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 2030تعزيز استيعاب حبوث السياسات يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام   

  
 مذكرة من األمني العام  

  
 إضافة  

 
وكذلك تعلعقات جملس  ،تعلعقاتهيتشـــــــــــــــن  األمإ العاا  ن معي  ا ععمـــــــــــــــا  ا معع  العام   

النؤســــــــا  التنمعذيإ   منم م  األمم املتحدة املعق علتنتــــــــع  علف تقنين وكدة التمتع  املشــــــــ ك  املعن ن 
 (.JIU/REP/2018/7“ )2030تعزيز استععاب حب ث التعاسات   سعاق خط  التنمع  املتتدام  لعاا ”
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 م جز 
تعزيز اســــــــــتععاب حب ث ”تتــــــــــتعنف وكدة التمتع  املشــــــــــ ك ، للمنة األوا،   تقنين ا املعن ن  

( وظعم  حب ث JIU/REP/2018/7“ )2030التـــــــــــــعاســـــــــــــات   ســـــــــــــعاق خط  التنمع  املتـــــــــــــتدام  لعاا 
 .2030التعاسات داخي منم م  األمم املتحدة ودور ا   دعم خط  التنمع  املتتدام  لعاا 

وتعنف  ذه املذكنة آرا  مؤســــتــــات منم م  األمم املتحدة وشــــان الت  ــــعات ال اردة   التقنين.  
عت اآلرا  علف عســـــاه ااســـــمامات املقدم  من املنممات األعمـــــا    جملس النؤســـــا  التنمعذيإ  وقد ُجم

 .منم م  األمم املتحدة املعق علتنتع ، الذي ركب علتقنين وعيد العديد من استنتاجاته  
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 مقدمة -أوالً  
حب ث التــــــعاســــــات   ســــــعاق تعزيز اســــــتععاب ”يتمــــــمن تقنين وكدة التمتع  املشــــــ ك  املعن ن  - 1

(، االستعناف األول ل ظعم  حب ث التعاسات JIU/REP/2018/7“ )2030التنمع  املتتدام  لعاا  خط 
داخي منم م  األمم املتحدة، و   يقدا عدل  علف حتديث حب ث التـــــــــــــعاســـــــــــــات، ومدد الم  ات وعوجه 

  الدورات البحثع ، ويبإ التـــــــــبي املم ن  اوتاو البح ث واســـــــــت دامما علف    عكثن  عالع ،  التداخي
 وعألخص ألغناف دعم تنمعذ ع دا  التنمع  املتتدام .

  
 تعليقات عامة -اثنياً  

ركبـــت مؤســـــــــــــــتـــــــــــــــــات منم مـــ  األمم املتحـــدة وتقنين وكـــدة التمتع  املشـــــــــــــــ كـــ  ومـــا ورد  عــه  - 2
استنتاجات وت  عات. وععنوت عن تقدين ا للطاوع الشامي والطم ح للتقنين وعن أتيعد ا لزايدة وشنه  من

وإ امل ظمإ العاملإ   جمال البح ث. وعشـــــــارت عيمـــــــا   ا عن التن ئ   اآلرا  ووتا   البح ث يشـــــــ ي 
 عكد م اطن الق ة   منم م  األمم املتحدة.

باين  وشان جدوى وضع مبادئ ت جعمع  وسعاسات عام ، تتلعما  وععنوت املنممات عن آرا  مت - 3
منما  ن البح ث تتطلب قدرا  مععنا  من احلني ، مبا   ذلك احلعز ال ا  الالزا لالوت ار ولالســـــــــــــــت او  

الطلبات ا ديدة وغري املت قع  الناشـــــــــــــــا  عن العملعات احل  مع  الدولع .  الطبعع  املتن ع  لل الايت   ا
  ط  و ي منما جتعي املنممات   كال  تندد وشان وضع ونوت ك الت م كدة  ارم .املن
وشـــددت املنممات علف عن البح ث،   كاالت عديدة، تمق وح وتمعتومد و ني ااشـــنا  علعما  - 4

