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 2030ااس   : خطة ااتنم ة املستدامة اع م 
القصددد مددا هددذا التقريددر هددو ا اددرار بدددور الل ددوث كة ددد اةصددو  الفريددد   ن ومددة  

ددلت الددن تجفددت إتتاجهبددا واسددتيما ا بقدددر  كدد  مددا اةمددم ا ت ددد  ، وزايد  إبرازهددا والتسدداس السا
 والشفافية.  الجفاء 

ومل يسلق لو د  التفتيش ا شرتكة اَدُّ  إجدراء اسدتمراو لوظيفدة حبدوث السياسدا     
، ومل تدددتسجا مدددا الوادددوت عيددد   ي تقييسدددا  ادددامية عدددا السياسدددا  اةمدددم ا ت دددد من ومدددة 

واةتشدد ة الل ةيددة. ولددلا مةنيددت ا نتهددا  ا فاهيسيددة الرااددد ، كا نشددورا  الرايسددية وا نتهددا  
واحلجومددا  اةمددم ا ت ددد  الل ةيددة اةىددرت اا  الن ددامل المددا ً، تفدداعني  جييددا  بدد  من ومددة 

 ن ت در دا  ا  دام عسيياادا الل ةيدة الداىييدة، ومل أددث  بد واجلامما  وعسوم اجلسهبور، يصلغ
َىاََتها ا سيز عي  ا ت د   إليهبا صنناع القرار كسوجنهبا  تن يسية. ويضع كةري ما هيلا  اةمم

منتهدددددا  حبةيدددددة عندددددددما يرمدددددً إ  تمسدددددديم مميومدددددا  اددددددديد  اة يدددددة عددددددا عسيددددده وتفجددددددري  
ملتغيدا  مدا الدح إ دداث اةلدر  لجدا مقدرري السياسدا   االسرتاتيهً ورؤيته ليقضااي الما ية،

 يولون مساات إتتاج الل وث وتجاليفهبا واستيما ا المناية والشفافية اليت  تست قهبسا. ال
لت ددددتنم، بنهبههبددددا المددددا ً الشددددسويل  2030وجدددداء  ى ددددة التنسيددددة ا سددددتدامة لمددددام  

، اةىذ اب جراءا  التماوتية والدناهب  ا دماجً ا ستد عي  ت امل مجيع  بماد التنسية ا ستدامة
ا تمددددد  التاصصدددا  عيددد  صدددميد ا ن ومدددة اكسيهبدددا، وكدددذا إاامدددة الصدددني  مدددع  صددد ا  
ا صددي ة ارىددريا. فت قيددق  هدددات التنسيددة ا سددتدامة يت يدد ،   مجيددة  اددياء  ىددرت، اتلدداع 

يصدل  اسدتيما  سياسا  اااسة عي  اةدلة وكفالدة التا ديُّ عيد  مجيدع ا سدتواي . ومدا   
مددا  جددت فهبددم االااهددا  الديناميددة   الت ددورا  االاتصددادية  الل ددوث ابلقدددر الجددا   ددروراي  

واالجتساعيدددة والليليدددة وتواندددع تشدددوء الت دددداي  والمسدددت عيددد  منمهبدددا،  عسدددا  التفجدددري النقددددي 
 ودعم اةىذ به   تقااا  السياسا .

ى دددة لويييدددة  جوظيفدددة الل ددوث   دعدددم اتتهبددا ويتددوى  هدددذا التقريددر زايد  التوعيدددة ا يددة  
ددة عيدد    يددة ا تصددا  ةصددوا  اللددا ة  بشددجت  فضددت   الليتنسيددة ا سددتدامة. ويقدديم  تقريددر احلهن

 عسيية صنع القرار.
واةهم ما الح،  ن ا ةمو  هو  ن يقود تنفيذ التوصديا  الدوارد    هدذا التقريدر إ   

كههبددة منشددلة ليل ددوث ا اَتنددة وا و ددوعية وا ولواددة، و فنددز  اةمددم ا ت ددد   تمزيددز دور من ومددة 
 عي  إجرااهبا وموزعة هلا.

 اهلدف واانط  
اهلدددددت المددددام لنيسددددتمراو هددددو تقدددددمي  دلددددة عددددا احلالددددة ابلنسددددلة السددددتيما  حبددددوث  

السياسددا  ولديددد الفهددوا    الدددورا  الل ةيددة وبيددان  وجدده التددداىت فيهبددا والواددوت عيدد  
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ددلات الددن إتتدداج الل ددوث واسددتادامهبا عيدد  فددو  كةددر فماليددة، اةمددم ا ت ددد   تتددي   ن ومددة السا
وابةىص ةغراو دعم تنفيذ  هدات التنسية ا ستدامة. وعي  فو  كد  مدا الت ديدد، يرمدً 

 هذا االستمراو إ  ما ييً:
  ، دراسدددة اللدددس ا اسسدددية لل دددوث السياسدددا  ا تدددر السياسدددا  والتوجيهبدددا

وعسييددا   ددسان اجلدود أ مددا  جددت كفالدة ا دار  الجفددا  لل ددوث وإجدراءا  
  السياسا 

  تقيدديم القدددرا  الداىييددة لت ديددد مدددت كفايددة سياسددا  االسددتيما  القااسددة
  وفماليتهبا

     لديد الموامت واحملددا  والت داي  ا تصية ابستيما  حبوث السياسا
  اةمم ا ت د من ومة 

 جلددددير  ابالهتسدددام ليهسهبدددور األدددارجً، وابةىدددص  راء التسددداس وإبدددراز ارراء ا
اجملتسدددع اةكدددادمً، فيسدددا يتميددددق ابسدددتادام منتهدددا  حبدددوث السياسددددا    

  كةدا  لتوجيه احلوار وإاامة الشراكا اةمم ا ت د   من ومة 
  تقيدديم الفددرق وتقدددمي توصدديا  مددا  جددت اسددتغني  القدددرا  الداىييددة الراهنددة

  تسما  اةكادمية والل ةية وكفالة استدامتهبالتدعيم الشراكا  مع اجمل
 بشةن حبوث السياسا  عي  قا  لديد الفرق احملتسية للذ  جهبود  كةر تنسي

 . والتوصية بتدابري ما  جت اغتنامهبااةمم ا ت د  ت امل من ومة 
وال يتضسا ت امل االستمراو احلايل تقييم جود   ي ما ا نتها  الل ةية الوارد     

. اةمم ا ت د مةت  اولة لقياس اةلر الفميً جلسيع ا نتها  الل ةية   من ومة  التقرير، وال
الستمراو مستقليً يمق  تنفيدذ التوصديا  الدوارد    التقريدر عا  ورمبا كان هذا اهلدت مو و 

ايل. وتقتصددددر الدراسددددة الدددن لريهبددددا هددددذا التقريدددر عيدددد  تندددداو  اللدددس وارليددددا  والسياسددددا  احلددد
 والمسييا  ا اسسية الن مجا  ن تمزز استيما  حبوث السياسا .

 املف ه م
مددع عدددم وجددود تمريدددق اددااع ومقلددو ، وةغددراو هدددذا االسددتمراو، يشددست مفهبدددوم  

ا أ تدددعم التزويددد ابلل ددوث بضددسان و اددة  اسددتيما  حبددوث السياسددا  مجيددع اةتشدد ة الددن:
صدددية ا وا ددديع الل ةيدددة عدددا تريدددق التفاعدددت مدددع ا سدددتمسي  ا قصدددوديا، والتلييدددغ الفمدددا  عدددا 
الل وث، وتوليفهبا وإعاد  تقددمهبا ليهسداهري ا اتيفدة  وا أ تددعم اسدتادام الل دوث، عدا 

وتوليفهبدددا واسدددتادامهبا،  تريدددق بنددداء اددددرا  مسدددتمسييهبا عيددد  االتدددنيع عيددد  اةدلدددة وتقييسهبدددا
سدددديسا مقددددررو السياسددددا . وجددددرت إدمدددداج ا ر يددددة اةىددددري  ليوظيفددددة الل ةيددددة، الددددن تتندددداو   ال

الفر يا  ا تميقة بجفاءاا،   ا را ت اةسلق اوهً و ع ى ة الل ث، واىتيدار ا نتهدا  
 الل ةية، ومراالة اجلود ، والتمسيم، وا دماج، والتلييغأ.

تاددددرمل ا فددداهيم ا تصدددية ابلل دددوث، عيددد  الن دددو الدددذي اسدددتادمت بددده   وينلغدددً  ن  
 ييً: مجيع  جزاء هذا التقرير، كسا
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 عسيية مجع بيدات  ومميومدا  وممدارت وليييهبدا وهوييهبدا مدا  جدت الل ث :
 تمسيق فهبم ا و وع 

  حبوث غر هبا دعم عسييدة صدنع القدرار وإعنيمهبدا، والتدةلري  :حبوث السياسا
    وا جراءا   السياسا

 جمسدددت  تشددد ة ا ن سدددة   دور  حبةيدددة، مدعومدددة بسياسدددا  وظيفدددة الل دددوث :
  و ليا  وموارد تن يسية

 لتددوي عيدد  تتدداا  الل ددوث عيدد  الن ددو الددذي : منشددورا  ا نتهددا  الل ةيددة
 . تصننفه ولددن  ا ن سا 

 مل ذا احل جة إىل حبال ااس  ع  ؟
اةمددددم حبدددوث السياسدددا  عيددد  ت دددامل ماسسدددا  من ومدددة عيددد  يسدددتهي  ال يددد   
ل ليمدة الددوالاي  ا نوتددة بجدت منهبددا ومسدداوليااا   مددا  ال تياجددا  متنوعدة، فتيددق تلا ت دد  

لد ام  وا شداريع، ا تصدية اب، واال تياجدا  احملددد  2030تنفيذ ى ة التنسيدة ا سدتدامة لمدام 
عدا هدذ  الفدرومل، دا  ناميدا  بيلدا  التشدغيت. وبميدوالتجيندق مدع دي ،والتغري   االسرتاتيهيا 

 : ال وهًمثة عد   هدات تن يسية مةنت دعم حبوث السياسا    ية  ساسية ابلنسلة هلا 
    توليددد  دلددة مجددا  ن تامييددم السياسددا  والدد ام  و تشدد ة الدددعو  وتوجهبهبددا

  صياغة اةولواي  ودعم اةتش ة التشغييية
 تمددددرت عيدددد  االااهددددا  واةادددداة والقضددددااي النااددددلة مجددددع ولييددددت بيددددات  لي

  ورصدها اسيو  مو وعً ومولومل
 و ع ا مايري اا  الصية   متناو  عسيية صنع القرار  
  فهبدددم احلدددواجز والفدددرق وصدددياغة ىيدددارا  ملنيدددة عيددد  اةدلدددة   جمدددا  تقريدددر

  السياسا 
  اعدددد ا سارسدددا  فهبدددم عسييدددة و دددع القواعدددد وا مدددايري وا لددداد  التوجيهبيدددة واو

  وتقدمي الدعم هلا
  كسصددر مولدومل ومتهداو    اجملدا  اةمم ا ت دد   ا ساعد    تمزيز مجاتة

 ا مر .
وتن ددوي ا تياجددا  الدددو  اةعضدداء عيدد    يددة جوهريددة   و ددع ى ددُّ الل ددوث.  

ل ةيدددة لتمزيدددز كفددداء  المسييددا  الل ةيدددة االسدددتمراوا ا سدددتسر ليدددوالاي  ال  يضدددا  ومددا الضدددروري 
و ددسان وجددود ى ددوة إبددني  وا دد ة. ومجددا  ن يددادي االفتقددار  ةددت هددذا الدددعم   عسييددة 
صنع القرار إ  ازدواجية اجلهبود واةتش ة وازؤ الدنهب  وتضدار ا إزاء تفدجمل اجملدا  السياسدا ، 

إ  عددم ا  دام ابلصدور  الجييدة   يضا   و   فهبم ا تياجا  الدو  اةعضاء. ومجا  ن يادي 
ت دددس سياسددا  بميندده، وايددة القدددر  عيدد  تقاسددم تتدداا  تتميددق ابهتسددام مشددرتمل، و ددياع الواددت ل

  وا وارد، وزايد  خماتر افاا ارارا  غري مدروسة.
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 ترك ز مزدوج
عيددددد  اةمددددم ا ت ددددد  يمتسددددد االسددددتيما  النددددداج  لل ددددوث السياسددددا    من ومدددددة  

 دددوث التقدداء بدد  الموامددت الداىييددة واألارجيددة الددن تسددهبم، ىددني  جمسددت الدددور  الل ةيددة،    
عيددد  الصدددية بددد  مدددوردي الل دددوث   يضدددا  كفالدددة جدددود  ا نتهدددا  النهباايدددة و  يتهبدددا، وتمتسدددد 
 . اةمم ا ت د ومستمسييهبا، مبا   الح ا ناصريا ا وجوديا ىارج 

بدده هددذا االسددتمراو هددو رسددم  دددود ليجيفيددة الددن تنددت   ددا واجملددا  اةو  الددذي يهبددتم  
وتوليقهبا، وعي  اةىص ابلواوت عي  مدت كفاية  سان اجلود .  داىييا  ا ن سا  الل وث 

ويسينُّ التقرير الضوء عي  ا سارسدا  اجليدد  الراميدة إ  زايد  جدود  الل دوث ولسد   دوافز 
   ا بداعي  وا ستقي  ليل وث.ا وظف  وا جافة  عي  ا تتاج واالستيما

اةمددم ا ت ددد  ويتسةددت اجملددا  ارىددر،  ددت اهتسددام هددذا التقريددر،   اسددتادام من ومددة  
،   اجلاممدددا  وهيلدددا  ىارجيدددا  الفميددً ليل دددوث ا تميقدددة اهددددات التنسيدددة ا سددتدامة ا نتهدددة 

ا التقريدر مدا اسدتينيد الل ث اةىرت. وما ىني  التشاور مع الجا   كادمية رايسية، َتجن 
همدددني  وتلصندددرا  ملتجدددر  ااددددمت مدددا من دددورا  خمتيفدددة بشدددةن الت دددداي  القااسدددة واحليدددو  

 ا سجنة. 
 اانت ئج اارئ س ة ف م  يتعلق إبنت ج اابحال داخل    

ابلتندددوع اللدددالغ. اةمدددم ا ت دددد  يتسدددم مشدددهبد حبدددوث السياسدددا    كيدددات  من ومدددة  
االىدددتنيت   تريقدددة فهبدددم ا ن سدددا  وتسددديريها ل تشددد ة مدددا ا  لدددري كرا   ويا هبدددر االسدددتمراو ادددد

ا تةصدددت   ا ن سددا  ا تفاوتدددة   اددددرااا  -. ويتضددداعق هددذا االتمددددام   التهدداتجمل الل ةيددة
ابال تياجددددددا  ال تجميةيالتشددددددغييية الددددددن تتلددددددايا بشددددددجت جيددددددً بدددددد   -ومواردهددددددا الداىييددددددة 

بشددجت مجةددق عيدد  الل ددوث والنددزوع فددو بندداء  ا ن سددا ،  يددث يتهدده بمضددهبا إ  االسددتناد
 القدرا ، فيسا يتهه بمض  ىر إ  الوفاء مبهبام تشغييية.

يتسدددم  ددسان جدددود  حبدددوث السياسدددا  و  بمددض ا ن سدددا  الدددن هىددذ ابلنيمركزيدددة  
سدا  . ورمبا كان مقر   د الجيدات  غدري ميندم دااواستيما ا بمدم تساواهبا   ساار  فاء ا ن سة

 ن تشدجت  دوديدة التنسديق بد  هدذ    يضدا   وث الن ارت عي  الصميد ا يداين. ومجدا ابلل
الجيددددات  وبدددد  ا جاتدددد  الق ريددددة، وفيسددددا بدددد  األدددد اء التقنيدددد  وىدددد اء االتصددددا  وو دددددا  

  الددددح اددددزؤ اجلهبددددود وا ددددوارد  التشددددغيت، خمدددداتر عيدددد  صددددميدي التمسدددديم واالسددددتيما ، مبددددا
 واتمدام االتسامل و مق التساسح.ازدواجيتهبا،   و

وا لددددداد  التوجيهبيدددددة والسياسدددددا  ا تميقدددددة بددددددور  إتتددددداج الل دددددوث و دددددسان جودادددددا  
  الرؤيدة مدا  فالمسييا  الل ةية ال تاددم  دو وتمسيسهبا، إن واجد ،  ساسية لجنهبا غري كافية. 

ً رؤيددددددة وال لددددددري دااسددددددا    التا دددددديُّ لل ددددددوث السياسددددددا  تددددددوى االسددددددرتاتيهية ليسن سددددددة.
وإجددراءا  السددتيما  الل ددوث، ترمددً إ   ددسان اتددنيع مجهبددور عددريض عيدد  تتدداا  الل ددوث 

ادددر اييددت مددا الشددفافية فيسددا يتميددق بتجدداليق   يضددا  ومصدداداته عييهبددا، و ن لدددث  لددرا. ومثددة 
 الل وث ما ت ين مواردها اللشرية وا الية.

بدد   وتتضددار  ارراء ددوب بددت وابلنسددلة لجةددري مددا ا نتهددا  الل ةيددة، تقددت درجددة الو  
. وللا سدينم خبصوق ما يادرج   فلة حبوث السياسا ا ت اوريا مع و د  التفتيش ا شرتكة 
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ا فتش ان اىتنيت ارراء يمججمل اال تياجا  الل ةية احملدد  ليسن سا ، واد يسدتوفيهبا   
إ  غيددا    يضددا  مددا  بمددض اة يددان، رمبددا كددان اتمدددام الو ددوب اةفقددً فيسددا بدد  ا ددوظف  راج

 التوجيهبا  عي  صميد ا اسسة وعدم الشفافية   و ع األ ة. 
وتتسم اةتر الراهنة لرصد استيما  حبوث السياسا  بمدم منيءمتهبا بتسامهبا حلصر  

. ومددع وجددود بمددض االسددتةناءا  الوا دد ة اسددتادام ا نتهددا  الل ةيددة ولديددد مقدددار   يتهبددا
االسدددتمراو عدددا الوادددوت عيددد   ي تقييسدددا   و  ي ادددجت مدددا  ادددجا  القيييدددة، عهدددز فريدددق 

اندددوا  التمقيلدددا  ا و دددوعية  و ا تابمدددة ال وييدددة اةجدددت السدددتيما  السياسدددا  مدددا جاتددد  
اجلسهبدور ا سددتهبدت هلددذ  ا ن سدا . ويقتصددر الرصددد عدداد   عيد  القياسددا  الجسينددة. و دد    

دددرت فيهبدددا مسدددوب عدددا اسدددتيما  الل لصدددر النتددداا  بشدددجت كددداتس  ث، ال دددو احلددداال  الدددن اا
تصددننق االسددتهااب  حبسدد  الفلددا  ا سددتهبدفة. وال لددري إركدداز مااددرا  اةداء ا تميقددة   و

مدا الدح تمد ن  بددال  عيد  ممدايري مرجميدة  ددد   ويلددو   دا سدا  ابالستيما  بشجت وا د  داا
 ابقة.إ  اار  سدا  عسا تمتقد ا ن سا    ا اادر  عي  لقيقه استنا

دددلت السدددتغني  ادراتددده القااسدددة   ومل ي  وفندددق كةدددري مدددا ا ن سدددا    لديدددد  فضدددت السا
جما  استيما  حبوث السياسا ، ابلرغم ما وجود هذ  القدرا . وميت ا وظفون ا نوتة  دم 
 دوار تتميق ابلل وث وابلسياسا  كيتيهبسا إ  إبداء فهبدم  فضدت لدديناميا  الل دوث ا تميقدة 

كفايددة ا هبددارا  الداىييددة   رسددم  دددود االسددتيما  يقددود ا ن سددا  لجددا عدددم  ابلسياسددا . 
 ما لفيز موظفيهبا وتدريلهبم. بدال  إ  التساس مصادر ىارجية 

ولدددلا كدددان ا قصدددود ابلل دددوث  ن تقدددود إ  االبتجدددار والت دددو ، تمجدددجمل ى دددة حبدددوث  
 عدا اةفجدار السياسا  هيسنة موا ديع  مندة  و  ادت إ ر  ليادنيت، ومو دوعا  متجدرر  وتقدني  

يتميددق ابىتيددار موا دديع الل ددوث و سدداليلهبا. ويمسددت مددديرو الل ددوث  ا وجددود ، مبددا   الددح مددا
لإلالدددا  عيددد  إجدددراء اةمدددم ا ت دددد  مدددا لفيدددز مدددوظفً  بددددال   قتضددديا  بريواراتيدددة وفقدددا   غاللدددا  

 جري. الل وث. و  بمض اة يان، يجون لإلمنيءا  ا دارية الَغيلة عي  االستقني  الف
*  *  * 

اةمدم بيد  ن النتاا  السالفة ال تمين عدم وجود ممارسا  جيد  عي  ت دامل من ومدة  
. ومددا غددري ا سجددا، ابعددرتات اجلسيددع، تجددرار ا سارسددا  اجليددد  حبددذافريها ابلن ددر إ  ا ت ددد 

ر فدددرومل الدددوالاي  وا دددوارد واال تياجدددا  احملددددد  لفدددرادت ا ن سدددا . ومدددع الدددح،  ددددد التقريددد
وسينُّ الضوء عي  بمض ا سارسا  اجليدد   مدني     ن تايهَبدم ا ن سدا  اةىدرت  مداز عسدت 

