاص (حوار
مبادرة )UN75
54
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مبادرة UN75

2020

القسم الثالث

األولويات األطول
ً
أجال لتحقيق
المستقبل الذي
نصبو إليه

Uzbekistan, UNDP Uzbekistan
56
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مبادرة UN75

2020

األولويات األطول أجال لتحقيق المستقبل
الذي نصبو إليه
أمريكا الشمالية

أوروبا

 .1حماية البيئة
 .2احترام حقوق اإلنسان
 .3االستهالك /اإلنتاج المستدامان

 .1حماية البيئة
 .2احترام حقوق اإلنسان
 .3االستهالك /اإلنتاج المستدامان

وسط وجنوب آسيا

شرق وجنوب شرق آسيا

 .1حماية البيئة
 .2نزاعات أقل
 .3احترام حقوق اإلنسان

 .1حماية البيئة
 .2فرص أفضل
للحصول على
الرعاية الصحية
 .3فرص أفضل
للحصول على التعليم

شمال أفريقيا و غرب
آسيا

 .1احترام حقوق اإلنسان
 .2نزاعات أقل
 .3حماية البيئة

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 .1فرص أفضل للحصول على الرعاية الصحية
 .2مزيد من فرص العمل
 .3نزاعات أقل

أوقيانوسيا وأنتاركتيكا

 .1فرص أفضل للحصول على
الرعاية الصحية
 .2حماية البيئة
 .3فرص عمل أوفر

58

أمريكا الالتينية شرق

 .1حماية البيئة
 .2فرص أفضل للحصول على التعليم
 .3االستهالك /اإلنتاج المستدامان

استطالع الدقيقة الواحدة
لمبادرة  - UN75السؤال الثاني
إذا مددت البصر إلى مدى أبعد
وتصوّرت العالم الذي تريد أن
تعيش فيه بعد  25عاما ،فما
هي أهم ثالثة أشياء تود أن
تراها تتحقق؟
يختار المجيب على االستطالع
ثالثة ردود على األكثر.
يختار المجيب على االستطالع ثالثة
ردود على األكثر .رقم األساس:
 807 092مجيبا توزيعهم كالتالي :وسط
وجنوب آسيا ()243 800؛ شرق وجنوب
شرق آسيا ()81 205؛ أوروبا ()121 388؛
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
()61 599؛ أمريكا الشمالية ()29 184؛
شمال أفريقيا وغرب آسيا ()64 694؛
أوقيانوسيا وأنتاركتيكا ()14 598؛
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (.)190 624
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية

3
في حين عُ دّت الصحة القضية األشد إلحاح ًا
في الوقت الراهن ،أعرب مجيبو االستطالع عن
تحسن فيها في المستقبل
أملهم في حدوث
ّ
يعتقد المجيبون أيضا أن الحصول على التعليم
التحسن
وحقوق المرأة في طريقهما إلى
ّ

Kyrgyz Republic, UN Kyrgyz Republic
60
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مبادرة UN75

2020

النسبة المئوية لمن يعتقدون أن األمور ستكون أفضل/على حالها/أسوأ في عام 2045
النتيجة الرئيسية 3 #

في حين تبدو الصحة إحدى أولويات الوقت الراهن،
فإنها في الواقع أحد المجاالت التي يتوقع الكثيرون
أنها ستشهد تحسنا في السنوات الـخمس
والعشرين المقبلة

أحسن

ال تغير
% 52

الحصول على التعليم
حقوق المرأة
الحصول على الرعاية الصحية

72

%

الحصول على الرعاية الصحية
على حالها
ّ
ستتحسن
أو

الفقر

% 47

% 23

% 23

% 28

% 29

% 25

% 33

% 33

% 24

% 25
% 30

% 22
العنف في المجتمع المحلي

% 31
% 41
% 49

% 18

% 21
الهجرة القسرية أو النزوح
% 18
الفساد الحكومي

% 21

% 29

% 36

% 22
حالة البيئة الطبيعية

% 13

% 25

% 33

فرص العمل

% 17
% 29

% 39

االقتصاد العالمي

تفاوت الدخل

% 24

% 50

حرية التعبير

استطالع إيدلمان  -السؤال الرابع:
كيف ترى مآل كل من األمور التالية
على الصعيد العالمي في عام
ً
مقارنة بحالها اليوم؟
2045

أسوأ

% 34

% 30
% 27

% 33
% 41

رقم األساس :جميع المجيبين ( .)35777ال يشمل النسبة المؤوية ألعداد المجيبين “ال أعلم”.
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية

4
وعندما سئل المجيبون على االستطالع عن تطلعاتهم فيما
يتعلق بالمستقبل ،تمثلت أولوياتهم في االهتمام بالمجاالت
التي يعتقدون أن أحوالها ستزداد سوء.
وأعرب أغلب المشاركين من جميع المناطق عن شعورهم
بالقلق إزاء األثر المستقبلي لتغيّر المناخ
وكان عجزنا عن السيطرة على أزمة المناخ ووقف الدمار
الشاغل الغالب بشدة على آراء
الالحق بالبيئة الطبيعية
َ
المجيبين في األجلين المتوسط والطويل.

Cameroon, UN Cameroon
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2020

النسبة المئوية لمن يعتقدون أن األمور ستكون أفضل/على حالها/أسوأ في عام 2045
النتيجة الرئيسية 4 #

القضايا ذات الصلة بالبيئة والفقر والفساد والعنف
والعمالة التي توقع الكثير من المجيبين على
االستطالع في البلدان النامية أن تسوء أحوالها

أحسن

أسوأ

ال تغير

% 22
حالة البيئة الطبيعية

% 18

% 24

% 25
% 27

% 22
العنف في المجتمع المحلي

49

%

ستصبح حالة البيئة
أسوأ مما هي عليه اآلن

41

%

سيصبح معدل الفقر
أسوأ مما هو عليه اآلن

41

%

34

سيصبح العنف في
سيصبح الفساد
الحكومي أسوأ مما هو المجتمع المحلي أسوأ
مما هو عليه
عليه اآلن

فرص العمل

33

%

ستصبح الهجرة
القسرية أسوأ مما هي
عليه اآلن

66

33

ستصبح فرص العمل
أسوأ مما هي عليه اآلن

% 30

% 33

% 33
% 36

% 31
% 23

% 39

الحصول على الرعاية الصحية
الحصول على التعليم

% 33

% 30

% 25

االقتصاد العالمي

حقوق المرأة

% 34
% 25

% 21
الهجرة القسرية أو النزوح
تفاوت الدخل

% 41

% 33

حرية التعبير

%

% 41

الفقر
% 18
الفساد الحكومي

%

% 49

% 28
% 29

% 47
% 52
% 50

% 23
% 21

% 25
% 24
% 29

% 17
% 13

ً
مقارنة بحالها اليوم؟ رقم األساس:
استطالع إيدلمان السؤال الرابع كيف ترى مآل كل من األمور التالية على الصعيد العالمي في عام 2045
جميع المجيبين ( .)35777ال يشمل النسبة المؤوية ألعداد المجيبين “ال أعلم”.
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مبادرة UN75

تغير المناخ والقضايا البيئية
New York, Thomas Xavier Christiane

New York, UN75

المخاطر المتصلة بالصحة
النزاع المسلح والعنف السياسي
المخاطر الناشئة عن التكنولوجيات الجديدة

النتيجة الرئيسية 4 #

كان أثر تغيّر المناخ على مستقبلنا أكبر مصدر للقلق
لدى المجيبين على االستطالع في جميع المناطق

أسلحة الدمار الشامل
التغيرات السريعة في مجتمعاتنا السكانية
انهيار العالقات بين البلدان

استطالع الدقيقة الواحدة لمبادرة  - UN75السؤال الثالث
من بين هذه االتجاهات العالمية ،ما هي االتجاهات التي ترى
أنها ستؤثر أكثر من غيرها على مستقبلنا؟
يختار المجيب على االستطالع ثالثة ردود على األكثر.

1

#

تغير المناخ
والقضايا البيئية
68

الحرب اإللكترونية واألشكال الجديدة من األسلحة
الهجرة القسرية والنزوح
خطر اإلرهاب
الجريمة المنظمة

2020

419913
279687
215569
182491
181071
164887
163257
161625
161338
114482
109082

رقم األساس :جميع المجيبين ()810.558؛  215340ردا.
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New York, UN75

مبادرة UN75

Assistance Mission in Afghanistan

النتيجة الرئيسية 4 #

ناقش المشاركون في  269حوارا أُجريت في
جميع أنحاء العالم في إطار مبادرة  UN75ما
يستشعرون من مخاوف بشأن أثر تغيّر المناخ
والقضايا البيئية على مستقبلنا
أزمة المناخ والقضايا البيئية
كانت شواغل المشاركين من وسط وجنوب آسيا،
وشمال أفريقيا وغرب آسيا ،وأوقيانوسيا ،وأفريقيا
ً
منصبة على ازدياد مستويات
جنوب الصحراء الكبرى
التلوث وارتفاع درجات الحرارة.

70

وفي وسط وجنوب آسيا ،ناقش
المشاركون ما يشك ّله تغيّر
المناخ من مخاطر بالنسبة
لتفاقم النزاع ،إضافة إلى تأثير
االستهالك غير المستدام على
استنفاد الموارد الطبيعية
وإمكانية الحصول على
االحتياجات األساسية ،بما في
ذلك الماء والغذاء.
وترددت في شرق وجنوب
شرق آسيا وأمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي أيضاً
أصداء الشواغل المتعلقة بأثر
تغيّر المناخ على حياة الفقراء
والضعفاء.
كما أعرب المشاركون من هاتين
المنطقتين عما يساورهم من
قلق بالغ إزاء تسبب تغير المناخ
في وقوع كوارث وأضرار بيئية
شديدة الفداحة ،بما يشمل
الفيضانات وحاالت الجفاف
واألعاصير والحرائق واألمراض
ُ
بالنظم
الجديدة المرتبطة
اإليكولوجية والتصحّ ر.

”التغيّر الحالي في المناخ العالمي
نتيجة للتلوث البيئي يعرّض
أفرادا وشرائح سكانية كاملة
لمخاطر متزايدة تنذر بوقوع
كوارث طبيعية تحل بالجميع“.
حوار الشباب في إطار مبادرة ،UN75
الصين

وفي أمريكا الشمالية ،ناقش
المشاركون أثر تغيّر المناخ على
الصحة ،بما في ذلك الصحة
النفسية .وفي أمريكا الالتينية
ووسط وجنوب آسيا ،ناقش
المشاركون الهجرة الجماعية
التي سيفضي إليها تغيّر المناخ.
ُ
وقعها
”هذه المشاكل العالمية
أشد على السكان األكثر ضعفاً،
ألنهم ال يملكون ما يكفي من
الموارد .وهم يستقرون عموما
في مناطق تشتد فيها المخاطر
َ
نوعية
الطبيعية وال تضمن لهم
حياة جيدة.
ٍ

2020

وآثار تغيّر المناخ معروفة ،ولكن
من الضروري أن يُنبه العالم
بأسره إلى حال هذه البلدان
والمجتمعات المحلية المتضررة
بشدة منه“.
حوار مبادرة  ،UN75األرجنتين (مترجم عن
اإلسبانية)

هذه المشاكل
ُ
وقعها
العالمية
أشد على السكان
األكثر ضعف ًا...
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية 4 #

ناقش المشاركون أفكارا للعمل
يراد بها التصدي ألزمة المناخ
والقضايا البيئية
Burundi, Global Peace

اآلمال المعقودة على التصدي
ألزمة المناخ
في شمال أفريقيا وغرب آسيا
وفي أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ،أعرب المشاركون عن
اعتقادهم بأن زيادة الوعي البيئي
من شأنه أن يحفز العمل على
مواجهة أزمة المناخ والقضايا
البيئية ،وأن يفضي إلى أنماط
عيش أكثر استدامة.
وفي وسط وجنوب آسيا،
وشمال وغرب أفريقيا،
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
انعقدت آمال المشاركين
على التكنولوجيات واألدوات
والمعلومات الجديدة في
المساعدة على تحقيق استخدام

72

أكثر استدامة لمصادر الطاقة
المتجددة وعلى إدارة التهديدات
اإليكولوجية.
”كلما اتسع نطاق درايتنا
بمشكلة المناخ ،زاد عدد من
يبادرون إلى العمل لمواجهتها.
وكلما أقبل أقراننا على العمل،
سهل علينا تقديم التضحيات
الشخصية“.
جنيفر غريغز ،مسابقة إنشائية للشباب
في إطار مبادرة  UN75أجريت تحت شعار
”المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم
المتحدة التي نحتاج“.

أفكار من أجل العمل
اتفق المشاركون في الحوارات
من جميع أنحاء العالم على

ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة
بشأن أزمة المناخ والقضايا
البيئية .وشملت مقترحات
العمل ما يلي :اتخاذ البلدان
ذات البصمة الكربونية الهامة
قدر ًا أكبر من اإلجراءات؛ وفرض
العقوبات على الملوِّ ثين؛
وتوجيه مزيد من التمويل نحو
معالجة أزمة المناخ؛ وإيالء
مزيد من االهتمام لحماية
الموارد الطبيعية والحفاظ
عليها .وأيّد كثيرون قيام األمين
العام بتكثيف جهوده الدعوية
لدى الدول األعضاء لكي تتخذ
إجراءات عاجلة بشأن تغيّر
المناخ.
”ال بد من بذل جهود تعاونية حتى
نتمكن من مكافحة اآلثار الضارة
لتغيّر المناخ.

وهذه مسألة ال تحتمل االنتظار.
لذلك يجب أن نقوم بكل ما
في وسعنا إلشراك غيرنا في
العمليات الالزمة إلحداث تغيير“.
حوار مبادرة  ،UN75الواليات المتحدة
األمريكية

”ال يكفي للتخفيف من أثر تغيّر
المناخ ،كما هو الحال فيما
يتعلق بإنهاء الجائحة ،أن يُبلي
بلد ما بالءً حسن ًا في هذا المجال.
بل نحن بحاجة إلى العمل معا؛
فأزمة المناخ لن تتالشى بانتهاء
الجائحة“.
حوار الشباب في إطار مبادرة ،UN75
اإلمارات العربية المتحدة

Venezuela, UN Venezuela

ال يكفي للتخفيف من
أثر تغ ّير المناخ ،كما
هو الحال فيما يتعلق
بإنهاء الجائحة ،أن ُيبلي
ً
بالء حسن ًا في
بلد ما
هذا المجال.
نحن بحاجة إلى العمل
معا...
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية

5
من األولويات الرئيسية األخرى
ضمان مزيد من االحترام
لحقوق اإلنسان ،وتسوية النزاعات،
والتصدي للفقر والحد من
الفساد

Vietnam, UN Vietnam
74
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية 5 #

يرغب مجيبو االستطالع أيضا في أن يروا في األجل الطويل
وتحسن ًا في فرص
مزيداً من االحترام لحقوق اإلنسان،
ّ
الحصول على الخدمات األساسية ،وقدر اً أقل من النزاعات
حماية البيئة

4 3 2 1

#

حماية البيئة

#

الحصول على الخدمات
األساسية ،بما في
ذلك الرعاية الصحية
والتعليم

#

احترام حقوق
اإلنسان

#

نزاعات أقل

فرص أفضل للحصول على الرعاية الصحية
احترام حقوق اإلنسان
فرص أفضل للحصول على التعليم
نزاعات أقل

االستهالك/اإلنتاج المستدامان
فرص عمل أوفر
قدر أكبر من المساواة بين البلدان

استطالع الدقيقة الواحدة لمبادرة .UN75
إذا مددت البصر إلى مدى أبعد وتصوّرت العالم الذي تريد أن
تعيش فيه بعد  25عاما ،فما هي أهم ثالثة أشياء تود أن تراها
تتحقق؟
يختار المجيب على االستطالع ثالثة ردود على األكثر.

