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 الدورة الخامسة والسبعون

 جدول األعمالمن  147البند 
 وحدة التفتيش المشتركة

   
 السياسات والمنصات الداعمة للتعلم: نحو مزيد من االتساق والتنسيق والتقارب   

  
 مذكرة من األمين العام  

 
يتشـــــــــال األمين الحام بلن يحيل  لل معيـــــــــاع الجمحيو الحامو تحلي اتر وتحلي ا  مجل  الا  ـــــــــاع  

ــدة التفتي  المشــــــــــــــتا ـــو المحنون   ــالتن ــــــــــــــيل علل ت ايا وحـ ــدة المحنن بـ ــنيين من منةومـــو األمم المتحـ التنفيـ
 (.A/75/713)انةا  “والمنصا  الداعمو للتحلم: نحو مزيد من االت ال والتن يل والت ااب ال يا ا ”
  

 مقدمة  - أوال   
ال ــيا ــا  والمنصــا  الداعمو للتحلم: نحو مزيد ”الهدل من ت ايا وحدة التفتي  المشــتا و المحنون  – 1

( هو تحديد ال ــــــــبل ال فيلو بتحةيم ام  المال الف ا  A/75/713)انةا  “من االت ــــــــال والتن ــــــــيل والت ااب
 الن  يمثلر موةفو األمم المتحدة، عن طايل التحلم، وت ديم توصيا  بشلنها.

  
 تعليقات عامة  - ثانيا  

 لل منر يوما ا ى قيمو لدعم التحلم   تاحب م   ا  منةومو األمم المتحدة بالت ايا ونتائجر، مشياة - 2
وتنميو ال داا  من ال ـــــــنوا  الم بلو. وتحاب المنةما  عن ت دياها للمفت  وماي ر علل  صـــــــ ائهم ا يجابن 
ومالحةاتهم البناعة والمشــــــــواة التن قدموها بشــــــــلن الحوامل المهمو من تحزيز ث امو التحلم دا ل األمم المتحدة 

 منةومو األمم المتحدة.و نلك دا ل  ل من م   ا  

ــاي  لت نولوجيا  – 3 ــبب التطوا ال ــــ ــاعو  بياة ب ــــ ــهد التحلم   ن من الت يا ب ــــ وت ا المنةما  بلن مشــــ
ــول  ليها والتن  ــفاع الطاب  الديم ااطن علل الوصـــــــ يـــــــ ــ ل  بيا من الحاو والطلب واا التنفين، التن تزيد بشـــــــ

وباامجها م ثا مثاا وا ـتدامو. وقد ي ون لهن  الحوامل عزز  اال ـتفادة من التحلم لجحل مشـااي  األمم المتحدة 

https://undocs.org/ar/A/75/713
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ن جائحو ماو مياو   مثا علل بحو النتائج والتوصــــــيا  األ ثا تفصــــــيالا، بما يجحلها باليو قبل األوان. واا
( تجحل الت ايا م ثا مهميو ومح ـــن توقيتا، حين من االبت اا من التحلم با ـــت دام الت نيا  19- واونا ) وميد

   ياوايا اآلن م ثا من م  وق  ميل.الجديدة با

وللميـــــــن قدما، تدعو المنةما   لل عمليو م ـــــــتماة وشـــــــاملو للتحاون بين  بااع التحلم، بمن ميهم  - 4
ــااي  المشــــــــــــتا و، بهدل جحل التحلم م ثا مثاا  المدياون، من مجل  لهام متبادل وتحاون منةم بشــــــــــــلن المشــــــــــ

 وا تدامو علل نطال منةومو األمم المتحدة.