و اســـط  دول ععمـــا  و عاات  داري  عخنى. و  كاالت عخنى، تتـــتند القنارات املتعلق  وط   البح ث 
تعاجات وكاالت  قلعمع  عو خا ــــ  وبلد وععنه، و ت تتــــت عب عيمــــا  لل الايت الل حتدد ا الدول  ا اك

 األعما ، وال حتدد ا املنممات وش ي اومنادي.
 تحت ُنم  جديدة للبح ث التعاووع  واســـــــــــــــتععاب  2030واع  ت املنممات  ن خط  عاا  - 5

املثال،   العمي الذي تمـــــــــطلع وه آلع  تعتـــــــــري البح ث علف وطاق منم م  األمم املتحدة )علف ســـــــــبعي 
الت ن ل جعا و ني  العمي املشـــــــــــــــ   وإ وكاالت األمم املتحدة الذي يدعمما، ومن خالل ع نق  ا  ا ، 
ســ ا  كاوت ع نق  منمم  عا ع نق  صةــةــ  م اضــععع (، كما اع  ت  ن  ذا التعاون ع ن عن يعزز العمي 

لعدة ختةــــةــــات الالزا لتنمعذ ع دا  التنمع  املتــــتدام  وتعزيز النواو   املتعدد الت ةــــةــــات عو الشــــامي
األوســـــــــــــــا  األكادعع  وابتمع العلمت والباكثإ الشـــــــــــــــباب وابتمع املد .  ال عن وع   ذه النم   مع

 ا ديدة قد ال تت ا ن له امل ارد املال م ، مما يع ق  م اانت حتقعقما.
ن االســـــتعناف ،  تـــــد، وشـــــ ي كامي، ج  ن االوت ار والثقا   وعشـــــارت وع  املنممات  ا ع - 6

البحثع  وقب هلا لإلخماقات واملناقشــات الةــنم  وشــان التــعاســات العام  والعل ا. و نا  كدود للتتــام  
مع المشـــــــــــــي، تد عما جز عا  احلاج   ا املتـــــــــــــا ل  عماا الدول األعمـــــــــــــا   عما يتعل  عســـــــــــــت داا امل ارد، 

  الطاوع املتةـــــــــــــــ ملر لبح ث األمم املتحدة كبح ث مت نب  للم اطن. وعشـــــــــــــــار آخنون يتـــــــــــــــمم  قد مما
 غمال عوشـــــط  البحث املععاري    االســـــتعناف، و ت الل تبإ،   ومن م، عن  نا   ـــــل  ال تنمةـــــم   ا
 البح ث و نع التعاسات، وكان من املم ن عن ت  ن مبثاو  مثال ت ضعحت. وإ
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التش عي املؤستت الستععاب البح ث  عما وإ مؤستات منم م  األمم  وعكدت املنممات عن - 7
املتحدة ينبغت عن يتتم عملنوو  وعن يناعت خةا ص والي  كي منمم  ووطاق حب ثما وع دا ما االس اتع ع  

 وامل ارد املالع  والبشني  امل ةة  هلا.
و ن كاوت تالكظ عوه رمبا ت جد وركبت املنممات وم نة  وشـــــــــــــــا  آلع  ملتاوع  تنمعذ البح ث،  - 8

قع د علف  م اوع  وضـــــــع جدول ععمال مشـــــــ  ، علنمن  ا اتتـــــــائ وطاق والايةا وكقعق  عن  ذه اآللع  
 تتتلزا م ارد ووقتا  يت اوز قدرة غالبع  اادارات البحثع . قد
نةــــ ي علعه وعيدت املنممات جز عا  شــــنو  الت  ــــعات املق ك  والكمت عن امل عد النما ت امل - 9

( قنيب للغاي ، علنمن  ا عن الت  ــــــــــــعات  ب عن ختمــــــــــــع 2020لتنمعذ غالبع  الت  ــــــــــــعات )ُناي  عاا 
 ملشاورات واسع  علف وطاق منم م  األمم املتحدة وقد تتطلب  وشا  آلعات لتنمعذ ا   كال قب هلا.

