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 الدورة الثالثة والسبعون

 من جدول األعمال  142البند 
 وحدة التفتيش المشتركة

   
 استعراض برامج التدريب الداخلي في منظومة األمم المتحدة  

  
 مذكرة من األمين العام  

  
 إضافة  

 
يتشـــــــــــام األم  ال اىل أعض ء ا مع ةعاـــــــــــات اوم  ي ال امي ا ر ساا  وا ر سا   ر  الا  ـــــــــــات  

املتحــــدة امل ل أــــالتنتـــــــــــــــ ش عرش اسايا ووــــدة التفت   املشـــــــــــــــ  ــــي امل ناض  التنف ــــيفي  ظ من امــــي األمم
 (.A/73/377)ان ا الاث سي “ أاامج التدريب الداخري ظ من امي األمم املتحدة ا ت ااض”
 

  

https://undocs.org/ar/A/73/377
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 ماجز 
)ان ا الاث سي  “من امي األمم املتحدة ا ـــت ااض أاامج التدريب الداخري ظ”ظ اساياها امل ناض  

A/73/377 اناولت وودة التفت   املشـــــــــــــــ  ي الدور اليف  اساىل أ  أاامج التدريب الداخري ظ من امي ،)
لألعمال ، وها مبثاأي متاأ ي 2٠1٧و  2٠٠٩األمم املتحدة. ويغطي اال ـــــــــــــــت ااض الف ة ما أ  عامي 

 (.JIU/NOTE/2009/2التاأسي اليت قامت هبا الاودة أشعض هيفا املاضاع )
وا اض هيفه امليف اة آرات مؤ ـــتـــا  من امي األمم املتحدة أشـــعض التارـــ ا  الاار.ة ظ التسايا.  

ّ ت اآلرات ا تنا.ا مع اإل هاما  امل سدمي من املؤ تا  األعاات ظ  ر  الا  ات التنف يفي  ظ وقد ُجم
 من امي األمم املتحدة امل ل أالتنت ش، اليف  روب أالتسايا وةيد أ اا من ا تنتاجاا .

 
 

  

https://undocs.org/ar/A/73/377
https://undocs.org/ar/JIU/NOTE/2009/2


A/73/377/Add.1 
 

 

18-16036 3/7 

 

 مقدمة -أوال  
ا ـــــــت ااض أاامج التدريب الداخري ظ من امي األمم ”ظ اسايا وودة التفت   املشـــــــ  ي امل ناض  - 1

، اتنـــاول ووـــدة التفت   املشـــــــــــــــ  ـــي الـــدور الـــيف  اساىل أـــ  أاامج (1)(/73/377A)ان ا الاث ســـي  “املتحـــدة
التدريب الداخري ظ مطار عمر ي اإلرـح  اواريي إل.ارة املاار. البشـايي ظ من امي األمم املتحدة. ويغطي 

، وهي الف ة اليت شـــــهد   يا.ة  بحة ظ وام أاامج 2٠1٧مع عاىل  2٠٠٩اال ـــــت ااض الف ة من عاىل 
التدريب الداخري ظ من امي األمم املتحدة. وها مبثاأي متاأ ي لألعمال التـــــــــــــــاأسي اليت قامت هبا وودة 

 (.JIU/NOTE/2009/2التفت   املش  ي أشعض هيفا املاضاع )
  

 تعليقات عامة -ثانيا  
ااوب مؤ ـــــتـــــا  من امي األمم املتحدة أتسايا وودة التفت   املشـــــ  ي والنتااج اليت خر  مل ها  - 2

واملبا.را  اليت اق وها .عما إلرــح  أاامج التدريب الداخري ظ من امي األمم املتحدة. واتفش املؤ ــتــا  
ــــــــــــــــــتــــبا   ا ”مع اوهي الساامي أالتفت   عرش ةن   ال ينبغي ةض يكاض التسارب عرش رــــ  د الطاااش ةشــــب  أـ