وت ا المنةما  بلن اال ـــــــتحااو يا ز بشـــــــدة علل باامج التحلم الا ـــــــمن وال يح   بشـــــــ ل  امل  - 5
الجواـنب اـلديـنامـيو وايا الا ــــــــــــــمـيو لم ــــــــــــــت ـبل التحلم. وتالحة  ـنـلك مـنر  ـان يتحين من ينطو  الت ايا علل 

تنـا ــــــــــــــب م ــــــــــــــت بـل األمم اعتاال م با بـدوا تحـدد الل ـا  من تح يل بيئـو عمـل متنـاامـو وقوة عـاملـو مانـو 
المتحدة، من  الل اال ـتفادة من الل ا ،  موايـي  تحليميو من حد ناتها وو ـائل تداي  لباامج التحلم الفنن. 
ــا   ــيا ـــــــــ ا  لل منر  ان من المم ن من يا ز الت ايا بداجو م با علل منوا  ال ـــــــــ ــا ــيا المنةما  مييـــــــــ وتشـــــــــ

 موةفن منشطو التحلم.المصاحبو الالزمو لتلبيو الحاجو  لل تحزيز مهااا  

وت  ـد عـدة منةمـا  علل مهمـيو التحـدـيد اال ــــــــــــــتااتيجن لمحنل ونطـال بحو ا جااعا  الم تاحـو،  - 6
محددة بويــــون لتن ــــيل المباداا  التن تتطلب  جااعا  من ــــ و علل نطال  من نلك من  الل  ليو اائدة بما

 منةومو األمم المتحدة.

 التوصيا  جزئيا.وت يد المنةما   - 7
  

 تعليقات على توصيات بعينها  - ثالثا  
 1التوصية   

ينبغي أن يضع  الرسسعاا التنفيذيون لمسسعسعات من ومة األمم المتحدة  من لم يكونوا عد اعلوا ذلل بالفع   
بكفعااة برام  التعلم  مجموععة دنيعا من مسشعععععععععرات األداا الرايسعععععععععيعة واألاعداع المرتب عة بهعا ايمعا يتعلق

ليتها اي دعم نوات  األعما   على أن ترصعععععععد المن مات تلل المسشعععععععرات وتقدم تقارير بشععععععع نها ملى واعا
 .مجالس اإلدارة

ت يد المنةما  هن  التوصــــيو جزئياا. وبينما تداك ال يانا  الاوابط بين اال ــــتثماا من التحلم ونواتج   - 8
لتحلم علل نواتج األعمال علل م توى الحالم األعمال، مإنها تشيا  لل منر من الصحب  لل حد ما قيا  مثا ا

بشــــــ ل منهجن نةااا لوجود الحديد من الحوامل الم ــــــاهمو من األداع الم  ــــــ ــــــن والتحلم هو م ط محد الحوامل 
 الم اهمو من تح ين مداع األعمال.

ن  وبينمــا تــدعم المنةمــا  مبــدم ت ييم التحلم، مــإنهــا تالحة عــدم جــدوى ت ييم مثا  ــل تــد ــل تحليم - 9
علل التاابط ال ائم بين عمل الت ييم وحجم اال ــــــــــــــتثماا.  ما يجب مااعاة مدى توما البيانا  الموثوقو  وت  د
الت ييم والم ــــــايي  األ اى للوقول علل نتــــــائج التحلم  لل جــــــانــــــب الموااد المطلوبــــــو  دااة النةم  وطال

 وتحهدها. والحمليا 

وتتفل ال يانا  علل من م شــــــــاا  األداع الائي ــــــــيو واألهدال نا  الصــــــــلو ينب ن من تتحلل باألثا   - 10
ــ ا  ــتثنن باامج تحلم الل ا  والتحليم المصــ ــيو الم تاحو ي ــ والفحاليو بدالا من ال فاعة. وتالحة من نطال التوصــ
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تحـدـيد الطاي ـو التن ـيدعم بهـا التحلم م ط التحلم ال لن وت تان قـيا  باامج التحلم من  الل التا يز علل  وي ّيم
ا قيا  الطاي و التن ت ثا بها ل ا  التداي  علل  نواتج األعمال وماهيو النتائج التن يدعمها. وت تان مييــــــــــــــا

 هن  النواتج.
 

 2التوصية   

ينبغي أن يراعي الرسسععععاا التنفيذيون لمسسععععسععععات من ومة األمم المتحدة نتاا  التقييم المتعلقة بالتعلم   
اي ن م مدارة التعلم وأن يسعععععععععتخعدمواعا بفععاليعة اي عمليعات اتخعاذ القرارات المتعلقعة بع نشععععععععع عة التعلم 

 المستقب . اي

وبينما ت ـلم بالحاجو  لل دواا  التحلم من  طاا الم  ـ ـو التن  ،ت يد المنةما  هن  التوصـيو جزئياا  - 11
ا من البيـئو تمّ ن من الت ييم الم ــــــــــــــتما وتوجـير عملـيا  ات ـان ال اااا  ال ــا متحل ـو ـبالتحلم، مـإنهـا تالحة مييــــــــــــ

 والفاص واالحتياجا  تلحب دوااا هاما من قيادة عمليا  ات ان ال اااا  المتحل و  المت ياة واألولويا  الناشـــــــــــــئو
 بلنشطو التحلم من الم ت بل.