76

قدر أكبر من المساواة داخل البلدان
قدر أكبر من المساواة بين الجنسين
إدارة أفضل للهجرة

295896
250133
247640
234898
219954
201614
197520
148933
145097
127712
102327

رقم األساس :جميع المجيبين ()810.558؛  2.171.724ردا
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مبادرة UN75

1

النتيجة الرئيسية 5 #

وبعيدا عن حماية البيئة ،تتسم أولويات
المناطق بقدر أكبر من التنوع

#

حماية البيئة

#

2

أوقيانوسيا
وأنتاركتيكا

شرق وجنوب
شرق آسيا

وسط وجنوب آسيا

المرتبة
األولى

فرص أفضل
للحصول على
الرعاية الصحية

حماية البيئة

حماية البيئة

حماية البيئة

حماية البيئة

المرتبة
الثانية

حماية البيئة

نزاعات أقل

فرص أفضل
للحصول على
الرعاية الصحية

احترام حقوق
اإلنسان

فرص أفضل
للحصول على
التعليم

نزاعات أقل

المرتبة
الثالثة

مزيد من
فرص العمل
أوفر

احترام حقوق
اإلنسان

فرص أفضل
للحصول على
التعليم

االستهالك/
اإلنتاج
المستدامان

االستهالك/
اإلنتاج
المستدامان

حماية البيئة

78

#

الحصول على الخدمات
األساسية ،بما في ذلك الرعاية
الصحية والتعليم

أوروبا

استطالع الدقيقة الواحدة لمبادرة  - UN75السؤال الثاني
إذا مددت البصر إلى مدى أبعد وتصوّ رت العالم الذي تريد أن تعيش فيه بعد  25عاما ،فما هي أهم ثالثة أشياء تود أن تراها
تتحقق؟ يختار المجيب على االستطالع ثالثة ردود على األكثر.

2020

3

احترام أكبر
لحقوق اإلنسان

شمال أفريقيا
أمريكا الالتينية
وغرب آسيا
ومنطقة البحر الكاريبي

أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

أمريكا
الشمالية

احترام حقوق
اإلنسان

فرص أفضل
للحصول على
الرعاية الصحية

حماية البيئة

مزيد من
فرص العمل
أوفر

احترام حقوق
اإلنسان

نزاعات أقل

#

4

نزاعات أقل

االستهالك/
اإلنتاج
المستدامان

رقم األساس 807.092 :مجيبا توزيعهم كالتالي :توزيعهم كالتالي :وسط وجنوب آسيا ()243.800؛ شرق وجنوب شرق آسيا
()81.205؛ أوروبا ()121.388؛ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()61.599؛ أمريكا الشمالية ()29.184؛ شمال أفريقيا وغرب
آسيا ()64,694؛ أوقيانوسيا وأنتاركتيكا ()14.598؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (.)190.624
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية 5 #

تختلف القضايا األخرى التي يعتقد المجيبون على
االستطالع أنها ستؤثر على مستقبلهم بحسب
المنطقة ومستويات الثراء

وأظهرت النتائج التي توصلت إليها شركة إيدلمان في
المناطق النامية تركيزا أكبر على

 1الفقر

إلى جانب المناخ والصحة ،وجد مركز بيو لألبحاث أن المجيبين في  14من
أكبر الدول من حيث المساهمات المالية ركزوا بشكل أكبر على:

 2الفساد

 1اإلرهاب

 3العنف في المجتمع المحلي

 2الهجمات اإللكترونية
 3األسلحة النووية

Guinea Bissau, UN Guinea Bissau
80

Belarus, UN Belarus

Rwanda, UN Rwanda

Germany, Permanent Mission of the Federal Republic
of Germany to the United Nations in New York
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مبادرة UN75

1

عالم تتساوى فيه فرص الحصول على
الخدمات األساسية:
• عالم تتساوى فيه فرص الحصول على
التعليم ويتم فيه صالح نظم التعليم،
 114حوارا ،و  40حوارا للشباب ،في جميع
المناطق
• عالم تتساوى فيه فرص الحصول على
الخدمات األساسية األخرى (الغذاء والماء
والصحة والمأوى والكهرباء) 93 ،حوارا،
و  40حوارا للشباب ،في جميع المناطق

2

عالم أكثر أمن ًا وسالم ًا:
• عالم يتسم بتعاون مجتمعي ومؤسسي
بين البلدان 95 ،حوارا ،و  25حوارا للشباب ،في
جميع المناطق
• عالم أكثر أمنا وسالما ،خال من العنف والنزاع
واإلرهاب 91 ،حوارا ،و  35حوارا للشباب،
في جميع المناطق

Suriname, UN Suriname

النتيجة الرئيسية 5 #

أبرز المشاركون
في حوارات مبادرة UN75
أولويات مماثلة
82

2020

3

ً
وشموال:
عالم أكثر مساواة
• عالم أكثر مساواة ،يتيح فرصا
متكافئة للجميع 85 ،حوارا ،و  22حوارا
للشباب ،في جميع المناطق
• عالم خال من التمييز على أساس
العرق أو نوع الجنس أو األصل أو
الدين أو الصحة 76 ،حوارا ،و  37حوارا
للشباب ،في سبع مناطق
• عالم تُطبّق فيه المساواة بين
الجنسين 55 ،حوارا ،و  20حوارا
للشباب ،في جميع المناطق

4

عالم يضمن حقوق اإلنسان للجميع
• (حقوق الطفل ،وحرية التعبير،
وتكوين الجمعيات الدينية) 58 ،حوار ًا،
و  19حوار ًا للشباب ،في سبع مناطق

5

عالم خال من الفقر والبطالة
 58حوارا ،و  27حوارا للشباب ،في
سبع مناطق
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية

6

عند الحديث عن المستقبل
فإن الشباب وشعوب البلدان النامية يميلون
ً
تفاؤال
ألن يكونو أكثر

Suriname, UN Suriname
84
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مبادرة UN75

رجال

2020

نساء

أشخاص من هويات جنسانية أخرى

أحسن

.75

النتيجة الرئيسية 6 #

الشباب عموما أكثر تفاؤال من األجيال
األكبر سنا ،والرجال عموما أكثر تفاؤال
من النساء
استطالع الدقيقة الواحدة لمبادرة  UN75-السؤال السادس.
عموما ،هل تعتقد أن حياة الناس في عام  2045ستكون أحسن،
أم أسوأ ،أم أنها لن تختلف عن حياتك اليوم؟

عمر المشاركين في االستطالع ،بالسنوات

Lesotho, UN Lesotho

Iran, UN Iran

.5

.25

لم يختلف

-.25

-.5

-.75

أسوأ

 15أو أصغر

16-30

31-45

46-60

61+

أعمار المجيبون بالسنوات
رقم األساس 798.224 :من المجيبين ،مع استثناء الردود التي تم جمعها من خالل تطبيقات الهاتف الخلوي.
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مبادرة UN75

2020

ستكون حياة الناس أفضل في عام 2045
النتيجة الرئيسية 6 #

المجيبون على االستطالع في البلدان
التي يكون فيها دليل التنمية البشرية
منخفضا هم عموما أكثر تفاؤال بشأن
المستقبل من المجيبين في البلدان التي
يكون فيها دليل التنمية البشرية مرتفعا
استطالع الدقيقة الواحدة لمبادرة  UN75-السؤال السادس.
عموما ،هل تعتقد أن حياة الناس في عام  2045ستكون أحسن،
أم أسوأ ،أم أنها لن تختلف عن حياتك اليوم؟

وسط
وجنوب آسيا

مؤشر
تنمية
بشرية
أعلى

شرق وجنوب
شرق آسيا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى
مؤشر
تنمية
بشرية
منخفض

شمال أفريقيا
وغرب آسيا
أمريكا
الشمالية

أوروبا

أوقيانوسيا و
أنتاركتيكا
أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

ستكون حياة الناس أسوأ في عام 2045
رقم األساس :جميع المجيبين ( .)810.558أجري تحليل مقارن في ضوء متوسطات الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
لكل منطقة .ويقيس المحور  xمتوسط قيمة دليل التنمية البشرية لكل منطقة (يتراوح المقياس بين  0,38و .)0,95

88

89

89

المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

مبادرة UN75

2020

القسم الرابع

األمم المتحدة التي
نحتاج

Cambodia, UN Cambodia
90

91

المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية

7
يعتقد أكثر من  87في المائة ممن شملهم
االستطالع أن التعاون الدولي له أهمية حيوية في
التعامل مع تحديات العصر
ويعتقد غالبية المجيبين أن أزمة كوفيد19-
جعلت من التعاون الدولي
مطلبا أكثر إلحاح ًا

Geneva, Ferney MUN
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المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

مبادرة UN75

النتيجة الرئيسية 7 #

 87في المائة من المجيبين يعتقدون أن
التعاون الدولي مهم جداً أو أساسي للتصدي
للتحديات العالمية .وال يزال هذا التصور
مرتفع ًا عبر المناطق ،مع بعض االختالفات

مهم جدا/أساسي

% 95

% 87

الرقم األساس

% 94

استطالع الدقيقة الواحدة لمبادرة - UN75
السؤال الرابع:
ما مدى أهمية عمل البلدان معا أو عدم
أهميته للتصدي للتحديات العالمية؟

87

%

يعتقدون أن التعاون الدولي مهم
جدا أو أساسي للتصدي للتحديات
العالمية

مهم نوعا ما

% 92

% 89

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

غير مهم جدا

% 94

شرق وجنوب شرق آسيا

أوقيانوسيا و
أنتاركتيكا

2020

أمريكا الشمالية

% 92

أوروبا

% 88

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي
% 82

وسط
وجنوب آسيا

شمال أفريقيا وغرب آسيا

الرقم األساس ( )807.092النتيجة الصافية أساسي/مهم جدا
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المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

مبادرة UN75

رجال

2020

نساء

أشخاص من هويات جنسانية أخرى

أساسي

مهم للغاية

النتيجة الرئيسية 7 #

في جميع الفئات العمرية ،ترى النساء
أن هناك حاجة أكبر لكي تعمل البلدان
مع ًا أكثر من الرجال
استطالع الدقيقة الواحدة لمبادرة  – UN75السؤال السادس
ما مدى أهمية عمل البلدان معا للتصدي لالتجاهات العالمية؟

أهمية التعاون الدولي

United Kingdom, UNA-UK Westminster

Estonia, SOAS The Centre for
International Studies & Diplomacy

مهم إلى
حد ما

غير مهم جدا

غير مهم إطالقا

 15أو أصغر

16-30

31-45

46-60

61+

أعمار المجيبون بالسنوات
رقم األساس 798.224 :من المجيبين ،مع استثناء الردود التي تم جمعها من خالل تطبيقات الهاتف الخلوي.
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المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية

8

عند استطالع اآلراء بشأن العقود الماضية ،قال
ستة من كل عشرة مجيبين إنهم يعتقدون أن
األمم المتحدة جعلت العالم مكان ًا أفضل.
وعند استطالعها بشأن آفاق المستقبل ،رأى 74
في المائة أن دور األمم المتحدة ”أساسي“ في
التصدي للتحديات العالمية.
ومع ذلك ،ال يزال أكثر من النصف يرون أن
األمم المتحدة بعيدة عن حياتهم وقالوا إنهم ال
يعرفون الكثير عنها.

Bolivia, UN Bolivia
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المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

مبادرة UN75

النتيجة الرئيسية 8 #

2020

 74في المائة اتفقوا على أن األمم المتحدة هي
منظمة أساسية للمساعدة في معالجة أبرز
القضايا التي يواجهها العالم اليوم.

 62في المائة اتفقوا على أن
األمم المتحدة جعلت العالم
مكانا أفضل

% 85
% 78
% 62

% 76

% 75
% 61

% 56

% 82
% 73

% 72

% 60

% 45

شمال
أفريقيا
وغرب آسيا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

شرق و
أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي شرق وجنوب شرق
آسيا
شرق و

وسط و
وجنوب آسيا

أوروبا

استطالع إيدلمان ،السؤال 17
إلى أي مدى تتفق أو ال تتفق مع البيانات التالية بشأن األمم المتحدة؟ النتيجة الصافية أتفق بشدة/إلى حد ما رقم األساس :الجميع يعرفون
باألمم المتحدة ( ،)33768شمال وغرب آسيا ( ،)5819أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ( ،)7688أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
( ،)6058جنوب وجنوب شرق آسيا ( ،)4759وسط وجنوب آسيا ( ،)3557أوروبا ()5887

100

شمال
أفريقيا
وغرب آسيا

أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

شرق و
أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي شرق وجنوب شرق
آسيا

وسط و
وجنوب آسيا

أوروبا

استطالع إيدلمان ،السؤال 17
إلى أي مدى تتفق أو ال تتفق مع البيانات التالية بشأن األمم المتحدة؟ النتيجة الصافية أتفق بشدة/إلى حد ما رقم األساس :الجميع يعرفون
باألمم المتحدة ( ،)33768شمال وغرب آسيا ( ،)5819أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ( ،)7688أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
( ،)6058جنوب وجنوب شرق آسيا ( ،)4759وسط وجنوب آسيا ( ،)3557أوروبا ()5887
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مبادرة UN75

اتفقوا على أن األمم
حسنت
المتحدة
ّ
حياة أناس أعرفهم شخصيا

النتيجة الرئيسية 8 #

أكثر من  50في المائة رأوا
التأثير اإليجابي الذي تحدثه
األمم المتحدة على بلدانهم أو
عليهم شخصي ًا ،و  40في المائة
رأوا التأثير اإليجابي التي تحدثه
بالنسبة ألشخاص يعرفهم
المجيبون شخصي ًا