  ك  ابستغني  ا مجات  القااسة عي   ات تقدير.
الت دددرمل فدددو لقيدددق اسدددتيما   كةدددر كفددداء   ن ويمتقدددد ا فدددتش، عيددد  وجددده المسدددوم،  

 دود ما ا لاد  التوجيهبية و سدالي  المسدت   جمدايل االتصدا  والتمداون،  ابالستناد إ  عدد
 إ  المست كشلجة حبةية عي  ت امل ا ن ومة.اةمم ا ت د  مجا  ن يفضً مباسسا  

: املنظزززارا  خ رج زز   اانتزز ئج اارئ سززز ة ف مزز  يتعلزززق ثعززتيدام حبزززال ااس  عزز   املنت  زززة 
 األك دمي ة
بغيددة اسددتجسا  النتدداا  الددن ادددمتهبا ا ن سددا  ا شدداريكة   و ددد  التفتدديش ا شددرتكة،  

جددرت مجددع من ددورا  مددا اجملتسمددا  اةكادميددة ابسددتادام مسدد  ليتصددورا  واسددتليان  دددود 
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الن امل تولت تمسيسهبسا تيابة عا الو د  مخجمل ادلجا   كادميدة عا يدة،   ظدت روب ادراكة 
مدددا اللدددا ة  و سددداتذ  اجلاممدددا  وعيسدددداء  492مددددا دا  الو دددد  ردو جددددير  ابلةنددداء. وتيقدددت 

االجتساع والسياسة. ولدد اهلدت ا زدوج ليتشاور اةكادمً   تو ي  السادلت  مدام من ومدة 
لقيددق  فضددت اسددتادام ليسددوارد ا مرفيددة األارجيددة، وبندداء اجلسددور مددع مددا  جددت  اةمددم ا ت ددد 

  اجملتسع اةكادمً.
 امالتصور الم
اةمدم ا ت دد   عر  غاللية ا ستهيل  عا اعتقادهم ان سادلت اتنيعهبدم عيد  مدوارد  

  ا ااة، عي  التوايلأ،  11.4  ا ااة، و 46.3وجود هلا عي  ا تنيمل ا إما غري كافية  و ال
ددلت وصددو  مر ددية حملدداوري  30.6فيسددا  فدداد  اةمددم   ا ااددة مددا ا سددتهيل  ا ددم يتستمددون بسا
 ومميومااا.ا ت د  
والرؤيدددة  2030خب دددة التنسيدددة ا سدددتدامة لمدددام   قيقيدددا   ويلددددي اجملتسدددع اةكدددادمً اهتسامدددا   

الجامنة وراءها. واتفق غاللية ا ستهيل  عي   ن من سداام تددرج  هددات التنسيدة ا سدتدامة بشدجت 
   ا ااة، عي  التوايلأ. 46.3  ا ااة، و 28.8منهبهً  و اتتقااً   ى  هبا الل ةية ا

بيددد  ن ا سددتهيل   عربددوا عددا اعتقددادهم ان منتهدداام الل ةيددة بميددد  عددا اسددتادامهبا  
إمدا   دا اةمدم ا ت دد    ا ااة مدا ا سدتهيل   ن من ومدة  60بشجت جيد: وادنر ما يربو عي  

،  و مل تستادمهبا عي    ا تنيمل.استادمت منتها  الل ث اةكادمً بشجت غري كاتس
وعندما سليوا عا هلدري الل دوث األارجيدة عيد  صدنع القدرار وو دع القواعدد   اةمدم  

  ا ااةأ عا اعتقدادهم ان هلدري الل دوث إمدا غدري   62,1ا ت د ،  عر  غاللية ا ستهيل  ا
 كاتس  و ال وجود له م يقا .

 الت داي 
   الل ةدددً مدددا  جدددت تن ددديم عددددم وجدددود اسدددرتاتيهية ودعميمدددوارد عيددد  اجلاتددد

 ا مرفة   اجت مناس  لنيستيما  
 االسددتماتة ابألدددما  االستشددارية، واهتسامهبددا ا ت ددد   تفضدديت من ومددة اةمددم

احملدددود  و  دد  ىشدديتهبا مددا إجددراء تقددا  بشددةن اجملدداال  غددري اليقينيددة الددن 
 َتةت   ية  ورية   لديد مدت سداد ا سا ة الل ةية 

 اةمددم ا  ومراكددز الل ددوث   بيدددان الشددسا  إ  التسدداس حبددوث ااددا  اجلاممدد
مددا بندداء القدددرا  الوتنيددة  بدددال  وإتتاجهبددا عيدد  فددو غددري متناسدد ، ا ت ددد  

لليدددددان اجلنددددو  والتمدددداون مددددع اب ةيهبددددا لدددددعم التوصددددت إ   يددددو   شدددداكت 
 بيدا م 

  اةمددددم الصددددمواب  الددددن يواجهبهبددددا اللددددا ةون   التنقددددت بدددد   رواددددة بريواراتيددددة
ا تميقددة اةمددم ا ت ددد  ومقتضدديااا السياسددية والتغيدد  عيدد  ممواددا  ا ت ددد  
يضددداعق مدددا  دتددده عددددم وجدددود  ليدددة  مةلن دددا   الدددن تشدددجت عدددامني   -ابلسدددرينة 

 إراادية ل مم ا ت د  لتلييغ اجملتسع اةكادمً عا ا تياجااا الل ةية 
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    عيد  توجيده ا دوظف  اللتسداس اةمدم ا ت دد  تقص ادر  تا م إدار  ا مرفة
 الل وث األارجية اا  الصية واستادامهبا 

   تقص الشفافية واالتفتاب فيسا يتميق ابىتيار ا وا يع الل ةية واللا ة 
  اةمددم غيددا  عسييددا  منهبهيددة اابيددة ليتنلددا، وممارسددا  و تددر تددربُّ من ومددة

ا تميقدة خب دة التنسيدة ابجملتسما  اةكادمية ةغراو ا شاريع الل ةيدة ا ت د  
  .2030ا ستدامة لمام 

واد اتلةقت عا ا س  اةكادمً  راء مو وعية  دو  ىصدااص السياسدا  الجفدا   
  جمدا  اسددتيما  الل ددوث واارتا ددا  بشدةن اةاددجا  ا ستصددوبة ليتفاعددت والشددراكا  اا  

 ددورا  وتقاًددا  ال ددابع ا اسسددً. ومددا اددةن هددذ  الشددراكا   ن تيسددر ايددام فهبددم  فضددت ليسن
ليشواغت بوسمه  ن ياتر لغة مشرتكة و ن ي ورهدا بغيدة التوصدت إ  احليدو . ومدا ادة ا  يضدا  

مددددا من ددددور   يتهبددددا اا   ن تتددددي  ف دددديُّ ا مرفددددة اةكادميددددة وصددددياغتهبا عيدددد  فددددو  كةددددر اتسددددا
   ارامل اجملتسع الميسً بشجت منت م.اةمم ا ت د  ليسياسا ، و ن تسس  لوكاال  

*  *  * 
 دراعة ح اة إفرادية: حبث بشأن اهل رة

صادفت ا فتش    لنداء االسدتمراو  مةيدة عديدد  عيد  اسدتادام تتداا  الل دوث    
 هدو -ستدامة. واد اىتري مو وع وا دد  غراو صنع القرار وإجراءا  تتميق اهدات التنسية ا 

متمدددد التاصصددا  لوظيفددة ليجددون عدسددة موا دديمية تو دد   الددة ت ددامل  - مو ددوع اهلهددر 
 .2030حبوث السياسا   سا ا تار اةعم أل ة التنسية ا ستدامة لمام 

ما  ن اهلهدر  اضدية عا يدة تتمددد فيهبدا الوجدو  وا سدتواي ، ر ت ا فدتش  ن اا  وات ني 
، عد  ا سدقاة والتفجيدح،   و دع التوصت إ  استنتاجا  اا  صية مجا  ن يجدون تفمدا  

يسً لل ددددوث م يوبددددة   جمدددداال  ممقنددددد   ىددددرت ةهدددددات التنسيددددة ا سددددتدامة.  سدددداس مفدددداه
وتتصق هذ  اجملاال  مبيس   مشرتك   ا: ال ابع ا تمدد التاصصا  ليسو وع، و تسية 
ايدددام التمددداون الل ةدددً ا شدددرتمل بددد  الوكددداال . وةغدددراو السددديامل احملددددد لنيسدددتمراو احلدددايل، 

ما ىني  استليان إ ا  ىاق يتميق ابهلهر ، لدد التةصيت وعي   ساس ا ميوما  اجملسنمة 
 السيااً ليسمياريا عي  الن و التايل:

  ممنددددا   ن اهلهددددر  َتددددجمل لدددديجمل فقددددُّ الواليددددة الل ددددث ا تمدددددد التاصصددددا ،
ا وا دديمية لددلمض الوكدداال  الرااددد ، كا ن سددة الدوليددة ليهبهددر ، لجنهبددا لتددح 

 بشواغت و تش ة متمدد  الوجو   ن سا   ىرت   اةمم ا ت د    يضا  
  ممنا  وجود التصسيم ا شدرتمل وا تتداج ا شدرتمل واالسدتادام التماوينالل ث ،

ا شددرتمل،  و عيدد  اةاددت وجددود عسييددة منهبهيددة اا  تددابع ماسسددً ليتشدداور 
  فيسا ب  الوكاال .

 تميقددة ابهلهددر  ليسفددتش توصدديق الت ددورا  واددد   ب لييددت دراسددة احلالددة ا فراديددة ا 
احلاليددة ا تميقددة ابهلهددر  ا ددا ممارسددة جيددد ، ة ددا  ظهبددر  إمجاتيددة ت ليددق هددذيا ا ميدداريا   

  ومجندده 2030جمدداال   ىددرت َتةددت  ددني  لنيهتسددام فيسددا يتصددت خب ددة التنسيددة ا سددتدامة لمددام 



JIU/REP/2018/7 

GE.19-03972 x 

 ييً: ما استانيق لنيلة استنتاجا   ساسية كسا
 لل ددث التمدداوين يمدد ن عيددد  وجدده ا مجددا  عدددا احلاجددة إ  إ ددافة من دددور  ن ا

 متمدد التاصصا  ل تش ة الل ةية 
   ن الن ددام التمدداوين الددراها هددو  صدديية ملددادرا  منفصددية وا تياجددا   دددد 

عيدد   سدداس كددت  الددة عيدد   ددد ،  كةددر مندده عسييددة تماوتيددة منهبهيددة تتصددق 
ا مرفة وتصسيم الل وث وإتتاجهبا عي  فدو اب شاركة   و ع األ ة وتقاسم 

 مشرتمل 
  مددع  ن وجددود عددد  مشدداريع ال تيتقددً   تفددجمل االاددا  ابلضددرور ، هنددامل توجدده

   ىذ   النشوء فو إجراء حبوث يزيد فيهبا ال ابع ا نهبهً والتماوين.
*  *  * 

موجهبددة إ  اجلسميددة  10توصددية موجهبددة كسددا ييددً: التوصددية  12ويقدددم هددذا التقريددر  
موجهبددددة إ   9موجهبدددة إ  اجمليددددجمل االاتصددددادي واالجتسددداعً  والتوصددددية  3المامدددة  والتوصددددية 

موجهبدددة إ   12و 7و 6و 5  والتوصددديا  اةمدددم ا ت دددد جمدددالجمل إدارا  ماسسدددا  من ومدددة 
ليرتبية اةمم ا ت د  إ  اةم  المام وا دير  المامة  ن سة موجهبة  11اةم  المام  والتوصية 

موجهبدددددة إ  الرؤسددددداء التنفيددددددذي   8و 4و 2و 1والميدددددم والةقافدددددة االيوتسدددددجوأ  والتوصدددددديا  
 .اةمم ا ت د  اسسا  من ومة 

 التوصية ا وجهبة إ  اجلسمية المامة
 10ااتاص ة 
االرتقزز   بعززرس واعززتيدام مززاجزا   ينبغززأ  ن تتيززم اةمع ززة ااع مززة إجززرا ا  

، علزز  األمززم املتحززدةااس  عزز   ااززت تنت لزز  ااا زز ي  اابحص ززة املتيممززة يف منظامززة 
 ع س تقرير يقدمه األمني ااع م األمم املتحدة، يف ماعزد  صمز د دور ز  اارابعزة وااسزبعان 

 أ83 . االصف ة(2019-2020)
جتساعًاالاتصادي واال التوصية ا وجهبة إ  اجمليجمل  

 3ااتاص ة 
ينبغززأ  ن يطلززل االززص ايصتمزز دا وايجتمزز عأ إجززرا  اعززتعراس  زز م   طززة  

اابحال يف اال ز ن اقصل م زة ف مز  يتمز  ايوااا ز  اابحص زة، لز  يشزم  إص مزة ااشزراك   
مززن دورهزز  كمراكززز الفاززر يف عزز    خطززة ااتنم ززة املسززتدامة صزز   واملززاارد امليممززة، انطال

 أ38االصف ة  .2030اع م 
ا دارا  التوصية ا وجهبة إ  جمالجمل  

 9ااتاص ة 
إجززززرا ا  األمززززم املتحززززدة ينبغززززأ  ن تتيززززم رزززز اص إدارا  م عسزززز   منظامززززة  

بتنف زم اياتزامز   املتعلقزة ثاتعز ون املشزرت  بزني  2020اضم ن ااق  م، حبلال هن ية ع م 
اااك ي ، ل  يف ذاك عن طريق إنش   منّمة ع مل زة المعز رف وااب ز ي  وت سزت ااتبز دل 
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األكززز دميأ، علززز  اانحزززا املنمزززاف عل زززه يف ايتفززز   ااعززز ملأ مزززن  جززز  اهل زززرة ا منزززة 
 أ73االصف ة  اانظ م ة.واملنظمة و 

 التوصيا  ا وجهبة إ  اةم  المام
 5ااتاص ة 
ينبغأ  ن ياعع األمني ااع م األمم املتحدة نطز   ااتزامزه بتق ز م عمز  مع هزد اابحزث  

وااتززدريل، و ن يززدرج ااعمزز  اابحصززأ ااززما تريززه م عسزز    خززر  األمززم املتحززدة، يف  ززا  
 أ39االصف ة  املنظامة اات يقدمل  ااتقرير احل يل.اانت ئج وااتاص    ااش ملة انط   

 6ااتاص ة 
الززززص اار عزززز   سزززز   ينبغززززأ  ن ينظززززر األمززززني ااعزززز م األمززززم املتحززززدة، بمززززفته رئ  

املعززززت ثاتنسزززز ق، يف دعززززاة اار عزززز   ااتنف ززززميني األمززززم املتحززززدة ااتنف ززززميني يف منظامززززة 
 ا ن ع  عة   ملة المنظامة بشأن اامين مل يضعاا حىتاألمم املتحدة مل عس   منظامة 

ايطالع احلر عل  ااب ز ي ، وااجمر ز   ااداعمزة، وااتبز دل اابحصزأ ف مز  بزني م عسز   
 أ60االصف ة  ، اين يفعلاا ذاكاملتحدة منظامة األمم

 7ااتاص ة 
األمزني األمزم املتحزدة واار عز   ااتنف زميان الم عسز   األخزر   راينبغأ  ن يُ  
ملسزززتا  مشززز ركة اابززز حصني مزززن بلزززدان اةنزززا  و ن  اعتعرا ززز    مزززم املتحزززدةاألملنظامزززة 

حتفزز علز  بنز   ااقزدرا  ف مز  يتعلزق بم زع  بعز د و ز ئف حبزال را  يعتمدوا ع  ع   و ط
ااس  ع  ، ل  ف ل  اعت ع   اابحال عل  اامع د اازاطت، وتقزدت تقريزر عزن ذازك إىل 

 أ63االصف ة  .2020ااتاايل، حبلال هن ية ع م اةمع ة ااع مة ور اص اقدارا ، عل  
 12ااتاص ة 
ينبغأ  ن يقام األمني ااع م األمم املتحدة، ثاتش ور مع مج ع اار ع   ااتنف زميني  

، ثاتشززز  ع علززز  إبزززرام  زززراك   طايلزززة األجززز  مزززع األمزززم املتحزززدةمل عسززز   منظامزززة 
وااززاطت، وو ززع مبزز ده تاج ل ززة ااتمعزز   األك دمي ززة علزز  ااُمززعد ااعزز ملأ واقصل مززأ 

 أ95 االصف ة  ع ع ة من  ج  همد ااشراك  .
ا وجهبة إ  اةم  المام ل مم ا ت د  توصيةال  

ليرتبيةاةمم ا ت د  وا دير  المامة  ن سة   
 والميم والةقافة االيوتسجوأ

 11ااتاص ة 
الرتب ززة األمززم املتحززدة ة ينبغززأ األمززني ااعزز م األمززم املتحززدة واملززديرة ااع مززة ملنظمزز 

املتحزدة  وااعلم وااصق فة )اا انساا( اانظزر يف إنشز   رلزص منشزارا  مشزرت  بزني األمزم
تنزز ب بززه ملمززة حتديززد ايحت  جزز    -علزز   عزز س تززريي وطززاعأ  - واااعززا األكزز دميأ

اابحص ززة علزز  اامززع د ااشزز م  المنظامززة و كصززر ااُسززب  فع ا ززة قنتزز ج حبززال ااس  عزز   
. 2020 ملزززز  واعززززت ع ة  بطريقززززة تع ون ززززة وتشزززز رك ة، يف ماعززززد  صمزززز د هن يززززة عزززز م وتعم

 أ95 االصف ة
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ة إ  الرؤساء التنفيذي ا وجهبالتوصيا    

 1ااتاص ة 
غزت احلز ئزة األمزم املتحزدة ينبغأ  ن يقام اار ع   ااتنف ميان مل عسز   منظامزة  

ملب ده تاج ل ة وع  ع   يف ر ل اابحال ثانظر، حسزل ايصتضز  ، يف و زع رماعزة 
 أ30 االصف ة. 2021مع يت دن   تتعلق إبنت ج اابحال واعت ع ة ، حبلال هن ية ع م 

 2ااتاص ة 
عنزد إعزداد  ،األمم املتحدةينبغأ  ن يقام اار ع   ااتنف ميان مل عس   منظامة  
  م ااجمير ة ونُظملم امل ا ة )حس   ااتا ا ف(، إبنش   وع لة معن ة ثقبالغ عن م زان 

 أ35. االصف ة 2020تا ا ف األنشطة اابحص ة، حبلال هن ية ع م 
 4ااتاص ة 
تق  مزز   األمززم املتحززدة ُيززرا اار عزز   ااتنف ززميان مل عسزز   منظامززة ينبغززأ  ن  

املززاردين ا تملزززني المنت ززز   اابحص زززة وااتاززز ا ف دوريززة االحت  جززز   اابحص زززة ا زززددة و 
املرتبطزززة بزززماك، بغ زززة حتق زززق اهلزززدف ااطايززز  األجززز  اتعزيزززز ااقزززدرا  ااداخل زززة يف رززز ل 
اابحزززال، حسزززل مقتضززز  احلززز ل، وكف ازززة ايعزززتيدام املنل زززأ البحزززال اازززت تنت لززز  

 أ39االصف ة األوع ب األك دمي ة. 
 8ااتاص ة 
املشز ركة يف األمزم املتحزدة    ااتنف ميان مل عس   منظامزة ينبغأ  ن يقام اار ع 
املعن ة ثهل رة بتاج ه اااحدا  ذا  ااملة اتق  م خ  را  ااتعز ون األمم املتحدة  باة 

املشززرت  بززني اااكزز ي ، علزز   عزز س املمزز ال املتالص ززة وايختم صزز   ا ززددة، يف رزز ل 
. 2019تمززززلة ثهل ززززرة، حبلززززال هن يززززة عزززز م ُصززززنع ااقززززرار املتعلززززق ثملشزززز ريع اابحص ززززة امل

 أ70االصف ة 
*  *  * 

بم  االعتلدار تندوع ا شدهبد الل ةدً واحلاجدة إ  افداا تددابري إ دافية لت سد   و ىذا   
اةمددم اسددتيما  حبددوث السياسددا ، يوجدده ا فددتش إ  الرؤسدداء التنفيددذي   اسسددا  من ومددة 

ية التالية:  يضا  ا ت د    التوصيا  غري الًر
  ،يتمدد  افدداا تدددابري لضددسان تمزيددز الراب ددة الوظيفيددة بدد  الل ددوث مددا ت يددة

وو ع السياسا  ما ت ية  ىرت، عي  مجيع ا سدتواي  داىدت ا اسسدا  
  أ60ما  جت تيسري و اة صية وكفاء  صنع القرار االفقر  

   الداىييدة كسنصدا  لتلداد  ا مدارت يتم  الن ر   اسدتادام اواعدد الليدات
بشدددةن  ي حبدددوث جاريدددة  و مسدددتجسية مدددا  جدددت تقييدددت االزدواجيدددة إ  احلدددد 

  أ61اةدىن وتمزيز فرق التمسيم واالستيما  االفقر  
   ينلغددً التةكددد مددا  ن ا سددا ا  احملدددد  الددن تقدددمهبا حبددوث السياسددا  إ