الساع، و ث ام تمد ة.ىن امل ايح املمكني. أا عرش ال ك  من ذلك، ينبغي ةض اكاض عمر ي مرـــــــــح  أاامج 
التدريب الداخري عرش نطا  املن امي متماشــــــــــــــ ي مع املمار ــــــــــــــا  او دة اليت يتم الت ّام عر ها ظ  تر  

ينبغي ةض يتم  امي األمم املتحدة وظ غح ذلك من اوها  املتخيفة ة ـــــــا ـــــــا لرمسارني.  حمؤ ـــــــتـــــــا  من 
 “أدعاى حتس ش االاتــــــــــــــا  عرش نطا  املن امي االنتساي من التسدىل او د اسا  ظ أ   املؤ ــــــــــــــتــــــــــــــا 

(JIU/REP/2018/1 ومن ه11٠، الفساة .) يفا املنطرش، اشــّد. املؤ ــتــا  عرش ةت ي اوتفالها أالسدرة عرش
 اصم م   ا ا  التدريب الداخري اليت اريب اوت اجا   ا منها واتاا ش مع الت ا  اليف  ا ما    . 

واحوظ املؤ ـــــــتـــــــا  ةض انف يف التارـــــــ ا  املس وي، مبا يشـــــــما امل ايح،  ـــــــ ختر  أاختحم  - 3
ظ أ   احلاال  مزيدا من الاقت واملاار. لتف  ا آل ا  التنتــــ ش الداخري، املن مي، وةض األما  ــــ تطرب 

مع جانب احلصال عرش ماا سا  اهل ئا  التشاي  ي اخلاري أكا منها   ما يتصا أالتار ا  اليت ا اب 
 عر ها آثار ظ امل زان ي.

   لرممار ـــا  وي اب ال ديد من املن ما  عن شـــااغا صصـــاي عنارـــا اإلطار املاج ي املس - 4
او ــدة ظ أاامج التــدريــب الــداخري،  هي ااى ةض أ   هــيفه امل ــايح  ــدج. وااج هي أــدرجــي مفاطــي، وةض 
أ اـــــــها يثح شـــــــااغا ات رش أاملتـــــــؤول ي  اه الغح وشـــــــااغا ةخاى. وامتـــــــت اض هيفه الشـــــــااغا مبزيد من 

 .3و  2التفص ا ظ   ا  ا ر سا  املؤ تا  عرش التار ت  
 د املؤ ــــتــــا  أعبا قامت أاملتاأ ي   ما يتصــــا أالتارــــ ا  الاار.ة ظ التسايا التــــاأش لاودة واف - 5

( وةبا قامت أإرــــــحوا   بحة لتــــــ ا ــــــا  التدريب الداخري، JIU/NOTE/2009/2التفت   املشــــــ  ي )
ب لح ـــــــــــــــتنتــاجــا  والتارـــــــــــــــ ــا  الاار.ة ظ التسايا ق ــد الن ا وــال ــا ظ ذلــك ميحت االعتبــار الااجــ مبــا
(JIU/REP/2018/1 .ظ لا ق امها أتحديث أاامج التدريب الداخري أصارة متاارري ،) 
اود لربامج وي اب أ   املؤ ـــــــتـــــــا  عن اشـــــــّكك  م ات رـــــــااب  كاة منشـــــــات أانامج ما ز  و  - 6

من التسايا  113يغطي  ــامــا نطــا  من امــي األمم املتحــدة )و ســا ملــا يبــدو ةض الفساة التــدريــب الــداخري 
__________ 

 .JIU/REP/2018/1اسايا وودة التفت   املش  ي متا  حتت الامز  (1) 

https://undocs.org/ar/A/73/377
https://undocs.org/ar/JIU/NOTE/2009/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/1
https://undocs.org/ar/JIU/NOTE/2009/2
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/1
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JIU/REP/2018/1  ،اس وـــ (، مبـــا ظ ذلـــك خ ـــار ةض يتاّع م.اراـــ  السّ ماض عرش متطاعي األمم املتحـــدة
ةض يساىل هؤالت أإ.ارة أاامج التدريب الداخري اخلارـــــي هبم، ةو ةن  يرزىل ماا ا ا  ةن  من األ اـــــاوهي ااى 