% 68

50

%

اتفقوا على أن األمم
ّ
حسنت
المتحدة
حياة أناس أعرفهم شخصيا

اتفقوا على أن األمم
المتحدة حسنت حياة
الناس في بلدي

% 71
% 61

% 42

شمال
أفريقيا
وغرب آسيا

% 41
% 32

أفريقيا جنوب
الصحراء
الكبرى

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر
الكاريبي شرق و

شرق و
شرق وجنوب
شرق آسيا

وسط و
وجنوب آسيا

أوروبا

استطالع إيدلمان ،السؤال 17
إلى أي مدى تتفق أو ال تتفق مع البيانات التالية بشأن األمم المتحدة؟ النتيجة الصافية أتفق بشدة/إلى حد ما رقم األساس :الجميع يعرفون
باألمم المتحدة ( ،)33768شمال وغرب آسيا ( ،)5819أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ( ،)7688أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
( ،)6058جنوب وجنوب شرق آسيا ( ،)4759وسط وجنوب آسيا ( ،)3557أوروبا ()5887
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40

%

% 54
% 35

2020

شمال
أفريقيا
وغرب آسيا

% 53

% 39
% 29

% 32

أمريكا الالتينية
أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ومنطقة البحر
الكاريبي

شرق و
شرق وجنوب
شرق آسيا

وسط و
وجنوب آسيا

أوروبا

استطالع إيدلمان ،السؤال 17
إلى أي مدى تتفق أو ال تتفق مع البيانات التالية بشأن األمم المتحدة؟ النتيجة الصافية أتفق بشدة/إلى حد ما رقم األساس :الجميع يعرفون
باألمم المتحدة ( ،)33768شمال وغرب آسيا ( ،)5819أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ( ،)7688أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
( ،)6058جنوب وجنوب شرق آسيا ( ،)4759وسط وجنوب آسيا ( ،)3557أوروبا ()5887
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مبادرة UN75

2020

 87مليون مرة
ُذكر
فيها النزاع والعنف
 % 3منها تضمن إشارة
مرجعية إلى األمم المتحدة

 44مليون مرة

Botswana, UN Botswana

ُذكرت فيها الفرص والتهديدات
اإللكترونية
 % 2منها تضمن إشارة
مرجعية إلى األمم المتحدة
النتيجة الرئيسية 8 #

 23مليون مرة

أربعة من كل عشرة مجيبين قالوا
إنهم ال يعرفون سوى القليل أو ال
يعرفون شيئ ًا عن األمم المتحدة.
وأشار تحليل لوسائط اإلعالم تم االضطالع به في  70بلدا إلى
أن التغطية اإلعالمية لألمم المتحدة منخفضة حيث إنها غالبا ما
تربط األمم المتحدة بالنزاعات والصحة.

104

ُذكر فيها المناخ والبيئة
 % 7منها تضمن
إشارة مرجعية
إلى األمم المتحدة

 29مليون مرة

ُذكرت فيها الصحة

 % 18منها تضمن إشارة
مرجعية إلى األمم المتحدة
المصدر:
|Edelman Intelligence Discovery+
العالم | جميع اللغات | النطاق الزمني:
أيار/مايو 2020

 18مليون مرة

ُذكرت فيها
أوجه عدم المساواة
 % 4منها تضمن
إشارة مرجعية إلى
األمم المتحدة

 815ألف مرة

ُذكرت فيها التحوالت الديمغرافية
 % 10منها تضمن إشارة مرجعية
إلى األمم المتحدة
105
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النتيجة الرئيسية 8 #

أشار معظم المجيبين على االستطالع في
بلدان نامية مختارة إلى أن األمم المتحدة
تعالج القضايا العالمية بطريقة ما

استطالع إيدلمان ،السؤال 18
إلى أي مدى تعتقد أن األمم المتحدة تنجح في معالجة ما يلي؟

مبادرة UN75

تعالجها كثيرا

تعالجها إلى حد ما

2020

ال تعالجها على اإلطالق

نسبة الذين قالوا إن األمم المتحدة تنجح كثيرا/إلى حد ما/ال
تنجح على اإلطالق في معالجة ما يلي [تُبيّن أبرز  10مسائل]
% 32
حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية

% 46

% 32
دعم التعليم واإللمام بالقراءة والكتابة

% 45

% 31
االستجابة للكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ

% 48

% 30
التصدي للجوائح في جميع أنحاء العالم مثل جائحة كوفيد19-

% 42

% 29
منع نشوب النزاعات الدولية بين البلدان وحلها

% 45

% 28
تمكين الفتيات والنساء
% 28
منع البلدان من استخدام األسلحة النووية
% 27
تحسين الرعاية الصحية ومتوسط العمر المتوقع

% 44
% 41
% 46

% 27
التصدي لإلرهاب الدولي

% 43

% 26
التصدي لتغير المناخ وحماية البيئة

% 48

% 14
% 13
% 12
% 19
% 17
% 15
% 20
% 16
% 19
% 17

الرقم األساس :الجميع يعرفون باألمم المتحدة ()33768
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المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية

9
دعت األغلبية الساحقة من المشاركين
في الحوار إلى أن تكون األمم المتحدة أكثر
ً
شموال وأن تفتح أبوابها لألطياف المتنوعة
من الجهات الفاعلة في القرن الواحد
والعشرين

Switzerland, World Economic Forum
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مبادرة UN75

1

إشراك المزيد من النساء والشباب
والفئات الضعيفة في عملية صنع
القرار ( 61حوارا في سبع مناطق)

5

2

إعطاء الشباب صوت ًا أقوى أقوى
وقدرة أكبر على التحكم في أمور حياتهم
من خالل إنشاء منتدى/شبكة للشباب
( 58حوار ًا من جميع المناطق الثماني)

6

3

العمل بشكل أكبر مع السلطات/
المجتمعات المحلية واالستماع
إليهم ،بما في ذلك في المناطق
الريفية والنائية ،العتماد نُهج تنطلق
من القاعدة إلى القمة؛ وتكييف البرامج
مع البيئات والثقافات واالحتياجات
المحلية ( 55حوارا في سبع مناطق)

7

العمل مع مجموعة أكثر تنوع ًا
من سفراء النوايا الحسنة
الثقافيينالذين يمكنهم تعزيز
التعاطف/التواصل الثقافي،
واالعتبارات الثقافية ( 12حوارا في
ست مناطق)

4

زيادة الفرص المتاحة لالستماع
لـنا ”نحن الشعوب“،وتعزيز الحوار
مع المجتمع المدني/المنظمات غير
الحكومية ،من خالل شبكة من الناس
أو تعيين ممثل للمجتمع المدني (47
حوارا من جميع المناطق الثماني)

8

العمل بشكل أكبر مع الجهات
الفاعلة في قطاع األعمال ،بما
في ذلك الشركات الناشئة وأصحاب
المشاريع من أجل استحداث حلول
أكثر ابتكارا في مجال السياسات (10
حوارات في ست مناطق)

Fiji, Office of the President of the General Assembly

النتيجة الرئيسية 9 #

في الحوارات التي جرت في إطار مبادرة
ُ ،UN75قدّمت أفكار كثيرة بشأن السبل
التي تكفل أن تكون ألمم المتحدة أكثر
ً
شموال وأن تفتح أبوابها لألطياف المتنوعة
من الجهات الفاعلة في القرن الواحد
والعشرينُ ،
وقدمت أفكار كثيرة عن كيفية
القيام بذلك
110

2020

الدعوة إلى التعاون اإلقليمي
والعالمي( 40حوارا من جميع
المناطق الثماني)
إنشاء آلية تنسيق ألصحاب
المصلحة المتعددين وإشراك
مجموعة أكثر تنوع ًا من أصحاب
المصلحة ( 19حوار ًا في سبع مناطق)
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية 9 #

أهمية الشمول كما ناقشه الناس
في الحوارات المعقودة في إطار
حوارات مبادرة UN75
الشباب:
”يبلغ متوسط العمر في البرلمان  53سنة في حين أن نصف
سكان العالم تقريب ًا هم دون الثالثين من العمر ،مما يعني
أن الشباب ليسوا أبد ًا في مركز صنع القرار السياسي .ومن
واجب األمم المتحدة أن تكون أكثر شموال فتصل إلى أصحاب
األصوات غير المسموعة ،ويمكنها أن تفعل ذلك باستخدام
أعظم أداة بالنسبة للشباب ،أال وهي التكنولوجيا“.
  ،Maisie Zhengإحدى الفائزات في المسابقة اإلنشائية في إطار مبادرة UN75”المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج“

”لقد تأثر الشباب بشكل غير متناسب بجائحة كوفيد 19-من
خالل تعطل التعليم والفرص الضائعة ،وال سيما فيما يتعلق
بالنسبة البالغة  90في المائة من الشباب في البلدان النامية.
وإذا كان لدينا من قبل مصلحة كبرى في مستقبل أكثر مراعاة
للبيئة ،فإن مصلحتنا اآلن ستكون أكبر .وإذا كنا حريصين من
قبل على اختيار مهن مراعية للبيئة ،فإن عزمنا اآلن سيكون
أقوى .وإذا كنا من قبل األكثر طموح ًا ،سيحدونا اآلن طموح
أعظم في تحويل المستقبل الذي نصبو إليه إلى واقع“.

الجهات الفاعلة اإلقليمية
والمحلية:
”نؤمن بأن األمم المتحدة
يمكن أن تؤدي دورا من خالل
زيادة مشاركاتها مع الجهات
الفاعلة اإلقليمية والمحلية،
واالستثمار في المستقبل
من خالل توفير الوسائل التي
تساعد على تنمية استقاللية
الجهات الفاعلة االجتماعية
العاملة على المستوى دون
الوطني“.
 حوار الشباب في إطار مبادرة ،UN75البرازيل

  ،Jennifer Griggsإحدى الفائزات في المسابقة اإلنشائية في إطار مبادرةUN75
”المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج“
Eswatini, UN Eswatini
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مبادرة UN75

2020

النتيجة الرئيسية

10
دعا المشاركون في الحوارات األمم المتحدة إلى اعتماد سبل
أخرى لالبتكار ،بأن تعزز قوة قيادتها وتمارس بشكل أكثر اتساقا
سلطتها األخالقية في دعم ميثاق األمم المتحدة
وكانت هناك دعوات لزيادة المساءلة والشفافية والنزاهة ،بما في
ذلك من خالل تحسين التحاور والتواصل مع المجتمعات المحلية،
وإلى تعزيز تنفيذ البرامج والعمليات

United Arab Emirates, Natalia Mroz
114
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Geneva, Graduate Institute of International and Development Studies

النتيجة الرئيسية 10 #

في إطار الحوارات،
دعا المشاركون األمم
المتحدة إلى
116

مبادرة UN75

1

تعزيز المزيد من التنسيق والتآزر
والتعاون على الصعيد العالمي ليس
فقط فيما بين الدول األعضاء ،بل
أيضا من خالل العمل في إطار من
الشراكة مع الجهات الفاعلة األخرى
في جميع مجاالت عمل األمم المتحدة
(في الغالبية العظمى من الحوارات
في جميع المناطق)

2

زيادة المساءلة والشفافية داخل
األمم المتحدة ،وتعزيز حياد األمم
المتحدة ( 53حوار ًا 8 ،مناطق)

3

رفع مستوى األمم المتحدة (43
حوارا 8 ،مناطق)
• إصالح مجلس األمن الدولي على نحو
ً
تمثيال ويكفل إعادة
يجعل المجلس أكثر
النظر في حق النقض
• تعزيز جهود حفظ السالم ،على سبيل
المثال ،من خالل التركيز على منع
نشوب النزاعات وبناء السالم بقيادة
المرأة
• مواصلة اإلصالحات الهيكلية واإلدارية،
وال سيما للحد من البيروقراطية وتعزيز
التعاون بين الوكاالت
• إنشاء آليات متابعة شفافة لرصد
تنفيذ اإلصالح وتقييمه

2020

4

توفير قيادة قوية ودعوة الدول
األعضاء للتعاون والعمل مع ًا؛
وبالعمل على أن تكون بمثابة سلطة
أخالقية لدعوة الدول األعضاء
إلى دعم مبادئ وقيم ميثاق األمم
المتحدة/االتفاقات التي تديرها األمم
المتحدة ( 42حوار ًا في سبع مناطق)

5

التواصل والتحاور بانتظام مع
الناس في جميع أنحاء العالم حول
مبادرات األمم المتحدة وبرامجها،
وخاصة في البلدان التي تؤدي فيها
األمم المتحدة دورا أكثر فاعلية،
وتشجيع إبداء التعليقات.
وزيادة المشاركة من خالل وسائل
اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل
االجتماعي ( 27حوار ًا في سبع
مناطق)

6

تعزيز التنفيذ ،من خالل
تحسين رصد البرامج وتقييمها
واستعراضها ،وتكييف البرامج
والسياسات بحيث تكون أكثر اعتمادا
على البيانات واألدلة ،واالستفادة على
نحو أفضل من البحوث في تصميم
البرامج ( 24حوارا في ست مناطق)
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مبادرة UN75

2020

القسم الخامس

المرفقات

Mongolia, UN Mongolia
118
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مبادرة UN75

2020

مرفقات

1
مساهمات مجموعات أخرى في
مبادرة UN75

Uruguay, UN Uruguay
120
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مبادرة UN75

قام عدد من مجموعات أصحاب المصلحة
الرئيسيين بإجراء حوارات كبيرة في إطار
مبادرة  UN75أو بجمع ردود منسقة من
شبكاتهم على أسئلة االستطالع الذي
جرى في إطار مبادرة  ،UN75وقدموا
مدخالت مفصلة عن:

New York, UN Photo
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Costa Rica, UNFPA Costa Rica

2020

الشباب
والمجتمع المدني
والمدن والحكومات المحلية،
والقطاع الخاص
والمدارس والجامعات

Online, The Smurfs

Cameroon, UN Cameroon
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مبادرة UN75

2020

ومكافحة الفساد ،ومعالجة
قضايا االقتصاد الكلي مثل
الديون ،واإلدارة البيئية ،وحفظ
النظم اإليكولوجية واألمن
الغذائي.