ن تحول منةومو األمم المتحدة نحو ا دااة الت يفيو يتيح لنةم  دااة التحلم من  - 12 ت ون عنصــاا واحدا واا
م ط من عناصــــا البنيو التحتيو للتحلم من  ل من م  ــــ ــــا  األمم المتحدة. و ــــيتحين مييــــا علل نةم دعم 

 البامجو األ اى من تااعن النتائج، حين من التحلم  يندمج بش ل متزايد م  معمال البامجو بش ل عام.

اة معال  والتزامها بالتحاون وزيادة قابليو وتبلغ عدة  يانا  عن التنفين الم ـــــــــــــتما للتوصـــــــــــــيو المن و  - 13
 التش يل البينن لنةم  دااة التحلم نا  الصلو وتحزيز موجر التآزا.

وتالحة المنةمــا   ــنلــك  م ــانيــو مااعــاة نتــائج الت ييم من نةم م اى ايا نةم  دااة التحلم، مثــل  - 14
ــا  التحلم التجايبن مو مدوا  ا بالخ األ اى التن تم ن من ات ان ال اااا . وتح ي ا لهن  ال ايو، يتحين   منصــ

 من تااعن التوصيو الم تاحو اتجاها  التحلم الم تما التن ت ثا علل هنا ال طا .

ــنويو،   - 15 ــهدها تحليمن م ّيدا بميزانيا  التدايب ال ــــــــ ــبو  لل المنةما  التن ي ون مشــــــــ وم ياا، وبالن ــــــــ
د علل االحتـياجـا  التشــــــــــــــ يلـيو الـناشـــــــــــــــئو ولي  علل نـتائج  تحـدـيد مولوـيا  جهود الـتداـيب اـالـبا مـا يحتمـ  ـمإن

ــاع من مجــل تلبيــو   الت ييم، بحيــن تتجــاوز االحتيــاجــا  التــدايبيــو ب ثيا الموااد التن ت ــدمهــا الــدول األعيـــــــــــــ
 االحتياجا . تلك
 

 3التوصية   

بالتشعععععاور م  مجموعة األمم    أن يدرس الرسسعععععاا التنفيذيون لمسسعععععسعععععات من ومة األمم المتحدة ينبغي
الخيارات القاامة لوضععع  منهار دراسعععي مشعععترل شعععام  أو على األع  ضعععمان    المتحدة للتنمية المسعععتدامة

على ن ععاق المن ومععة  بحلو  نهععايععة  2030المتعلقععة بخ ععة التنميععة المسعععععععععتععدامععة لعععام  جودة الععدورات
 .2021 عام

ن  ان يتحي  - 16 ن عليها ا ــــــــــــــت شــــــــــــــال جدوى تنفينها بحلول نهايو  ت يد المنةما  هن  التوصــــــــــــــيو، واا
 .2021 عام

وت ا المنةما   نلك بلن عدة مباداا  اُت ن  من هنا االتجا ، بما من نلك ويــــــــــــــ   طاا ال يادة   – 17
واللجنو ا داايو  من األمم المتحدة )مجل  الا  ــــــــــاع التنفينيين من منةومو األمم المتحدة المحنن بالتن ــــــــــيل
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 McKinsey( وت ييم ث امو ال يادة )من جانب  ليو موةفن منةومو األمم المتحدة وشـــــا و  الاميحو الم ـــــتوى

and Company  وال بد ومن ي ون الهدل من م  مناهج داا ـيو مشـتا و م بلو تجنب التدا ل م  الدواا .)
والموااد من الحاليو ويــــمان  فاعا  محددة، م  مااعاة التنو  الل و  للجماهيا الم ــــتهدمو. و ــــي ون الوق   

 األموا الجوهايو من هنا الصدد.