، مبددا   الددح فيسددا يتميددق صددنع القددرار مامَينددة بو ددوب عيدد  الصددميد التن يسددً
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  أ101بدور كت فلة  دد  ما ا نتها  الل ةية و وجه استمساهلا االفقر  
  ينلغً إجراء استمراو لوظااق جلان ا نشورا   و القيام،    الدة عددم وجدود

 أ 119هذ  اليهان، بو ع ى ُّ لدد ا داَساَءلة عا  سان اجلود  االفقر  
 ن يراهددا الرؤسدداء التنفيددذيون منياسددة،   إدمدداج ينلغددً الن ددر  ددسا اةتددر الدد

عسيية ىارجية الستمراو اةاران كا و  إلزامية   دور  حبدوث السياسدا ، 
  أ123ما  جت تمزيز عسييا   سان اجلود  االفقر  

  جمددا  رصددد اةتددر الل ةيددة، مددا  داىييددا  ينلغدًد إع دداء  ولويددة ليقدددرا  ا تا ددة  
  أ134االستيما  وففيض التجاليق االفقر   جت تم يم إمجات  لس  

    ينلغددددً التةكددددد مددددا اتلدددداع مسددددار منهبهددددً مددددا  جددددت تتلددددع التقدددددم احملددددرز
اسددتيما  الل ددوث عيدد  ا سددتوت الشددامت لن ددامل ا ن ومددة وتوليقدده، ولديددد 

 أ 154 انوا  التمقيلا  داىت ا اسسا  االفقر 
 ،تجافئ عيد  ىيدق ا نتهدا   ينلغً تلين رؤية تويية اةجت   جما  الل وث

عددددا لقيددددق ما ددددا   ا مرفيدددة اجلديددددد  وترسددددً لقافددددة دفددددع احلددددواجز، عو ددددا  
 أ 216 متجرر  اصري  اةجت االفقر 

  ينلغدددددً إعددددداد  الن دددددر   القواعدددددد واةت سدددددة ا تصدددددية بنشدددددر النتددددداا  الل ةيدددددة
ليسددوظف  ا هبتسدد    الدددوراي  ا تاصصددة، مددا  جددت القضدداء عيدد  القيددود 
واالاددرتاتا  ا تهدداوز  وتشددهيع ا ددوظف  عيدد  االطددراة    تشدد ة الل ددث 

  أ244والنشر االفقر  
  ينلغدددً التسددداس  راء اةوسددداة اةكادميدددة واالطدددراة    دددوار اسدددرتاتيهً مدددع

اللدددا ة  األدددارجي  وا اسسدددا  الل ةيدددة األارجيدددة بغدددرو الت ييدددت التمددداوين 
 أ 254 االفقر ليت داي  اا  ال ليمة النا سية 

   مدددددا  -ينلغددددً  فدددددز ا دددددوظف  ا هبتسددددد  عيدددد  إعدددددداد استمرا دددددا  ليجتددددد
وا سدددا ة مدددا     تمسددديم تتددداا  الل دددوث الدددن  جراهدددا  -من دددورهم ا هبدددين 

 . أ255اةكادميون واللا ةون االفقر  
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 مقدمة - وي   
 معلام    ع ع ة - اف 

إجدراء اسدتمراو بشدةن  2018 درجت و د  التفتديش ا شدرتكة   بدرتم  عسيهبدا لمدام  -1
وادد اتلةدق هدذا “. 2030أل ة التنسية ا سدتدامة لمدام  تمزيز استيما  حبوث السياسا  دعسا  ”

إ  لسدد  الوظددااق والسياسددا    جمددا  حبددوث اةمددم ا ت ددد  االسددتمراو عددا  اجددة من ومددة 
زيددددز  ليددددا  االسددددتيما ، ابالسددددتماتة بموامددددت ليتسجدددد  تشددددست توتيددددد السياسددددا  عددددا تريددددق تم

القدرا  الداىيية ولس  التماون مع اةوساة اةكادمية. واد  افرد  هذ  احلاجة ليسدر  اةو  
وا مهبدددد المدددايل ا ت دددد   جاممدددة اةمدددم 2016  ماادددد  مسدددتدير  اددداركت   تن يسهبدددا   عدددام 

لل دوث السياسدا . اةمدم ا ت دد  وتناولت مو وع تمزيز اسدتيما   ليدراسا  الدولية وا اااية
وتتسةت الفر ية اةساسية الن تشجنت  ساس هذا االسدتمراو الشدامت لن دامل ا ن ومدة    درور  

 هادفة ووليقة الصية ومالر .اةمم ا ت د  جمت المسييا  الل ةية   من ومة 
 تسيدة زايد  كفداء  اسدتيما  حبدوث  2030واد عاظست ى ة التنسيدة ا سدتدامة لمدام  -2

السياسددا . و اددار اةمدد  المددام إ  تصددسيسه عيدد  زايد  ادددر  ا ن ومددة عيدد  إسددداء ا شددور    
قددداتع ى دددة التنسيدددة ا سدددتدامة و  واادددع اةمدددر، تت .أ1اجمدددا  السياسدددا  والل دددث وإتتددداج اةدلدددة

 بمداد التنسيدة ا سدتدامة وتسدتتلع بددورها بنهبههبا الما ً الجيدً ا دمداجً مدع مجيدع  2030 لمام
 كدد  مددا التمدداون وتمدددد التاصصددا  عيدد  ا سددتوت الشددامت ليسن ومددة و  المنياددا  مددع را  اددد

 صدد ا  ا صددي ة ارىددريا. ويت يدد  لقيددق  هدددات التنسيددة ا سددتدامة،   مجيددة  مددور، التسددي  
وتين وا اييسدددً واتلددداع سياسدددا  ابالسدددتنار    لديدددد اةولدددواي  والتا ددديُّ عيددد  الصدددميديا الددد

اااسددة عيدد  اةدلددة. ويشددجت االسددتيما  الجددا  ليل ددوث  ددرور  لفهبددم االااهددا  الديناميددة   
التنسيددة االاتصددادية واالجتساعيددة، ويفضددً إ  لسدد  التواددع واحلييولددة دون تشددوء الت ددداي  عددا 

 تريق إعسا  التفجري النقدي   منااشا  السياسا .
تمريدددق واسدددع االسدددتادام  و القلدددو ، وةغدددراو هدددذا االسدددتمراو، يتضدددسا و  غيدددا   -3

 اةتش ة الن:  أ2امفهبوم استيما  حبوث السياسا 
ع الل ةيدددة عدددا تريدددق ي ددداتددددعم التزويدددد ابلل دددوث، ابلتةكيدددد عيددد  و ادددة صدددية ا و  ا أ 
د  تقدددمهبا جلسهبددور وإعددا تهبددامددع ا سددتمسي  احملتسيدد ، والتلييددغ الفمددا  عددا الل ددوث، وموالفالتفاعددت 
 خمتيق 

عيدد  االتددنيع  تدددعم اسددتادام الل ددوث، عددا تريددق بندداء ادددرا  مسددتمسييهبا ا أ 
 عي  اةدلة وتقييسهبا وتوليفهبا واستادامهبا، ال سيسا مقررو السياسا .

__________ 

ا ااايدة اةمدم ا ت دد  إعداد  تن ديم من ومدة ”، اجلسميدة المامدة، اجمليدجمل االاتصدادي واالجتسداعً، اةمم ا ت دد  أ1ا
-A/72/124، الوليقددة “كفالددة مسددتقلت  فضددت ليهسيددع  - 2030مددا  جددت تنفيددذ ى ددة التنسيددة ا سددتدامة لمددام 

E/2018/3. 

ا ت دددد  ل ي اتيددددا الم سددد  و يرلندددددا  اسدددتاسد هدددذا التمريددددق بتصدددرت مدددا إدار  التنسيددددة الدوليدددة التابمددددة ليسسيجدددة أ2ا
اسددتيما  الل ددوث: توجيهبددا  مددا  جددت الدد ام  ”  مددذكراا التوجيهبيددة ا منوتددة ، عيدد  الن ددو احملدددد الشددسالية

 .2016، “الل ةية الن َتوهلا وزار  التنسية الدولية
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ابلتندوع اللدالغ. واددد اةمدم ا ت دد  ويتسدم مشدهبد حبدوث السياسدا    كيدات  من ومددة  -4
إ  سددددا  مقددددارن ليقواعددددد ا مياريددددة التن يسيددددة لل ددددوث السياسددددا ، ايا ظهبددددر اسددددتمراو مسددددتندي 

األ ُّ والسياسا  وا لاد  التوجيهبية االسرتاتيهية، وجود تفداو  بد ني   تريقدة فهبدم ا ن سدا  
ا تةصددت   وجددود ماسسددا   -وتسدديريها ةتشدد تهبا الل ةيددة. ويتهدده هددذا االتمدددام   التهدداتجمل 

إ  التفدددداام جددددراء اال تياجددددا  ال تجميةيالمسييددددة الددددن  -هددددا الداىييددددة متلاينددددة   ادددددرااا وموارد
ًن بددد  ا ن سدددا :  يدددث يتهددده بمضدددهبا إ  االعتسددداد بشدددجت مجةدددق عيددد   فتيدددق بشدددجت َجيددد

 الل وث وينزع فو بناء القدرا ، فيسا يقتصر بمضهبا ارىر عي  الوفاء مبهبام تشغييية.
وَتةت اةتر الجفا  لل وث السياسا  عناصر مهبسة ليساساَءَلة والنزاهة   ا ن سدة فيسدا  -5

 اةمم ا ت د يتصت  تتاج الل وث واستيما ا. ففً  اية ا  ات، وابلنسلة لجةري ما من سا  
ا  ز تمجددجمل ا نتهددا  الل ةيددة ا وجهبددة إ  دوهلددا اةعضدداء  و إ  عامددة اجلسهبددور  كةددر منهزااددا بددرو 

ومنهبهيدة  عي  اةغي . ومةت التقرير احلايل  و   اولة لتقدير احلالة الراهنة عي  فو  كةر مشدوال  
ولديددددد الميددددو  و وجدددده القصددددور والتضددددار    السياسددددا  وا سارسددددا  القااسددددة الددددن تصددددق 

 استيما  حبوث السياسا .
  ددا تنددت  الددن يجيفيددةل  دددودجمددا  االهتسددام اةو    هددذا االسددتمراو   رسددم  ويتسةددت -6

 ددسان  كفايددة  مدددت عيدد  ابلواددوتوعيدد  وجدده األصددوق  وتوليقهبددا، داىييددا   الل ددوث ا ن سددا 
 جددود  زايد  تلتغددً الددن اجليددد  ا سارسددا  عيدد  الضددوء تسددييُّ إ   يضددا   التقريددر ويسددم . اجلددود 

 وا سددددتقي  ا بددددداعي  واالسدددتيما  ا تتدددداج عيددد  وا جافددددة  ا ددددوظف   دددوافز ولسدددد  الل دددوث
 .ليل وث

ليل وث  الفميًجما  االهتسام الةاين فينص  عي  استادام من ومة اةمم ا ت د    ماو  -7
  اجلاممدا  وهيلدا  الل دث اةىدرت. وبغيدة  ىارجيدا  ا تميقة اهدات التنسية ا سدتدامة ا نتهدة 

ا ت ددددد   اةمددددم اسددددتادام ل ريقددددة اةكددددادمً اجملتسددددع  ددددا ين ددددر الددددن ليجيفيددددة السدددديااً التةصدددديت
الت دداي  القااسدة واحليدو  ا سجندة،  بشدةن ملتجدر يستدعً التقرير همني  وتلصنرا   ليل وث،
 اسددتيما  بشددةن اةكادميددة اةوسدداة بدد  فيسدداو  مسدد  اريدده اةمددم ا ت ددد  ا  الددح  متوسددني  
 .ا ن ومة   السياسا  حبوث

 واألهداف اانط   -ث  
 ا ت دددد  ل مددم المامددة اةماتددة ويغ ددً ا ن ومدددة كامددت  احلددايل االسددتمراو ت ددامل يشددست -8

 الل ةيددددة والجيددددات  الذريددددة لي ااددددة الدوليددددة والوكالددددة ا تاصصددددة ووكاالاددددا وبراجمهبددددا وصددددناديقهبا
 .ا تاصصة

حبددوث السياسددا ، ولديددد  اسددتيما  عيدد المددام لنيسددتمراو هددو تقدددمي  دلددة  واهلدددت -9
دورا  الل ةية وبيان  وجه التدداىت فيسدا بينهبدا والوادوت عيد  السادلت ا سجندة الدن الفهوا    ال

الل وث واستادامهبا عي  فو  كةر فمالية ألدمة ى ة التنسيدة  إتتاجتتي   ن ومة اةمم ا ت د  
 الل وث، استيما  صر ا   ا نوةالتقرير فمالية ارليا  القااسة يم . ويق2030ا ستدامة لمام 
يم وال ريقة الدن تاسدتادم  دا، ويقد الل ةية ا نتها  إ   الي ريقة الن يان ر  تقداي   ولري لييني  

 ويرمدددددًالفددددرق ا تا دددددة لدددددزايد  إبدددددراز حبدددددوث السياسدددددا  وتةسينهبدددددا   من ومدددددة اةمدددددم ا ت دددددد . 
 :ييً ما إ  الت ديد ما  ك االستمراو احلايل بقدر 
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   لل دوث السياسدا  ا تدر السياسدا  والتوجيهبدا  وإجدراءا  دراسة اللس ا اسسدية
   سان اجلود  وعسيياااأ ما  جت كفالة ا دار  الجفا  لل وث السياسا 

  تقييم اةصو  الداىيية لت ديد مدت فمالية سياسا  االستيما  القااسة  
     لديددددد الموامددددت واحملددددددا  والت ددددداي  ا تميقددددة ابسددددتيما  حبددددوث السياسددددا 

  اةمم ا ت د من ومة 
   التسدداس وإبددراز ارراء اجلدددير  ابالهتسددام ليهسهبددور األددارجً، وابةىددص مددا اجملتسددع

اةمدددم اةكدددادمً، فيسدددا يتميدددق ابسدددتادام منتهدددا  حبدددوث السياسدددا    من ومدددة 
  كسوجهبا  لي وار وإاامة الشراكا ا ت د   

  درا  الداىييددة الراهنددة لدددعم تقيدديم الفددرق وتقدددمي توصدديا  مددا  جددت اسددتغني  القدد
  الشراكا  مع اجملتسما  اةكادمية والل ةية وكفالة استدامتهبا

  بشةن حبوث السياسا  عي  قا  التمرت عي  الفرق احملتسية للذ  جهبود  كةر تنسي
  والتوصية بتدابري ما  جت اغتنامهبا. اةمم ا ت د ت امل من ومة 

ويف ددص التقريدددر مو دددوع اهلهدددر  كدراسدددة  الدددة إفراديدددة لمسييدددة إتتددداج الل دددوث ا تصدددية  -10
ابهلهدددر  واسدددتغنيهلا وتمسيسهبدددا وتشددداترها. وادددد اىتدددري هدددذا ا و دددوع كمدسدددة موا ددديمية لتصدددوير 
الن ددددامل ا تمدددددد التاصصددددا  لوظيفددددة حبددددوث السياسددددا   ددددسا ا تددددار اةعددددمن أل ددددة التنسيددددة 

الددددن صددددننفت تفسددددهبا  اةمددددم ا ت ددددد  دم  ربمددددة عشددددر مددددا كيددددات  . وادددد2030ا سددددتدامة لمددددام 
ري حبو    عيد  اسدتليان مسدتقت جدرت دا  عا اهلهر ،  و يتصدت عسيهبدا ابهلهدر ، ردو  كسن سا  اا

   و د  التفتيش ا شرتكة.صا  تصسيسه ىصي
يسدي  ومل يتضسا االستمراو  راء مقدمة ما الدو  اةعضاء، الدن َتةدت ا سدتمسي  الرا -11

مرجمهبدا،   مجيدة  سدلا   ىدرت،  ليسنتها  الل ةية ل مم ا ت د . واةسلا  اةساسدية لدذلح
إ  عدم وجود ىُّ إبني   دد بشةن حبوث السياسا  متداب ليددو  اةعضداء، وتددر  الليدات  
 ا تا ة عا استادام خمتيق الوكاال  احلجومية ليسنتهدا  الل ةيدة. ومل يدزد عددد ا ن سدا  الدن

ري مسو    ذا األصوق عا من ست  النت . ا  اا
يددددة القااسددددة الددددن تتمامددددت مددددع  -12 ومل تادددددرج   ت ددددامل االسددددتمراو ارليددددا  ا اسسددددية والًر

... ومدا  الل وث الميسية   جماال  الميوم ال ليمية اتغرين ا ندا  والتندوع اة يدااً وال اادة الذريدة
 إ  الحأ.

 املنل  ة -ج م 
 2018اةو يديسددس   إ  كداتوناددلاةيف اير االسدتمراو   الفددرت  ا ستدد  مدا  اجدري  -13

. وعدنيو  عيد  ا ن سدا  الةسداين والمشدريا ا شداركة   اةمدم ا ت دد عي   ساس ادامت  ن ومدة 
وا ماهدد اةمدم ا ت دد  إ  ا شداركة   االسدتمراو جاممدة   يضا  و د  التفتيش ا شرتكة، داعيت 

لل ددوث التنسيددة اةمددم ا ت ددد  ا، وكيددات  متاصصددة  ىددرت ليل ددث والتدددري  اممهبددد التابمددة هلدد
اةمدم ا ت دد  اةااليسً لل دوث اجلرمدة والمدالدة وكييدة مدوظفً اةمم ا ت د  االجتساعية وممهبد 

و ددد ن   يضددا  ليتدددري  والل ددث االيوتيتددارأأ. و سددهبست   االسددتمراو اةمددم ا ت ددد  وممهبددد 
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لي فولدددة اةمدددم ا ت دددد  التدددابع  ن سدددة  إينوادددينن -صصدددتان  دددا، مجتددد  الل دددوث حبةيتدددان متا
 ا اااً.اةمم ا ت د  قأ، ومجت  تقرير التنسية اللشرية التابع ل تم  يااليوتيس

وعي  فو استةنااً، وافقت ا ن سة الدولية ليهبهر  بسااء عي  تقددمي تمقيلدا  و راء إ   -14
 اةىص فيسا يتصت بدراسة احلالة ا فرادية ليسساات ا تميقة بل وث اهلهر .االستمراو، وعي  

 ربع وعشرون ما ا ن سا  ا شاركة   و د  التفتديش ا شدرتكة،  أ3اورد عي  االستليان -15
وتسدددمة كيدددات   بمدددة ل ماتدددة المامدددة ل مدددم ا ت دددد  امجتددد  الشددداون القاتوتيدددة وإدار  الشددداون 

تساعية وإدار  عسييا   فد  السدنيميإدار  الددعم ا يدداين وإدار  اداون ا عدنيم االاتصادية واالج
ومجت  تنسيق الشاون ا تساتية واليهنة االاتصادية ةفريقيا واليهنة االاتصادية ةورواب واليهنة 
االاتصددددادية واالجتساعيددددة رسدددديا واحملدددديُّ اهلدددداد  واليهنددددة االاتصددددادية واالجتساعيددددة لغددددر   سدددديا 

اةمددم ا ت ددد  وممهبددد اةمددم ا ت ددد  جواأأ وكيدداتن حبةيددان  بمددان ل مددم ا ت ددد  اجاممددة اا سدد
 لل وث التنسية االجتساعيةأ.

ومبوجدددد  ا مدددددايري وا لددددداد  التوجيهبيدددددة وإجدددددراءا  التشدددددغيت الداىييدددددة لو دددددد  التفتددددديش  -16
وتضسنت ا نهبهيدة  ا شرتكة،  اجري هذا االستمراو الشامت لن امل ا ن ومة اسيو  استشاري.

ييدً: إجدراء اسدتمراو مسدتندي مجةدق  إجدراء لييدت ممسندق ليسياسدة  ا تلمة   إعداد التقرير ما
فيسا يتميق بسياسا  الل ث والنشر بصيغتهبا ا قدمة ما ا ن سا  ا شاريكة  إجراء لييدت كسدً 

الستليان ومضابُّ ا قدابني ، وكيفً ليليات  ا ستسد  ما الو اق اجملسنمة، مبا فيهبا الردود عي  ا
 وتتاا  ا س  اةكادمً الما ً، ومضاها  ا ميوما  اجمليوبة والت قق ما ص تهبا.

 ينسددا  -و جريددت مقددابني  مددع مددوظف  منددوت  مبسدداوليا  إتتدداج الل ددوث واسددتيما ا  -17
واجدددد  هدددذ  ال اافدددة مدددا ا دددوظف ، ومشدددت الدددح: رؤسددداء و ددددا  الل دددوث   دددلاة االتصدددا  
ا منيددون ابلل ددوث ومستشددارو الل ددوث ا اييسيددون   عضدداء جلددان ا نشددورا   جمددالجمل الت ريددر  و 
اليهددان التوجيهبيددة ليت ريددر  موظفددو االتصددا  وا عددنيم  عيسدداء الليددات   اةىصدداايون   جمددا  
استيما  الل وث  رؤساء ا جتلا   موظفدو الراابدة والتقيديم. وبيدغ المددد ا مجدايل لنيجتساعدا  

 ،  مددز  وجهبددا  ااصددا   215ومقابيددة مددع عددا  اجتسا 78وا قددابني  الددن  جراهددا ا فددتش وفريقدده 
 لوجه  و ع  التداو  ابلفيديو.