 أ اض ة ثا افص ح لتحر ا التكال   واملخاطا/الفاااد املاابطي أالنهج املا ز  املس  .
الداخري من اسايا وودة التفت   املشـــــ  ي،  إض  ـــــ ا ـــــي أاامج التدريب  32وصصـــــاي الفساة  - ٧

اوديدة امليف ارة قد وضــــ تها مفاضــــ ي األمم املتحدة لشــــؤوض الحجئ ، ال مفاضــــ ي األمم املتحدة حلسا  
 اإلنتاض، ورمبا اا. الاودة ةض ان ا ظ مردار اصايب.

  
 تعليقات على توصيات بعينها -ثالثا  

 1التوصية   
الداخلي لألمم المتحدة، مع مراعاة ينبغي لألمين العام أن يطلق عملية إلصالالالالالالالالالالاللت برنامج التدريب 

اإلطار المرجعي للممارسالالالالالالالالالالالالات الجيدة في برامج التدريب الداخلي الذد ااترحتي وحدة التفتيش 
يف  ة ، وأن يرفع تقريراً عن التقدم المحرز إلى الجمعية العامJIU/REP/2018/1المشالالتركة في تقرير ا 

 إطار بند جدول األعمال المتعلق بالموارد البشرية.يف دورتها القادمة 
قامت عدة من ما  أالف ا أتاديد ةو مرــــح  أاا ها لرتدريب الداخري ةو هي أصــــد. الس اىل  - 8

 أيفلك، ومبا يشما مااعاة آخا اسايا لاودة التفت   املش  ي أشعض هيفا املاضاع. 
صـــــاي املاا سي عرش ُج ع عنارـــــا اإلطار املاج ي املس  ، وهي وابد  املؤ ـــــتـــــا  حتف ا  ص - ٩

اتــــّرم أعض اإلرــــح  الشــــاما لربامج التدريب الداخري يتــــترزىل التنتــــ ش والتشــــاور التــــر م  ضــــمن مطار 
الراني اإل.اريي الا   ي املتــــــــــــتاى و ر  الا  ــــــــــــات التنف يفي  ظ من امي األمم املتحدة امل ل أالتنتـــــــــــ ش، 

  بديا آخا، قاارا انف يفيا يصدر عن األم  ال اىل  ما ها مس   ظ التار ي. يتترزىل،   ةو
 

  2التوصية   
ينبغي للرؤسالالالال التنفيذيين في ماسالالالسالالالات منظومة األمم المتحدة أن يعملوا معًا، تحأل ايادة األمين 

على  العام بصالالالالالالفتي رلي  مجل  الرؤسالالالالالالال التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسالالالالالاليق،
إنشالالالالالالالالال برامج للتدريب الداخلي ت ون أكثر اتسالالالالالالالالاااً في منظومة األمم المتحدة، مع مراعاة اإلطار 

 .المرجعي للممارسات الجيدة في برامج التدريب الداخلي
ااوب املؤ تا  أاق ا  ا تحداث ن اىل ة ثا ااتاقا لربامج التدريب الداخري مبا يتاعد عرش  - 1٠

( 11٠، الفساة JIU/REP/2018/1ر ـــــــــا  او دة )عرش النحا املب  ظ الاث سي مضـــــــــفات التناغم عرش املما
عرش نطـا  من امـي األمم املتحـدة. واحوظ األمـانـي ال ـامـي  ـيفلـك ةض التارـــــــــــــــ ـي املس وـي  كن انف يفها 

 ضمن نطا  مبا.رة اإلرح  الشاما اواريي. 
ةما أالنتــبي لتطب ش امل ايح،  إض املؤ ــتــا  اؤيد اك  فها و سا الوت اجا  و ــ ا   ا مؤ ــتــي  - 11