  
 تعليقات على توصيات حمددة -اثلثاً  

 1التوصية   
ؤسااااااااااي التنفيذيون ملوساااااااااساااااااااات منملومة األمج املت دة    ا ا زة ملباد  تو ي ية ينبغي أن يقوم الر 

وسااااياسااااات يف وا  الب وث سلنملرق حساااا  اال تمااااايق يف وضاااات وموعة معاي  دنيا تتعل   نتا  
 .2021الب وث واستيعاهباق حبلو  هناية عام 

ري، ســـــــــــــــ ا  علف وطاق منم م  األمم تع   املنممات عحلاج   ا حتديد جمم ع  دوعا من املعاي - 10
املتحدة عو علف متــت ى املنممات.  ال عُنا تؤيد  ذه الت  ــع  جز عا  وتشــري  ا ضــنورة تمتــري ا وتنمعذ ا 
وقدر كبري من املنوو  من عجي تلبع  االكتعاجات امل تلم  الناشـــــــــــــــا  عن االختال ات   ك م كي كعان 

 وطاوعه وواليته.
م ع  من املعايري الدوعا سعتاعد علف مناقب  ا  دة،  إن من المنوري احلماظ ولان كان وج د جم - 11

علف االســـــــــــــــتقاللعـــ  واملنووـــ  الم نيـــ   عمـــا يتعل   ول ايت البحـــث، وذلـــك لت نـــب  قـــدان القـــدرة  ـــامــا  
اســــــــــت شــــــــــا  اآل اق وحتديد امل ضــــــــــ عات البحثع  املبت نة. وع ن وضــــــــــع وع  املبادئ الت جعمع   علف

  الل ت ز ا م د البحثع  املتن ع  وقدر عك ، وتنشــــــــ  اآللعات الالزم  لنشــــــــن البح ث داخلعا  األســــــــاســــــــع
 وخارجعا  وللتحق  من  ح  النتا   وج دة البعاانت واملعايري املتعلق  عست داا املعار  ا ارجع .

 
 2التوصية   

ق عند إعداد ميزانياهتج الربانوية ينبغي أن يقوم الرؤسااااي التنفيذيون ملوساااساااات منملومة األمج املت دة
ونملم ج املالية )حساااااب التفاليإبنق  نشاااااي وساااايلة معنية سيب ا عن تفاليإب األنشااااطة الب ثيةق 

 .2020حبلو  هناية عام 
ال تؤيد املنممات  ذه الت  ع ، وتشري  ا عن تنمعذ ا سعتطلب  دخال تعديالت علف عملعات  - 12

وســــــعاســــــات ت ن ل جعا املعل مات ذات الةــــــل . ومن  ،  إُنا ســــــتنط ي علف م ارد  ضــــــا ع  ال جم  وومم 
 .2020ال  ثي عول ي  علنتب  ل ثريين، علف األقي لعس حبل ل عاا  و ت
وشــــــــــدد البع  علف عن التقنين ينكز علف تعزيز اســــــــــتععاب حب ث التــــــــــعاســــــــــات،  اشــــــــــاروا  ا  - 13
ا كاوت ســــــتقعملم، لعس  عما يتعل  علبح ث   كد ذاةا  حتــــــب، ول ن الت العف ينبغت عن تمقعملم،  ذ عن
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 عما يتعل  جبمعع ااجنا ات املتعلق  عســـــــــــتععاب حب ث التـــــــــــعاســـــــــــات. ويالكظ آخنون عن االســـــــــــتثمار 
البح ث ع ن قعاســه وشــ ي ع مــي لعس علت العف  حتــب، ول ن عألثن الناجم عن البح ث، علف   

 ماد التعاسات واالستشماد ونتا   البح ث واعتماد ا.سبعي املثال من خالل اعت
 

 3التوصية   
ينبغي أن يطل  اجمللس اال تصاااااادج واال تماعي إ راي اساااااتعرا  لااااااما لطة الب وث يف الل ان 
اي ليمية فيما يتصاااااا هتولولهتا الب ثيةق ما يشاااااما إ امة الشاااااراكات واملوارد امل صاااااصاااااةق انط  اً 