وبغية سد الفهوا    ا ميوما  الن ادمتهبا ا ن سدا  ا شداركة،  عدد الفريدق اااسدة جدرد ااتيدة  -18
لمناصدر الرايسدية لمسييدا  حبدوث السياسدا    ا ر ية الني قة  جراء االستليانيا قابية مشيت ا

 فيهبا، ا ساولون عا األدما  واواعد الليات  والجا  موارد التمينم وا مرفة التسجينية. مبا
كددذلح،  جددرت ا فددتش مقددابني  مددع كلددار مددديري إدارا  الل ددوث والسياسددا  ا لنيددة  -19

 مشيت: اةمم ا ت د  عي  اةدلة   كيات  ما ىارج 

__________ 

اةمددم تيلددت ا ن سددة الما يددة ل رصدداد اجلويددة إعفاءهددا مددا االسددتمراو، ومل يددرد عيدد  االسددتليان كددت مددا بددرتم   أ3ا
ليسسدتوتنا  اللشدرية اموادت اةمدم ا ت دد  ص ا ناعدة اللشدريةيا يدز وبدرتم  ا شرتمل ا مين بفريوس تقدا ت د  
اةمددم ا ت ددد  ألدددما  ا شدداريع. ومل يددرد عيدد  االسددتليان  يضددا  ممهبددد اةمددم ا ت ددد  أ، ومجتدد  ا ت ددد  اةمددم

اةمدددم ة مدددوظفً ليتددددري  والل دددث االيوتيتدددارأ وكييددداةمدددم ا ت دددد  اةاددداليسً لل دددوث المدالدددة واجلرمدددة وممهبدددد 
 .اةمم ا ت د . واد  جريت ما ت ية  تية مقابية مع مدير كيية موظفً ا ت د 
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من سا  غري  جومية امن سة التماون والتنسيدة   ا يددان االاتصدادي، اللندح  ا أ 
 الدويل، ا جت  التنفيذي لرايجمل اجمليجمل اةورو ، مركز الل وث ا شرتمل ليسفو ية اةوروبيةأ 

ا سيجدددة ا ت دددد  ل ي اتيدددا وكددداال   جوميدددة اوزار  األارجيدددة والجومنولدددث    ا أ 
 ، وكالة التنسية الدولية التابمة ليوالاي  ا ت د أ الشساليةالم س  و يرلندا 

تاافدددة مرتاب دددة مدددا مراكدددز الفجدددر وا راكدددز الدوليدددة ليل دددوث اا مهبدددد اةورو   اجأ 
لسياسا  اهلهر ، ممهبد الدراسا  الدولية واالسرتاتيهية، ممهبد رالق ابتش ليدراسا  الدولية، 

التنسيددة األارجيددة، تدي رومددا، ا مهبددد المددايل ليدراسددا   الشددراكة الدوليددة مددا  جددت التميدديم، ممهبددد
 الدولية وا اااية   جنيقأ.

والسددتجسا  ا سارسددا  القياسددية لو ددد  التفتدديش ا شددرتكة، اسددتادم فريددق االسددتمراو  -20
.  دوا  خمصصة لجً يتسجا ما  صر ا سا ا  الفجرية ليلا ة  ا هبني  ب ريقدة  كةدر مشدوال  

عي  ا اسسا  الل ةية واةكادمية ومراكز الفجدر مدا  ا  ذلح، صسم الفريق وعسم مسلقا  ولقي
وااتست ا سد  “. ا س  اةكادمً”، ويشار إليه فيسا ييً مبسس  اةمم ا ت د غري ماسسا  

اةكادمً عي  عشر  سلية متمدد  األيارا  تتميدق ابلتصدورا ، مقروتدة ابسدتليان مصدغر اادتست 
ية مفتو ددة عددا ا سدداات الفنيددة. وتددو  كددت مددا الراب ددة الما يددة ليتنسيددة ا سددتدامة عيدد  لددنيث  سددل

وراب دة الدراسدا  الدوليدة وادلجة  سداتذ  الجراسدً   اةمدم ا ت دد  واجمليجمل اةكدادمً  ن ومدة 
االيوتسدجوأ وا ركدز الدوتين الفرتسدً ليل دث الميسددً  ليرتبيدة والميدم والةقافددةاةمدم ا ت دد  من سدة 

مددنهبم عيدد   229رد لا  مسددتهي 492مسدديم االسددتليان عدد  الشددلجا  التابمددة هلددا. ومشددت ا سدد  ت
 اةسلية ا فتو ة. ويرد   الفرع  منا  ما التقرير لييت لينتاا .

و  االاا  تفسه، استهبت ا فتش منااشا  جملسوعدة تركيدز   لنددن اتصندلت عيد  موا ديع  -21
والتفاعددت بدد  الل ددوث والسياسددا ، والتمدداون بدد   ،مددم ا ت ددد اةاسددتيما  حبددوث السياسددا    

. و دست اجملسوعدة  كدادمي  مدا جاممدة كدويا مداري   اةمدم ا ت دد اجملتسما  الل ةية ومن ومدة 
غدريا ابي وجاممدة واليدة يدو    -لندن وجاممة ارمل لندن وجاممة  وكسفورد وجاممة ويسجوتس  

فورتيا وجاممة ستوكتون وجاممة سافولح وجاممة كدوفنرتي وا مهبدد وجاممة سان ماركوس لوالية كالي
المر   ااء ا دن وجاممة روبر  غوردن وجاممة  وكسفورد بروكسيجمل وجاممة  سد األدامجمل   
 كدا  ابلرابة وكيية الدراسا  الشراية واةفريقية   جاممة لندن ومركز لندن  سارسا  القداتون 

 اب ة الما ية ليتنسية ا ستدامة جباممة سسيججمل.الدويل، تولت  شدها الر 
والتاسجمل ما ا ن سا  ا شاريكة تقددمي تمييقاادا عيد  مشدروع التقريدر و اىدذ  التمييقدا   -22

مدددا الن دددام اةساسدددً لو دددد   2-11وفقدددا  ليسددداد  بمددد  االعتلدددار عندددد و دددع صددديغته النهباايدددة. و 
ليتقرير احلايل بمد تشاور ا فتش  فيسدا بيدنهبم الىتلدار التفتيش ا شرتكة، وا مت الصيغة النهبااية 

 ما جاء فيه ما استنتاجا  وتوصيا     وء االاا  الفجري المام ليو د .
أددددد  وبغيدددة تيسدددري تنددداو  التقريدددر وتنفيدددذ توصدددياته ورصددددها، يدددورد ا رفدددق الةددداين جددددوال   -23

 جمالجمل ا دارا   و إ  الرؤساء التنفيذي . التوصيا  ا تصية بجت من سة ويل ن إن كاتت موجهبة إ 
ويددددود ا فددددتش  ن يمددددر  عددددا تقدددددير  لجددددت مددددا سدددداعد   إعددددداد التقريددددر، وعيدددد  وجدددده  -24

األصدددوق ا شددداركون   ا قدددابني  وا سدددتهيلون لنيسدددتليات  الدددذيا اددداتروا بسدددااء ممدددارفهبم 
 ن يتقدددم بشددجر ىدداق ةسدداتذ    يضددا  وىدد اام ةغددراو إجددراء هددذا االسددتمراو. ويددود ا فددتش 
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ابلتقريدددددر و   دددددوا ليسفدددددتش ا  دددددام   قيقيدددددا   اجلاممدددددا  وعيسددددداء السياسدددددة الدددددذيا  بددددددوا اهتسامدددددا  
سدددهبم   إلراادده وهدددم: عدددنيم  رددد وسدددتيفا بدددراون  اب ن ددورا  اةكادميدددة واسدددتادامهبا عيدد  فدددو 

  وابتريح تيديييح وج. ويجمل.

 املعّاص   -دال 
التفتددديش ا شدددرتكة اَدددُّس إجدددراء اسدددتمراو لوظيفدددة حبدددوث السياسدددا    مل يسدددلق لو دددد   -25

المةدور عيد  تقيديم ادامت ليسياسدا  واةتشد ة الل ةيدة.   يضدا  ، ومل يسدمهبا اةمم ا ت دد من ومة 
ومع اتمدام القواعدد وا لداد  التوجيهبيدة عيد  ت دامل ا ن ومدة، تمد  عيد  الفريدق  ن أددد  دبيدا  

مددا  االجتساعيددة و ن يدرسددهبا ويسددتوعلهبا ويصدديغ ممددايري  و دواتدده ااتيددا   متاصصددة   جمددا  الميددوم
   جت إ فاء تابع منهبهً عي  ىييُّ ا ميوما  اجملز   الن جرت مجمهبا، وتن يم عناصرها.

ومثدة اىددتنيت كلددري فيسددا بد  ا ن سددا  ا شدداركة   و ددد  التفتديش ا شددرتكة فيسددا يتميددق  -26
ستادم   حبوث السياسا ، تهيح عا ا تاصص    الل وث مدا ابلوالاي  وا فاهيم الن تا 

مناصددري االسدددتقني  الدددذا  واددلجاام. ومل يجدددا اب سدددت اع اسددتادام اسدددتليان ا اسسدددة الو يدددد 
السددتيفاء  غدددراو االسددتمراو. وليتغيددد  عيدد  هدددذ  الصدددموبة، تمدد ن عيددد  ا فددتش تصدددسيم لنيلدددة 

 ت تجييفهبا لفلا  ا ستهيل  الةنيث كسا ييً:لني تياجا  وجر  وفقا  استليات  مفصية 
ا ن سا  احلدااز  لوظيفدة حبةيدة كهدزء مدا والايادا التةسيسدية وا مياريدة اةىدرت  ا أ 

ا مدين اب اددرا  اةمم ا ت د  امةت اةماتة المامة ل مم ا ت د  ومركز التهار  الدولية ومجت  
لي فولددددة اةمددددم ا ت ددددد  لتنسيددددة ااةوتجتددددادأ ومن سددددة ليتهددددار  وااةمددددم ا ت ددددد  واجلرمددددة ومدددداَتر 

ل غذيدددة والزراعدددة االفددداوأ والوكالدددة الدوليدددة لي اادددة الذريدددة اةمدددم ا ت دددد  أ ومن سدددة يوتيسددديقاال
ليرتبيدة والميدم والةقافدة اةمدم ا ت دد  ومن سة المسدت الدوليدة وااللداد الددويل لنيتصداال  ومن سدة 

ليتنسية الصناعية االيوتيدوأ ومن سة السديا ة الما يدة ومن سدة ت د  اةمم ا االيوتسجوأ ومن سة 
 الص ة الما ية وا ن سة الما ية ل رصاد اجلويةأ 

ا ن سا  غري احلااز  لوظيفة حبةية، لجنهبا اري حبوث السياسا  عي   ساس  ا أ 
ية امةددت بددرتم  ةغرا ددهبا التشددغيي وفقددا  دوري  و متاصددص  سددلسا تقددرر  جمددالجمل إدارااددا وي و 

ليسددجان وبددرتم  اةمددم ا ت ددد  ليليلددة وصددندومل اةمددم ا ت ددد  ا اددااً وبددرتم  اةمددم ا ت ددد  
ا شدددرتمل ا مدددين بفدددريوس تقدددص ا ناعدددة اللشدددريةيا يدز، اةمدددم ا ت دددد  اةغذيدددة المدددا ً وبدددرتم  

 مدددم فو دددية السدددامية لأ وا ا ت دددد  ليسسدددتوتنا  اللشدددرية اموادددت اةمدددماةمدددم ا ت دددد  وبدددرتم  
 غالددة اةمدم ا ت دد  ألددما  ا شداريع ووكالددة اةمدم ا ت ددد  لشداون النيجلدد  ومجتد  ا ت دد  

ليسسددداوا  بددد  اةمدددم ا ت ددد  وتشددغيت النيجلددد  الفيسدد يني    الشدددرمل اةدىن ااةوتدددرواأ وهيلددة 
الل ريددة الدوليددة وااللدداد ال يدددي اجلنسدد  وَتجدد  ا ددر   ومن سددة ال ددريان ا دددين الدددويل وا ن سددة 

 الما ً وا ن سة الما ية ليسيجية الفجريةأ 
واددددلجة ا ماهددددد التابمددددة هلددددا، وا ماهددددد ا تاصصددددة ليل ددددث اةمددددم ا ت ددددد  جاممددددة  اجأ 

اةاداليسً لل دوث اةمدم ا ت دد  لل وث التنسيدة االجتساعيدة وممهبدد  اةمم ا ت د والتدري  امةت ممهبد 
  ليتدري  والل ث االيوتيتارأأ.اةمم ا ت د  وممهبد اةمم ا ت د  المدالة وكيية موظفً اجلرمة و 
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وبشدددجت ىددداق،  سدددهبست التصدددنيفا  الدددوارد   عدددني  بصدددور   ساسدددية   عسييدددة اجلسدددع  -27
اةويل ليسميومددددا  مددددا ا ن سددددا  ا شدددداريكة عددددا تريددددق االسددددتليات . واددددد فددددرو لييددددت هددددذ  

ليسن سا  ما من ور ارليدا  والسياسدا  ا اسسدية   جمدا  اسدتيما  فا  يخمتما  ا ميوما  اسي
حبوث السياسا  و وابُّ  سان اجلود . وتنتسً ا ن سا  الن ت هبدر ممارسدااا اا  الصدية   

اةمدددم ، مدددع اسدددتةناءيا مي دددوظ   دددا بدددرتم  السدددرد ا شدددسو   دددذا التقريدددر إ  الفلدددة ا أ  ساسدددا  
  ليسساوا  ب  اجلنس  وَتج  ا ر  .اةمم ا ت د  لة ا اااً وهيا ت د  

ومل يجا مبقدور الغاللية الم س  ليسن سا  ا شاريكة تقدمي  راام عا ا وارد ا الية ا نفقة  -28
عي  اةتش ة الل ةيدة. وَتةندت السدل  الدذي ااددنم لت يدر الدح   تلمةدر هدذ  اةتشد ة عيد  ت دامل 

لددت م يددة مشدداريع وبددرام   الوجددود ا يددداين وإدراج تفقااددا فرعيددا  عديددد مددا الو دددا  و اددجا  
و تش ة تشغييية خمتيفة. وتتيهة لذلح، مل يجا بوسدع ا فدتش التوصدت إ  اسدتنتاج وا د  بشدةن 

 ا وارد ا الية واللشرية ا مجالية ا ستادمة  تتاج الل وث واستيما ا.
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 ر ل اعت ع   حبال ااس  ع  ا ا    وااس  ع   امل عس ة يف  -اثن     
 حتديد ع    حبال ااس  ع    

اةمدددم يسدددتهي  ال يددد  عيددد  حبدددوث السياسدددا  عيددد  ت دددامل ا اسسدددا    من ومدددة  -29
ل ليمددة الواليددة اا  الصددية والضددرورا  احملدددد  ليدد ام  مددا  ال تياجددا  متمدددد  فتيددق تلا ت ددد  

مددع ديناميددا  بيلددة التشددغيت. وتاسددتدع  حبددوث وا شدداريع والتغددريا    االسددرتاتيهيا  والتجيددق 
 السياسا  لتقدمي الدعم ةهدات تن يسية ما مجيتهبا ما ييً:

 مساعد  الدو  اةعضاء   مداوالاا واالرتقاء بفهبسهبا ليقضااي احلرجة  ا أ 
فهبم عسيية و ع القواعد وا مايري   االتفاايدا  وا عدنيت  واةتدر التن يسيدة  ا أ 

 وا لاد  التوجيهبية ومدوت  ا سارسا  ودعسهبا  واالتفااا 
مجددع الليددات  ةغددراو لديددد االااهددا  واةادداة والقضددااي النااددلة وليييهبددا  اجأ 

 ورصدها ب ريقة مو وعية مولواة 
فهبم احلوافز والفرق وصياغة ىيارا  ملنية عي  اةدلة لمسيية صدنع السياسدة،  ادأ 

  أ4اإن ااتضت الضرور  مبا فيهبا االعتلارا  اةىنياية
توليد  دلة تتي  دعم المسييا  ا يداتيدة وصدياغة اةولدواي  وإعدنيم السياسدا   أاه 

 وال جمة والدعو  وإراادها 
  .أ5اتوفري ممايري اا  صية بصنع القرار ابالستماتة ادوا  متغاير  اوأ 

القواعدددد التن يسيدددة لل دددوث ويا هبدددر اسدددتمراو مسدددتندي مقدددارن ل سدددجمل الدددن ترتجدددز إليهبدددا  -30
  تريقة فهبم ا ن سا  ا شاريكة وتسيريها لوالايااي ولوايادا االسدرتاتيهية  مي وظا  عا  السياسا  تنو 

مدا االىتنيفدا  ا تسدايز  القااسدة فيسدا بد  ا ن سدا  مدا ت يدة اا  احملورية ا تميقة ابلل وث. وات ني
منهبدا إتتداج حبدوث السياسدا  واسدتادامهبا وتمسيسهبدا، يضدع  الوالاي  واللنيا  ا اسسية الن ياتوادع

الت ييت الوارد   هذا التقرير بم  االعتلار اىدتنيت تليمدة ا ن سدا  ايدد االسدتمراو، وابلتلميدة 
  إ  اسيمهبا   فلا  مستقية.  يضا  اىتنيت ادرااا الل ةية الن لتاج 

تليميدة ةتده يمجدجمل ا تياجدا   ددد   وفيسا خيدص جدوهر الل دث، يامتد  التندوع مسدةلة -31
  سددديااااا األاصدددة. ومل يتسدددا ليسفدددتش الوادددوت عيددد   سدددلا  اددداهر  لسيددده عيددد  اسدددتانيق 

توصدديا  مددا  جددت اتلدداع  دد  مو ددد   إتتدداج الل ددوث واسددتيما ا. لجددا لييددت  اسددتنتاجا   و
ا كدان هلددا هلريهدا عيدد  ا ميومدا  ا جتسددلة   ب لده الواددوت عيد  بمددض القواسدم ا شددرتكة الدن رمبدد

فماليددددة وكفدددداء  حبددددوث السياسددددا  واسددددتيما ا، وهددددً فددددتص بةنيلددددة جمدددداال  كسددددا ييددددً: وجددددود 
 سياسا  ليل وث   ا اسسة  واللنية ا اسسية ليل وث، وا وارد ا الية ا ستادمة   الل وث.

__________ 

 . /www.who.int/ethics/topics/research/enات ر المنوان ا لجرتوين التايل:  أ4ا

من سة المست الدولية. ات ر ا واع ا لجرتوين التايل:  أ5ا
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_627315.pdf.  

http://www.who.int/ethics/topics/research/en/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_627315.pdf
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 وجاد ع  ع   البحال يف امل عسة  - اف 
  ا ااددددةأ عسييددددا  لل ددددوث  37ا ن سددددا  فقددددُّ ا توصددددت ا فددددتش إ   ن لدددددت ليددددث -32

 و ملددددداد  توجيهبيدددددة  و تمسيسدددددا   لسياسدددددا   ددددددد  ااسدددددرتاتيهيا  وفقدددددا  السياسدددددا  تتقدددددرر 
. وادد وسندع ا فدتش ت دامل الت ييدت لجدً ياشدسييه  ي تدوع مدا  تدواع أ6اإجراءا  إدارية ممادلدةأ  و

  إتدددددار كدددددت من سدددددة  ا أ و دوار الو ادددددق: ا أ خمرجدددددا  حبةيدددددة يتمددددد  إتتاجهبدددددا واستمرا دددددهبا 
 ومساوليا   دد  لتوجيه مسار هذ  المسيية.

عددد  عناصددر  أ7ابددرز اسددتمراو سياسددا  الل ددوث عيدد  الن ددو الددذي  ددتدده ا ن سددا  و  -33
اجأ لديددددد وا أ و ددددع اةولددددواي   ورايسددددية يتجددددرر وجودهددددا تشددددست: ا أ اة يددددة واجلدددددوت  

اوأ االلتدددددزام اب مدددددايري واهأ توادددددع اةلدددددر  وو وجددددده التددددد زر  بنددددداء ا مدددددارت  ادأوممدددددايري اجلدددددود   
 االتنيع عي  النتاا . ازأواةىنياية  

 األمه ة واةدو  ) ( 
لت قيددق كفدداء  االسددتيما . وينلغددً  ن تاددواَءم حبددوث   ساسدديا   َتةددت اة يددة واجلدددوت ركنددا   -34

ةيالرؤيدة االسدرتاتيهية لجدت السياسا  مع مسداات وليقدة الصدية  ددد  بشدجت جيدد   إتدار األ 
من سة والوالية ا نوتة  ا. وينلغدً  ن تمدزز حبدوث السياسدا  التوصدت إ  توصديا  وااميدة اابيدة 
ليتنفيددذ   جمددا  السياسددا ، وتدددعم واليددة ا ن سددة و هدددافهبا وغااياددا وتضددفً الو ددوب النقدددي 

  عي  القضااي وليقة الصية ابلسياسا .