عرش ضـات اسدياا  التكال   والفاااد. أ د ةض ال ديد من املؤ ـتـا  لدي  حتف ا  عرش عدة عنارا ظ 
األمثري اسد.ة ما يري:  اإلطار املاج ي املس  ، مبا ظ ذلك اآلثار املال ي اليت قد ا اب عرش أ اــــــها. ومن

املت رش أإأحغ املاشـــــــح  بالي طربا م لحلتحا  أالتدريب الداخري أصـــــــارة آن ي  1)ة( أالنتـــــــبي لرم  ار 
مباشـــــــــــــاة، يم ترب امل  ار أاهظ الكرفي مع .رجي   ر  غح  كن التطب ش ظ لا  ّم التدخح  ال دويي اليت 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/1
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املت رش مب ايح االخت ار، مثي  2االلتحا ؛ )ب( وأالنتـــــــــــــــبي لرم  ار يرزىل مجاا ها ألعدا.  بحة من طربا  
دج. وااج هي أدرجي مفاطي، ومثي اشـــّكك لدى املؤ ـــتـــا  صصـــاي ممكاض حتديد  ماعي  انطباع أعن   م

املت رش أالدعم اإل.ار ،  إن   3مؤهح  يتشــــاره   ها ُج ع مؤ ــــتــــا  املن امي؛ )ل( وأالنتــــبي لرم  ار 
 ا ماار. مضـــا  ي لدى املؤ ـــتـــا   ي اتـــتط ع ا ديا ال مر ا  اإل.اريي احلال ي؛ ).( وأالنتـــبي يتـــترزىل ااا

املت رش أا ـــــــــــــــتحساقا  اإلجا ا ،  إن  يثح  اوم ةياـــــــــــــــا ألض ال ديد من املن ما  ياى ةض  ٧لرم  ار 
بي لدى املؤ ــتــا  املت رش أشــاوا اال ــتاــا ي، هناه رغ 8ال ا با  احلال ي  ّ الي؛ )ه( وأالنتــبي لرم  ار 

ظ ةض يكاض لديها من املاوني ما يتمح هلا أتخص   املتاوا  عرش ة اس املاار. املتاوي؛ )و( وأالنتبي 
املت رش أتــــفا املتدرأ  الداخر  ،  إن  ال يتاا ش ظ ال ديد من احلاال  مع  ــــ ا ــــا  التــــفا  ٩لرم  ار 

املت رش أاخلربة ال مر ي،  إن  يتناق  مع املمار ــا   13امل مال هبا ظ املؤ ــتــا ؛ ) ( وأالنتــبي لرم  ار 
املتب ي ظ ال ديد من املؤ ــتــا    ما يتصــا أك ف ي اوتتــاب اخلربة املكتتــبي ظ مطار التدريب الداخري. 

املت رش أإلغات   ة التاق  اإللزامي عن ال ما لرمتدرأ   16وأ نما ياوب أ   املؤ ـــــــــــــــتـــــــــــــــا  أامل  ار 
تــا  ةخاى اس   اناول هيفا األما مبزيد من التحر ا، ذلك ةض املتدرأ  الداخر   الداخر  ، هناه مؤ ــ

قد ال اكاض لديهم ظ األواال ال ا.يي  ـــــــــــــــناا  اخلربة الح مي  ي  كن اال فهم ظ ولاا  الفئي الفن ي 
    األ اا. أ د انساات   ة ادريبهم الداخري مباشاة. وهي احوظ ةض انف يف هيفا امل  ار قد ي ا  ةياا ا

ظ أانامج الفن   الشــــــــــــباب وأانامج املالف  الفن   املبتدا ، وقد اكاض ل  اب ا  قانان ي   ما يتصــــــــــــا 
 أا تمااريي اخلدمي.