Republic of Congo, UNIC Brazzaville

Mauritius, UN Mauritius

المرفق 1

ّ
نظم مكتب مبعوث األمم المتحدة المعني
بالشباب اجتماعا عاما للشباب جمع أكثر من
 2000من الشباب من جميع المناطق
في  13أيار/مايو ،نظم مبعوث األمين العام المعني بالشباب
اجتماعا عاما بالشراكة مع البعثتين الدائمتين لكل من قطر
والسويد ،ومكتب رئيس الجمعية العامة ،والمجموعة الرئيسية
المعنية باألطفال والشباب ،واالجتماع التنسيقي الدولي
لمنظمات الشباب .وحضر االجتماع أكثر من  2.000من الشباب
من جميع المناطق .وباإلضافة إلى ذلك ،قدم أكثر من  600من
الشباب من  110بلدان ردوداً خطية .وترد االستنتاجات الرئيسية
في ما يلي:

124

Pacific, UN Pacific

األولويات الثالث العليا التي
ظهرت هي:
• التعافي من كوفيد،19-
والتأهب ،وبناء نظم ومجتمعات
قادرة على الصمود؛
• السالم واألمن ،وتسوية
النزاعات القائمة ،والدبلوماسية
الوقائية ،وعدم االنتشار ونزع
السالح؛
• تغير المناخ ،والمحيطات،
واالستهالك المستدام.
وكانت هناك دعوة قوية إلى
تعزيز التركيز على احتياجات
وحقوق فئات الشباب
المهمشة ،وعلى معالجة أوجه

عدم المساواة ،سواء بين
البلدان أو داخلها ،وفيما يتعلق
بالعنف القائم على نوع الجنس،
والفصل العنصري ،وكره
األجانب ،والمهاجرين والالجئين،
والتمييز القائم على النسب
وغيره من أنواع التمييز.
ورأى الشباب أيضا أنه ينبغي
التركيز بقدر أكبر على العمالة
والوظائف الالئقة ،ونظم
الحماية االجتماعية ،والطاقة
النظيفة من خالل االنتقال
العادل نحو خفض انبعاثات
الكربون ،والتعليم الجيد والتعلم
مدى الحياة ،وسيادة القانون،

وأخير ًا ،رأوا بأن األمم المتحدة،
وإن كانت تعمل على معالجة
العديد من القضايا التي
تثير القلق ،فإنها تستطيع
أن تفعل المزيد إلشراك
الشباب ومعالجة أولوياتهم.
وشملت المقترحات المحددة
ما يلي :إنشاء وكالة للشباب
أو إطار للشباب يشرف على
حالة الشباب على الصعيدين
اإلقليمي والقطري؛ ومشاركة
الشباب بشكل أكثر جدوى
في صنع السياسات واإلنجاز
على أرض الواقع بما يتجاوز
األحداث الرمزية؛ وزيادة
استخدام التكنولوجيا واالبتكارات
وتقاسمها من أجل االستفادة
منها في تصميم األطر الدولية
وتنفيذها وإبداء التعليقات
بشأن التقدم المحرز على
صعيدها.
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مبادرة UN75

Zambia, UN Zambia

المرفق 1

عقدت الحركة العالمية
TOGETHER FIRST
مشاورات مكثفة من
أجل وضع قائمة من
عشر نقاط تتضمن
أولويات للمستقبل

126

عقدت هذه الحركة العالمية
التي تضم خبراء وممارسين
وناشطين وقادة أعمال حوارات
في إطار مبادرة  UN75في جميع
المناطق ،وأقامت مركز اً على
اإلنترنت للمناقشة العامة
بشأن تعزيز الحوكمة العالمية
والتصدي للمخاطر الكارثية.
وقد وُضعت مقترحات العمل
التالية بصورة جماعية ،من خالل
االجتماعات التي عُ قدت عبر
الفضاء اإللكتروني أو بالحضور
الشخصي:

• اختيار بطل رفيع المستوى
لألمم المتحدة لتمكين المجتمع
المدني ودعمه والدعوة إلى عقد
اجتماعاته.

• إقامة لجنة أقوى لبناء السالم
لدعم التحول المقبول على نطاق
واسع من نهج موجه نحو األزمة
إلى المشاركة الطويلة األجل.

• إنشاء مجلس شبابي أو
هيئة استشارية لألمم المتحدة
لتقديم التوجيه واألفكار
المتعمقة للقيادة العليا.

• حفظ السالم المتحور حول
اإلنسان الذي يزيد من اإلمساك
بزمام األمور على الصعيد المحلي
والفعالية والدعم والمساءلة.

• إجراء عمليات تعيين قائمة على
الجدارة واإلنصاف والشفافية
لضمان أن يكون موظفو
األمم المتحدة ،وال سيما كبار
المسؤولين ،من ذوي الكفاءة
والمبادئ وأن يحترموا األشخاص
ّ
يمثلوهم
الذين يخدمونهم وأن
ّ
حق تمثيل.

• األخذ بنهج متكامل إزاء المناخ
واألمن عبر منظومة األمم
المتحدة والمنظمات الشريكة.

2020

• فرض حظر على األسلحة
الفتاكة الذاتية التشغيل ،والبناء
على الصكوك القائمة التي تحظر
التكنولوجيات الجديدة الخطيرة
قبل أن تُستخدم وتصبح قادرة
على إلحاق الضرر.
• توافر زخم عالمي لدعم دخول
معاهدة حظر األسلحة النووية
حيز النفاذ.

• تعزيز رصد المشاعات العالمية
لزيادة المساءلة عن انتهاكات
حدود تحمّ ل الكوكب.
• مجلس أمن ”يتصرف أو يفسح
المجال لغيره للتصرف“ :يجب
استخدام السلطات والعمليات
القائمة بشكل أكثر فعالية.
وفي الحاالت التي ال يحدث فيها
ذلك ،يجب أن يُضطلع بالواجبات
المنوطة بالمجلس من جانب
هيئة أخرى ضمن النظام الدولي.

Japan, UNIC Tokyo
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مبادرة UN75

2020

المرفق 1

استضاف ائتالف المجتمع المدني
 UN2020منتدى للشعوب لالحتفال
بمبادرة  UN75وأحال إعالن الشعوب إلى
رئيس الجمعية العامة
India, Youth of India

نظم هذا االئتالف الكبير
لمنظمات المجتمع المدني
عشرات الحوارات في إطار
مبادرة  ،UN75واستضاف
منتدى للشعوب لالحتفال
بالذكرى السنوية الخامسة
والسبعين لألمم المتحدة
وتمكين المجموعات الشعبية
من إيصال صوتها .وفي إطار
هذه المناسبة ،أحال ائتالف
 UN2020إعالن الشعوب
وخطة العمل العالمي
إلى رئيس الدورة الرابعة
والسبعين للجمعية العامة
لألمم المتحدة .وترد الحق ًا
النقاط الرئيسية الواردة في
اإلعالن.
128

”تمثل هذه اللحظة فرصة نادرة
للبشرية لتخيل وإنشاء ترتيبات
مؤسسية أكثر فعالية من خالل
حوكمة عالمية معززة تتمحور
حول الناس وتُحركها القيم.
وللتمكين من تحقيق المستقبل
الذي نصبو إليه  -أي منع الحرب
وإدامة السالم ،وتيسير التنمية
المستدامة ،وإنهاء الفقر،
وحماية حقوق اإلنسان العالمية
– يجب على من هم في مواقع
السلطة والمسؤولية اتباع نهج
مفض إلى التحوّ ل إزاء الحوكمة
ٍ
العالمية.

لقد حان الوقت إلطالق عملية
طموحة وغير متحيزة وشفافة
وشاملة لتحديد الثغرات في
الحوكمة العالمية ووضع
استراتيجية متماسكة لسدها
ولتحقيق الرؤية المتوخاة في
ميثاق األمم المتحدة بشكل
أفضل .فالمخاطر التي نواجهها
كبيرة جد ًا بحيث ال يمكن ألي
شريحة من شرائح المجتمع
أن تتصدى لها بمفردها ،ولهذا
السبب نحن على استعداد
للعمل معا مع حكوماتنا واألمم

تمثل هذه اللحظة
فرصة نادرة للبشرية
لتخيل وإنشاء
ترتيبات مؤسسية
أكثر فعالية...

Morocco, United Cities and Local
Governments

المتحدة وجميع الناس لفتح
فصل جديد من الشراكة من أجل
السالم والعدالة والمساواة
والكرامة واالستدامة.
ولذلك ،ندعو الدول األعضاء
واألمم المتحدة إلى إنشاء آلية
متابعة لما بعد عام ،2020
يصدر بها تكليف ،من أجل إعالن
اتفاق جديد يكفل تطبيق حوكمة
عالمية أكثر إنصافا وشموال
وفعالية“.
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مبادرة UN75

وتلخص النقاط العشر التالية
الرؤية التي تم وضعها:
• ضمان الخدمات العامة
للجميع  -من الصحة إلى التعليم
والطاقة واإلسكان والمياه
والوصول إلى اإلنترنت

Russia, Friends for Leadership

Australia, UNRIC Canberra

المرفق 1

130

• اعتماد مجموعات دعم مالي
لإلغاثة وإعادة اإلعمار ،وألضعف
الفئات
• تعزيز نماذج القرب من
االستهالك واإلنتاج إلعادة
التوازن في إطار العالقة بين
النمو االقتصادي والبيئة
واألولويات العامة

أجرت منظمة المدن المتحدة والحكومات
المحلية حوارات في جميع المناطق
ووضعت رؤية للمستقبل

• اعتماد صفقة خضراء عالمية
تجعل مجتمعاتنا أكثر قدرة على
الصمود وتمكن من العودة إلى
النشاط االقتصادي الكامل من
خالل النماذج المستدامة

عملت منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ،التي تضم أكثر من 250.000
عضو يمثلون الحكومات المحلية من جميع األحجام والمدن والمناطق ،مع مكتب
مبادرة  UN75إلجراء حوارات في جميع المناطق ،بمشاركة مئات المدن والبلدات
واألقاليم ومواطنيها.

• تعزيز المواطنة الجديدة
والحريات من أجل الديمقراطية
المتجددة ،حيث تشكل حقوق
اإلنسان والحقوق المدنية حجر

2020

الزاوية في مجتمعاتنا ،وحيث
تُستخدم البيانات والذكاء
االصطناعي من أجل الصالح العام
• بناء جيل المساواة من خالل
التخطيط والتشريعات والتنمية
المراعية لالعتبارات الجنسانية،
وإدماج النساء والفتيات بشكل
كامل وإشراكهن وحمايتهن
وتمكينهن
• حماية أولئك الذين يعملون
يومي ًا لتقديم الخدمات األساسية
لمجتمعاتنا المحلية وتقدير
مساهماتهم في المجتمع  -بما
في ذلك قطاع الرعاية التي يتلقى
العاملون فيه ،ومعظمهم من
النساء ،أجورا غير كافية أو ال
يتلقون أجرا على اإلطالق

New York, UN75

• العمل من أجل التوصل
إلى ”الجيل التالي من تعددية
األطراف“ الذي يجمع جميع
أصحاب المصلحة ويستند
إلى مبادئ الحوار والالمركزية
والتفويض لضمان تلبية رغبات
واحتياجات المواطنين في جميع
آليات الحوكمة

• دعم الثقافة لتكون بمثابة
ترياق لعالج اآلثار الثانوية لهذه
األزمة ،ولخلق المعنى ،وإلظهار
التضامن ورفع الروح المعنوية
• تعهّ د نظام دولي يقوم على
قوة المدن والحكومات المحلية
واإلقليمية
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مبادرة UN75

تعيش الغالبية العظمى من
البشر اآلن في المدن .وتش ّكل
المدن نقاط التقاطع في
العالم ،إذ تربطها مساحات عبر
الحدود تشهد تدفقات تدعم
الحركة العالمية للسلع ورأس
المال والخدمات واألشخاص.
والعولمة ليست مجرد تدويل بل
هي نظام يربط بين المدن.
Republic of Korea, PyeongChang Peace Forum 2020

المرفق 1

وجّ ه البرلمان العالمي لرؤساء البلديات
رسالة مفتوحة إلى األمين العام لألمم
المتحدة في إطار مبادرة UN75
متضمن ًا للعشرات من رؤساء البلديات من كافة األقاليم،
أصدر البرلمان العالمي لرؤساء البلديات ،خطاب ًا مفتوح ًا
بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لألمم المتحدة،
يشمل النقاط التالية:

وجميع التحديات التي يواجهها
الكوكب تتركز في المدن
وسيتعين التصدي لها في
المدن ،من جائحة كوفيد 19-إلى
تغير المناخ ،ومن عدم المساواة
إلى التنقل البشري .والمدن
بالغة التنوع وزاخرة باإلبداع .كما
أنها تقف على خط المواجهة
في إطار معالجة قضايا الهجرة
والتعليم والهواء النقي والسكن
اآلمن والخدمات األساسية.
وفي ظل الصلة الوثيقة التي
تربط المدن بسكانها ،فإن
هذه المدن تبتكر  -في صنع
القرار الديمقراطي ،والميزانيات
التشاركية ،والمشاعات
الحضرية ،واألحياء المستدامة.

غير أنها تفتقر إلى الوسائل
الالزمة لالستجابة على نحو
كاف للتحديات التي تواجهها،
وهي أسيرة عمليات السوق
العالمية واللوائح الوطنية.
فالحوكمة الوطنية والدولية ال
تعطي حيزا للعالم الحضري .وال
تزال المفاوضات والمعاهدات
العالمية في أيدي القادة
الوطنيين.
وليس بوسع رؤساء البلديات
والمدن إال المراقبة.
وبمناسبة الذكرى السنوية
الخامسة والسبعين إلنشاء
األمم المتحدة ،نطلب من
المنظمة فتح نقاش حول إقامة
نظام متجدد للحوكمة العالمية،
يأخذ في االعتبار الهيكل الحقيقي
للمجتمعات العالمية ،بما في
ذلك المدن ونحث األمم المتحدة
على النظر في أن تصبح ”األمم
المتحدة ومدن العالم“ ،وأن تبدأ
فترة انتقالية تنشئ فيها هيئات
تمثيلية للمدن وأن تعمل معها
في إطار التعاون الدولي.

2020

ومدن العالم“ ،وأن تبدأ فترة
انتقالية تنشئ فيها هيئات
تمثيلية للمدن وأن تعمل معها
في إطار التعاون الدولي.

Online, FIA European
Rally Championship

Uzbekistan, UN Uzbekistan
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المرفق 1

عَ ق َد الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،وهو
أكبر مبادرة للمسؤولية االجتماعية للشركات
في العالم ،ومنظمة أصحاب العمل الدولية
مشاورات مع موظفيهم وأعضائهم بشأن
أولويات المستقبل

134

Burundi, Ingo Magazine

الميثاق العالمي لألمم المتحدة
( 10.700رد من موظفي الشركة األعضاء)

المنظمة الدولية ألصحاب العمل
(ردود من  45اتحاد ًا من اتحادات األعمال على مستوى العالم)

يهتم الموظفون في الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات
بشكل رئيسي بالحفاظ على المناخ
وسالمة كوكبنا من أجل مستقبل مستدام.

تفيد غالبية التعليقات الواردة من أصحاب العمل بأنهم ملتزمون بالمساعدة في بناء مستقبل
مستدام يتصدى للتحديات العالمية الحالية في مجال البيئة والتنمية البشرية.
للتحديات العالمية الحالية في مجال البيئة والتنمية البشرية.

ويحتل توسيع نطاق الرعاية الصحية الشاملة صدارة األولويات
الالزمة للتعافي من جائحة كوفيد ،19-إلى جانب معالجة أوجه عدم المساواة في االقتصاد العالمي.