 .2030ر يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام دورها كمراكز للفف من
علف النغم من عن  ذه الت  ـــــــع  م جم   ا ابلس االقتةـــــــادي واالجتماعت، تشـــــــري املنممات  - 14
عن اســـــــــــــــتعناف خط  البح ث   الل ان ااقلعمع  ينبغت عن يشـــــــــــــــمي خط  البح ث   املنممات   ا

 لتمادي االزدواجع  وتعزيز عوجه التآزر. ااقلعمع  األخنى املن ط  و الايت حبثع ، وذلك
وال يبدو عن الةــــــــــــــعغ  احلالع  للت  ــــــــــــــع  جتتــــــــــــــد كقعق  عن خط  البح ث   الل ان ااقلعمع   - 15

تتــــــت عب لل الايت ااقلعمع  وختمــــــع لإلشــــــنا  من جملس  دارة كي منما. وتالكظ املنممات عيمــــــا  عوه 
ك     مناكز  دارة املعار  النامع   ا حتتإ اتتاق التعاسات ي  ن من املمعد عن ت وجمله الت  ع  املق   قد

 (.A/74/73-E/2019/14وتنتعقما ع  املناط ، علف النح  الذي اق كه األمإ العاا )
يتعل  مبتــــــــال  الشــــــــناك  وتشــــــــدد الل ان ااقلعمع  علف عن وع  التحدايت الل  س عملما،  عما  - 16

وختةــــــــــــــعص امل ارد، تشــــــــــــــمي ما يلتا )ع( وج د ق اعد و جنا ات  داري  صتلم  ل معز املتــــــــــــــمعات ال ظعمع  
واملتــــؤولعات  عما وإ كعاانت األمم املتحدة( )ب( وج د ق اعد وقع د مالع  متعلق  علطنا   التعاقدي  مل ظمت 

الةــــعب التعقن  ات واملناكز البحثع  األكادعع ، مما  عي مناألمم املتحدة( )و( وج د شــــناكات مع املؤســــتــــ
 .الةل  علبح ث من امل نجات العملع  للبح ث وال قت الذي يتتثمنه امل ظم ن   األوشط  ذات

 
 4التوصية   

ينبغي أن ُُيرج الرؤساااااااي التنفيذيون ملوسااااااسااااااات منملومة األمج املت دة تقييمات دورية ل حتيا ات 
ددة واملوردين احملتملني للمنت ات الب ثية والتفاليإب املرتبطة بذلكق بغية حتقي  اهلدف الب ثية احمل

الطويا األ ا لتعزيز القدرات الداخلية يف وا  الب وثق حس  مقتمى ا ا ق وكفالة االست دام 
 .املن  ي للب وث اليت تنت  ا األوساط األكادميية

ح، تماداي   طن عن تةـــب  خط  البح ث صةـــةـــ  عكثن تؤيد املنممات  ذه الت  ـــع ، و ت تق   - 17
مما ينبغت ودال  من عن ت  ن متـــــــتقنة ومتةـــــــاعدة، عن ت  ن الم ة الزمنع  املنقمـــــــع  وإ التقععمات ط يل  

  عه ال ماي . مبا
احملتملإ )األوسا  األكادعع ( “ امل ردين”وتشري وع  املنممات  ا عن الغنف من التعاون مع  - 18
غت عال يقتةـــــــــــــــن علف دور م   تعزيز القــدرات الــداخلعــ ، ومنا  ألن ت  تنكعز عحبــاث األمم املتحــدة، ينب
ذلك املنش رات الن عتع  وغري ا من املنت ات البحثع ، يتغري وش ي دوري. واملعار  امل اضععع  الل    مبا