مو التن ــــي ن الن  ييــــطل  بر محهد األمم المتحدة للتدايب /وتاحب  يانا  عديدة بالدوا ال ياد  و - 18
والبحن و ليو موةفن منةومو األمم المتحدة، وتدعم تحبئو شــــــــــــب و النةام الموحد للتحلم )التن تيــــــــــــم مدااع 

 وي  هنا الهدل المشتاك.التحلم( من مجل  منشطو
 

 4التوصية   

ينبغي أن يتخذ الرسساا التنفيذيون لمن مات األمم المتحدة اإلجرااات التي يرونها مناسبة لتحسين مراعاة 
 خ   تعلم المو فين اي تقييمات األداا ذات الصلة وضمان مساالة المديرين عن التنفيذ.

ــيو   - 19 ــمل تحلم  ت يد المنةما  هن  التوصــ ــي  نطاقها ليشــ ــي ون من المفيد تو ــ ــيا  لل منر  ــ جزئياا وتشــ
 الل ا ، حين ت هم المهااا  الل ويو بش ل مباشا من األداع.

ــتوى الم اتب الميدانيو يـــاواة من ي ون - 20 ــتماا  وتالحة ال يانا  التن ت ي  األداع علل م ـ التحلم م ـ
ال ائمو علل النتائج. ومن المهم االمتثال لمتطلبا  التدايب   وتحاونياا ومت امال بشــــ ل مباشــــا م  نةام ا دااة

وتحزيز مااعاة ) طط( التدايب من ت ييما  األداع الفاد . ويم ن م ـــــــاعلو المدياين عن مناقشـــــــو ويـــــــمان 
تنفين هن  ال طط م  الموةفين التابحين لهم. ومن الوق  نف ــر، من الم ــلم بر منر ال يم ن م ــاعلو المدياين  

 ن التدايب  ال ب دا ما يتم توميا باامج تدايب مطواة بش ل جيد وموااد للتدايب.عن تنفي 
 

 5التوصية   

ينبغي أن يضععع  المدير العام لمن مة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقااة ويتعهد  بالتنسعععيق م  الرسسعععاا 
لية مو في من ومة األمم التنفيذيين لجمي  المسسععععسععععات المهتمة اي من ومة األمم المتحدة  وال سععععيما ك

المتحدة  عاامة شعععععاملة بموارد التعلم المفتوحة التي تهم ارادن المن مات واحتياجات التعلم الشعععععاملة لعدة 
 .2030ع اعات  وال سيما تلل المتعلقة بخ ة التنمية المستدامة لعام 

ــيو موجهو  لل منةمو األمم المتحدة للتابيو والحلم - 21 ــ و(،   من حين من هن  التوصـــــــــــ والث امو )اليون ـــــــــــ
 تاحب المنةما  بوي  قائمو شاملو بموااد التحلم المفتوحو.

ــاملو بموااد التحلم المفتوحو دا ل منةومو األمم المتحدة  - 22 وت ا اليون ــــــــــ و بلهميو ويــــــــــ  قائمو شــــــــ
 و ت ون علل ا تحداد للم اهمو من  نشائها.

ــاع مثل هنا الم ــــتود  م - 23 فتون المصــــدا ينب ن من ي وم علل م ــــا  مباداة وتالحة ال يانا  من  نشــ
(، ومن يتجنـب االزدواجيـو، م   UN SDG: Learn) “مهـدال التنميـو الم ــــــــــــــتـدامـو لممم المتحـدة: التحلم”

اال ــتفادة من دعم شــب و الم ــتشــااين ال انونيين لم  ــ ــا  منةومو األمم المتحدة حول التاا يص واألنونا  
عادة ا ـــــت دام المحت  ا علل تيـــــمين هنا ال تالو  لتبادل واا ــا وى الن  تنتجر ال يانا . وتشـــــج  المنةما  مييـــ

 موااد بل ا  م تلفو.
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ينبغي أن يضع  الرسسعاا التنفيذيون لمسسعسعات من ومة األمم المتحدة  من لم يكونوا عد اعلوا ذلل بالفع   
منهجية  اسعتنادا ملى التن يم السعديد لدوراتها وما لها الخارجية اسعتخداما أكثر   معايير السعتخدام المنصعات

 من أاداع تعلم واععية.