 و ع األوااا  ) ( 
ىري دددة تريدددق ل تشددد ة الل ةيدددة. ويدددراا لديدددد دا  تشدددجت األ دددة الل ةيدددة احملددددد  جيددد -35

اةولدددددواي  ابلقددددددرا  ا اسسدددددية وا دددددوارد ا  يوبدددددة  مددددداز الل دددددوث. وينلغدددددً   تقددددددير حبدددددوث 
السياسدددا  ا قرت دددة ولديدددد  ولوايادددا الرجدددوع إ  القددددر  الل ةيدددة القااسدددة واحلدددرق عيددد  كفالدددة 

اةمدم سً ما توا ً اجلود  وا صدي ة واة يدة. وعيد  سدليت ا ةدا ، ت يد  من سدة تابمهبا التناف
اةمدم قأ ومن سة الص ة الما ية واليهنة االاتصدادية ةفريقيدا ومن سدة يلي فولة االيوتيسا ت د  
ليرتبية والميم والةقافة االيوتسجوأ بشجت اةمم ا ت د  ل غذية والزراعة االفاوأ ومن سة ا ت د  

وا    ن ت هبر ا قرت ا  الل ةية إاارا  مرجمية وعنياق مع الل وث السابقة الدن  جريدت   
قأ اواعدد بيددات  داىييدة عا يددة يلي فولدة االيوتيسدداةمددم ا ت دد  هدذ  ا ن سدا . ولددوز من سدة 

ا عنددد عجددوفهبم ة،  مجددان ا ددوظف  االسددتنار   سدديعددا الدد ام  الل ةيددة ا رتقلددة واجلاريددة وا سددتجس
  عي  صياغة ا قرتب الل ةً.

ويتمدد    عسييددة و ددع اةولددواي  إبددراز اجملدداال  الددن يددرج  بقدددر  كدد  إمجددان لقيددق  -36
تقدددم مهبددم فيهبددا ابلقيدداس إ  ا ددوارد والقدددرا  ا تا ددة والموامددت اا  الصددية اةىددرت، مبددا يشددست 

 مةت لموااد الل وث عي  ا وارد ا اصصة.لقيق ا مد  اة
__________ 

 يورد ا رفق اةو   دت  اااسة إراادية   هذا األصوق. أ6ا

اةمدم لي فولدة االيوتيسديقأ، من سدة الصد ة الما يدة، من سدة اةمدم ا ت دد  اليهنة االاتصدادية ةفريقيدا، من سدة  أ7ا
ليتهدار  ت دد  اةمدم ا ليرتبية والميم والةقافة االيوتسدجوأ، إدار  الشداون االاتصدادية واالجتساعيدة، مداَتر ا ت د  

 ا اااً.اةمم ا ت د  والتنسية ااةوتجتادأ، برتم  
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وبغية تم يم الموااد ا تةتية ما الل وث الدن اريهبدايتاجييق  جرااهبدا ماسسدا  من ومدة  -37
، ال بددد مدددا كفالددة التددوازن ا ناسددد    ا لددادرا  الل ةيددة بددد  احملصددية الددن يالتغددد  اةمددم ا ت ددد 

ابألدددروج عدددا ا و دددوع  و سدددوت الدددح مدددا  تدددواع لقيقهبدددا عدددا تريدددق االبتجدددار، وبددد  ا اددداتر  
ا ىفامل اةىرت. وال بد  ن يسرتادد الل دث ابستفسدارا  مسدتقية ومو دوعية، ولديجمل بتهنند  

 ا ادام عي  اجملازفة.

 حتديد مع يت اةادة )ج( 
تتصت سنيمة حبوث السياسا  ومشدروعيتهبا   الغالد  اةعدم ابىتيدار ا وا ديع وايداس  -38

بتمددداد عدددا الت يدددز. ويتمددد   ن تسدددتند االىتيدددارا  ا نهبهيدددة عيددد   دلدددة تاكدددد تصدددسيم الندددوات  واال
وخيضدع  عسييدا   الل ث و هه عي  فو منيام لت قيق الغدرو، يقدوم عيد  التشدارمل وين د  من دا  

 ما  يث التجيفة ويرج   ن أقق النتيهة ا رغوبة. الستمراو اةاران ويجون فماال  
أ عيدد  سددليت ا ةددا  كسمددايري ليهددود : يوتيسدديقلي فولددة اال ت ددد  اةمددم اوتادد ز من سددة  -39
مو ددددوعية وتزاهددددة المسييددددة الددددن تصددددا   ددددا اةسددددلية، وا نهبهيددددا  ا اتددددار  واةسددددالي  الددددن  ا أ

تاستادم   لييت الليات  وتلييغهبا وتلادهلا  ا أ االلتزام اب مايري اةكادمية مدا ت يدة ا سدناد 
اتيددددة استنسددددا  اةسددددالي  واددددفافيتهبا وىضددددوع النددددوات  السددددتمراو اةاددددران. إمج ا رجمددددً  اجأ

اةمدم وسيهري   فرع منفصت ما التقرير دراسة ممارسا   سان اجلود  ا مسو   ا   من ومدة 
 .ا ت د 

 بن   املع رف و وجه ااتآزر )د( 
 بددد  ن تالددس مددا غددري ا سددت اع إجددراء حبددوث سياسددا  رفيمددة اجلددود    فددرا  فجددري. وال -40

عي  الرصيد الل ةً والت يييً القاام وتسهبم فيه. وينلغً  ن تجون صني  ا نت  الل ةدً و وجده 
آتزر  مدددع سدددنيافه جييردددة   تريقدددة صدددياغة اةهددددات الل ةيدددة الرايسدددية، ومرتل دددة بتقيددديم النتددداا  

الل ةيدة الدذيا جدر   وار ر ا رتتلة عييهبا. وادد  بدرز اةادااق المداميون   ا دارا يالو ددا 
مقددابيتهبم  دداامة ا ددوارد واجلهبددود الددن تاسددتةسر   دراسددة موا دديع متساليددة دون بددذ  جهبددد واتس 

  والفة اةرصد  ا مرفية القااسة وترمجتهبا.

 تاصع األثر ()ه 
 كامني  ما   إ افة إ  تةس  ا مرفة القااسة، ينلغً  نتها  حبوث السياسا   ن تقدم توا -41

الذي لدله تتااههبا. واد يتضدسا الدح تقددمي توصديا  وي و ىيدارا  ليسياسدة تسدهبم   ل لر 
مددداوال  جاريددة فيسددا بدد  الدددو  اةعضدداء،  و هتددري مشددجية  و إعددنيم منااشددا  دااددر  بشددةن 

بدددد  ن تجدددون التوصددديا  اابيدددة ليتنفيدددذ ومن قيدددة ومددد ر  ابلنتددداا   ىيدددارا  سياسددداتية  ددددد . وال
  .أ8اومقروتة ابلت ذيرا  ا نياسة ومشرو ة ابلجامت

__________ 

 :Gerry Stoker and Mark Evans, Evidence-Based Policy Making in the Social Sciencesات در،  أ8ا

Methods that Matter (Bristol, United Kingdom, Policy Press, 2016). 
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 املع يت األخالص ة )و( 
يتمدد    احلالددة الددن تسددتم  فيهبددا الل ددوث ابللشددر،  ن تجفددت ا نهبهيددة االلتددزام اب مددايري  -42

اةىنيايدددة ا ن لقددددة عيدددد  اللددددا ة . وتشددددجت ملددداد  عدددددم التنفنددددع والمددددد  واالسددددتقني  عناصددددر 
. وتتايددت ا مددايري اةىنيايددة مرا ددت التصددسيم والتا دديُّ وا دار  أ9ا ساسددية   التقيدديم اةىنياددً
ييدً: ا أ ففيدق ا اداتر الدن يتمدرو هلدا ا شداركون  ا أ إبدداء  الل ةية وتسم  إ   سان مدا

اال ددرتام التددام ألصوصددية ا شددارك  و مددا بيدداتام ابالتفددامل ا سددلق عددا عييددم  اجأ ا فصدداب عددا 
 . أ10ا ي تنازع  تست   ا صاحل

 ايطالع عل  اانت ئج )ز( 
، ويتمدد  ت ليددق عا يددا   عامددا  مددا  مددع الل ددوث ابعتلارهددا تفاةمددم ا ت ددد  تتمامددت من ومددة  -43

 و تاجينيدق  اةمدم ا ت دد عي  ا نتها  الل ةيدة والليدات  الدن تنشدرها  ملد  االتنيع احلر تيقاايا  
بنشدددرها. ويشدددست الدددح ا نشدددورا ، والتدددةليق وا شددداركة   التدددةليق   الددددوراي   و اجملسوعدددا  

واليهنددة االاتصددادية ةفريقيددا وإدار  الشدداون اةمددم ا ت ددد  ا فتو ددة لنيتددنيع احلددر اوَتةددت جاممددة 
ميفتدة عيد  الدحأ.  قأ، ادااجيلي فولدة االيوتيسداةمم ا ت د  االاتصادية واالجتساعية ومن سة 

دددر ا ترتتدددت تقاسدددم الليدددات  وتمسيسهبدددا عدددا تريدددق ملدددادر  الت ييدددت عدددا بامدددد وا صدددادر  وادددد يسن
ا فتو دددة. وفيسدددا خيدددص ا وا ددديع احلساسدددة الدددن يت دددتم فيهبدددا مراعدددا  مسددداات السدددرية، ي لندددق لايدددث 

  ا ن سا   ت االستمراو سياسا   دد  لإلفصاب.
 1اقط ر  

 لمنشارا  اااتاج ل ة اا انساا مب ده 
ملدددداد  اليوتسددددجو التوجيهبيددددة ليسنشددددورا  مو ددددوعة اسدددديو  اددددامت وتتضددددسا توصدددديفا   

 جراءا  ومساوليا  كت مر يدة مدا ا را دت الرايسدية لددور  الل دث والنشدر االتا ديُّ ولديدد 
م مهبددديسا ليدددرتوي  ا شدددروع، إعدددداد احملتدددوت، ا تتددداج والتوزيدددع، التقيددديم واةلدددرأ، مدددع إيدددنيء اهتسدددا

وا بددراز. وتتضددسا كددت مر يددة اااسددة مرجميددة مبددا يتمدد  افدداا  مددا إجددراءا  وتوزيمددا  ليسسدداوليا  
مدددا مدددديري الددد ام   ددد  اليهندددة ا منيدددة ابالتصدددا  وا عدددنيم.  ا تميقدددة اب صددداداة النهباايدددة بددددءا  

  ق.وا لاد  التوجيهبية مصسسة   هيلة دليت وتشست اااج وعيننا  ليو ا
ويعتقد املفتش يف إما ن ة اعزتيدام مبز ده اا انسزاا ااتاج ل زة المنشزارا  يف  ا  

 منظم   ملتمة  خر  اتبعة األمم املتحدة مع تا  فل  طبق   يحت  ج   .
 اليوتسجو، مجت  ا عنيم، ملاد  اليوتسجو التوجيهبية ليسنشورا . ا صدر:

 الوارد  فيسا ييً إ  تمزيز ا داَساَءلة وا راالة وااللتزام.وما ا دانت ر  ن يادي تنفيذ التوصية  -44

__________ 

 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Relatedمن سدة الصد ة الما يدة،  أ9ا

Research with Human Participants (Geneva, 2011). 
 UNICEF policy on research”, executive directive“لي فولددة االيوتيسدديقأ، اةمددم ا ت ددد  من سددة  أ10ا

(CF/EXD/2016-003), 19 April 2016.. 
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 1 ااتاص ة 
غززت احلزز ئزة املتحززدة  ينبغززأ  ن يقززام اار عزز   ااتنف ززميان مل عسزز   منظامززة األمززم 

يف ر ل اابحال ثانظر، حسزل ايصتضز  ، يف و زع رماعزة  وع  ع  ملب ده تاج ل ة 
 .2021مع يت دن   تتعلق إبنت ج اابحال واعت ع ة ، حبلال هن ية ع م 

 اابن ة امل عس ة ابحال ااس  ع   -ث  
اةمدم ا ت دد  تراا اللنية ا اسسية لل وث السياسدا  ا وجدود    ماسسدا  من ومدة  -45

اب اسسدددة، وت دددامل الل دددث اعدددا ً، إاييسدددً، وتدددين، دون إاييسدددًأ واةهددددات ابلواليدددة ا نوتدددة 
االسددددددددرتاتيهية ابرتجميددددددددة، ممياريددددددددة، تشددددددددريمية، تشددددددددغيييةأ وا ددددددددوارد ا اليددددددددة ا اصصددددددددة امددددددددوارد 

إ  الددددددددحأ وا ددددددددوارد اللشددددددددرية اداىددددددددت   ساسدددددددديةيىارجة عددددددددا ا يزاتيددددددددة، متجرر يعر ددددددددية ومددددددددا
  فرادياركا  ليادما  االستشاريةأ.ا اسسةيىارجية، ى اء استشاريون 

ويدددنهم عدددا الدددح اتسدددام السددديااا  ا اسسدددية   جمدددا  الل دددوث بمددددم تناسدددقهبا،  ددد   -46
داىددت ا اسسددة تفسددهبا،  يددث يفددرتو  ددرور  اتصددات اةدوار والمسييددا  اب روتددة لجددً يتسددس 

 تيلية اال تياجا  الني قة لإلدار يالو د يا جت  ا يداين اي الصية.
ورغم عدم وجود ممايري مفصية لني تياجا  تتي  الت ديد القاتع لي دود ب  خمتيدق  -47

 تددواع  وكسددة عسييددا  الل ددوث،  مجددا ةغددراو االسددتمراو احلددايل الواددوت عيدد  لددنيث فلددا  
  هلذ  المسييا  عي  الن و ا ل ن  دت .

 منظم   ح ئزة ااحدة حمددة معن ة بتنس ق اابحال ) ( 
أ، يوتيسددديقلي فولدددة االاةمدددم ا ت ددد  سدددم ا شددرتمل هلدددذ  ا ن سدددا  امن سددة يتسةددت القا -48

ا مددددين اب ادددددرا  واجلرمددددة، وإدار  الشددددداون اةمدددددم ا ت ددددد  ومن سددددة المسددددت الدوليددددة، ومجتدددد  
االاتصادية واالجتساعيةأ   وجود و دا   دد  مجينفدة بددور تنسديقً   جمدا  الل دوث ومجدع 

 ت ا جاتة احملورية الن أتيهبا التنسيق السسة الرايسية هلذ  الفلة.الليات  وإعدادها. وَتةن 
مبزيددددة التوزيددددع الشددددامت لدددد دوار والوظددددااق. فهبيلددددة  يوتيسدددديقو  هددددذا اجملددددا ، فددددتص ال -49

هً اليهنة الدااسدة ا منيدة ابلليدات  والل دوث.  يوتيسيقالتنسيق الرايسية   جما  الل وث   ال
فددددة اسددددرتاتيهيا  الل ددددوث والليددددات    ا اسسددددة وتقددددوم ابستمرا ددددهبا وتوجدددده اليهنددددة و ددددع كا

دددم   واسدددتجساهلا، وتت سدددت مسددداولية لديدددد مجدددع اةدلدددة وليييهبدددا وترتيددد   ولوايادددا. ولددددد الشا
ال تجميدددددة الفهدددددوا  ا وجدددددود    اةدلدددددة وتمسدددددت كسراكدددددز تنسددددديق ليشدددددلجا  الما يدددددة ليل دددددوث 

 .وإاييسيا   ا اييسية والق رية اةولواي  الل ةية احملدد  ا راي  ا وا يمية، بينسا توفر ا جات  
 هو وجود مركز حبوث خمصص يوتيسيقوا يس  اةبرز   هيجيية  وكسة الل وث   ال -50
عددا القضددااي النااددلة وخيتدد   الددذي لددري حبددو    - يوتيسدديقمركددز إينواددينن ل حبدداث التددابع لي -

فاظده ابسدتقنيله الت ريدري. ومدارس ا ركدز القيداد  الل ةيدة داىدت سياسا  بديية ويقرت هبا مع ا ت
 وييسر الل وث عا تريق و ع ا جراءا  والتوجيهبا  وا مايري.  يضا  . ويدعم ا ركز يوتيسيقال

ابالسددتماتة بجيددان مركدددزي  1960واددري الل ددوث   من سددة المسدددت الدوليددة منددذ عدددام  -51
لويدددت ا مهبدددد إ  إدار  ليل دددوث، را  مسدددت. وجدددرت مددداىمسدددتقت هدددو ا مهبدددد الددددويل لدراسدددا  ال
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كايفددت مبهبسددة إتتدداج ا مرفددة عددا تريددق تنسدديق الوظددااق الل ةيددة مددع ا دارا  الفنيددة وفيسددا بينهبددا. 
مدددددا عسييدددددة إصدددددنيب  اف دددددة  وتشدددددجت إدار  الل دددددوث وممهبدددددا ا دارا  الفنيدددددة اةىدددددرت جدددددزءا  

 السياسا .السياسا  الن ير سهبا تا  ا دير المام لشاون 
ا مددددددين اب اددددددرا  واجلرمددددددة فددددددرع ليل ددددددوث ولييددددددت اةمددددددم ا ت ددددددد  ويوجدددددد   مجتدددددد   -52

االااهدددددا ، َتةدددددت الل دددددوث مسددددداوليته الرايسدددددية، مدددددع إادددددرامل إدارا   ىدددددرت إن ااتضدددددت احلاجدددددة 
ويت سدت الفدرع عيد  وجده األصدوق ا سداولية المامدة عدا لديدد ا مدايري الل ةيدة و دسان  .أ11االح

 جود  مجيع ا نتها  الل ةية ليسجت  وتناسقهبا عا تريق االطراة الواسع مع ا جات  ا يداتية.
ليسسدددداوا  بدددد  اجلنسدددد  وَتجدددد  ا ددددر   فددددرع ليل ددددوث اةمددددم ا ت ددددد  كسددددا يوجددددد   هيلددددة  -53

   يتلع املة السياسا  فيهبا، ويتو  الفرع رصد اةدلة وفهوا  الليات  عي  ت امل اهليلة.والليات

 منظم   ح ئزة هل ئ   فن ة/حبص ة مستقلة اتبعة قدارا  ) ( 
واليهدان االاتصدادية  أ12اتندرج  سا هذ  الفلة اإدار  الشاون االاتصدادية واالجتساعيدة -54

ليرتبيدة والميدم اةمدم ا ت دد  ليتهدار  والتنسيدة ااةوتجتدادأ ومن سدة اةمدم ا ت دد  ا اييسية وماَتر 
اةمددم ا ت ددد  ليتنسيددة الصددناعية االيوتيدددوأ ومن سددة اةمددم ا ت ددد  والةقافددة االيوتسددجوأ ومن سددة 

ل غذيددة والزراعددة االفدداوأأ،  يددث تتددو  تن دديم حبددوث السياسددا  ااددم  تقنيةيموا دديمية خمتيفددة 
جيهبددا  االسددرتاتيهية ليساسسددة. وال توجددد سددي ة مركزيددة تفددرو ى ددة الل ددوث. إ  التو دا  اسددتنا

 وتتوزع ا ساوليا  ا تميقة اب لادرا  والتا يُّ حبس  ا سةلة الن لدد مو وع الل ث.
ومددع الددح، مثددة عنصددر ليتنسدديق ا ركددزي َتارسدده جلددان ليسنشددورا . وبينسددا تقددع ا سدداولية  -55

السياسددا  ولديددد وجهبتهبددا عيدد  عدداتق ا ددديريا وو دددا  التشددغيت الرايسددية عددا تصددسيم حبددوث 
اةىرت، يت تم عييهبم تقدمي ى ُّيمقرت دا  حبةيدة ليهدان منشدورا  متمددد  التاصصدا  مدا 

 ددا. وتتضدددسا التشددجيني  اةادديع ليهددان ا نشددورا  الرؤسددداء   جددت ا صدداداة عييهبددا والرتىدديص
يدددذيون ليهددان ا اييسيددة  و اةمدد  المددام ل وتجتدددادأ التنفيددذي  اعيدد  سددليت ا ةددا ، اةمندداء التنف

وممةيون ليشام  التنفيذية التقنية وىدما  ا اَترا . وتت ست جلدان ا نشدورا  ا سداولية الرايسدية 
عددا  ددسان اجلددود . وسددوت اددري منااشددة اةدوار ا نوتددة  ددا بقدددر  كدد  مددا التفصدديت   فددرع 

 التقرير ا اصص لضسان اجلود .

 منظم  /إدارا  تطبق يمركزية و ع األوااا  اابحص ة )ج( 
تتضسا هذ  الفلة كيات  اا   ضور ميداين اوي،  يث يجدون ليل دوث هلدري  يدً  -56

راجدد  عيدد  اةتشدد ة التشددغييية وتتضددسا ت ليقددا  عسييددة ملااددر . وعيدد  سددليت ا ةددا ، يسددتةسر 
ً وإدار  عسييدا   فد  السدنيم وبدرتم  مجت  تنسيق الشاون ا تسداتية وبدرتم  اةغذيدة المدا 

اةمددم ا ت ددد  لشدداون النيجلدد  وهيلددة  مددم ا ت ددد  ا اددااً وا فو ددية السددامية لاةمددم ا ت ددد  
كلدري    لويدت اةدلدة إ  ممارسدا  مدايإ  الد ام  دا   ليسساوا  ب  اجلنسد  وَتجد  ا در  ، جهبدو 
 مددم ا ت ددد  يدد  الوجددود ا يددداين ليسفو ددية السددامية لوا شدداريع عيدد  الصددميد ا يددداين. وعددنيو  ع

__________ 

 األصوق فيسا يتصت ابل ام  الل ةية الوتنية وا اييسية الن اريهبا مجاتله ا يداتية. عي  وجه أ11ا

 ووظيفة تنسيقية  يضا . اياداي   يادي جميجمل الت رير   إدار  الشاون االاتصادية واالجتساعية دورا   أ12ا
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واليددة عا يددة  ساسددية اممياريددة وحبةيددةأ لتقدددمي توجيهبددا    يضددا  لشدداون النيجلدد ، تندداة اب فو ددية 
 ليدو  اةعضاء بشةن ت ليق الصجومل القاتوتية ا تصية ابلنيجل .