ألمم املتحدة عن ي تتـــــب  ا اكتتـــــبما ا  ا  األكادعع ن خالل ســـــن ات من البحث ال يتـــــتطعع م ظم  ا
شــــــــم ر. وو قا  لذلك، ال يمتــــــــتوقدوا خ ا  عكادعع ن لتقد  تدريب قةــــــــري األجي علف عســــــــالعب حبثع    

https://undocs.org/ar/A/74/73
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واســــــع ، وي لتبادل خ اةم املتعمق    م ضــــــ ئ البحث، وغنف تعمع   مم م ظمت مؤســــــتــــــات منم م  
 كادعع  وتطبعقما   العا، احلقعقت.األمم املتحدة لتلك امل اضعع، وسد الم  ة وإ البح ث األ

وتشــــــــــــــــدد املنممــات علف ع عــ  الــدور الت معلت مل تلف ال عــاانت واحلــاجــ   ا االســـــــــــــــتمــادة  - 19
البح ث واملعار  امل ج دة علمعي   مؤســــــــــــــتــــــــــــــات منم م  األمم املتحدة، مبا   ذلك منشــــــــــــــ راةا  من

 ت صتلف الشنكا .الن عتع ، وال سعما تلك الل تتتمعد علمعي من خ ا
 

 5التوصية   
ت األمني العاام لطمج املت ادة نطااق التزامع بتقييج عماا معااهد الب ا  والتادري ق  ينبغي أن يوساااااااااااا

يدر  العما الب ثي الذج جتريع موساااساااات أخر  لطمج املت دةق يف ضاااوي النتا ا والتوصااايات  وأن
 .ا ايلالشاملة لنطاق املنملومة اليت يقدم ا التقرير 

تؤيــد املنممــات عم مــا   ــذه الت  ـــــــــــــــعــ ، وتنكــب عاللتزاا علتعــاون  عمــا وإ املنممــات و قــامــ   - 20
الشــــــــــناكات مع كعاانت األمم املتحدة األخنى.  ال عن وع  املنممات ععنوت عن رعي مماده عن الطنيق  

ُنا تقلي من قدر ما جتنيه تلك الل سعمنمملذ هبا ذلك لعتت واضح ، وقال البع  اآلخن  ن الت  ع  تبدو ع
 املنممات من استعناضات دقعق  ومتتمعم  للمؤلمات.

ويشــــــري البع   ا عن التقععم املق ح ع ن ت ســــــعع وطاقه لعشــــــمي منممات عخنى، وغنف تعزيز  - 21
االق اح ينبغت اســـــــــــــــت داا امل ارد الشـــــــــــــــحعح    منم م  األمم املتحدة وتمادي االزدواجع .  ال عن  ذا 

يقعملم   ضـــــــــــــــ   ت العف تتبيع األعمال البحثع  للمنممات األخنى، عخذا    االعتبار كقعق  عن وع   عن
 ال عاانت لعس لديما وظعم  حبثع     معم واليتما.

 
 6التوصية   

ملومة األمج ينبغي أن ينملر األمني العام لطمج املت دةق بصااافتع ر يسااااً جمللس الرؤسااااي التنفيذيني يف من
املت دة املعين سلتنساااااااااي ق يف دعوة الرؤسااااااااااي التنفيذيني ملوساااااااااساااااااااات منملومة األمج املت دة الذين 

يمعوا حىت اآلن سياسة لاملة للمنملومة بشأن االط ع ا ر على البياانتق والربويات الداعمةق  مل
 .كوالتباد  الب ثي فيما بني موسسات منملومة األمج املت دةق هتن يفعلوا ذل

تؤيد املؤستات عم ما   ذه الت  ع  وت ا   علف عن  اتك  االطالئ احلن علف البعاانت والتبادل  - 22
البحثت  عما وإ مؤستات منم م  األمم املتحدة سع  ن هلما عثن   ايب علف التعنيف عملنت ات البحثع  

الكظ عيمـــــا  عن وضـــــع تنتعبات ومق  عقةـــــف اســـــتمادة من عوجه التقدا   الت ن ل جعات النقمع . و ت ت
عام  للتبادل ينط ي علف ت العف،   كإ عن املنا ع العا دة )وال  وج د عشـــــــــــــ ال تددة و ضـــــــــــــ ح 