وتؤكد نتائج االستطالع أن أصحاب العمل يساورهم قلق بالغ
إزاء المخاطر الصحية العالمية في الوقت الحاضر.

وكانت زيادة احترام حقوق اإلنسان وتحسين فرص الحصول على التعليم
بارزة ضمن تطلعاتهم المستقبلية.

وفي المدى الطويل ،أكدوا على مخاوفهم بشأن تغير المناخ والتغير وأوجه
عدم المساواة العالمية.

واستنادا إلى نتائج االستطالع ،صدر بيان من قادة األعمال التجارية من أجل التعاون
العالمي المتجدد لدعم األمم المتحدة.

ُ
واعتبر تعزيز العالقات المتعددة األطراف أمرا أساسيا.
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مرفقات

2
المسح
البحثي

Kosovo, United Nations Mission in Kosovo
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شمل المسح البحثي ،الموجز في هذا المرفق ،استعراض ًا
يدوي ًا للنتائج الرئيسية ومقترحات السياسات المنشورة في
المجالت األكاديمية األكثر استشهادا بها في مجال العالقات
الدولية وفي الجامعات ومن جانب مراكز الفكر ،وهو يغطي ست
لغات :اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية
والفرنسية .واللمحات العامة عن البحوث الواردة في هذا
المرفق ليست شاملة بأي حال من األحوال.
وستتاح للجمهور في وقت الحق من عام  2020مجموعة كاملة
وتامة من المنشورات المحددة في المسح البحثي.
وقد أُعدّت القائمة في معهد الدراسات العليا الدولية
واإلنمائية بجنيف
ّ
ست لمحات عامة ،تعرض البحوث الرئيسية األكاديمية
وتُقدَّم
وبحوث السياسات المتعلقة بتعددية األطراف والحوكمة
العالمية ،وبخمسة مواضيع تناولها اإلعالن السياسي في
إطار مبادرة ( UN75تحسين األمم المتحدة ،والشراكات،
والتمويل المستدام لألمم المتحدة ،والثقة في المؤسسات،
والتعاون الرقمي).
واختيرت المواضيع التي تم التركيز عليها من حيث صلتها بسير
عمل منظومة األمم المتحدة على نطاق واسع وبالحوكمة
العالمية .وعالوة على ذلك ،تم بحث تعددية األطراف على نطاق
أوسع نظرا لألهمية الكبيرة التي أوليت لهذا الموضوع في
اإلعالن السياسي المنبثق عن مبادرة .UN75

Australia, UNRIC Canberra
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America) 2016 Global Order and the New
Regionalism.
Commission on Global Security, Justice •
and Governance (North America, Europe
& Global) 2015 Confronting the Crisis of
Global Governance.
التعليقات على وسائط اإلعالم والمدوّنات
PassBlue (July 2020) “The UN’s 75th •
Birthday: A Critical Chance for the Globe
to Save Itself”.
The Guardian (July 2020) “What is the •
future of the UN in the age of impunity?”
)World Economic Forum (July 2020 •
“We need multilateral cooperation and a
reset to recover better”.
Real Instituto Elcano (July 2020) •
“Multilateralism has lost its way”.
Project Syndicate (July 2010) Less •
Globalization, More Multilateralism
Passblue (June 2010) The Coronavirus •
vs. Multilateralism: Who Will Win?
Washington Post (July 2020) COVID-19 •
is accelerating multilateralism in Africa.
Valdai Clun (July 2020) Could There Be •
Multilateralism Across Regional Integration
Blocs?
Project Syndicate (July 2020) New Models •
for a New World.
Aspen Ministers Forum (June 2020) •
Twenty-Seven Foreign Ministers Issue Call
for United Nations to Coordinate Global
COVID-19 Response.
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التقارير في مجال السياسات/البحوث
Centro de Implementación de Políticas •
Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(Latin America) 2018 Global Governance
in 2030: Prospective Scenarios on the
Future of Politics.
Royal United Services Institute (Europe) •
2019 Which Rules? Why There is No Single
Rules-Based International System.
Institute for Security Studies and South •
African Institute of International Affairs
(Africa) 2019 At the table or on the menu?
Africa’s agency and the global order.
Together First (Cross-regional) 2020 •
Stepping Stones for a Better Future:
Ideas for World Leaders Who are 10
Serious about Building Back Better.
Asian Development Bank Institute (East •
Asia) 2018 A Comparison of Global
Governance Across Sectors: Global Health,
Trade, and Multilateral Development
Finance.
Center for Strategic and International •
Studies (North America) 2019 The WTO at
a Crossroads.
Stimson Center (North America) 2020 •
UN 2.0: Ten Innovations for Global
Governance – 75 Years Beyond San
Francisco.
Independent Commission on •
Multilateralism (North America & Global)
2016 Pulling Together: The Multilateral
System and Its Future.
Council on Foreign Relations (North •

2 المرفق

:االستعراض العام األول للبحوث
تعددية األطراف والحوكمة العالمية

الموارد وتقارير األمم المتحدة

المنشورات األكاديمية

Secretary-General’s remarks, July 2020 •
“Multilateralism After COVID-19: What
kind of UN do we need at the 75th
anniversary?”
Together First, May 2018 Non-exhaustive •
reference list of International Strategic
Frameworks and Recommendations from
International Commissions, with relevance
to GCRs and Risk Multipliers.
The Elders (June 2020) Hope for a sea- •
change – why multilateralism must
reshape the world after COVID-19.
Secretary-General report (2003) A more •
secured world: our shared responsibility.
Secretary-General report (2004) In Larger •
Freedom.
Africa Union (October 2017) N’djamena •
Declaration on the Emerging Global Order,
Multilateralism and Africa.
Council of the European Union (June •
2019) EU actions to strengthen
rules-based multilateralism.

Alynna Lyon et al (North America & •
Europe) 2020 ‘The 75th Anniversary of
the United Nations: Looking Back and
Looking Forward’.
Kathryn Lavelle (North America) 2020 The •
Challenges of Multilateralism.
Mónica Hirst and Bernabé Malacalza, •
(Europe & Latin America) 2020 ‘Can
multilateralism be reinvented? The
international order and the coronavirus’.
Karim Makdisi (Middle East) 2019 •
‘Contested Multilateralism: The UN and
the Middle East’.
Thomas G. Weiss (North America) 2018 •
Would the World Be Better Without the UN?
Stewart Patrick (North America) 2015 ‘The •
New “New Multilateralism”: Minilateral
Cooperation, but at What Cost?’
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Working Methods and Practices “Fit for
Purpose”? [Working Methods].
World Refugee Council (North America) 2019 •
A Call to Action: Transforming the Global
Refugee System. [Humanitarian Affairs].
Overseas Development Institute (Europe) •
2018 The Capacity of UN Agencies, Funds
and Programmes to Sustain Peace: an
Independent Review. [Peace Operations].
Belfer Center for Science and International •
Affairs (North America) 2018 Exponential
Innovation and Human Rights. [Human Rights].
Council on Foreign Relations (North America) •
2017 Bolstering the UN Human Rights
Council’s Effectiveness. [Human Rights].
Independent Commission on Multilateralism •
(North America) 2017 ICM Policy Paper:
Humanitarian Engagements. [Humanitarian
Affairs].
التعليقات على وسائط اإلعالم والمدوّنات
Gateway House: Indian Council on Global •
Affairs (Aug. 2020) “Failing to reform the UN”.
The Standard (Jul. 2020) “The United •
Nations at 75 Remains the World’s Moral
Compass”.
PassBlue (Oct. 2017) “Four Easy Steps to •
Reform the UN Human Rights Council”.
OpenGlobalRights (Sept. 2017) “Reforming •
the UN Human Rights Council: a call for new
leadership”.
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Together First, May 2018 Non-exhaustive •
reference list of International Strategic
Frameworks and Recommendations from
International Commissions, with relevance
to GCRs and Risk Multipliers.
High-level Independent Panel on Peace •
Operations 2015 Report of the High-level
Independent Panel on Peace Operations
on uniting our strengths for peace: politics,
partnership and people. [Peace Operations]
EU actions to strengthen rules-based )2019
multilateralism.
التقارير في مجال السياسات/البحوث
Together First (Cross-regional) 2020 •
Reforming the UN Security Council.
[Security Council]
International Peace Institute (North •
America) 2020 Implementing the UN
Management Reform: Progress and
Implications for Peace Operations. [Peace
Operations].
International Peace Institute (North •
America) 2020 Integrating Human Rights
into the Operational Readiness of UN
Peacekeepers. [Peace Operations].
Security Council Report (North America) •
2020 Prioritisation and Sequencing of
Council Mandates: Walking the Walk?
[Peace Operations].
German Institute for International and •
Security Affairs (Europe) 2020 UN Reforms
for the 2030 Agenda: Are the HLPF’s

:االستعراض العام الثاني للبحوث
تحسين األمم المتحدة
Bodies” International Studies Quarterly.
De Coning and Peter (Europe) 2019 United •
Nations Peace Operations in a Changing
World Order.
Adediran (Europe) 2018 “Reforming •
the Security Council through a Code of
Conduct: A Sisyphean Task?” Ethics and
International Affairs.
Jeangène Vilmer (Europe) 2018 “The •
Responsibility Not to Veto: A Genealogy”
Global Governance.
Harrington (Europe) 2016 “The Working •
Methods of the United Nations Security
Council: Maintaining the Implementation of
Change” International & Comparative Law
Quarterly.
Sarah Deardorff-Miller (North America) 2019 •
“The global refugee regime and UN systemwide reforms” World Refugee Council.
الموارد وتقارير األمم المتحدة
United Nations and World Bank 2018 •
Pathways for Peace: Inclusive Approaches
to Preventing Violent Conflict. [Peace
Operations].
United Nations Secretary-General 2017 •
Shifting the management paradigm in the
United Nations: ensuring a better future for all.

المنشورات األكاديمية
Mao (Eastern & South-Eastern Asia) 2020 •
“António Guterres’ UN Reform Agenda and
China’s Constructive Role” Global Review.
[Chinese].
Mégret & Alston, eds (Europe) 2020 The •
United Nations and Human Rights (2nd
edition).
М.М. Лебедева, М.И. Устинова (Europe) •
2020 “Humanitarian and Social Issues
in the Security Council” ВЕСТНИК
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
[Russian].
Dai (Eastern and South-Eastern Asia) 2019 •
“2020 Review: The Way Forward for UN
Human Rights Treaty Body System” Chinese
Review of International Law. [Chinese].
Browne (North America) 2019 UN Reform: •
75 Years of Challenge and Change.
Mustafa (Northern Africa and Western Asia) •
2019 Justifications for reform of the United
Nations in light of the growing international
crises The Syrian crisis since 2011 is a model
The Academic Journal of Nawroz University.
[Arabic].
Carraro (Europe) 2019 “Promoting •
Compliance with Human Rights: The
Performance of the United Nations’
Universal Periodic Review and Treaty
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Case studies of the African Peer Review
Mechanism (APRM), Open Government
Partnership (OGP) and the Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI) in
Ghana, Liberia, Sierra Leone and Tanzania.
Independent Commission on •
Multilateralism (North America) 2017
ICM Policy Paper: The New Primacy of
Partnerships Between the UN, Regional
Organizations, Civil Society and the
Private Sector.
German Institute for International •
and Security Affairs (Europe) 2017
Partnerships for the 2030 Agenda for
Sustainable Development: Transformative,
Inclusive and Accountable?
Danish Institute for International Studies •
(Europe) 2016 The Promises and Pitfalls
of Global Multi-Stakeholder Initiatives.
التعليقات على وسائط اإلعالم والمدوّنات
PassBlue (Sept. 2019) “They Call it •
Multistakeholderism. Where Does that
Leave the UN?”
Global Policy Watch (May 2018) •
“Partnerships for Sustainable
Development – inclusive and accountable
or laissez-faire marketplace?”
The Conversation (Feb. 2017) “The UN •
can save itself by working effectively with
outside partners”.
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Refugees & Organization for Economic
Cooperation and Development 2018
Engaging with Employers in the Hiring of
Refugees: A 10-point multi-stakeholder
action plan for employers, refugees,
governments and civil society.
High Level Panel of Experts on Food •
Security and Nutrition 2018 Multistakeholder partnerships to finance and
improve food security and nutrition in the
framework of the 2030 Agenda.

2 المرفق

:االستعراض العام الثالث للبحوث
الشراكات

inchoate global institution” International
Theory.

التقارير في مجال السياسات/البحوث

الموارد وتقارير األمم المتحدة

Global Challenges Foundation (Europe) •
2020 Multistakeholderism: Filling the
Global Governance Gap?
Chicago Council on Global Affairs (North •
America) 2019 Global Goals, Global Cities:
Achieving the SDGs through Collective
Local Action.
International Crisis Group (Europe) 2019 A •
Tale of Two Councils: Strengthening AUUN Cooperation.
International Peace Institute & Institute •
for Security Studies (North America &
Sub-Saharan Africa) 2019 Toward a More
Effective UN-AU Partnership on Conflict
Prevention and Crisis Management.
Democracy International & South African •
Institute for International Affairs (North
America & Sub-Saharan Africa) 2018
Multi-stakeholder initiatives in Africa:

Sustainable Development Goals Fund, •
Concordia & International Peace Institute
2017 A New Way of Doing Business:
Partnering for Peace and Sustainable
Development.
United Nations Department for Economic •
and Social Affairs & The Partnership
Initiative 2020 The SDG Partnership
Guidebook: A practical guide to
building high impact multi-stakeholder
partnerships for the Sustainable
Development Goals.
United Nations Global Compact & DNV GL •
2020 Uniting Business in the Decade of
Action: Building on 20 Years of Progress.
United Nations Department for Economic •
and Social Affairs 2020 Registry of
Partnerships.
United Nations High Commissioner for •

المنشورات األكاديمية
Andonova (Europe) 2019 Governance •
Entrepreneurs: International
Organizations and the Rise of Global
Public-Private Partnerships.
Reinsberg and Westerwinter (Europe) 2019 •
“The global governance of international
development: Documenting the rise
of multi-stakeholder partnerships and
identifying underlying theoretical
explanations” The Review of International
Organizations.
Westerwinter (Europe) 2019 •
“Transnational public-private governance
initiatives in world politics: Introducing a
new dataset” The Review of International
Organizations.
Beisheim and Simon (Europe) 2018 •
“Multistakeholder Partnerships
for the SDGs: Actors’ Views on UN
Metagovernance” Global Governance.
Raymond and DeNardis (Europe) 2015 •
“Multistakeholderism: anatomy of an
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التعليقات على وسائط اإلعالم والمدوّنات
The Conversation (Apr. 2020): “Debate: •
It’s time for us all to fund the World
Health Organization”.
The Conversation (Nov. 2019): “Why the •
UN’s financial crisis will hurt Africans more
than anyone else”.