ليل ددوث   اةماتددة عا  تودومةددت فددرع السياسددا    مجتدد  تنسدديق الشدداون ا تسدداتية مسدد -57
المامددة ل مددم ا ت ددد ، لجددا ى ددة ا وا دديع واةولددواي  يقرت هبددا رؤسدداء المسييددا  ا تسدداتية عيدد  
اةرو. ويتدددةلق فدددرع السياسدددا  مدددا لدددنيث و ددددا  ااسدددم السياسدددا  احلجوميدددة الدوليدددة، اسدددم 

سياسدا أ ويرمدً الفدرع ا شور  والتا يُّ   جمدا  السياسدا ، اسدم الت ييدت واالبتجدار   جمدا  ال
إ  تمزيددز ا مددايري القياسددية والتصدددي ليت ددداي  النااددلة ا تميقددة ابلسياسددا  القااسددة عيدد  اةدلددة. 
 وأيىذ ا فتش ما سلق بم  االعتلار ويسيُّ الضوء عي  الروابُّ الوا  ة ب  التقييم والل وث.

ن  دددسان جدددود  حبدددوث و  بمدددض ا ن سدددا  الدددن ت لندددق ال مركزيدددة الوظدددااق، ال يجدددو  -58
  سددداار  فددداء ا ن سدددة. فرمبدددا ال يجدددون ا قدددر الرايسدددً   ددددت قا  السياسدددا  واسدددتيما ا متناسددد

ددرت عيدد  الصددميد ا يددداين. ومددا ا سجددا  دااسددا   ا ن سددا  مدددركا    ن تددادي ايددة   يضددا  لل ددوث اا
ي  وبدددد  الو دددددا  التنسدددديق بدددد  ا يدددددان ومقددددار المسددددت، وفيسددددا بدددد  األدددد اء التقنيدددد  واالتصددددال

التنفيذيدة، إ  تشددوء خمدداتر ابلنسددلة ليتمسدديم واالسدتيما . وعيدد  سددليت ا ةددا ، لفددت ا سددتهوبون 
ليسددجان، من سدددة اةمدددم ا ت ددد  ا اددااً، صددندومل اةمدددم ا ت ددد    بمددض ا ن سددا  ابددرتم  

دددرت عيوتيسددديقلي فولدددة االاةمددم ا ت دددد   يددد  صدددميد ا يددددان، أأ االتتلدددا  إ   ن الل دددوث الدددن اا
وهددً حبددوث فدددم بشددجت ملااددر ا تياجددا  مشدداريميةيبرتجمية، اددد تفتقددر إ  روابددُّ  دددد  مددع 

 ى ُّ و تر تتاا  ا اسسة.
وتتفداو  داىددت ا ن سددا  عيدد  صددميد ا قددار  ادداة اللددس ا اسسددية لل ددوث السياسددا   -59

الصددميد ا يددداين. و دد  عيدد  صددميد افيسددا بدد  الشاددم  التقنيةيالفنيددةأ كسددا تتفدداو  بدد  ا قددار و 
ا يدان، توجد فرومل متةصية ب  ال ام  الق رية ا اتيفة. و   وء هذا التندوع يمتقدد ا فدتش  ن 
الراب ة ب  الل وث وو ع السياسا  تن وي عي    ية فااقة   لقيق الجفداء  واةلدر، ويددعو 

 إ  المست عي  لس  االتصا  وتدفق ا ميوما .
، اازمين مل يقامزاا األمزم املتحزدةويتعني علز  اار عز   ااتنف زميني مل عسز   منظامزة  -60

حىت ا ن بعم  ذاك، اخت ذ تدابت اضم ن وتعزيز اارابطة ااا  ف ة بزني اابحزال مزن يح زة، 
وو ع ااس  ع   من يح ة  خر ، عل  مج ع املستاا  داخ  امل عس   من  ج  ت ست 

  ااقرار. واثصة صلة وكف  ة ُصنع
اانظزر يف اعزتيدام صااعزد ااب ز ي  ااداخل زة    يضز   ويتعني علز  اار عز   ااتنف زميني  -61

كمنم   اتب دل املع رف بشأن  ا حبزال ج ريزة  و مسزتاملة مزن  جز  تقل ز  ايزدواج زة 
اختززز ذ خطزززاا  اضزززم ن   يضززز   إىل احلزززد األدت وتعزيزززز فزززرف ااتعمززز م وايعزززت ع  . ويتعزززني 

 ادورا اقااعد ااب  ي  ااق ئمة بغ ة حتق ق احلد األصم  االعتيدام واااف  ة.ايعتام ل ا
، كسسدددم  ظددداهري يرمدددً إ  59إ   47غدددري  ن التصدددنيق الدددذي تدددورد  الفقدددرا  مدددا  -62

رسم  دود ا سارسا  احلالية، ال يتضسا اللس ا اسسية المصديرة عيد  التصدنيق  و اا  ال دابع 
ليرتبية والميدم والةقافدة االيوتسدجوأ   دد هدذ  النسدااج،  يدث مم ا ت د  اةالفريد. وَتةت من سة 

تتقاتع ا وجنهبا  ا وا يمية الرايسية االرتبية والميم والةقافةأ    ااة  تش تهبا الل ةية وادلجااا 
  اةكادمية الما ية ا تاصصة، كسا تتقاتع   مجاتلهبا ا اييسية وا يداتية.
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   2اقط ر  
 اابن ة امل عس ة ابحال اارتب ة يف اا انساا

توجد   اليوتسجو وظااق حبةية مهبيجية عي  ت امل التاصصا  ا وا يمية والتةسيسدية  
ىارجية متاصصة   كت وا دد منهبدا. و  ا داع “ استشمارية”ليسن سة تشست من سا  حبةية 

 الرتبية تتو  إجراء الل وث اجلهبا  التالية:
 قر وا جات  ا يداتية، وابةىص ا جات  ا اييسية ليتمييم فروع   ا  ا أ 
 مماهد متاصصة  ا أ 
 فريق التقرير الما ً لرصد التمييم، ا ستقت وا ستضات   ا قر  اجأ 
 الشلجا  الما ية ليتمييم التابمة لييوتسجو  ادأ 
  ساتذ  الجراسً   جاممة اليوتسجو  اهدأ 
 ة  ىرت.مماهد ومراكز  بم اوأ 

 

ولري االستيةامل ما تناسق اواج اليوتسجو عا تريق ت ليق ا مايري التن يسيدة و ليدا   -63
 استمراو اةاران والتفاعت ا نت م مع اجلامما  واهليلا  ا  صااية.

 حبةيددا   ا اددااً كيددات  اةمددم ا ت ددد  ويشددجنت مجتدد  تقريددر التنسيددة اللشددرية التددابع لدد تم   -64
وتندداة بدده واليددة تمزيددز اةفجددار اجلديددد  والتغيددريا    السياسددا  المسييددة، ودعددم الت ييددت  ،فريدددا  

الددوتين وا اييسددً عددا تريددق الل ددوث ولييددت الليددات  والمسددت االتصددايل والددداَعوي. وابلددرغم مددا 
ددري ا جتدد  حبولدده ويصدددر تقريددر  اةمددم ا ت ددد  كهددزء مددا بددرتم    توصدديفه ماسسدديا   ا اددااً، لا

 ابستقنيلية لريرية  كادمية.ما  لما ً متستا

 املاارد امل ا ة ابحال ااس  ع   -ج م 
أ تقدمي  راام عا تفقااا ا تميقة ابلل دوث 28ما  25مل يجا بوسع مم م ا ن سا  ا -65

 و  دد  تقدددمي تقددديرا   مددد  مددوارد ا يزاتيددة الماديددة إ  ا ددوارد األارجددة عددا ا يزاتيددة،  و ا ددوارد 

%40املع هد  

املقر
30%

 ةاملا تل اقٌصل م
20%

املا تل 
امل دان ة
10%
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الداىييدددة إ  ا دددوارد األارجيددددة الدددن فصددددص ةغدددراو الل ددددوث. واددددمت   هددددذا الصددددد عددددد  
 لتو ي  تيح الصمواب  منهبا:  سلا 

 ن ا ن سا  ال تتمق  تفقااا ا تميقة ابلل وث عي  فدو منفصدت ابسدتادام  ا أ 
ىددُّ  دددد   ا يزاتيددة. فل ددوث السياسددا  مجددا  ن اددري كهددزء مددا مشددروعيبرتم  و ن تادددرج 

  وادت ا دوظف  لذلح. وعي  سدليت ا ةدا ، مجدا إدراج ا ندت  الل ةدً كمنصدر  وفقا    ا يزاتية 
رج حبةً  أ والىارجيا   و  داىييا  ا  يجون إدراجه   ا يزاتية ما   عي  هيلة خما

 ن ا ن سا  اا  اللنية النيمركزية واحلضدور ا يدداين الجلدري تواجده عيد  صدميد  ا أ 
  توليددق  - قيقيددة  و متصددور   -ا قدر مصدداع    مجددع ا ميومددا  اا  الصددية جدراء ممواددا  

  ا  قا  والتلييغالنف
وفيسدددا يتصدددت اب دددوارد األارجيدددة،  ادددري إ  االىتنيفدددا  بددد  القواعدددد ا داريدددة  اجأ 

 مددام  سددا   رايسدديا   ليتميدد  الددداىيً وإجددراءا  تميدد  ا ستشدداريا األددارجي  ابعتلارهددا  دداجزا  
وما اابهأ التجاليق. وتقيند التجاليق حبس  تليمة األدمة اىدما  مشور ، دعم تقين، تقارير 

 يرتت  عييه عدم التوليق السييم ليتجاليق ا اصصة ملاار  ليل وث. وال تقيند كنوات ، مما
بعززني ايعتبزز ر املززاارد ااززت  ثاتحززدا  املبّ نززة  عززالد و خززما  را  واززئن كزز ن املفززتش مقزز -66

حتت جل  ممروف   رصد نفق   اابحال وتاث قل ، يالحظ  نه يف    عدم وجاد مصز  هزمد 
اب ززز ي  يازززان مزززن اامزززعل حتديزززد: ) ( ااا ف زززة اازززت تتاصززز  ةززز  اقدارة ااعل ززز  إىل اختززز ذ ا

صززرارا  مسززتنتة ثألداززة بشززأن  ايزز  حبززال ااس  عزز  ا ) ( ااا ف ززة ااززت يززرا ةزز  علزز  
ملرحلززة ااع ئززد ف مزز  يتعلززق ثاتقززدم ا ززرز وايعززت ع   يف ا -صززع د املنظمززة حتل زز  ااتالفززة 

 املشروع.ام ل اانش ب/ااالحقة يعت
ويميددق عدددم وجددود الليددات  ا اليددة   ا اسسددة فهبددم اال تياجددا  الل ةيددة عيدد  ا سددتوت  -67

التن يسً، ومجمل ابلتايل فمالية جهبود ا اسسة الرامية إ  ت دوير ا هبدارا  والدتمينم التن يسدً. ورمبدا 
إ  ا اداتر  حبدددوث ازدواجيدة   المسددت وزايد  تجداليق الل دوث ا تساليددة الدن اددري   يضدا   دت 

 عي  ت امل ا جات  ا يداتية  و    داىت إدارا  خمتيفة   إتار ا ن سة تفسهبا.
وعنيو  عي  الح، وفيسا يتميق ابأل   الفنية األارجية، يتسدل  غيدا  اةرادام ا مجاليدة  -68

زايد  صموبة اللت   توايت وكيفية اسدتادام األد   الفنيدة األارجيدة مدا  جدت بشةن الل وث   
االسددددتهابة إ  الفهددددوا  الل ةيددددة ولسدددد  المسييددددا  اةساسددددية. وعيدددد  سددددليت ا ةددددا ،  و دددد  

المامدددددة ل مدددددم ا ت دددددد ،  ن  اسدددددتمراو مسدددددتندي ليسنشدددددورا  الرايسدددددية ا نتهدددددة داىدددددت اةماتدددددة
 األدمدددددة. و  احلددددداال  الدددددن لتقددددددمي فرداتيدددددا     اسدددددتادم مقددددداوال  تصدددددق الجيدددددات  ا ددددددامدر  ارابدددددة

فيهبددا وظددااق   ا يزاتيددة الماديددة ل مددم ا ت ددد  ةغددراو إتتدداج هددذ  ا نشددورا ، يجددون  فصددص
ل سدلا  ا ن قيدة وراء ادرار االسدتماتة ابألد    وا د ا   عي  ا دار  المييا  ن تجتس  فهبسا   متميننا  

 الفنية األارجية.
، يددادي عدددم وجددود الليددات  ا اليددة عددا الل ددوث إ  تشددوء خمدداتر تتهبدددد جهبددود و ىددريا   -69

الددتمينم   ا ن سددة. وينلغددً مني  ددة  ن مم ددم ا ن سددا  الددن ىضددمت لنيسددتمراو افتقددر  إ  
 لية داىيية لربُّ اال تياجا  ا تجدرر  لياد   الفنيدة األارجيدة ابلتددري  الني دق ليسدوظف  وي و 

ج ا هبددارا  الددن يرتفددع عييهبددا ال يدد    التوصدديفا  الوظيفيددة   ا سددتقلت. و   ددا  ايددام إدمددا 
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ا ن سة، عي  سليت ا ةا ، ابلتساس األ   الفنية األارجية ااادا واسدتادامهبا بشدجت متجدرر عيد  
مدددت عدددد  سدددنوا ، يجددون مدددا ا فيدددد ممرفدددة كيفيددة تيليدددة هدددذ  اال تياجددا  عدددا تريدددق لسددد  

 ال.  م  وظف  الداىيي ، وما إاا كان الح ممجنا  مهبارا  ا
 وما ا دانت ر  ن يادي تنفيذ التوصية التالية إ  تمزيز الشفافية وا داساَءلة. -70

 2 ااتاص ة
، عنززد إعززداد املتحززدة ينبغززأ  ن يقززام اار عزز   ااتنف ززميان مل عسزز   منظامززة األمززم 

ونُظملم امل ا ة )حس   ااتا ا ف(، إبنش   وع لة معن ة ثقبالغ عن  ااجمير ةم زان   م 
 .2020تا ا ف األنشطة اابحص ة، حبلال هن ية ع م 

عديددد مددا التجدداليق ا لااددر  وغددري   يضددا  و سددلسا ال  ددت إ دددت ا ن سددا ، هنددامل  -71
رسدددم   يضدددا   ن لدددري ا لاادددر يغري النقديدددةيغري ا يسوسدددة الدددن تدددرتلُّ ابةتشددد ة الل ةيدددة. وال بدددد 

 . دود هذ  التجاليق وتمقلهبا والتملري عنهبا تقداي  
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 إنت ج اابحال واعتيدامل  -اثاص    
 اةل   املنت ة البحال - اف 

يدددزداد ا شدددهبد الل ةدددً ا مقردددد الدددذي يصدددور من سدددا  عيددد  درجدددا  ادددديد  التلدددايا    -72
. مي وظددا  فددا  ال تجميةيالتشددغييية الددن فتيددق بدددورها اىتنيادددرااا الداىييددة  دددن  جددرراء ا ت يلددا  

و   عي  الصميد ا فاهيسً تفدرتو بمدض ا ن سدا  بو دوب   دا تقدوم عيد  ا مرفدة وتتهده فدو 
بناء القددرا ، فيسدا ين دو بمدض  ىدر منهبدا إ  وصدق وظاافده ا دا تتسةدت   جوهرهدا   تقددمي 

 ا ساعد .
تميقددددة جبسددددع التقددددديرا  ا مجاليددددة عددددا ا ددددوارد ا اليددددة ا اصصددددة وعيدددد  غددددرار احلالددددة ا  -73

صمواب    تقددمي  رادام عدا  ليل وث، تواجه ا ن سا  ا شرتكة   االستمراو   مجيتهبا تقريلا  
 و مستشدددداريا ا ددددوظف  ا جرسدددد  ةغددددراو الل ددددوث، وبيددددان مددددا إاا كدددداتوا مددددوظف  داىييدددد  

ااع اةمر    ما تقددمي ممددال  تقريليدة لدذلح. ويمدزو مدديرو تتسجا   و  ىارجي ، بت   ا مل
اىتنيت القواعد وا جراءا  ا دارية ا تميقة برتميدز مسدسيا   الل وث هذ  الصمواب  إ : ا أ

عددم مروتدة القواعدد ا اليدة و وجده اجلسدود    سدالي   الوظدااق وا سداوليا  ا سدند  إليهبدا  ا أ
الددن يشددو ا اصددور   إمجاتيددة ا بددني  عددا اةتشدد ة الل ةيددة ت ددد  اةمددم ا التمااددد مددع مددوظفً 

صددموبة التدديقا    الددة بمددض الشددراكا  مددع مماهددديمراكز الل ددث اةكددادمً مددا  أبددذااا  اج
 وجود توات  ميسوسة ليل وث ولديد وات ا وظف  ا نفق عي  ا ستوت ا اسسً.

  الفنيددددة األارجيددددة ا سددددتادمة عيدددد  ت ددددامل إ  إلدددداد من ددددور  فضددددت حلالددددة األدددد   وسددددميا   -74
ومددا ييددمن  ددا مددا ت ددور، اددام فريددق الل ددث بت ييددت بيددات  اةمددم ا ت ددد  ا اسسددا    من ومددة 

تناولدددت الندددوا ً التاليدددة: ا أ عددددد ا نشدددورا  اةساسيةيالرايسدددية ا تصدددية  كيدددات    33مقدمدددة مدددا 
الددددددن اددددددارمل   و ددددددمهبا  -سددددددتليان اهدددددددات التنسيددددددة ا سددددددتدامة،  سددددددلسا  و دددددد ته ردود اال

 كادميونيماسسددددا  حبةيددددة ىددددني  السددددنوا  الددددةنيث السددددابقة  ا أ عدددددد الشددددراكا  ال وييددددة 
اةجدددت مدددع اةكادمي يا اسسدددا  الل ةيدددة  سدددلسا ارهتددده الجيدددات  ا سدددتهيلة اات دددر الشدددجت 

ليغددرو    منياسددا   اةو أ. وةغددراو التقريددر احلددايل، تلنددق فريددق و ددد  التفتدديش ا شددرتكة  سدديواب  
 وفقدا  ا أ و تدويا الليات  وتدرلهبا وعي  وجه األصوق ليسن سا  ا شدسولة ابجملسدوعت  ا أ

 أ.26ليصيغة الن مجانيمت  ا ةغراو هذا التقرير اات ر الفقر  
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  الشجت اةو 
مزززززع  كص فززززة اابحززززال ا  رج زززززة: تعزززز ون املنظمززززز   احلزززز ئزة ااييزززززة حبص ززززة  ع عززززز ة )اافئززززة ) ((

 املراكز/امل عس   األك دمي ة

 
 . الردود عي  استليان و د  التفتيش ا شرتكة :ا صدر
عيد  اةمدم ا ت دد  و سلسا تو   الليات  ا وجز   عني ، تسدتفيد ماسسدا  من ومدة  -75

وجه المسوم ما األ   الفنية األارجية بشجت كلري، مبدا   الدح ا تةتيدة مدا الجيدات  اةكادميدة. 
أ مددع 344وعيدد  سددليت ا ةددا ،  ققددت من سددة الصدد ة الما يددة  عيدد  راددم ليشددراكا  األارجيددة ا

مددددددا دورهددددددا القيددددددادي   إصدددددددار ا لدددددداد  التوجيهبيددددددة اددددددا  ا اسسددددددا  اةكادميةيالل ةيددددددة، ات ني
 والتوصيا    جما  ا سارسا  السريرية  و سياسا  الص ة المامة.