التعاون( غري مؤكدة. ويذكن آخنون احلاج   ا وج د ضـــــــــــماانت ل مال  تاي  البعاانت احلتـــــــــــاســـــــــــ   من
   مناون جديدة.وحتقع  عقةف استمادة من است داا املناون احلالع  قبي  وشا

 
 7التوصية   

ينبغي أن ُُيرج األمني العام لطمج املت دة والرؤساااااي التنفيذيون للموسااااسااااات األخر  ملنملومة األمج 
املت دةق اساااتعراضااااً ملساااتو  مشااااركة الباحثني من بلدان اجلنوب وأن يعتمدوا ساااياساااات وأطر حتفاز 

وث الساااااااياسااااااااتق ما في ا اساااااااتيعاب الب وث على بناي القدرات فيما يتعل  جبميت أبعاد وظا إب حب
على الصاااااااااااعيد الوطينق وتقدذ تقرير عن ذلك إع اجلمعية العامة ووالس ايداراتق على التوايلق 

 .2020حبلو  هناية عام 
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علف النغم من عن املنممات تؤيد  ذه الت  ــــــــــــع  عم ما ،  إُنا تنى عن النص املق ح  مــــــــــــماف  - 23
 تباطا  مباشنا  و عمع   جنا  البح ث عو كعمع  كدوث االستععاب.كد ما وال ينتب  ار   ا
وتعقد عدة منممات اجتماعات أل نق  ا  ا  حتديدا  من عجي ضــــــــــــــمان  ثعي الباكثإ من ولدان  - 24

د اجتماعات ع نق  ا  ا  املذك رة ال ظا ف البحثع   ا ن ب واالســــــــتمائ  لعمم وشــــــــ ي مال م. وغالبا  ما تمنشــــــــا
 .نممات. وتؤدي اجتماعات ع نق  ا  ا  دورا   اما    ت سعع وطاق مشارك  الباكثإ من ولدان ا ن بامل  

وتلتمس املنممات ت ضـــــــعحا  ملا    مطل ب عن يمبلو عنه، وحتديدا ا )ع( متـــــــت ى مشـــــــارك  الباكثإ  - 25
ا يتعل  و ظا ف حب ث ولدان ا ن ب( )ب( اعتماد التــــــــــــــعاســــــــــــــات واألطن ا ا ــــــــــــــ  وبنا  القدرات  عم من

التعاسات( و/عو )و( استععاب البح ث علف الةععد ال طق. و ت تلتمس عيما  ت ضعحا  وشان ا م  الل 
 .الةل  ذاتينبغت عن جتني  ذه التقععمات علف وطاق ال كاالت والقطاعات، وكذلك وشان الت العف 

 
 8التوصية   

ملوسسات منملومة األمج املت دة املشاركة يف لبفة األمج املت دة ينبغي أن يقوم الرؤساي التنفيذيون 
املعنية سهل رة بتو يع الوحدات ذات الصااااااااالة لتقييج خيارات التعاون املشااااااااارت  بني الوكاالتق على 
أسااااااا املصااااااو املت  ية واالختصااااااصاااااات احملددةق يف وا  صااااانت القرار املتعل  سملشااااااريت الب ثية 

 .2019لو  هناية عام املتصلة سهل رةق حب
 تؤيد املنممات  ذه الت  ع  وتدع   ا تناول مدى مال م  امل عد النما ت مبزيد من الدراس . - 26
 

 9التوصية   
ينبغي أن تت ذ والس إدارات موسسات منملومة األمج املت دة إ رايات لممان القيامق حبلو  هناية 

املتعلقة سلتعاون املشرت  بني الوكاالتق ما يف ذلك عن طري  إنشاي ق بتنفيذ االلتزامات 2020عام 
منصااااة عاملية للمعارف والبياانت وتيساااا  التباد  األكادمييق على الن و املنصااااوف عليع يف االتفاق 