United Nations Multi-Partner Trust Fund •
Office & Dag Hammarskjöld Foundation
2019: Financing the UN Development
System: Time for Hard Choices.
United Nations Multi-Partner Trust Fund •
Office & Dag Hammarskjöld Foundation
2018: Financing the UN Development
System: Opening Doors.
High-Level Panel on Humanitarian •
Financing 2016: Too important to fail—
addressing the humanitarian financing gap.
التقارير في مجال السياسات/البحوث
Dag Hammarskjöld Foundation (Europe) •
2020: Staying the Course: Funding
Effective UN Responses to COVID-19
While Protecting the 2030 Agenda.
German Development Institute (Europe) •
2020: Earmarking in the Multilateral
Development System: Many Shades of Grey.
Overseas Development Institute & •
Association of European Development
Finance Institutions (Europe) 2019: Impact
of development finance institutions on
sustainable development: An essay series.
Center for Global Development (North •
America): 2018 The International
Development Finance Club and the
Sustainable Development Goals: Impact,
Opportunities and Challenges.
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:االستعراض العام الرابع للبحوث
تمويل المستدام

Nielson, Parks & Tierney (Europe) 2017: •
International organizations and
development finance: Introduction to the
special issue The Review of International
Organizations.
الموارد وتقارير األمم المتحدة
Inter-agency Task Force on Financing •
for Development 2020: Financing for
Sustainable Development Report 2020.
United Nations Secretary-General 2020: •
Financial situation of the United Nations.
United Nations Secretary-General 2019: •
Funding Compact.
United Nations Press Release 2019: •
“United Nations in Several Financial Crisis,
Secretary-General Tells Fifth Committee
Meeting on 2020 Budget, Stressing ‘Our
Work and Our Reforms Are at Risk’”.
United Nations Secretary-General 2019: •
Roadmap for Financing the 2030 Agenda
for Sustainable Development, 2019–2021.

المنشورات األكاديمية
Wan & Zhang (Eastern and South-Eastern •
Asia) 2019: Reform and Innovation of the
UN Development Financing Mechanism
and China’s Role in Multilateral
Development Aid” International Economic
Review.
Hüfner (Europe) 2019: Financing the •
United Nations – An Introduction.
Daugirdas & Burci (Europe) 2019: •
Financing the World Health Organization:
What Lessons for Multilateralism
International Organizations Law Review.
Graham (Europe) 2017: Follow the Money: •
How Trends in Financing are Changing
Governance in International Organizations
Global Policy.
Coleman (North America) 2017: •
Extending UN Peacekeeping Financing
Beyond UN Peacekeeping Operations?
The Prospects and Challenges of Reform
Global Governance.
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:االستعراض العام الخامس للبحوث
الثقة في المؤسسات

Chicago Council on Global Affairs (North •
America) 2019: Leading Change in United
Nations Organizations.
التعليقات على وسائط اإلعالم والمدوّنات
The Hill (Jan. 2020): “UN peacekeeping •
has a sexual abuse problem”.
OpinioJuris (Oct. 2019): “International •
Organizations Accountability Symposium:
Reputation and Accountability”
Pew Research Center (Sept. 2019): “United •
Nations gets mostly positive marks from
people around the world”.
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Affolder 2017: An Accountable United •
Nations Development System for
the 21st Century (Study commissioned
by the United Nations Economic and
Social Council).
التقارير في مجال السياسات/البحوث
T20 Argentina (Latin America & •
Caribbean) 2020: Innovating Global
Governance: bottom-up, the inductive
approach.
Dag Hammarskjöld Foundation (Europe) •
2020: The Art of Leadership in the United
Nations: Framing What’s Blue.
Dag Hammarskjöld Foundation (Europe) •
2020: The United Nations: A Champion
for Youth?
Security Council Report (North America) •
2019: The Rule of Law: Retreat from
Accountability.

Omrani (Northern Africa and Western •
Asia) 2016: “The Responsibility of the
United Nations for the Actions of its
Employees” al-Ḥaqīqah Journal [Arabic].
الموارد وتقارير األمم المتحدة
United Nations Secretary-General 2020: •
“Tackling the Inequality Pandemic: A New
Social Contract for a New Era” (Mandela
Lecture).
United Nations Department of Economic •
and Social Affairs 2020: World Social
Report 2020: Inequality in a Rapidly
Changing World.
United Nations Joint Inspection Unit •
2020: Review of the state of the
investigation function: progress made in
the United Nations system organizations
in strengthening the investigation
function.

المنشورات األكاديمية
Dellmuth, Scholte & Tallberg (Europe) •
2019: “Institutional sources of legitimacy
for international organisations: Beyond
procedure versus performance” Review of
International Studies.
Von Billerbeck (Europe) 2019: “’Mirror, •
Mirror On the Wall:’ Self-Legitimation by
International Organizations” International
Studies Quarterly.
Boon & Mégret, eds (Europe) 2019: •
“Special Issue: The Accountability of
International Organizations” International
Organizations Law Review.
Hooghe, Lenz and Marks (Europe) 2018: •
“Contested world order: The deligitimation
of international governance” The Review
of International Organizations.
Tallberg, Bäckstrand & Scholte, eds •
(Europe) 2018: Legitimacy in Global
Governance: Sources, Processes, and
Consequences.
148

2020

Juma C.; Belfer Center for Science and •
International Affairs (2018): Exponential
Innovation and Human Rights.
Nakicenovic N. et al.; The World in 2050 •
(2019): The Digital Revolution and
Sustainable Development: Opportunities
and Challenges.
Zolli A.; The Rockefeller Foundation •
(2020): Humanity and AI: Cooperation,
Conflict, Co-Evolution.
التعليقات على وسائط اإلعالم والمدوّنات
Buchser, M. & Mandal, R., Chatham •
House: “Can the UN Roadmap on Digital
Cooperation Improve our Digital Future?”
12 June 2020.
Digital Watch Observatory: “Roadmap •
for Digital Cooperation”.
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• الحرب اإللكترونية واألشكال
الجديدة من األسلحة
• الجريمة المنظمة
• انهيار العالقات بين البلدان
• المخاطر المتصلة بالصحة

Online, India’s International Movement to United Nations

Republic of Korea, Kim Journey

 .3ما مدى أهمية عمل البلدان
مع ًا أو عدم أهميته لمجابهة
هذه االتجاهات المذكورة
أعاله؟

Belgium, UNRIC Brussels

• ضروري ،مهم للغاية ،مهم إلى
حد ما ،غير مهما جد ًا ،غير مهم
إطالق ًا
المرفق 3

المنهجية – استطالع
الدقيقة الواحدة
أُعد استطالع ( UN75 (www.un75.onlineبالتعاون مع
حملة أهداف التنمية المستدامة ،اعتماداً على ما اكتسبته
من خبرات وتعلمته من دروس من الدراسة االستقصائية
 MYWorldالتي أُجريت قبل اعتماد أهداف التنمية
المستدامة في عام .2015
وباإلضافة إلى ذلك ،طلب مكتب مبادرة  UN75المشورة
من منظمات من بينها ’مؤسسة التحديات العالمية‘،
التي تجري دراسات استقصائية منتظمة ألخطار الكوارث
في العالم ،ومن خبراء استطالعات الرأي مثل مركز بيو
لألبحاث.
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وفي البداية ،تضمن االستطالع
خمسة أسئلة  -سؤاالن متعددا
االختيارات مع إجابات تظهر في
ترتيب عشوائي وخيار إضافة
سؤالك الخاص؛ ُ
وس َّلما تقدير
متدرّجان؛ وسؤال اختياري واحد
ذو نص غير مقيَّد:
 .1تصوّر العالم الذي تريد أن
تعيش فيه بعد  25عام ًا ،وقل
لنا ما هي أهم ثالثة أشياء تود
أن تراها تتحقق؟
• نزاعات أقل

• قدر أكبر من المساواة داخل
البلدان
• قدر أكبر من المساواة بين
البلدان
• احترام أكبر لحقوق اإلنسان
• حماية أحسن للبيئة
• استهالك وإنتاج أكثر استدامة
• مزيد من فرص العمل
• فرص أفضل للحصول على
التعليم
• فرص أفضل للحصول على
الرعاية الصحية
• قدر أكبر من المساواة بين
الرجل والمرأة
• إدارة الهجرة الدولية بشكل
أفضل

 .2من بين هذه االتجاهات
العالمية ،ما هي االتجاهات
التي ترى أنها ستؤثر أكثر من
غيرها على مستقبلنا؟
(اختر ثالثة على األكثر)
• المخاطر الناشئة عن
التكنولوجيات الجديدة
• تغير المناخ والقضايا البيئية
• األسلحة النووية وأسلحة
الدمار الشامل األخرى
• الهجرة القسرية والنزوح
• التغيرات السريعة في
مجتمعاتنا السكانية
• النزاع المسلح والعنف
السياسي
• خطر اإلرهاب

 .4عموم ًا ،هل تعتقد أن حياة
الناس في عام  2045ستكون
أحسن ،أم أسوأ ،أم أنها لن
تختلف عن حياتهم اليوم؟
• أحسن ،أسوأ ،لن تتغير
ما هي نصيحتك لألمين العام
للتصدي لهذه االتجاهات
العالمية؟ (اختياري  140 -حرف ًا)
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المنهجية  -الحوارات

المرفق 3

المنهجية  -استطالع
الدقيقة الواحدة
في  22نيسان/أبريل ،أضيف سؤاالن في ضوء جائحة
”كوفيد ،“19-استجابة لردود الفعل الواردة من الجهات
المعنية .السؤال األول سؤال متعدد الخيارات ،مع
إجابات تظهر في ترتيب عشوائي وخيار إضافة سؤال من
س ّلم تقدير متدرج.
عندك .والسؤال الثاني عبارة عن ُ

ما هي األولويات التي يجب
على المجتمع الدولي أن
يتبناها للتعافي بشكل أفضل
من الجائحة؟ (اختر ثالثة على
األكثر)
• تقوية التضامن بين الشعوب
واألمم
• زيادة المساعدة للبلدان
والمجتمعات األكثر تضرر ًا
• تحديث المنظمات الدولية
لتحقيق نتائج أفضل
• تحقيق الوصول الشامل
والميسور إلى التقنيات الرقمية
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• إعطاء األولوية للرعاية الصحية
للجميع
• زيادة االستثمار في برامج
التعليم والشباب
• ضمان إتاحة المياه وخدمات
الصرف الصحي للجميع
• التصدي ألزمة المناخ بإلحاح
أكبر
• زيادة الجهود لمنع وتقليل
النزاعات والعنف
• إعادة التفكير في االقتصاد
العالمي
• جعل حقوق اإلنسان محورية
في خطط التعافي
• معالجة عدم المساواة التي
ساءت من فيروس كورونا
المستجد

2020

 2هل غيَّر فيروس كورونا
المستجد رأيك حول التعاون
بين الدول؟
• ال  -لم يغير رأيي
• نعم  -اآلن أفضل المزيد من
التعاون
• اآلن أفضل تعاون ًا أقل

كان الحوار من صميم مبادرة  ،UN75حيث يسير وفق رؤية تتوخى
إجراء آالف المحادثات  -من الحجرات الدراسية إلى مجالس
اإلدارة والبرلمانات ثم إلى القاعات العمومية القروية  -الستقاء
ً
تفصيال عن األولويات والشواغل إزاء المستقبل،
رؤى أكثر
وكذلك الحلول للتحديات العالمية ،ولتعزيز الثقة والشراكات
والعمل.

وقد تُرجم االستطالع إلى 64
لغة وتم تكييفه ألجل تطبيق
استقصاء خارج اإلنترنت
والرسائل القصيرة وأداة
 U-Reportوغيرها من األدوات.
وبحلول  1أيلول/سبتمبر ،2020
شارك في االستطالع نحو
مليون شخص من جميع الدول
األعضاء والدول التي لها مركز
المراقب في األمم المتحدة.
وتم تحليل البيانات باستخدام
أساليب كمية ونوعية ،بالتعاون
مع معهد الدراسات العليا
الدولية واإلنمائية وجامعة
نيويورك.

وتم إعداد مجموعة أدوات للحوار بالتعاون مع حملة أهداف
التنمية المستدامة ،وبمشورة من منظمات من بينها منظمة
 Missions Publiquesومجموعة  IPSOSلدراسات األسواق،
التي قامت بتنظيم تجمعات للمواطنين .وقد أجرت شركة
 Paragon Partnershipsتجربة رسمية في تسعة بلدان في
أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية .وقامت بتجريب مجموعة
األدوات بصفة غير رسمية فرق األمم المتحدة القطرية
ومجموعات المجتمع المدني في جميع المناطق  -وهي الجهات
المستخدمة المعنية الرئيسية.
وتم تحديث مجموعة األدوات في نيسان/أبريل  2020لتشمل
المزيد من المعلومات عن الحوارات التي تدور على شبكة
اإلنترنت في ضوء فيروس كورونا المستجد (كوفيد،)19-
لتبسيط عناصر مثل نموذج تسجيل الحوار والردود بناء على
التعليقات الواردة ،ولزيادة المواءمة مع استطالع الدقيقة
الواحدة لفسح المجال أمام إجراء تحليل أشمل للبيانات.
Fiji, Office of the President of the
General Assembly

ويمكن االطالع على مجموعة األدوات هنا:
https://www.un.org/en/un75/join-conversation
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منهجية استطالع –  UN75استطالع إيدلمان Edelman
في الفترة ما بين  16حزيران/يونيه و  20تموز/يوليه  ،2020أجرت مؤسسة إيدلمان
استطالع ًا على اإلنترنت مدته  15دقيقة في  29بلداً ،واستطالع ًا مدته  20دقيقة بمساعدة
الهاتف في سبعة بلدان .وقد شمل االستطالع ما مجموعه  35.777فرداً في  36بلداً .وقد
تم فرزهم من أجل االستطالع على أساس عينة ممثِّلة على الصعيد الوطني أو على صعيد
اإلنترنت بحسب أعمارهم ،وجنسهم ،ومستواهم التعليمي ،ومستوى دخلهم ،وموطنهم.
وقد أُجري االستطالعان باللغة المحلية المفضلة في كل بلد.

2020

التمثيل
ُأخذت عينات :من  24بلد ًا باستخدام التمثيل الوطني ،أي ممثل التركيبة السكانية في ذلك البلدُ ،
وأخذت
عينات من  12بلد ًا آخر باستخدام التمثيل عبر اإلنترنت ،أي ممثل البلدان التي تتوفر فيها إمكانية االتصال
بشبكة اإلنترنت.