وكاال  ا مروفة بلصسااا التشغييية الضداسة كسن سدة الح، ابلرغم ما  ن الوعي  فو  -76
ل غذيدة والزراعدة االفداوأ تندت  كسيدة اةمدم ا ت دد  أ ومن سدة يوتيسديقلي فولدة االاةمم ا ت دد  

إ  االعتسداد الجةيددق عيد  الشدركاء األدارجي . وتمجددجمل   يضدا  ، تتهده داىييددا   غزيدر  مدا الل دوث
إدار  الشدددددددداون االاتصددددددددادية واالجتساعيددددددددة واليهنددددددددة االاتصددددددددادية ةورواب واليهنددددددددة االاتصددددددددادية 

 ما االىتنيفا  الجلري  القااسة ب  ا تغنرييا. واالجتساعية رسيا واحمليُّ اهلاد  بمضا  
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اليهددان ا اييسيددة الددن تندداة  ددا واليددة  ساسددية فيسددا بدد    يضددا  ولددو   وجددود اىتنيفددا   -77
مددددا  ن هياكدددددت اليهددددان ا اييسيدددددة متمدددددد  التاصصدددددا  ادددددا  ليمسددددت ا ميددددداري والل ةددددً. وات ني

ب ليمتهبددا، تَددونر مم ددم هددذ  اليهددان ادددرا  حبةيددة داىييددة كييددة وا اعيددة ممددزز  بقدددرا  لييييددة 
دديا. ومجدا  ن يسداعد الدح اليهدان والجا  واسمة الن امل ليا اء و صد ا  ا صدي ة ا تمد

عي  إبراز األصوصيا  واةولواي  ا اييسية. ويرت ا فتش  ن مثة  اجة  واصية اسدتمراو هدذ  
إ  ا ددوارد والنفقددا ، ولديددد اجملدداال  الددن مجددا إدىددا  لسددينا  فيهبددا، عددا  االىتنيفددا  رجو 

تاديه اليهان ا اييسية كسراكدز ليفجدر ، ىاصة    وء الدور الذي وبيان ما إاا كان الح ممجنا  
ار  أل ددددة التنسيددددة ا سددددتدامة وجهبدددا  مددددوفر  ليدددددعم الفجدددري   جمددددا  ا شددددور  السياسدددداتية ا سددد

 .2030 لمام
 وما ا دانت ر  ن يسفر تنفيذ التوصية التالية عا زايد  الجفاء  والتماون. -78

 3 ااتاص ة 
ينبغزززأ  ن يطلزززل االزززص ايصتمززز دا وايجتمززز عأ إجزززرا  اعزززتعراس  ززز م   طزززة  

اقصل م زززة ف مززز  يتمززز  ايوااا ززز  اابحص زززة، لززز  يشزززم  إص مزززة ااشزززراك    اليهددداناابحزززال يف 
امليممزة، انطالصز   مزن دورهز  كمراكزز الفازر يف عز    خطزة ااتنم زة املسزتدامة اعز م واملاارد 
2030.  

  اة د عشر ا ندرجة   الفلة ا أ، مل يقق ا فدتش عيد   سدلا  وخبصوق الجيات -79
مقنمة  و بيات  كافية تستدعً إجراء مقارت  والتوصت إ  استنتاجا  مو د   و  استادام 

لياد   الفنيدة األارجيدة. وت هبدر الليدات  اجملسمدة  ن ا اسسدا  اةمدم ا ت دد  ماسسا  من ومة 
   الفنيددددة األارجيددددة. وعيدددد  الددددرغم مددددا الددددح، وبسددددل  غيددددا  تسددددتفيد عيدددد  فددددو كلددددري مددددا األدددد

ا ميومدددا  ا اليدددة الدايقدددة واةرادددام ا تميقدددة اب دددوارد اللشدددرية االداىييدددة مقابدددت األارجيدددة، وا يزاتيدددة 
المادية مقابت ا وارد األارجة عدا ا يزاتيدةأ الدن فصدص ليل دوث، تسدتسر الصدور  الفمييدة  نتهدً 

 الةاينأ. واستيما ا عصيرة عي  التقييم اات ر الشجتالل وث، و  يتهبا 
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  الشجت الةاين
املندرجززة يف اافئززة ) ( )ااب زز ي  ُمعزز ي رة  عززدد ااشززرك   ا زز رج ني الا زز ي  األحززد عشززر

 ألغراس ااق  س(

 
مةددت عددد الشدركاء األددارجي   5-1الدردود عيد  اسدتليان و ددد  التفتديش ا شدرتكة. واددد تالدق مقيداس مبمدد   ا صدر:

اةمدددم ا ت دددد  ومدددا إ  الدددح. ومل تتدددوافر بيدددات  خبصدددوق صدددندومل  50إ   25ومدددا  25مدددا صدددفر إ  
 . ليسجان

  جمدددددا  وابلنسددددلة ليسن سدددددا  ا ندرجدددددة   الفلدددددة اجأ الدددددن تنددددداة بواليدددددة متاصصدددددة  -80
لل دددوث التنسيدددة االجتساعيدددةأ َتةدددت اةمدددم ا ت دددد  وممهبدددد اةمدددم ا ت دددد  الل دددوث امةدددت جاممدددة 

الشددراكا  مددع ا راكددز اةكادميددة والل ةيددة تريقددة التشددغيت ا تنلمددة مددا  جددت زايد  القدددر  الل ةيددة 
برمدت جاممدة لصنع القرار. وعي  سليت ا ةدا ،   وإتتاج حبوث منهبهية   جما  السياسا  دعسا  

 ممهبددا   13مندذ ايامهبدا ادراكا  مدع ماسسدا   كادميدة تشدست   الوادت الدراها اةمم ا ت دد  
مدا إبدرام ادراكا  توييدة اةجدت   يضدا  اةمدم ا ت دد  . و فاد  جاممدة بيدا   12   وتدريليا   حبةيا  

التنسيدددددة لل دددددوث اةمدددددم ا ت دددددد  جاممةيماسسدددددة  كادميدددددة. ومةدددددت ممهبدددددد  70مدددددع  كةدددددر مدددددا 
ليل ددوث التماوتيددة يشددست اددراكا  مددع عديددد مددا اجلاممددا  تتددي  ليسمهبددد  االجتساعيددة اواجددا  

 ادددر  إدار  احلددوار   اةوسدداة اةكادميددة و  المسددت السياسددا ، و  الواددت تفسدده تددوفر لدده  يددزا  
 عية. جراء حبوث ليسياسا    جما  التنسية االجتسااةمم ا ت د  داىت من ومة  مستقني  

وابلنسددلة ليفلددة اجأ عيدد  وجدده األصددوق، يشددري ا فددتش إ  اعتددزام اةمدد  المددام ل مددم  -81
تقيددديم بددرام  عسدددت خمتيددق مماهدددد الل ددث والتددددري  التابمددة ل مدددم ا ت ددد  وتتااههبدددا ”ا ت ددد  

 . أ13ا“ليواوت عي    يتهبا وهلريها

__________ 

 . مرجع سابق.A/72/124–E/2018/3ات ر:  أ13ا
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الوكالة الدولية لي ااة الذرية

من سة ال ريان ا دين الدويل

  هيلة اةمم ا ت د  ليسساوا  ب  اجلنس
وَتج  ا ر  

برتم  اةمم ا ت د  ا اااً

برتم  اةمم ا ت د  ليليلة

النيجل ا فو ية السامية ل مم ا ت د  لشاونصندومل اةمم ا ت د  ليسجان

اةوتروا

من سة السيا ة الما ية

برتم  اةغذية الما ً

ا ن سة الما ية ليسيجية الفجرية
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ة يدددة التجددداليق را  سدددة، وت دددوبصدددرت الن دددر عدددا القيدددود احملددددد  الدددن تواجهبهبدددا كدددت من  -82
ا رتل دة اب سدا ا  األارجيدة   الل دوث، يمتقدد ا فدتش بضدرور  إجدراء تقييسدا  دوريدة   مجيدع 
ا ن سددا  ا نوتدددة بوظدددااق حبةيدددة، تتنددداو  تليمددة الل دددوث ا  يوبدددة واأليدددارا  ا تا دددة ليسنتهددد  

ةوسددداة اةكادميدددة، ىددد اء احملتسيددد  هلدددذ  الل دددوث اموظفدددو حبدددوث داىييدددون، ادددراكا  مدددع ا
استشاريونأ والتجاليق ا مزور  إ  الح. وأسنا هذا الت ييدت بنداء اددرا  الل دوث الداىييدة   
اةجت ال ويدت ويقيدت اسدتادام األد اء االستشداري  ويتدي  إمجاتيدة رسدم ىري دة  فضدت ليل دوث 

 الن تنتههبا اةوساة اةكادمية وتةسينهبا.
 ن يسددددفر تنفيددددذ التوصددددية التاليددددة عددددا تمزيددددز فماليددددة تددددوات  حبددددوث السياسددددا  ومددددا ا دددددانت ر  -83

 .وكفاءاا داىت ا اسسا 
 4 ااتاص ة 

تق  مززز   األمزززم املتحزززدة ينبغزززأ  ن ُيزززرا اار عززز   ااتنف زززميان مل عسززز   منظامزززة  
اابحص زززة ا ززددة واملززاردين ا تملزززني المنت زز   اابحص ززة وااتاززز ا ف  االحت  جزز  دوريززة 

املرتبطززة بزززماك، بغ زززة حتق زززق اهلزززدف ااطايزز  األجززز  اتعزيزززز ااقزززدرا  ااداخل زززة يف رززز ل 
حسززززل مقتضزززز  احلزززز ل، وكف اززززة ايعززززتيدام املنل ززززأ البحززززال ااززززت تنت لزززز  اابحززززال، 

 األوع ب األك دمي ة.

 تنفيذ التوصية التالية عا مراالة ا داَساَءلة وااللتزام. وما ا دانت ر  ن يسفر -84
 5 ااتاص ة 

األمني ااع م األمم املتحدة نط   ااتزامه بتق  م عم  مع هد اابحث  ياّععينبغأ  ن  
يززدرج ااعمزز  اابحصززأ ااززما تريززه م عسزز    خززر  األمززم املتحززدة، يف  و نوااتززدريل، 

 املنظامة اات يقدمل  ااتقرير احل يل.  ا  اانت ئج وااتاص    ااش ملة انط  

 فئ   املنت    اابحص ة -ث  
ليسنشددددورا  الددددذي  عدتدددده اةماتددددة المامددددة ل مددددم اةمددددم ا ت ددددد  يمددددرنت دليددددت سياسددددة  -85

ا دددا  ي مددداد   دددرر  موجهبدددة جلسهبدددور ىدددارجً  ددددد “ اةمدددم ا ت دددد منشدددورا  ” أ14اا ت دددد 
وتصددر  .أ15ا جيهبدا، بتصدري  مدا جميدجمل ا نشدورا    تيويدورمل و مدا اةمدم ا ت دد  تصدر عدا 

ا نشورا  استهابة لوالاي  تشريمية  و تيلا  ما هيلا   جومية دوليدة  و هيلدا  لياد اء  و 
عندما تمت ها ا دار  ا دامدن  هلا اكإدار  الشاون االاتصادية واالجتساعية ومجت  تنسيق الشداون 

ا مددددين اةمددددم ا ت ددددد  ليتهددددار  والتنسيددددة ااةوتجتددددادأ ومجتدددد  ت ددددد  اةمددددم ا ا تسدددداتية ومدددداَتر 
 اب ادرا  واجلرمةأ  رورية ليوفاء ابلوالية احملدد  لمست مجاتلهبا.

ا مسدددو  بددده   اةمدددم ا ت دددد  ومينددز دليدددت سياسدددة ا نشدددورا  ودليدددت لريددر النصدددوق    -86
 ةيددة: الدراسددا  والتقددارير الرايسددية اا نشدددورا  اةماتددة المامددة بدد  اةتددواع التاليددة ليسنتهدددا  الل

__________ 

 اغري مرموز وغري مار أ.“ ليسنشورا اةمم ا ت د  دليت ” أ14ا
 .ST/SGB/2012/2وفقا  ليوالية ا نوتة ابجمليجمل احملدد    تشر  اةم  المام  أ15ا
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الرايسدديةأ، والتقددارير الفنيددة، والتهسيمددا  ا  صددااية، واواعددد الليددات  ا  صددااية، وا نشددورا  
والجتيلدددا ، وا لددداد  التوجيهبيدددة،  ،اةمدددم ا ت دددد القاتوتيدددة وا دددواد ا مياريدددة، وجمسوعدددة مماهددددا  

واد التمييسيددددة، واألددددرااُّ واةتددددالجمل، وا ددددداوال ، واجمليدددددا  واةدلددددة، وجمسوعددددا  اةدوا ، وا دددد
ا نق دددة، والورادددا  الميسيدددة، وسنيسدددت ا نشدددورا  اكاحلوليدددا  والتقدددارير السدددنوية والصدددادر  كدددت 

 سنت أ، والدوراي  امبا فيهبا اليوميا  واالستمرا ا  والنشرا  واجملني أ، ووراا  المست.
اةمدددددم مية والتشدددددغييية والق اعيددددة  اسسدددددا  من ومددددة وبسددددل  تنددددوع الدددددوالاي  ا وا ددددي -87

، تتمدددددد اةاددددجا  الددددن تصدددددر فيهبددددا تتدددداا  الل ددددوث. واددددد  و  االسددددتمراو االهتسددددام ا ت ددددد 
تدده مجيددع ا ن سددا  ا شدداريكة، الواجدد  جلسيددع  اددجا  ا نتهددا  الل ةيددة عيدد  الن ددو الددذي عدد

    ا: ا نشورا  الرايسية ووراا  المست. ته سيقتصر عي  إبداء تمييقاته عي  فلت  النت إال

 املنشارا  اارئ س ة ) ( 
عي  تقارير  الرايسية سدميا  اةمم ا ت د  يضع كةري ما من سا   -88 إ  تمسديم  كةدر  َىاََته ا

ا ميومدددا    يدددة عدددا عسيددده، ورؤيتددده ليقضدددااي الما يدددة الداىيدددة   واليتددده عيددد  عسدددوم اجلسهبدددور. 
. وَتةديني   ا ن سا ، تشدجت ا نشدورا  الرايسدية  كةدر ا نتهدا  الل ةيدة مشدوال  وابلنسلة لمديد ما 

وهددددذ  النوعيددددة مددددا ا نشددددورا  هددددً الو اددددق ا فاهيسيددددة الرايسددددية ا وصنددددية ليتفجددددري االسددددرتاتيهً 
والت يييددً ا تمسددق. وتانددت  ا نشددورا  الرايسددية عيدد   سدداس سددنوي عدداد  وتلينددغ عددا ا  صدداءا  

ددً والت يدديني  ال . كسددا تاسددتادم كةفضددت مصدددر ًر ددرت  و ددوع ممدد ن ما يددة  و ا اييسيددة الددن اا
مولدددومل بددده ليليدددات  وا ميومدددا . ويتضدددسا اجلددددو  الدددوارد  دت  ادددااج خمتدددار   نشدددورا  رايسدددية 

 سنوية تستو  هذ  ا مايري.
  1 اجلدو 

 املنشارا  اارئ س ة ااسناية
 صدر ا ن سة ا د المنوان

 برتم  اةمم ا ت د  ا اااً تقرير التنسية اللشرية  
 أيوتيسيقمن سة اةمم ا ت د  لي فولة اال  الة  تفا  المامل
 صندومل اةمم ا ت د  ليسجان  الة سجان المامل

من سدددددددة اةمدددددددم ا ت دددددددد  ليرتبيدددددددة والميدددددددم والةقافدددددددة  تقرير الميم
 االيوتسجوأ

 اةمم ا ت د  ليتهار  والتنسية ااةوتجتادأماَتر  تقرير االستةسار الما ً
 إدار  الشاون االاتصادية واالجتساعية تقرير عا احلالة االجتساعية   المامل

 من سة المست الدولية تقرير المسالة الدولية وارفامل االجتساعية
 ا ن سة الدولية ليهبهر  تقرير اهلهر    المامل

الما يددددددددة   اجملددددددددا  تقريددددددددر الليددددددددات  واالااهددددددددا  
 ا تساين

 مجت  تنسيق الشاون ا تساتية
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 صدر ا ن سة ا د المنوان
إدار  الشاون االاتصادية واالجتساعية، ماَتر اةمدم  احلالة والتواما  االاتصادية   المامل

ا ت ددددددد  ليتهددددددار  والتنسيددددددة ااةوتجتددددددادأ، اليهنددددددة 
االاتصددددادية ةفريقيددددا، اليهنددددة االاتصددددادية ةورواب، 

االجتساعيددددددة رسدددددديا واحملدددددديُّ اليهنددددددة االاتصددددددادية و 
اهلددددداد ، اليهندددددة االاتصدددددادية واالجتساعيدددددة لغدددددر  
 سددددددديا اا سدددددددجواأ، اليهندددددددة االاتصدددددددادية ةمريجدددددددا 

 النيتينية ومن قة الل ر الجارييب
 من سة اةمم ا ت د  ل غذية والزراعة االفاوأ  الة اةغذية والزراعة

 ا ت د  ا مين اب ادرا  واجلرمةمجت  اةمم  التقرير الما ً عا ا ادرا 
 االلاد الدويل لنيتصاال  اااها  ا صنيب   جما  االتصاال  

 جمسوعة اللنح الدويل تقرير التنسية   المامل
 صندومل النقد الدويل  فامل االاتصاد الما ً

 من سة الص ة الما ية ا  صاءا  الص ية الما ية
برتم  اةمم ا ت د  ا شدرتمل ا مدين بفدريوس تقدص  ا يدزا ستهدا  الما ية بشةن 

 ا ناعة اللشريةيا يدز
  لية اةمم ا ت د  ليسيا  تقرير تنسية ا يا    المامل 

 من سة اةمم ا ت د  ليتنسية الصناعية االيوتيدوأ  ا أاحلولية الدولية لإل صاءا  الصناعية
الصدددددددغري  من دددددددور القددددددددر  التنافسدددددددية ليساسسدددددددا  

 وا توس ة احلهم
 مركز التهار  الدولية

 املة ا  صاءا    اةمم ا ت د   كتين  ا  صاءا  الما ية
 .تقرير التنسية الصناعية كت سنت    يضا  ينشر اليوتيدو  ا أ

منشدددور ”وال ددد  ا فدددتش  ن عدددد   مدددا ا ن سدددا  الدددن مشيهبدددا ا سددد  تمدددرنت مصددد ي   -89
إاا بتجراريدة  ادت  وتادرج  سا هذ  الفلة تقارير عديد  ال تصدر سنواي   فضفا ا  فا  تمري“ رايسً

ا مددين ابلتنسدديق إ  اتلدداع  دد   كةددر اةمددم ا ت ددد   و  امددا . وميددت جميددجمل الرؤسدداء التنفيددذي    
اةمدددم إ  منشدددورا  خمتيفدددة تصددددرها ماسسدددا  من ومدددة “ رايسدددً”اتتقاايدددة عندددد تسدددلة تمريدددق 

  .أ16اا ت د 

 ورص   ااعم  ( ) 
وراددا  المسددت هددً منشددورا  لنتدداا   وليددة ياقصددد  ددا  فددز ا نااشددة فيسددا بدد  اجلسهبددور  -90

ا ستهبدت و ةنه عي  تقدمي تمييقا  تقدية عي  النتاا  ا لدايدة ليل دث. ومبوجد  دليدت سياسدة 
 تهبدت  ددودا  ا نشورا ، ينلغً   احلالة الن لتاج إ  تشر ا ضسون ويجون فيهبا اجلسهبور ا س

 ن  ،ليغاية مبا ال يسون  تجاليق إصدار منشور متجامت، وي و ال يجدون التسويدت ا  يدو  متا دا  
لري إصدار هذا ا ضسون   اجت وراة عست. وال تجون ا ن ورا  وارراء الن تشسيهبا وراا  

__________ 

ا مدددين اةمدددم ا ت ددد  مجددا االتددنيع عيددد  اااسددة ا نشدددورا  الرايسددية الدددن مجنمهبددا جميددجمل الرؤسددداء التنفيددذي     أ16ا
 . www.unsceb.org/flagship-publicationsابلتنسيق عي  ا واع ا لجرتوين التايل: 

http://www.unsceb.org/flagship-publications
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وتقدم التمقيلا  عييهبدا و رااهبا،   مم ا ت د المست مم ن  ابلضرور  عا من ورا  اةماتة المامة ل
ما تتاب ورادا   إ  مامدني وراة المست ملاار   لت وير الوراة الل ةية ا رتقلة وا فا ة فيهبا. وغاللا  

 .أ17االمست   صور  راسية فقُّ ابليغة اةصيية، ولسنت عي  ا واع ا لجرتوين لإلدار  ا مدن  هلا
ليدة وإدار  الشداون االاتصدادية واالجتساعيدة وتستم  بمض ا ن سا  امركز التهار  الدو  -91

ليتنسيدة الصدناعية اةمدم ا ت دد  ليسساوا  ب  اجلنسد  وَتجد  ا در   ومن سدة اةمم ا ت د  وهيلة 
االيوتيددوأ واليهدان ا اييسيدةأ بوراددا  المسدت اةساسدية كةسداس  نشددورا  رايسدية. وعنددما تمددد 

الدوليددة، لددري فصدديص واددت ا ددوظف  وتشددهيع ممدددنيهبا   مركددز التهددار   داىييددا  وراددا  المسددت 
عيددد  تقددددمي وراددداام  صددددارها كسنشدددورا   كادميدددة وتدددروي  اسدددتادامهبا كسددددىني    و ادددق 

 السياسا  ةترات  لةة.
و ظهبددددر االسددددتمراو ا سددددتندي الددددذي  جرتدددده و ددددد  التفتدددديش ا شددددرتكة أل ددددُّ المسددددت  -92

من سدة مدا إمجدايل ا ن سدا  ا شدسولة اب سد  وعدددها لدنيث السنتاتيةيالسنوية اللنت  وعشدريا 
  ا اادةأ ادجت ورادا  عسدت  55إ   38ولنيلون،  ن ا نتها  الل ةية افذ  إ   دد كلدري ا

  هدددذا  ودراسدددا  وورادددا  منااشدددة وورادددا  موا ددديمية. ومثدددة تق تدددان جددددير ن ابلدددذكر لديددددا  
عسيية  دسان اجلدود  ا متداد ، ة دا تيادص وتاسدتمرو  اجملا . اةو ،  ن وراا  المست ال اتاز

دددملةيا دار  ويقتصدددر تشدددرها عددداد   عيددد  صدددور  ا نتهدددا  الراسيدددة  داىييدددا   فقدددُّ عيددد  مسدددتوت الشا
وتستتلع إجراءا   دود  ليستابمة خبصوق اةلدر واالسدتيما . وابلتلميدة، خيتيدق إتدار ا دداَساَءلة 
ما مانت  رىر. واد  فاد  عد  من سا  ابحلاجة إ  لقيق تقدم   جما   دسان جدود  عددد 

، وعيد  الدرغم عدا إىضداعهبا لنيسدتمراو. و تيدا   الدن ادد ياغفدت   يدات  “ الةاتويدة”ورا  ما ا نش
يغدذي ا نشدورا  الرايسدية، يجدون مدا المسدري    ما  ن وراا  المست ياقصد  ا  ن تجون رافددا  

 غيدد  اة يددان لديددد الصددية بينهبددا وبدد  هددذ  ا نشددورا ، ةن الرتكيددز ا وا دديمً لوراددا  المسددت 
مدع ا نتهدا  ا سهبدور . ولديجمل مثدة تجدافا بد  الوادت الدذي ياجدرس  تتداج هدذ   تساا  دااسا  ي ال

 ا نتها  الل ةية واةولوية الن ل    ا عي  صميد ا ن سة.