 .العاملي من أ ا اهل رة اآلمنة واملنملمة والنملامية
 ادارة.تالكظ املنممات عن  ذه الت  ع  م جم   ا جمالس ا - 27
ويشـــــــــــــــ ي التن ئ   اآلرا  ووتا   البح ث عكد م اطن الق ة   منم م  األمم املتحدة. وتدع   - 28

وغنف جتنب عي ازدواجع . و ت تؤكد عيمــا   6املنممات  ا النمن    ذه الت  ــع  عالق ان مع الت  ــع  
البحث ا ا ـــــــــــــــ  و عاانت األمم علف عن التعاون وإ ال كاالت ينبغت عال ي  ن اهلد  النما ت ل ظا ف 

املتحدة، وعن تبادل البعاانت عنةــن ر عتــت   البح ث التعاووع ،  ال عن تداوري ضــمان ا  دة والمــماانت 
 الزم  لممان تاي  البعاانت احلتاس .

ا املناون احلالع  عو عن يمتتماد منما  ا عقةف كد قبي عن - 29 شا تمن وتق ح املنممات عيما  عن تمتتو دو
مناون جديدة. وتعد املنممات القا م  علف املعار  والشب ات امل اضععع  املش ك  وإ ال كاالت مثي آلع  

( )كعث يتاح االطالئ علف ما ينت ه األعمـــــــــــــــا  والشـــــــــــــــنكا  من عدل  UN-Waterاألمم املتحدة للمعاه )
لبعاانت والبح ث. و ضـــــــا    ا  معع املتـــــــت دمإ احملتملإ( مثاال  جعدا  علف حتتـــــــإ التنتـــــــع  وت ا ن ا

ذلك، تع ف األماو  العام ، حتت ت جعه  ني  خ ا  األمم املتحدة املعق إبكةـــــــــــــــا ات اهل نة والل ن  
ااكةــــا ع    األمم املتحدة، علف ونا  من  معن  لتعتــــري تبادل املمارســــات ا عدة   ُجع ااكةــــا ات 

 املتعلق  عهل نة الدولع  وجتمععما ووشن ا.
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 10التوصية   
ينبغي أن تت ذ اجلمعية العامة إ رايات ل رتقاي بعر  واسااات دام مو زات الساااياساااات اليت تنت  ا 
الفياانت الب ثية املت صاااصاااة يف منملومة األمج املت دةق على أسااااا تقرير يقدمع األمني العام لطمج 

 .ن2020-2019املت دة يف موعد أ صاه دورهتا الرابعة والسبعون )
 تالكظ املنممات عن  ذه الت  ع  م جم   ا ا معع  العام . - 30
وعلف النغم من عن املنممات تدر  عن تنمعذ  ذه الت  ــــــــع  قد يتــــــــاعد   زايدة  وناز املنت ات  - 31

البحثع  لل عاانت الل م مما وماا ا معع  العام ،  إُنا ال تنى و ض ح ما  ذا كان  ذا سعزيد استععاب 
 ات زايدة كبرية.حب ث التعاس

وتالكظ املنممات عيمـــا  عن عي تدوري تت ذه ا معع  العام   عما يتعل  علت  ـــع  املذك رة ععاله  - 32
 ينبغت عال ينط ي علف عي ت العف عو ععبا   ضا ع  علف ال كاالت املت ةة .

 
 11التوصية   

املت ااادة للرتبياااة والعلج والثقاااافاااة ينبغي لطمني العاااام لطمج املت ااادة واملاااديرة العااااماااة ملنملماااة األمج 
على  -)اليونساافون النملر يف إنشاااي ولس منشااورات مشاارت  بني األمج املت دة والوساا  األكادميي 

تناط بع م مة حتديد االحتيا ات الب ثية على الصااااعيد الشاااااما للمنملومة  -أساااااا جتريو وطوعي 
تيعاهبا بطريقة تعاونية وتشاركيةق يف موعد وأكثر الُسبا فعالية ينتا  حبوث السياسات وتعميم ا واس

 .2020أ صاه هناية عام 
تؤيد املنممات  ذه الت  ـــــع  جز عا . وعلف النغم من عُنا تؤيد   نة تط ين ســـــبي عكثن كما ة اوتاو  - 33