البلد

مجموع المجيبين

الطريقة

تمثيل

البلد

مجموع المجيبين

الطريقة

تمثيل

أنغوال

1.000

عبر الهاتف

وطني

المكسيك*

1.233

عبر اإلنترنت

وطني

األرجنتين

1.000

عبر اإلنترنت

وطني

المغرب

1.000

عبر اإلنترنت

عبر اإلنترنت

بنغالديش

1.002

عبر الهاتف

وطني

نيجيريا

1.001

عبر اإلنترنت

عبر اإلنترنت

البرازيل

1.002

عبر اإلنترنت

وطني

النرويج

1.001

عبر اإلنترنت

وطني

الكاميرون

1.000

عبر الهاتف

وطني

باكستان

1.003

عبر اإلنترنت

عبر اإلنترنت

شيلي

1.001

عبر اإلنترنت

وطني

بولندا

1.000

عبر اإلنترنت

وطني

الصين

1.001

عبر اإلنترنت

وطني

البرتغال

1.001

عبر اإلنترنت

وطني

كولومبيا

1.003

عبر اإلنترنت

وطني

روسيا

1.001

عبر اإلنترنت

عبر اإلنترنت

الجمهورية الدومينيكية

1.001

عبر الهاتف

وطني

المملكة العربية السعودية

1.000

عبر اإلنترنت

عبر اإلنترنت

مصر

1.000

عبر اإلنترنت

عبر اإلنترنت

السنغال

1.000

عبر الهاتف

وطني

غابون

1.000

عبر الهاتف

وطني

سنغافورة

1.001

عبر اإلنترنت

وطني

هنغاريا

1.000

عبر اإلنترنت

وطني

جنوب أفريقيا

1.000

عبر اإلنترنت

وطني

الهند

1.000

عبر اإلنترنت

وطني

تنزانيا

1.000

عبر اإلنترنت

عبر اإلنترنت

إندونيسيا

1.002

عبر اإلنترنت

وطني

تركيا

1.000

عبر اإلنترنت

وطني

إسرائيل

1.002

عبر اإلنترنت

عبر اإلنترنت

اإلمارات العربية المتحدة

1.007

عبر اإلنترنت

وطني

كينيا

1.000

عبر اإلنترنت

عبر اإلنترنت

أوكرانيا

1.006

عبر اإلنترنت

عبر اإلنترنت

لبنان*

504

عبر اإلنترنت

عبر اإلنترنت

أوزبكستان

1.000

عبر الهاتف

وطني

ماليزيا

1.004

عبر اإلنترنت

وطني

فييت نام

1.001

عبر اإلنترنت

عبر اإلنترنت

* مالحظة :لبنان :انخفض حجم العينة بسبب األوضاع الداخلية التي كانت سائدة وقت إجراء االستطالع ،مما حد من عدد األفراد المتاحين
للمشاركة فيه .المكسيك :شارك عدد إضافي من المجيبين في االستطالع بسبب أخذ عدد زائد من العينات .وقد تم ترجيح بيانات
االستطالعين إلى  1.000لتكون متوافقة مع البلدان األخرى
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منهجية استطالع – UN75
استطالع إيدلمان Edelman

الدخل القومي اإلجمالي:

وتم مرة أخرى تحليل البيانات العالمية بناء على المجموعات التالية:

المناطق:
شمال أفريقيا
وغرب آسيا

أفريقيا جنوب
الصحراء
الكبرى

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر شرق وجنوب
شرق آسيا
الكاريبي

وسط وجنوب
آسيا

أوروبا

مصر

أنغوال

األرجنتين

الصين

بنغالديش

هنغاريا

إسرائيل

الكاميرون

البرازيل

إندونيسيا

الهند

النرويج

لبنان

غابون

تشيلي

ماليزيا

باكستان

بولندا

المغرب

كينيا

كولومبيا

سنغافورة

أوزبكستان

البرتغال

المملكة العربية
السعودية

نيجيريا

الجمهورية الدومينيكية

تركيا

السنغال

المكسيك

اإلمارات العربية
المتحدة

جنوب أفريقيا
تنزانيا

فييت نام

الدخل القومي اإلجمالي
المرتفع

الشريحة العليا من الدخل القومي
اإلجمالي المتوسط

الشريحة الدنيا
من الدخل القومي
اإلجمالي المتوسط

تشيلي
جمهورية التشيك
هنغاريا
إسرائيل
النرويج
بولندا
البرتغال
المملكة العربية السعودية
سنغافورة
اإلمارات العربية المتحدة

األرجنتين
البرازيل
الصين
كولومبيا
الجمهورية الدومينيكية
غابون
إندونيسيا
ماليزيا
المكسيك
روسيا
جنوب أفريقيا

أنغوال
بنغالديش
الكاميرون
مصر
الهند
كينيا
المغرب
نيجيريا
باكستان
السنغال
تنزانيا

تركيا

أوكرانيا
أوزبكستان
فييت نام

روسيا
أوكرانيا

الجنس

الخصائص السكانية:
المستوى التعليمي
العمر

مستوى الدخل*

ذكر

أنثى

المدرسة االبتدائية أو أقل

مرتفع

أنثى

 45-31سنة

إتمام الدراسة الثانوية

متوسط

 60-46سنة

ما بعد المدرسة الثانوية

منخفض

 61سنة فأكثر
* تصنيفات الدخل القومي اإلجمالي ( )GNIالمتاحة على موقع البنك العالمي:
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gnp.pcap.cd?year_high_desc=true
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المنهجية  -استطالع
مركز بيو  Pewلألبحاث
أجرى مركز بيو لألبحاث ،وهو منظمة غير ربحية ،استطالعات مجانية في الدول المانحة لألمم
المتحدة بشأن التعاون الدولي ،واألولويات والتحديات العالمية ،وتصورات األمم المتحدة .وتشكل
هذه العملية جزء ًا من استطالع المواقف العالمية الذي تجريه كل سنة.
وقد ُأجريت استطالعات تمثيلية على الصعيد الوطني في الفترة من  10حزيران/يونيه إلى  3آب/
أغسطس  2020في إسبانيا ،وأستراليا ،وألمانيا ،وإيطاليا ،وبلجيكا ،وجمهورية كوريا ،والدانمرك،
والسويد ،وفرنسا ،وكندا ،والمملكة المتحدة ،وهولندا ،والواليات المتحدة ،واليابان.
وتم الحصول على النتائج من خالل مقابالت هاتفية ُأجريت تحت إشراف مؤسستي Abt Associates
و  .Gallupوقد تم ترجيح العينة أوال لتصحيح احتماالت عدم التكافؤ في االختيار ثم لتكييفها من أجل
التقسيمات االجتماعية  -الديمغرافية الرئيسية لكي تتواءم بقدر اإلمكان مع اإلحصاءات السكانية
الموثوقة .وقد تفاوت هامش الخطأ حسب العينة الوطنية من زائد أو ناقص  3.1نقطة مئوية
إلى زائد أو ناقص  4.2نقطةُ .
وأجريت ألغراض الدراسة مقابالت مع ما مجموعه  14.276فردا من
البالغين سن  18عاما فأكثر.
ويوجد مزيد من التفاصيل عن منهجية االستطالعات الدولية المعتمدة لدينا وتصاميم العينات
الخاصة بكل بلد في الموقع التالي:
https://www.pewresearch.org/methods/international-survey-research/

مبادرة UN75

المرفق 3

المنهجية – تحليل
إيدلمان Edelman
لوسائل اإلعالم

2020

حلَّلت مؤسسة إيدلمان المشهد اإلعالمي العالمي
ّ
متبصرة بشأن كيفية تغطية
للحصول على أفكار
االتجاهات الكاسحة السائدة في معالجتها ،بما في
ذلك الدور المتصور للتعاون الدولي  -وتحديداً األمم
المتحدة .وح ّللت وسائل اإلعالم المطبوعة واإلذاعية
واإللكترونية (بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي)
في  70بلداً ،وغطت الفترة الممتدة من أيار/مايو 2019
إلى أيار/مايو .2020

 - 1تعريف المسائل والمسائل الفرعية
بعد اتخاذ االتجاهات الكاسحة التي يشملها استطالع  UN75كنقطة انطالق ،أجرت مؤسسة إيدلمان
بحوث ًا أولية للمشهد اإلعالمي إلعداد تصنيف المسائل والمسائل الفرعية العالمية المبينة أدناه:
المسائل الرئيسية
تغير المناخ/البيئة

النزاعات والعنف

تحوُّ ل الخصائص السكانية

أوجه التفاوت

االحتباس الحراري
وعواقبه

عالقات القوى الكبرى

االكتظاظ السكاني

أوجه التفاوت بين البلدان

التكنولوجيات الجديدة  -التكنولوجيا
الحيوية ،الذكاء االصطناعي ،تقنية
سلسلة الكتل ،علم التحكم اآللي/
التشغيل اآللي

ندرة/نقص الموارد
الطبيعية

األسلحة

شيخوخة السكان

أوجه التفاوت االقتصادية
المحلية

الحصول على المعلومات
وتكنولوجيا االتصاالت

األمراض الجديدة ،الجائحة

التنوع البيولوجي (الحياة
البرية والحياة النباتية)

االضطرابات

السكان الشباب

أوجه عدم المساواة بسبب
الهوية

التضليل

األمراض غير المعدية

جرائم الفضاء اإللكتروني/
الهجمات اإللكترونية

مقاومة مضادات الميكروبات

استغالل األطفال وإساءة
معاملتهم/االستغالل
واالنتهاك الجنسيان

الصحة العقلية

تلوث الماء والهواء والتربة العنف السياسي

الطاقة المتجددة

المواضيع الفرعية

الحصول على الخدمات
الهجرة ،بما في ذلك هجرة اليد
األساسية (الصحة والتعليم
العاملة ،الهجرة من الريف إلى
والمياه والغذاء والمرافق
المدينة
الصحية)

الجريمة المنظمة

التهجير  -بما في ذلك
المهجرين داخلي ًا والالجئون

اللجوء إلى القضاء

العنف ضد النساء والفتيات

التحضر  -المدن والمدن
العمالقة

الحصول على عمل الئق مع
اإلنصاف والمساواة في األجور

فرص التكنولوجيا وأخطارها

الصحة

النظم الصحية والبنى (التحتية)
(الوصول إلى)

وفيات األطفال واألمهات

العنف اإللكتروني (التسلط
والترهيب والمضايقة)

الرعاية الجنسية واإلنجابية،
وتنظيم األسرة

الصراعات/الحروب اإللكترونية

لقاحات وأدوية ميسورة التكلفة
نظم اإلنذار المبكر من أجل
الصحة العالمية
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المرفق 3

المنهجية – تحليل إيدلمان
لوسائل اإلعالم
 - 2إعداد استعالمات البحث واختبارها
وتنقيحها لتبيان البيانات ذات الصلة
بمجرد االنتهاء من إعداد كل مسألة ومسألة
فرعية ،يتم تطويرها لتصبح تصنيف ًا منطقي ًا
لسبر المنافذ المتاحة للجمهور على اإلنترنت
والمطبوعات والبث ووسائل التواصل االجتماعي.
وقد
اختبرت التصنيفات ونُقحت لتعزيز أهميتها مع
ً
(مثال في المسألة
تقليل البيانات غير ذات الصلة
الفرعية للسكان ،للتركيز على المقاالت المتعلقة
بالسكان
وليس عن أعداد الحشرات) .كما قام محللون
محليون بترجمتها وتكييفها بحيث تعكس تفاصيل
اللغة المحلية.
 - 3جمع البيانات من المنشورات اإللكترونية
والمطبوعة واإلذاعية
جُ معت البيانات في  70بلد ًا ،اختيرت على أساس
عدة مناقشات مع الخبراء في استطالعات الرأي
باعتبارها تعكس عينة عالمية واسعة النطاق
تغطي مختلف المناطق
واللغات واألحجام الجغرافية والسكانية،
ومستويات التنمية االقتصادية والبشرية .وكانت
ً
عامال أيض ًا .وتمت عملية جمع
جدوى إجراء التحليل
البيانات بواسطة مزيج من األدوات:
 Talkwalkerللمنشورات عبر اإلنترنت (األرقام
164

والمحتوى) Factiva ،للمنشورات المطبوعة
(األرقام فقط) Critical Mention ،للبث (األرقام
فقط) امتدت عملية استقاء البيانات من أيار/مايو
 2019إلى أيار/مايو .2020
 - 4تحليل مخصص للتعاون الدولي  -وعلى وجه
التحديد األمم المتحدة
تركز التحليل الذي ُأجري على نطاق عالمي على
الكيفية التي تتم بها مناقشة وتصوّ ر التعاون
الدولي،
وعلى وجه التحديد األمم المتحدة وكذلك
المنظمات الدولية ألخرى .وشملت المواضيع
الرئيسية أهمية األمم المتحدة وقيادتها في
التغطية اإلعالمية ،وتحليل األحاسيس ،والرسائل
حول أولويات
مثل التصدي لجائحة كوفيد ،19-وأهداف
التنمية المستدامة ،والذكرى السنوية الخامسة
والسبعين إلنشاء األمم المتحدة.
 - 5تحليل مخصص لـالتجاهات الكاسحة  -على
المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي
ُأجري التحليل الكمي من خالل أرقام آلية تستند إلى
بيانات تعريفية من األدوات ،إلظهار الوعي العام
وحجم الحوار
ومستويات المشاركة .وأعقب ذلك تحليل نوعي
تضمن سحب عينة من المقاالت لتمكين

المح ِّللين المحليين من فهم أكثر دقة وبالنسبة
لكل بلدُ ،أخذت عينات من  120مادة ( 20لكل اتجاه
كاسح) باستخدام المعايير التالية:
 مقاالت اختيرت من منشورات من الدرجة األولى مقاالت لقيت إقباال كبير ًا من القراء (علىسبيل المثال مجموع آراء المعجبين وعدد مرات
مشاطرتها والتعليق عليها)
 مقاالت اختيرت من اللحظات التي حدثت فيهازيادة في المحادثات بشأن قضية معينة في البالد

أمريكا
الالتينية

أوروبا وآسيا الوسطى

آسيا
وأستراليا

2020

وبالنسبة لكل مقالة ،وضع المح ِّللون رموز ًا
للمقاييس التالية :اإلحساس العام ،وتسليط
الضوء على القضية (الحالية أو المستقبلية)،
وسبب المشكلة ،تحديد األولويات و/أو ذكر
ِ
الحلول،
وذكر التعاون العالمي (إذا كان األمر كذلك ،أي
ِ
كيانات) ،وذكر األمم المتحدة أو هيئات األمم
ِ
المتحدة واألحاسيس المرتبطة بها ،واإلشارة إلى
قادة الرأي الرئيسيين.