 
  3التوصية   

ينبغي للرؤسالالالال التنفيذيين للمنظمات المشالالالاركة في وحدة التفتيش المشالالالتركة أن ينظروا في تحدي  
الداخلي، مع مراعاة اإلطار المرجعي الذد ااترحتي وحدة التفتيش سالالالالالالياسالالالالالالاتهم الباصالالالالالالة بالتدريب 

المشتركة للممارسات الجيدة في برامج التدريب الداخلي وتحديد المعايير التي ينبغي تبسيطها في 
 . سياسات منظماتهم

اؤيـد املن مـا  هـيفه التارـــــــــــــــ ـي واؤ ـد ةت ـي ةض ين ا  ـا   ـاض ظ مـدى التاا ش مع اوت ـاجـاا   - 12
  اق ، مع جانب اس  م التكال   والفاااد، لدى اطب ش امل ايح املس وي.و 
، لدى املؤ تا  آرات  ترطي وحتف ا  أشعض ال نارا 2و ما يتبّ  من ا ر سا ا عرش التار ي  - 13

 املس وي لإلطار املاج ي لرممار ا  او دة. 
 

  4التوصية   
ة العامة لألمم المتحدة أن تحدِّث إطار الموارد البشالالالالالالالالالرية ينبغي للجمعية العامة أن تطلب إلى األمان

النوع األول: الموظفون ”ليشالالالالالالالالالالالمر فنة للمتدربين الداخليين، الذين ال ينبغي تصالالالالالالالالالالالنيفهم في إطار 
، مما يسالالالالالهر النظر في وضالالالالالع خط  للتعويم، وأن تقدم تقريراً إلى الجمعية “المقدمون دون مقابر

 ند جدول األعمال المتعلق بالموارد البشرية.إطار بيف دورتها القادمة يف العامة 
هيفه التارـــ ي ماجهي مع اوم  ي ال امي. واحوظ املؤ ـــتـــا  ةض هيفه التارـــ ي حتما ظ ط ّا ا  - 14

التغ ح الاا تـــي اليف  يشـــكا ة ـــاس املبا.رة املارـــش هبا إلرـــح  من امي التدريب الداخري أاّمتها، ذلك 
ة ظ هيفا اال ـــت ااض لاودة التفت   املشـــ  ي  ـــام اكاض ما ني هبا. ةض ُج ع التارـــ ا  األخاى الاار.
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وظ األماني ال امي،   تترزىل انف يف هيفه التار ي منشات  ئي جديدة من ال امر  من غح املالف  يكاض هلا 
أ   شــاوا اخلدمي اسد.ة، من و ث ةمار من قب ا الت اي  واإلجا ة التــنايي وممكاض التــفا ظ مهاىل 

 ي وممكاض اال تفا.ة من مجااتا  التفا ذا  الصري أاملاار. البشايي )وحتديدا التفا من املكاض اليف  رمس
 مع ما ز ال ما(.  “اال تسداىل”يتم من  

و ـــــ تـــــترزىل الن ام ظ هيفه التارـــــ ي  يفلك مجاات مشـــــاورا  عرش نطا  املن امي ظ مطار الراني  - 15
ر  الا  ــــــــــــــات التنف يفي  ظ من امي األمم املتحدة امل ل أالتنتـــــــــــــ ش. اإل.اريي الا   ي املتــــــــــــــتاى التاأ ي ج

واحوظ املؤ ـــــتـــــا   يفلك ةض ا ـــــتحداث  ئي جديدة من املالف  لرمتدرأ  الداخر   قد ا اب عر   
 ةياا آثار ظ امل زان ي، وها ما يمش ا ةض ااا ش عر   اوم  ي ال امي.

 املس   ينبغي ةال يفاض منشـــــات ه كا لت اي  املتدرأ ، وةخحا، احوظ املؤ ـــــتـــــا  ةض التغ ح - 16
 هيفا قد يكاض غح  كن عرش رـــــ  د امل زان ا  ويمشـــــ ا ةض ااا ش عر   اهل ئا  التشـــــاي  ي/ ال  اإل.ارة 

 اخلاري أكا منها.
 