حب ث التــــــعاســــــات ووشــــــن ا ومتاوعتما وطنيق  تعاووع  وتشــــــاركع ،  إُنا تشــــــري  ا عن متــــــؤو  النشــــــن علمعي 
 .ادل ن ا  ات املتعلق  علبح ث واجتا ات النشن من خالل اجتمائ متؤو  النشن املش   وإ ال كاالتيتب

وكتـــــــــــــــبما ذمكان   تقنين وكدة التمتع  املشـــــــــــــــ ك ، جتني املنممات عو اعا  صتلم  من البح ث  - 34
ـــذيـــ  عملعـــ  للغـــايـــ  والبع   اآلخن ألغناف ألغناف صتلمـــ . و ني  عـــداد وع  البح ث ألغناف تنمع

عملعات عوســـــــــــع وطاقا  وعط ل عجال ، مبا   ذلك  رشـــــــــــاد خط  األمم املتحدة ااها ع  وت جعمما عو ت جعه 
اوتباه الدول األعمـــا   ا االجتا ات العاملع  الناشـــا . وت كعد ااوتاو والنشـــن واالســـتععاب  معع البح ث 

 ذلك من القم   ا القاعدة.ع ن عن يؤدي  ا وتا   ع تع ، وال سعما  ذا جنى 
و ضــــــــــــا    ا ذلك، قد ي  ن من الةــــــــــــعب تقنين ما  ت االكتعاجات البحثع  علف وطاق هبذا  - 35

 االتتائ، وقد تتتغنق العملع  وقتا  ط يال  لتؤيت ممع هلا.
 

 12التوصية   
التنفيذيني ملوسااسااات منملومة ينبغي أن يقوم األمني العام لطمج املت دةق سلتشاااور مت عيت الرؤساااي 

عد  األمج املت دةق سلتشاااااا يت على إبرام لااااااراكات طويلة األ ا مت اجملتمعات األكادميية على الصااااااُ
 .العاملي واي ليمي والوطينق ووضت مباد  تو ي ية أساسية من أ ا هذه الشراكات

جي مع األوســــــا  تؤيد املؤســــــتــــــات عم ما  الت  ــــــع  علتشــــــ عع علف  وناا شــــــناكات ط يل  األ - 36
األكادعع  علف الةـــعد العاملت وااقلعمت وال طق. و شـــعا  مع الشـــناكات الناجح  القا م  مع مؤســـتـــات 
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عكادعع  مع   هبا  قلعمعا  وعاملعا ،  إن وضـــــع مبادئ ت جعمع  عســـــاســـــع  هلذه الشـــــناكات وغنف تشـــــ عع 
  قام  عالقات ع مي    عيما  م ضع تنكعب.

ممات عن الشـــــــناكات الط يل  األجي  ت األوتـــــــب للمؤســـــــتـــــــات األكادعع  عكثن وتالكظ املن - 37
ال عاانت عو األماانت التنمعذي ، ال ســـــعما  ذا كان اهلد      وناا شـــــناكات جديدة مع مؤســـــتـــــات  من

ولدان ا ن ب عو اكتتــاب القدرة علف  قام  شــناك  مع ال عان األكادعت األ مــي ملشــنوئ معإ. و ضــا   
ذلك، ســــــــتحتاو الشــــــــناكات الط يل  األجي  ا التزاا من رؤســــــــا  ال عاانت عالســــــــتثمار   حتتــــــــإ  ا 

 ممارات امل ظمإ   جمال البح ث، الل كدد ا التقنين  ُنا انقة .
وينبغت االســـتمادة من املبادئ الت جعمع  للشـــناكات األكادعع  امل ج دة علمعي من خالل جامع   - 38

جامع  التــالا. وتق ا  دارة الشــؤون االقتةــادي  واالجتماعع  عألماو  العام  علمعي و ظعم  األمم املتحدة و 
 .2030ت املع  من كعث الشناكات وخط  عاا 

 