 ت يد المنةما  هن  التوصيو جزئيا. - 24

ــا   ااجيو،  - 25 ــول علل ماص التحلم من منصـــــــــ وتالحة األالبيو منها من مااحل م تلفو من الحصـــــــــ
ويـ  محاييا بشـلن  يفيو التواصـل م    ـواع دا ل منةومو األمم المتحدة مو  ااجها، بما من نلك من  الل

 م دمن ال دما  ال ااجيين.

وتاحب المنةما  بفاصــــو التحاون من البحن بشــــلن منصــــا  التحلم الم بلو التن تتجاوز نةم  دااة  - 26
 التحلم، مثل منصا  التحلم التجايبن.

تاحو ماص التدايب وبينما تداك المنةما  من منصــــــــا  التحلم ال ااجيو ت ون مفيدة من يــــــــمان   - 27
من جمي  مناطل الحالم ومنها تفن باحتياجا  المتحلمين علل نحو م ثا شــــــموال وت ــــــمح با ــــــت دام ل و التحلم 

ــلو، وبالتالن تحزز تحدد الل ا  دا ل منةومو األمم المتحدة، ــوا التن  المفيــــــ ا موجر ال صــــــ ــا مإنها ت  د مييــــــ
 ا  ت وم بشــــــــــ ل متزايد بإعادة النةا من ُنهجها،تشــــــــــوبها من حين التنو  وعاو المحتوى.  ال من المنـصـــــــــ 

 و فالو التنو  من صفول المدابين التابحين لها وا تيحاب المحتوى الم تمد من منةما  دوليو.

بناعا علل  ،وم  نلك، يشـــــيا البحو  لل يـــــاواة ت ييم اال ـــــت دام الوا ـــــ  النطال لهن  المنصـــــا  - 28
ومدى مالعمتها لالحتياجا  من مجال تنميو قداا   ،ليو الت لفواحتياجا  مصــــــــــــحاب األعمال التجاايو، ومحا

 الموةفين، ميالا عن تنو  المناهج الداا يو التن ت دمها المنصا  ال ااجيو.

ــا  األمم  – 29 ــااة من منصــــــــــــ وعالوة علل نلـك، يلزم توميا ـتدابيا ممنـيو لمن   د ـال الباامجـيا  اليــــــــــــ
 يم المشواة  لل الموةفين المشاا ين بشلن م ائل األمن من منةواالمتحدة. وبا يامو  لل نلك،  يتحين ت د

 عند مناقشو منشطو األمم المتحدة. “ما يجب محلر وما ال يجب محلر”
 

 7التوصية   

بين  ينبغي أن يعترع الرسسعاا التنفيذيون لمسسعسعات من ومة األمم المتحدة  عن  ريق االتفاعات المبرمة
الشعععععععهادات   التعلم ذات الصعععععععلة المتبعة اي المنصعععععععات الخارجية  والتي ت قدم بشععععععع نهاالوكاالت  ببرام  

 المالامة  وأن يعكسوا اذا االعتراع اي ن م مدارة التعلم.

ــااة  لل المحانيا التاليو: ت ا منةما  عديدة بالفوائد التن  - 30 ــيو، م  ا شـــــ ت يد المنةما  هن  التوصـــــ
و التحلم ميما بين م  ــــ ــــا  األمم المتحدة وال يانا  األ اى نا  الصـــلو  ــــيح  ها االعتاال المتبادل بلنشــــط

من حين التن ــيل واال ــت دام الفحال للموااد والتجابو ا يجابيو للموةفين، ميــال عن نهج ا ــت شــال الجهود 
 المشتا و  يجاد الحلول التدايبيو.