الشرق
األوسط/
شمال
أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى

األرجنتين

ألبانيا

مولدوفا

أفغانستان

مصر

أنغوال

موريشيوس

بوليفيا

النمسا

هولندا

أستراليا

إسرائيل

بوتسوانا

ناميبيا

البرازيل

جمهورية التشيك النرويج

كمبوديا

لبنان

الكاميرون

نيجيريا

تشيلي

فرنسا

بولندا

كولومبيا

ألمانيا

البرتغال

كوبا
الجمهورية
الدومينيكية
المكسيك

اليونان

رومانيا

الصين
هونغ كونغ،
الصين
الهند

المغرب

كوت ديفوار
جمهورية الكونغو
جنوب أفريقيا
الديمقراطية
تنزانيا
إثيوبيا

تونس
تركيا

هنغاريا

روسيا

إندونيسيا

غانا

أيرلندا

صربيا

اليابان

كينيا

زمبابوي

بيرو

إيطاليا

إسبانيا

فنزويال

كازاخستان

السويد

الفلبين

التفيا

أوكرانيا

سنغافورة

بريطانيا

تايالند

كندا
الواليات المتحدة
األمريكية

السنغال

أوغندا

جمهورية كوريا

أمريكا
الشمالية

فييت نام
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المرفق

4
أرقام الردود
حسب البلد واإلقليم
والموقع الجغرافي

India, UN Volunteers
166
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Malaysia, Malaysian CSO-SDG Alliance

مبادرة UN75

Germany, Punta Velo

المرفق 4

عيّنة من البلدان/األقاليم/المواقع الجغرافية التي
أُخذت من أجل استطالع وحوارات UN75
وباإلضافة إلى الردود على االستقصاءات التي
جُ معت بواسطة استطالع  UN75العالمي الذي
يستغرق دقيقة واحدة ،تعاون مكتب مبادرة
 UN75مع أداة  U-Reportلليونيسف وفرع فييت
نام لمنظمة سواعد الشباب من أجل عام ،2030
ً
قليال
اللذين جمعا الردود من خالل نسخة معدلة
من استطالع .UN75

168

وأشركت مبادرة  UN75أيض ًا المئات من آالف
الالعبين من خالل منصة ألعاب تعليمية تسمى
 .Kahootوبعد خوض غمار ثماني ألعاب مختلفة
في ّ ،UN75
اطلع المستخدمون على تاريخ األمم
المتحدة وعملها .وغدا بإمكانهم تبادل أفكارهم
وآرائهم بشأن مستقبل التعاون الدولي .وقد
نُظمت ألعاب  UN75 Kahootفي  186بلد ًا .وتم
جمع جميع المدخالت من  Kahootدون الكشف
عن هوية األشخاص المعنيين.

يتضمن هذا التقرير بيانات تم تنظيمها بحسب
البلدان أو األقاليم أو مناطق المنشأ كما أبلغ عنها
المجيبون على االستطالع .ويستخدم هذا التقرير
أسماء البلدان والمناطق والمنهجية التي تستعين
بها شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم
المتحدة ألغراض المعالجة اإلحصائية وتستخدمها
في المنشورات الصادرة عنها.

2020

وليس في التسميات المستخدمة في هذا التقرير
وال في طريقة عرض مادته ما يتضمن التعبير
عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم المتحدة
بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة
أو منطقة ،أو لسلطات أي منها ،أو بشأن تعيين
تخومها أو حدودها.

البلد/اإلقليم/
الموقع الجغرافي

استطالع UN75

حوارات Un75

أداة  U-Reportلليونيسف/
منظمة سواعد الشباب
من أجل عام 2030

وسط وجنوب آسيا

243800

55

9440

أفغانستان

1221

12

4

بنغالديش

3893

2

59

بوتان

2717

الهند
إيران
(جمهورية  -اإلسالمية)
كازاخستان

111970

14

1198

1

93

30242

4

795

قيرغيزستان

17098

1

137

جزر المالديف

167

نيبال

!Kahoot
16678

14420

375

45682

5

45

باكستان

1661

3

307

سيريالنكا

733

1

طاجيكستان

767

1

تركمانستان

1548

1

أوزبكستان

24903

12

401
2
3440

40
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البلد/اإلقليم/
الموقع الجغرافي

مبادرة UN75

استطالع UN7

حوارات Un75

81205

42

أداة  U-Reportلليونيسف/
منظمة سواعد الشباب
من أجل عام 2030

!Kahoot

شرق وجنوب شرق
آسيا
بروناي دار السالم

60

61

كمبوديا

1671

133

الصين
الصين ،منطقة هونغ كونغ
اإلدارية الخاصة
الصين ،منطقة ماكاو
اإلدارية الخاصة
جمهورية كوريا
الديمقراطية الشعبية
إندونيسيا

14718

16520

7

244

305

3

1229
17

21
512
1722

1

3234

37148

2

232

استطالع UN75

حوارات UN75

أوروبا

121388

38

جزر أالند

214

ألبانيا

4992

أندورا

165

5

النمسا

1611

8799

بيالروس

1840

بلغاريا

285

كرواتيا

181

143

تشيكيا

378

1516

الدانمرك

496

7688

إستونيا

74

جزر فايرو

2
366

منغوليا

1312

ميانمار

863

133

الفلبين

3061

2

جمهورية كوريا

11232

43

1351

22

26

66

بلجيكا

فنلندا

1007

101282

البوسنة والهرسك

1198

212

2

!Kahoot

1863

1843

218

أداة  U-Reportلليونيسف/
منظمة سواعد الشباب
من أجل عام 2030

البلد/اإلقليم/
الموقع الجغرافي

اليابان
جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية
ماليزيا

26

2020

1

796
70

1

1

145

505
10
5828

فرنسا

6120

1

868

ألمانيا

5754

1

1897

سنغافورة

جبل طارق

9

1576

2223

تايالند

اليونان

8170

177

2603

2859

تيمور  -ليشتي

غيرنسي

16

22

533

فييت نام

الكرسي الرسولي

8

650

هنغاريا

306

651

آيسلندا

202

112

170

2
6000

1241
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البلد/اإلقليم/
الموقع الجغرافي

استطالع
UN75

أوروبا

121388

أيرلندا

614

جزيرة مان

6

مبادرة UN75

حوارات UN75

أداة  U-Reportلليونيسف/
منظمة سواعد الشباب
من أجل عام 2030

38

!Kahoot
101282
1982
2

إيطاليا

20129

جيرسي

371

كوسوفو*

831

التفيا

64

807

ليختنشتاين

73

1

ليتوانيا

148

1153

لكسمبرغ

220

53

مالطة

63

102

موناكو

23

6

2

1416
25

الجبل األسود

7125

1

15

هولندا

1469

2

14538

مقدونيا الشمالية

2409

النرويج

651

بولندا

310

البرتغال

4466

جمهورية مولدوفا

8398

80
4519
1
1

4191
673
44

رومانيا

1397

1

512

االتحاد الروسي

6793

3

473

سان مارينو

2

صربيا

6060

92

سلوفاكيا

383

2

91

سلوفينيا

377

1

55

إسبانيا

5973

3

5670

جزيرتيسفالباردوجانماين
ِ
السويد

8
5873

سويسرا

2596

أوكرانيا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
9015
وآيرلندا الشمالية

15666
4

1138

172
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13
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!Kahoot
16552

أنتيغوا وبربودا

32

1

1

األرجنتين

6101

2

295

أروبا

53

15

جزر البهاما

41

28

بربادوس

94

19

بليز
بوليفيا (دولة  -المتعددة
القوميات)
بونير وسانت يوستاشيوس
وسابا
جزيرة بوفيت

97

6

8

البرازيل

10129

جزر فرجن البريطانية

15

جزر كايمان

14

تشيلي

7713

كولومبيا

6641

كوستاريكا

1230

كوبا

65

كوراساو

20

20

دومينيكا

23

10

الجمهورية الدومينيكية

469

265

إكوادور

1025

442

السلفادور

542

84

جزر فوكالند (مالفيناس)

7

غيانا الفرنسية

9

625

537
16
4

5474
36
353

19

1978
139

غرينادا

22

2

غوادلوب

37

2

غواتيماال

1674

غيانا

584

هايتي

808

288
2

5
1
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61599
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أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي
هندوراس
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جامايكا
133
مارتينيك
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المكسيك
مونتسيرات

4

نيكاراغوا
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بنما
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باراغواي
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بيرو

3760

بورتوريكو
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3274
1
29

1

68
15
2718
116

سان بارتليمي

5

سانت كيتس ونيفس

27

2

سانت لوسيا
سانت مارتن (الجزء
الفرنسي)
سانت فنسنت وجزر
غرينادين
سانت مارتن (الجزء
الهولندي)
جورجيا الجنوبية وجزر
ساندويتش الجنوبية
سورينام

22

1

3

1

11

2

24
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أمريكا الشمالية

29184

110

برمودا

18

كندا

4953

غرينلند

13

سان بيير وميكلون

5

الواليات المتحدة األمريكية

24195

شمال أفريقيا وغرب آسيا 64694
الجزائر
1872

2020
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72720
16

1

10838
3

109

61863

43

14793
38

أرمينيا

3963

أذربيجان

16536

البحرين

104

121

قبرص

185

72

24
7

93

مصر

1817

1

145

جورجيا

1244

11

33

العراق

672

1

31

إسرائيل

555

األردن

7049

67

الكويت

435

194

لبنان

6269

1541

16

55

ليبيا

265

المغرب

906

138

776

3

ترينيداد وتوباغو

عمان

308

205

751

33

جزر تركس وكايكوس
جزر فرجن التابعة للواليات
المتحدة
أوروغواي
فنزويال (جمهورية -
البوليفارية)

قطر

239

7

174

11

9

27
782

1

74

6001

5

17

المملكة العربية السعودية 715
دولة فلسطين
2420
السودان
الجمهورية العربية
السورية

6

206
1

1358
11

256

26

5526

7

175

المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

البلد/اإلقليم/
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شمال أفريقيا وغرب
آسيا
تونس

استطالع UN75

حوارات UN75

64694

43

3156

1

تركيا

8614

اإلمارات العربية المتحدة

1153

الصحراء الغربية

37

اليمن

398

أوقيانوسيا وأنتاركتيكا

14598

ساموا األمريكية

139

أنتاركتيكا

56

أستراليا

2547

جزيرة عيد الميالد

6

جزر كوكس (كيلينغ)

6

جزر كوك
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14793
65
3268

1

7083
6

10

1

16058
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أوقيانوسيا وأنتاركتيكا

14598

10

باالو

181

بابوا غينيا الجديدة

5408

بيتكرن

2

ساموا

107

جزر سليمان

176

توكيالو

7

تونغا

52

توفالو
نائية التابعة للواليات
المتحدة
فانواتو

33

2020
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16058
1

3

9

3

29
326

جزر واليس وفوتونا
أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى
أنغوال

205

بنن

2298

1

بوتسوانا

3720

2

بوركينا فاسو

2270

بوروندي

491

96

كابو فيردي

80

الكاميرون

43734

جمهورية أفريقيا الوسطى

232

تشاد

1089

أرخبيل شاغوس

112
810

فيجي

2957

بولينيزيا الفرنسية

9

غوام

25

جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد

9

2
2

4
4

كيريباس

1634

جزر مارشال
ميكرونيزيا (واليات -
الموحدة)
ناورو

178

39

كاليدونيا الجديدة

10

نيوزيلندا

523

نيوي

1

جزر القمر

1

6705

8
190624

44

2

72930

1967

2
2

6

2

جزيرة نورفولك

8

الكونغو

3372

جزر ماريانا الشمالية

5

كوت ديفوار
جمهورية الكونغو
الديمقراطية

2309

6

1938

10

176

177

المستقبل الذي نصبو إليه ،األمم المتحدة التي نحتاج

البلد/اإلقليم/
الموقع الجغرافي

مبادرة UN75

استطالع UN75

حوارات UN75

أداة  U-Reportلليونيسف/
منظمة سواعد الشباب
من أجل عام 2030

190624

44

72930

أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى
جيبوتي

214

غينيا االستوائية

27

إريتريا

30

إسواتيني

165

إثيوبيا
األراضي الفرنسية الجنوبية
الجنوبية
غابون

1295

215

غامبيا

159
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1967

2
12

8

غانا

1041

غينيا

13202

غينيا  -بيساو

1057

كينيا

3180

ليسوتو

411

3
2627
2

2
134
3

2

372

3

6

ليبريا

287

1

مدغشقر

655

32

مالوي

786

مالي

1134

موريتانيا

249

موريشيوس

911

مايوت

9

موزامبيق

881

ناميبيا

427

النيجر

338

نيجيريا

5436

ريونيون

32

رواندا

10502

سانت هيالنة

7

سان تومي وبرينسيبي

49

178

25312

2020

أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى
السنغال
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190624

44

72930

4849

1

سيشيل

82

سيراليون

4747

الصومال

449
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1967
12
11

1571
12

جنوب أفريقيا

3273

3

جنوب السودان

839

3

توغو

27184

أوغندا

1500

جمهورية تنزانيا المتحدة

1354

788
1
29

1

40

زامبيا

40068

3

19

زمبابوي

912

1

8

وسيلة أخرى

3466

مختلطة/على اإلنترنت
المجموع الكلي

534
25

810558

412

82370

255302

10
7
39

43420

6
9

15

366
3
16
1
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مبادرة UN75

2020

المرفق

5
الشركاء في التمويل

St. Kitts and Nevis, UN Caribbean
180

181

نحتاجالتي نحتاج
المتحدة
األمم التي
المتحدة
األممإليه،
نصبو
إليه،
الذي
نصبو
المستقبل
المستقبل الذي

مبادرة UN75

2020

المرفق 5

الشركاء في التمويل

الشركاء في التمويل

المؤسسات

كيانات األمم المتحدة

• جمهورية الصين الشعبية
• مملكة الدانمرك
• جمهورية فرنسا
• جمهورية ألمانيا االتحادية
• هنغاريا
• جمهورية آيسلندا
• أيرلندا
• جمهورية إيطاليا
• مملكة هولندا
• مملكة النرويج
• الجمهورية البرتغالية
(البرتغال)
• دولة قطر
• جمهورية كوريا
• جمهورية سري النكا
االشتراكية الديمقراطية
• مملكة السويد
• االتحاد السويسري (سويسرا)
• جمهورية تركيا
• اإلمارات العربية المتحدة
• المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية

• مؤسسة بيل وميليندا غيتس
• مؤسسة Fondation Pour
Genève
• مؤسسة فورد
• مؤسسة التحديات العالمية
• مؤسسات المجتمع المفتوح
• مركز بيو لألبحاث
• مؤسسة روبرت بوش
• مؤسسة ميركاتور
• مؤسسة األمم المتحدة
• مؤسسة ويليام وفلورا
هيوليت

منظمة األممالمتحدة للطفولة
(اليونيسف)
مكتب األمم المتحدة لمكافحة
اإلرهاب
منظمة الصحة العالمية

182

182

وباإلضافة إلى الجهود التي
تبذلها الدول األعضاء في األمم
المتحدة نفسها ،قدم عدد كبير
من مؤسسات القطاع الخاص
ومنظمات المجتمع المدني من
جميع أنحاء العالم مساهمات
هامة في مجال التوعية لضمان
المشاركة في مبادرة .UN75
وسيُعبر عن خالص االمتنان
لهؤالء الشركاء المهمين في
التقرير النهائي.

Geneva, Ferney MUN
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