  5التوصية   
ينبغي للرؤسالالالال التنفيذيين للمنظمات المشالالالاركة في وحدة التفتيش المشالالالتركة أن ي الالالعوا  لية تتعقب 
بصالالالالالالالالالالالورة منهجية المعلومات المتعلقة بالتدريب الداخلي، بما في ال  المعلومات المتعلقة بنوع 

ل ر الجن ، والبلد األصالاللي، والجامعة التي حلصالالر منها على أعلى دبلوم، ومدة التدريب الداخلي 
متدرب مشالالالالالالالارا والت اليل اات الصالالالالالالاللة  المباشالالالالالالالرة و ير المباشالالالالالالالرة  الناتجة عن برنامج التدريب 
الداخلي. وينبغي تقديم تقرير على سالالالالالبير اإلحاطة إلى الهينات اإلدارية ولأو التشالالالالالريعية للمنظمات 

 في دوراتها المقبلة. 
ن الك انا  اليت اساىل أالف ا اؤيد املؤ ــــــــــــــتــــــــــــــا  هيفه التارــــــــــــــ ي جزا ا. وأ نما هناه ال ديد م - 1٧

أتتـــــا ا وُجع  ا امل راما  املشـــــار مل ها ةو م  مها، واملتـــــت دة لتسد ها مع ه ئا ا التشـــــاي  ي/ ال  
م.ار ا مذا طمرب منها ذلك، هناه   انا  ةخاى احوظ ةض اسايا وودة التفت   املشــ  ي ال يسدىل الدل ا 

ل ي املس وي،  ما ةن  ال ءد. الس مي والنتااج املتاق ي من مأحغ عرش جدوى الس اىل أاال ــــــــــــــتثمار الح ىل لآ
اهل ئا  التشـــاي  ي/ ال  اإل.ارة هبيفه امل راما . واس   املؤ ـــتـــا  مجاات مزيد من التس  م ودوى معدا. 

 واسدمي اسايا من هيفا السب ا ولتكال   ذلك و اااده املتاق ي. 
أل ـــــا ـــــ ي عن أاامج التدريب الداخري مع اوم  ي ال امي ضـــــمن وجيا  وال ا اسدمي امل راما  ا - 18

اكاين األماني ال امي: املالفاض املسدماض .وض مساأا ”التساريا اليت يسدمها األم  ال اىل  ا  ـــنت  أ نااض 
 . “واملالفاض املتساعدوض واخلربات اال تشارياض و اا.ى املت اقدين

 
 6التوصية   

ولأو اإلدارية لماسالالالالالالالسالالالالالالالات منظومة األمم المتحدة أن تنظر في الموافقة  ينبغي للهينات التشالالالالالالالريعية
على إنشالالالالالال صالالالالالناديق اسالالالالالتنمانية مبصالالالالالصالالالالالة متعددة المانحين للتعهد بالتبرع لدعم خط  التدريب 
الداخلي، وأن تطلب إلى الرؤسالالالالالالالالالالالال التنفيذيين أن يعرضالالالالالالالالالالالوا على نظر ا مقترحات  ليات ابت ارية 

 ، من دون ربطها بأية شروط فيما يبص معايير االختيار.مناسبة أخرى لتلقي التبرعات
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مع محو ي املؤ ــــــــتــــــــا  ةض التارــــــــ ي ماّجهي مع ه ئا ا التشــــــــاي  ي/ ال  م.ار ا،  إبا اؤيد  - 1٩
التداأح اليت ات ح اجال ملؤ ـــــــــــــــتـــــــــــــــا  من امي األمم املتحدة لت اي  املتدرأ  الداخر  . غح ةض أ   

ك اليت متاجل من التربعا ، ي اب عن حتف ا  أشـــعض منشـــات رـــندو  ا ـــتئما  املؤ ـــتـــا ، وال  ـــ ما ار
 صـــــــّ  لدعم خطي التدريب الداخري، وعن افاـــــــ ر  ا ـــــــتخداىل ااا با  التمايا االعت ا.يي من خحل 
ر  الدول األعاـــــات، اليت افاـــــا مثح ظ والي من مي  التربعا . واتـــــتنح هيفه التحف ا  ةياـــــا مبا افاـــــّ

 ي ةض ي ا اجال متاوا ال ــــــــــــــتخداىل ُج ع مصــــــــــــــا.ر التمايا لدعم املتدرأ ، مبا ظ ذلك الصــــــــــــــحي ال امل
 التربعا  املاني. 