)مثل لحبو تحلم قصـــــــياة  يتحين ا ـــــــتيحابهاوياى   اون منر  ـــــــي ون من المهم تحديد البيانا  التن  - 31
م اانو بدواة مت دمو حول مهدال التنميو الم ـــــــــــــتدامو علل منصـــــــــــــو  ااجيو( ومااعاة ال يود الت نيو وا داايو 

 والت اليل المتحل و باالعتاال المتبادل.
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 لل  باام  وم ياا، مـإن الجهـا  التن تحتبا من التوصــــــــــــــيـو الم تاحـو قـد ُنفـن  بـالفحـل ال تاى حـاجـو - 32
 اتفاقا  مشتا و بين الو اال  من مجل تي ياها.
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على م ار   2023بحلو  نهاية عام     ينبغي أن توااق مجالس مدارة مسسععععععععسععععععععات من ومة األمم المتحدة
اي م ار المسسععععععسععععععة  يتم االتفاق عليي من خال  اكليات المشععععععتركة بين   مشععععععترل لممم المتحدة للتعلم

 ت الصلة  ويتضمن مجموعة من المبادئ وخ ة عم  للتنفيذ التدريجي.الوكاالت ذا

 تالحة المنةما  من هن  التوصيو موجهو  لل مجال   دااتها. - 33

من   محاولو تح ي ر وتتفل المنةما  م  الهدل من التوصـــــــــيو، م  ا شـــــــــااة من الوق  نف ـــــــــر  لل - 34
علل الم ـــت بل ومن يتماشـــل م  مطا مميـــل المماا ـــا  المايـــن دون جدوى. وينب ن من يا ز هنا ا طاا  

 ال ائمو نا  الصلو،  ن منها ال تحتال بالحاجو  لل  نشاع  طاا جديد تماما لممم المتحدة.

وعالوة علل نلك، ينب ن من يا ز م   طاا علل مبادئ مطا النيـــــج ومن ي ـــــمح بوجود ا تالما   - 35
 اصـــــو بها والث اا  من ال داا  التن يتحين محالجتها. وقبل االلتزام بين ال يانا ، من حين مولويا  التحلم ال

بويـــــ  هنا النو  من  طاا التحلم وجدول زمنن محدد لر، يجب تنةيم مناقشـــــو من  طاا منتدى مشـــــتاك بين  
 الو اال  ي ون منا با.
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حعاليعة لكليعة مو في من ومعة ممكعانيعة تنقيا الواليعة ال ينبغي أن يعدرس المجلس االعتصعععععععععادي واالجتمعاعي
من من ور تشععععغيلي ومالي اي ان واحد  بغية تعزيز دور الكلية   2022بحلو  نهاية عام     األمم المتحدة

 باعتباراا مركزا محوريا للتعلم اي من ومة األمم المتحدة.

 تالحة المنةما  من هن  التوصيو موجهو  لل المجل  االقتصاد  واالجتماعن. - 36

 م دمو ل دما   م المنةما  بشــــــ ل عام تحزيز دوا  ليو موةفن منةومو األمم المتحدة  جهووتدع - 37
مما  ــــــــــــي د   لل تحاون مقوى وم ثا انتةاما بين  يانا  التحلم. وينب ن   ،التحلم دا ل منةومو األمم المتحدة

معاد المجل  النةا   ة من حالالنةا من االتفاقا  الثنائيو والجماعيو ال ائمو بين ال ليو و يانا  األمم المتحد
 من واليو ال ليو.

و ليو موةفن منةومو األمم المتحدة هن بالتل يد شــايك ائي ــن من الحديد من باامج التحلم المتحل و  - 38
ـباحتـياجـا  التحلم نا  المحتوى ال ـاص ـباألمم المتحـدة. وم  نلـك، قـد ي ون م ـدمو ال ـدمـا  اآل اون م ثا 

ا بنل الجهود لتحزيز نمون  األعمال مالعمو لباامج التحلم  ــا ــيال األمم المتحدة. ويجب مييــــ ايا الماتبطو ب ــــ
 من مجل قيام ال ليو بت حيا الباامج وال دما  علل نحو م ثا محاليو من حين الت لفو.

ا ل تاونن  وياى الحــديــد منــر ل ن تحمــل  ليــو موةفن منةومــو األمم المتحــدة  محهــد يوما التــدايــب  - 39
لموةفن األمم المتحدة، مإن اال ـــــــتحااو الن  يجاير المجل  االقتصـــــــاد  واالجتماعن يتطلب  نشـــــــاع  ليو 
لجحـل الوصــــــــــــــول  لل دواا  ال ليـو مي ــــــــــــــا من النـاحيـو المـاليـو دون  عـاقـو االبت ـاا من مجـال التحلم دا ـل 

 م   ا  األمم المتحدة.


