
»نحن الشعوب« - إعادة تصور الحوكمة 
العاملية عشية الذكرى الخامسة و

السبعني  إلنشاء األمم املتحدة

المبادئ التوجيهية لتجديد انخراط المجتمع المدني مع األمم المتحدة: التنظيم المؤسسي، 
الشمولية، الشفافية، المساءلة، الِملكية الديمقراطية، التوجه نحو تحقيق النتائج.

< الوفاء بوعدها التأسيسي بجعل األمم المتحدة متاحة للجميع!

املالمح الرئيسية:

مبناسبة الذكرى الخامسة والسبعني إلنشاء األمم املتحدة، 
فكر املجتمع املدين يف كيفية دفع األمم املتحدة إىل 

التغيري عىل نحو يجعلها تعكس منطلقها التأسييس “نحن 
الشعوب” وتنخرط يف التزام املجتمع املدين  املجدي من 

أجل امليض قدما بحقوق اإلنسان والعدالة االجتامعية.

المزيد من تعددية األطراف وليس التراجع عنها! تظل األمم المتحدة مؤسسة مالئمة، ولكن 
يجب عليها أن تخضع إلصالح لكي تكون أكثر شموال. 

< هذا األمر مهم لمعالجة القضايا العالمية الراهنة بفاعلية بما فيها الجائحة!

المزيد من الفضاءات المدنية، والمزيد من األصوات المتنوعة في صنع القرار وتنفيذ 
السياسات على جميع المستويات.

< المجتمع المدني جزٌء من الحل للتحديات المطروحة اليوم وعنصر محفز إلحداث تغيير 
تدريجي أوسع نطاقا. 

مواصلة العمل الجيد...على الصعيد الوطني! العمل من خالل الحكومات ومعها!
< ألن التأثير على عملية صنع القرار وطنيا ُيحدث تأثيرا ويكّمل الجهود التي تبذلها األمم 

المتحدة.
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فعالية األسبوع الدولي للمجتمع 

املدني االفتراضية
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انقر هنا لمشاهدة تسجيل 

المحاضرة المرئية وقائمة 

المتحدثين

https://www.civicus.org/icsw/index.php/journey/icsw-virtual-events


 ...ودعونا نؤيد ما يلي وندفع من أجله ونتابعه:

االنخراط!  المدني من  المجتمع  لتمكين  نعم لصندوق مستقل 

مبواطني  املعنية  املتحدة  األمم  مبادرة 
مواطن  من  املتحدة  األمم  لتقرّب  العامل 

بجانبك )أو منك؛(،

وخطة   75 للذكرى  الشعب  إعالن 
العمل العاملي 

املتحدة لألمم  العام  األمني   دعوة 
أجل من  العمل  إىل   2020  لعام 

 حقوق اإلنسان

مقترحات لكي تكون األمم املتحدة 

الكواليس  الكلمة وتحّركه خلف  المدني  المجتمع  نعم ألخذ 

الشخصي!  الحضور  القائمة على  المحافل  في 

التمويل  للمساءلة وجريئة وجيدة  المستوى خاضعة  تنسيق مستقلة رفيعة  لجهة  نعم 
المتحدة!  العامة لألمم  األمانة  المدني في  للمجتمع 

 املوارد:
• دعوة األمني العام لألمم املتحدة إىل العمل من أجل حقوق اإلنسان	
• مبادرة األمم املتحدة املعنية مبواطني العامل 	
• التحالف من أجل األمم املتحدة التي نحن بحاجة إليها )االسم السابق: األمم املتحدة 2020: رشاكات املجتمع املدين من أجل األمم 	

املتحدة التي نحن بحاجة إليها( 

التكنولوجيا  إلى  الوصول  نعم إلمكانية 

أكبر!  نحو  ومعرفتها على 

نعم للفعاليات االفتراضية التي تزداد شموال على الدوام!
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أكثر انفتاحا وشموال ودميقراطية
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https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml#:~:text=The%20Call%20to%20Action%20is,%2C%20safe%2C%20and%20peaceful%20societies
https://www.worldcitizensinitiative.org/
http://c4unwn.org/
http://c4unwn.org/
http://c4unwn.org/