واحوظ املؤ تا  ةن  أ نما  كن ا تكشام خ ار منشات رندو  ا تئما ، ينبغي ةض اااعش  - 2٠
داخر   واإلطار أشـــــــــعض ا ـــــــــتحداث  ئي جديدة من املالف  لرمتدرأ  ال 4لدى الس اىل أيفلك التارـــــــــ ي 

 املس   هل كا الت اي  املمكن وما يتصا أ  من اكال  . 
وةخحا، يحوظ أ   املن مـــا  م ـــا اوهـــا  املـــا ـــي مع ال   ز عرش ال نـــارـــــــــــــــا الربنـــا  ـــي،  - 21

ال نارــا اإل.اريي اليت من أ نها أاامج التدريب الداخري. وال ي  م هيفا التاّج  أكاض أنات السدرا  ها  ال
 الغاض من أاامج التدريب الداخري اليت اشما  ح ال نصاين. 

 
 7التوصية   

ينبغي للرؤسالالال التنفيذيين في ماسالالسالالات منظومة األمم المتحدة أن ينشالالنوا  لية للتعاون بين الدوالر 
اإلعلمية للمنظمات والممثلين الدالمين للدول األع الالالالالالال لتيسالالالالالالير التواصالالالالالالر مع عواصالالالالالالمهم على 

الجتذاب المرشالالحين الشالالباب للتدرب الداخلي من مبتلل البلفيات التعليمية ومن أسالالاع عالمي 
جميع ال يانات التعليمية المعترف بها، اسالالالالالالالالالالالتناداً إلى الدلير العالمي للتعليم العالي الذد تنشالالالالالالالالالالالر  

 .منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
اؤيد املؤ ــتــا  مُجاال هيفه التارــ ي، وا عرش الاغم من ةض أ اــها جيدها مس جدة،  هناه ال ديد  - 22

من املؤ ــتــا  املنخاطي أالف ا ظ ال ويج لربامج التدريب الداخري لدى الدول األعاــات واوها  األخاى 
م ي والربملان اض. واؤيد رـــــــــــــاوبي املصـــــــــــــرحي، مبن ظ ذلك شـــــــــــــباب اوام ا  الاطن ي واملاا ز الت ر م ي اإلقر 

املؤ ــــــــتــــــــا  التداأح الكف ري أتحس ش قدر ة رب من التناع والشــــــــمال ظ أاامج التدريب الداخري، ومض  اض 
 أ اها يؤ د ةض هناه واجي مع ماار. مضا  ي لرنهاض أاألعبات اإل.اريي اليت قد انطا  عر ها هيفه التداأح. 

ا ةض يتم ا    ويؤيد أ   املؤ ـــــــتـــــــا  االنطح  من ا - 23 لفكاة األ ـــــــا ـــــــ ي اليت مفا.ها ةن  يفاـــــــّ
املتدرأ  الداخر    ر ا، وهي ا اب عن افاـــ رها الس اىل أعنشـــطي التاارـــا املباشـــا مع املؤ ـــتـــا  الت ر م ي 
اسر ي ا ـــتنا.ا مع اوت اجا  مكااب  ا منها )ضـــمن م ايح التـــ ا ـــي املتب ي( من خحل املكتب السطا . 

ضــــــحي متّ ز أ  امل ايح املطّبسي عرش املتدرأ  الداخر   وا ييفا االق ا  ظ مطار  ــــــ ا ــــــطار هلوينبغي وضــــــع م
 امل  ن   ر ا وأ  ارك املطّبسي عرش املتدرأ  الداخر   امل  ن  .ول ا.

 