 مالحظ   خت م ة بشأن املنت    اابحص ة (ج) 
شدرتكة بشدةن تشري الردود الن ادمتهبا ا ن سا  ا شاركة عي  استليان و دد  التفتديش ا  -93

ا نتهددا  الل ةيدددة الرايسددية إ  لدددنيث اضدددااي  ساسددية. اةو ، تتميدددق بقيندددة الو ددوب الدددذي ييدددق 
فيسدا بد  مدوظفً  بمض ا نتهدا  الل ةيدة، ابلدرغم مدا وجدود التصدنيفا ، واىدتنيت ارراء غاللدا  

دليدت ينددرج لدت فلدة حبدوث السياسدا . وعيد  مدا يلددو، ال أ د   ا ن سة تفسهبا خبصدوق مدا
 ليسنشورا  ابلذيوع كسصدر مرجمً، رغم استادام تصنيفاته.اةمم ا ت د  

و عربددت من سددا  عديددد    سدديامل ا قددابني  عددا الصددمواب  الددن تواجهبهبددا   لديددد  -94
عيدد   ادواي   ، تتهدده ا ن سدا  الدن تدويل تركيدزا  ماهيدة ا نتهدا  الرايسدية لل دوث السياسدا . فسدةني  

صااية إ  وصق السنيست ا  صااية السنوية كل وث ليسياسا ، ابعتلار مجع ا ميوما  ا  
 ن السنيست توفر لي جوما  مميوما  اااسة عي  اةدلدة لدزايد  لسد  صدنع اراراادا. و داج  
بمددددض ا سدددددتهيل  ان حبدددددوث السياسدددددا  ينلغددددً، ك دددددد  دىن،  ن تتضدددددسا بمدددددض التوصددددديا  

__________ 

لإلاددار   يضددا  إ  منشددورا  متاصصددة  ا ت ددد     دليددت منشددورا  اةمددم“ وراددا  المسددت”ياسددتادم مصدد ي   أ17ا
 كامية المناصر موجهبة إ  مجهبور  ليت المدد.
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ملاار  ما ايَلت اجلسهبور ا ستهبدت “ اللتقاتهبا”ذ واجلاهز  السياساتية االستشرافية القابية ليتنفي
 اي الصية.

ومددددددع إاددددددرار ا فددددددتش ان اىددددددتنيت ارراء يتندددددداظر مددددددع اال تياجددددددا  الل ةيددددددة احملدددددددد   -95
ليسن سدددا  بدددت ورمبدددا ي هدددا   بمدددض احلددداال ، يدددرت  ن االفتقدددار إ  الو دددوب اةفقدددً فيسدددا بددد  

لمدددم وجددود توجيهبددا   و و ددع ى ددة لل ددوث السياسددا     سددا   يضددا  ا ددوظف  رمبددا كددان اتمجا
 ا اسسة.

، يددددادي ا شددددهبد ا اددددتيُّ ليتصددددنيفا  إ  ا سدددداس بفددددرق اسددددتيما  الل ددددوث. و تيددددا   -96
خمتيفددة   ترميددز ا ددوارد اددا  فييسددت لدددت ا ن سددا  تمدداريق ليتصددنيق الل ةددً، كسددا   ددا تتلددع تر 

تسددل  الددح بدددور    صددموبة إجددراء ا قددارت  اةفقيددة. واةلقددا  الوظيفيددة ليوظددااق الل ةيددة، وي
 2وادددد ال  دددت إ ددددت ا ن سدددا   ن وجدددود تصدددنيق مشدددرتمل مجدددا  ن ييسدددر تنفيدددذ التوصدددية 

 اسيو  متناسق عي  الصميد الشامت ليسن ومة.
وما ت ية  ىدرت، َتةندت   دت الشدواغت ا شدرتكة الدن  عدر  عنهبدا ا وظفدون ا سدتهيلون  -97

ق ا نتها  الل ةية ا تلع   من ساام يتسم     يان كةري  ابجلسود الشديد. ورغدم    ن تصني
 ن التصددنيق اددد يتددي  بمددض التلصنددر بشددةن  ي ا نتهددا  الددن ينلغددً  ن تانددت  السددتيفاء الغددرو 

، ال يصدننق ا مد ، تدادي احلقدااق المسييدة عيد  ت دامل ا ن سدا  إ  تسدجمل هدذ  الفدرومل. فسدةني  
لي فولدة اةمدم ا ت دد  . واد ال  ت من سدة بوصفه حبةا   لةق عا وراا  المست دااسا  الل ث ا ن

وبدد  “ الدراسددا ”بد   أ   هددذا الصددد  ن التصددنيق ا تلددع   ا ن سدة يرسددم ى ددا  يوتيسديقاال
  .أ18اةتش ة اااسة   مم م و دا  اةعسا سا  حبوث ال تجون اتمجا

ا هبيسنددددة   لديددددد اة يددددة ا لااددددر  ليل ددددوث وو ددددع ، تتهسددددد إ دددددت القضددددااي و لةددددا   -98
بدد  ن   ولواياا. وليست مجيع الل وث متصية ابلسياسا ، وال ينلغً هلدا  ن تجدون كدذلح. وال

ا ي “ اليصددديق ابلسياسدددا ”تدددزوند ا ن سدددا  ا دددوظف  بتوجيهبدددا  وا ددد ة ليتسييدددز بددد  المسدددت 
 ي الددذي يادداَدت بغددرو متواددع هددو تنددوير “ را تصددت ابلقددرا”ا نَهددز بشددةن السياسددا أ، والمسددت 

ليتنفيذ. ومةت  القرار بشةن السياسة  و ا سارسة ويت دد اصد  الوا   ما      ن يجون اابني  
 .أ19اكمسدت متصدت ابلسياسدا فا     تقدير مدا إاا كدان المسدت الل ةدً مصدنن  رايسيا  را  القصد مميا

ساَءلة ا تميقددة ابلسياسددا . وينلغددً لديددد جمسوعددة ومددع وجددود القصددد، أي  الددوعً ابلمسييددة وا دددا 
  مستهبدفة وا  ة وميسوسة يامتزم  ن تجون ا ستفيد  ما اةدلة ا ولند    جما  السياسا .

ليت دددور و   وادددا  ما  ولدددلا كدددان الو دددوب ا اسسدددً ةغدددراو حبدددوث السياسدددا  ىا ددد -99
مدددا  جدددت االسدددتيما ، ينلغدددً  دددديري ال قدددة جملسوعدددا  اةدوا  ا نهبهيدددة والقددددرا  الداىييدددة 

الل ددوث  ن يجفيددوا وجددود    عسييددة التا دديُّ ا لددداً. وعيدد  سددليت ا ةددا ، َتينددز من سددة المسددت 
الدوليددة بدد  الل ددوث الشددار ة والل ددوث الوصددفية، وهددو َتييددز مجددا االسددتنار  بدده   و ددع ى ددة 

 يوتيسديقنن ل حبداث التدابع ليدور  السياسا ، مبا يشست  غراو التدري . وينااش مركز إينواي
 يتنداو هدت ”  دور  دراسية بشةن استيما  الل وث  سلية  ساسية مع موظفً الل دوث، منهبدا 

__________ 

 Strategic Review of Research Architecture: Supporting the Generation and Use ofاليوتيسديق،  أ18ا

Knowledge .امرتق أ 
 .Stoker and Evans, Evidence-Based Policy Making in the Social Sciencesات ر،  أ19ا
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هدت اسدت كلا دث بتندوير تفسدح ”، و“حبةح حلاجة   جما  السياسدا   وكيدق يجدون الدح 
  الددن مددا هددً ا ميومددا  اجلديددد”، و“هددت حبةددح ييدديب احلاجددة”، و“بشددةن السياسددا  القااسددة 

 “.يوفرها حبةح 
ووااع اةمر  ن حبوث السياسا  ال بد  ن تاستادم   إعنيم مداوال  السياسدا  إمدا  -100

بت س  فهبم اضااي  دد  واسرتعاء  ت ار مقرري السياسا  إ  لداي  تالة وما ه  به مدا 
ة. وينلغدً  ن تجدون تلما ،  و ابلتةلري عي  التفجري االسدرتاتيهً وتوجيهبده صدو  احليدو  ا سجند

القددرارا  ا تميقددة بل ددوث السياسددا  اا  مرتجددزا  ماسسددية وال تجددون متددةلر  ا جددام اتتهبازيددة 
 ف س . تصدر لت  غوة تقدمي التقارير ودورا  ا يزاتية

مزززن  ن األمزززم املتحزززدة وينبغزززأ  ن يتأكزززد اار عززز   ااتنف زززميان مل عسززز   منظامزززة  -101
تقزززدمل  حبزززال ااس  عززز   إىل صزززنع ااقزززرار، ُمعلن زززة با زززا  علززز  املسززز مه   ا زززددة اازززت 

اامع د ااتنظ مأ، ل  يف ذاك ف م  يتعلق بدور ك  فئة حمددة مزن املنت ز   اابحص زة و وجزه 
 اعتعم هل .

 املستعملان اانل ئ ان البحال -ج م 
لدت ، مااةمدم ا ت دد رغم تنوع مشدهبد حبدوث السياسدا  فيسدا بد  ماسسدا  من ومدة  -102

ا جااب  عي   سلية و د  التفتيش ا شدرتكة خبصدوق اجلسهبدور الرايسدً ا سدتهبدت إ  تسدسية 
تيدددددق ابلدددددغ االتسددددداع ليسسدددددتمسي  النهبدددددااي . و درجدددددت الدددددردود الددددددو  اةعضددددداء امبدددددا يشدددددست 
احلجومدا  الوتنيدة ومقدررو السياسدا  عيد  الصدمد ا اييسدً والدوتين ودون الدوتينأ والسدي ا  

وتنيدة وا دافون واللدا ةون اةكدادميون ومراكدز الفجدر وا سارسدون وا ن سدا  الدوليدة والراب ا  ال
“ مسددددتهبيجون”مددددا  اةىددددرت واجملتسددددع ا دددددين ووسددددااُّ ا عددددنيم والق دددداع األدددداق ابعتلددددارهم مجي

 .اةمم ا ت د ليل وث الن تنتههبا من ومة 
الدرد عيد  السداا  الدذي  و     وجود الح، ظت مم م ا ن سا  يواجه صدمواب    -103

وجهبته إليهبا و د  التفتيش ا شرتكة خبصوق مواءمة مذكرا  ا فداهيمياأل ُّ الل ةيدة ليهسهبدور 
بضرور  ت ليق ممارسا  منهبهيدة وتمسيسيدة  ا ستهبدت. واد  ار  ا ن سا  بصور  مجاعية تقريلا  

لجنهبدا واجهبدت صدموبة   خمتيفة فيسا يتميق ابلفلا  ا اتيفة ليسسدتمسي  ومقدرري السياسدا ، 
ارب السليت الذي تنتهبهه لو ع هذ  التغيريا  مو ع التنفيذ. ويشتد هذا االىدتنيت   ارراء 

يشجت منتها  رايسية ليسياسا    ا ن سدة.  جراء اتمدام الو وب اةفقً  و  ما  يضا   در  
را  الرايسددددية   جمددددا  وعيددد  سددددليت ا ةددددا ،  ورد  مم ددددم ا ددددذكرا  ا فاهيسيدددة ا تميقددددة اب نشددددو 

مجدا إتجدار  ن ا نتهدا   السياسا  ارابة  ربع إ  ست فلا  خمتيفة ليهسهبور ا سدتهبدت. وال
الهتسام فلا  عديد . لجا الرتكيز عي  الفرومل واألصااص الن يتسم  ا   الل ةية اد تجون  ني  

واسدددتدعاء  ههبدددا  كدددت ا ددداع مجدددا  ن يسددداعد ا ن سدددة   و دددع  ولدددواي  ليسوا ددديع، ولسددد   
 األصااص الن تفً عي   فضت وجه بتواما  مجاهريها.

واد واق ا فتش عي  هذ  ا شاكت   مر ية التصسيم اةويل لدور  حبدوث السياسدا   -104
، اعتد  و   اية الدور  فيسا يتميق ابلتلييغ ابلنتاا ، وهو ما مجا  ن يدالر   االسدتيما . فسدةني  

 ن وجددود توصدديا  سياسدداتية يجفددً اةمددم ا ت ددد  عديددد مددا ا سددتهيل    ماسسددا  من ومددة 
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ةغددددراو الل ددددوث ا تصددددية ابلسياسددددا   بينسددددا ر ت  ىددددرون  ن االهتسددددام الددددذي يلديدددده مقددددررو 
 السياسة يتواق إ   د كلري عي  جود  ا دانت  الل ةً.

مددع اسددتةناءا   -م، فقددد عهددز فريددق الل ددث وين لددق الشددًء تفسدده عيدد  مر يددة التمسددي -105
ا اددااً واليهنددة االاتصددادية ةفريقيددا واليهنددة اةمددم ا ت ددد  تتميددق خبسددجمل كيددات  هددً ابددرتم  

االاتصددادية واالجتساعيددة رسدديا واحملدديُّ اهلدداد  وإدار  الشدداون االاتصددادية واالجتساعيددة وجاممددة 
ي اجت لقنا  ليتمقيلا   و متابمة مو وعية عا الواوت عي   ي مسوب  و   -أ اةمم ا ت د 

 .أ20اليسنشورا  غايتهبا اياس سياسا  االستيما  لددت مجهبورهدا ا سدتهبدت   اةجدت ال ويدت
وال يتيسدددر ليسسدددوب الدددن اريهبدددا مم دددم ا ن سدددا     عقدددا  اتمقددداد مناسدددلة مدددا ااجتسددداع لفريدددق 

نيق الددرد حبسدد  الفلددة ا سددتهبدفة. ىدد اء  و إتددنيمل   ددد التقدداريرأ  صددر تتدداا  ا نشددور،  و تصدد
وإن مل تت  ليسن سا  صدور  وا د ة عدا  صد ا  ا صدي ة الرايسدي  لجدت ماندت ، يصدل  رسدم 

غدري  . وبناء عييده، جداء  ماادرا  اةداء دااسدا  عسريا  را  صور  اامية عا استيما  هذا ا نت   م
تمتقدد ا ن سدا   ن  مدا الدح تمجدجمل مدا بددال    وبدا   دا مرتجز  عي  تقاة مرجمية  دد  جيدا  

  إ  األ   السابقة. مبقدورها لقيقه استنادا  
وبينسا يسيم ا فتش ان وجود تقاليد ادمة   جما  حبدوث السياسدا ، والتمامدت الدداام  -106

لوجود مستوت لتيقااية التفاعني ، يرت را  مع اجلسهبور ا ستهبدت   بمض اجملاال  رمبا كان م  
 ن رسدم ىري دة تريدق ليتصدسيم وا تتداج والتمسديم وا تياجدا  االسدتيما  ال بدد  ن يجددون  ا   يضد

وينبغزززأ الر عززز   و ن يسدددس  بقيدددام روابدددُّ ملاادددر  بددد  ملدددادرا  الل دددوث وتتااههبدددا.  وا ددد ا  
املشزز ركة إنشزز   نظزز م تتبدززع ارصززد ايعززتصم را  يف رزز ل األمززم املتحززدة ااتنف ززميني ملنظمزز   

. ل  ثملستعملني اانل ئ ني واانتز ئج اانل ئ زة، مزن  جز  تاث زق مز  ُنزرز مزن تقزدماابحال وربط
 و  غيا  ما ورد  عني ، اد تنشة خماتر  ان ي ت ا ستوت الفميً لنيستيما  غري مسهت.

ولو    ن   دد الشدواغت الرايسدية الدن  عدر  عنهبدا ا سدتهيلون مدا ا ن سدا  السداعية  -107
، هدددو صدددياغة اسدددرتاتيهيا  التمسددديم ا نياسدددة جلسهبدددور رايسدددً مسدددتهبدت إ  لسددد  االسدددتيما 

مدددددا االكتفدددداء بتغذيدددددة الل دددددوث إ  اجملددددا  المدددددام امدددددت  ن يصدددددر عدددددا مقدددددرري  بددددددال  خمتيددددق، 
السياسا  رد فمدت ب ريقدة مميندة. وواادع اةمدر  ن وجدود مةدت هدذ  االسدرتاتيهيا  مجدا  ن ميدز 

 ، والل ددوث الددن تانددت  عيدد   سدداس الداددة واةتددر بشددجت وا دد  بدد  منتهددا  حبددوث السياسددا
يمتقدددد ا مددددنون  ن مبسدددت اعهبم إمددداز   ولددددد اسدددرتاتيهيا  التمسددديم مدددا .أ21ااةكادميدددة و ددددها

  .أ22ابل ولهبم والجيفية الن سيرتمجون  ا هذ  اةفجار ويروجون هلا ااد السلت فمالية

__________ 

منتهاتده الل ةيددة ليتهددار  والتنسيدة ااةوتجتددادأ  جدراء مةددت هدذ  ا سددوب عقد  تشددر اةمددم ا ت دد  ياجيندق مداَتر  أ20ا
 الرايسية، ومع الح مل تقدنم إ  فريق الل ث  ي مميوما   ذا ا مس.

 ,Andrew Selee, What Should Think Tanks Do? A Strategic Guide to Policy Impact (Stanfordات ر،  أ21ا

California, Stanford University Press, 2013). 
 ا رجع تفسه. أ22ا
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 3اقط ر 
 املاارد اابشريةماتل تقرير  -ااتالم مع مجلار متناع 

ا اددددااً عسييددددة تشدددداورية هدددددفهبا تم دددديم اطددددراة  صدددد ا  اةمددددم ا ت ددددد   تشددددة بددددرتم   
تقريددر ا صددي ة والتسدداس مادددىت مددا مجهبددور مسددتهبدت متنددوع عيدد  مدددت مر يددة تصددسيم وإعددداد 

. و  ا ر ية الت ضريية، اري مشاورا  ىارجية ما  جت: ا أ التسداس من دورا  التنسية اللشرية
لديددددد الرسدددداات الرايسددددية  اجأ لديددددد األدددد اء اوي الصددددية   صدددد ا  ا صددددي ة وىدددد اام  ا أ

ليمسدددت عيددد  خمتيدددق جواتددد  التقريدددر. ويقددددم مجتددد  تقريدددر ا دددوارد اللشدددرية إفدددادا  إ  اجمليدددجمل 
التنفيددذي بشددةن التقريددر وييددتسجمل التمقيلددا  مبددا   الددح مددا األدد اء اللددارزيا واةفراددة االستشددارية 

 صااية بت    ما رجا  دولة و اازيا جلااز  توبت وااصيا  ابرز   ىرت.ا  
 اعرتات   ة ااتعم م: تمن ف ااب  ي  ألغراس اةادة وايعت ع   حبسل فئة اةملار

جلسع تمقيلا  القراء عي   ت اما   2016ا اااً منذ عام اةمم ا ت د  يستادم برتم   
وأددث الن ددام ا سددتمسي  الددراغل    تنزيددت مانددت  ممددر  عيدد  جددود  ا نتهددا  الل ةيددة وجدددواها. 

مشاتر   ساابام ال يديدة ا لجرتوتيدة بغدرو إجدراء مسد  ليستابمدة خبصدوق ا ندت  الدذي جدرت 
تنزييدده. وتتددي  النتدداا  الددن تاسددتق  مددا هددذا ا سدد  القصددري تلصنددرا  بشددةن فااددد  ا نتهددا  ا ليددغ 

االسدددتادام ا تميدددق اب ندددت  الل ةدددً. وعيددد  سدددليت ا ةدددا ، تشدددري عنهبدددا، وفلدددا  القدددراء، والغروي
  ا ااددة مدددا القدددراء  33 ن  ا أالليددات  الدددن اادددمت إ  فريدددق اسددتمراو و دددد  التفتدديش ا شدددرتكة
  ا ااددددة مددددا  51   الددددة  ينتسددددون إ  اجلاممددددا  وا دددددارس و ن سددددل  التنزيددددت كددددان  كادميددددا  

 تدري أ. ا ستمسي  احبوث  و تدريجمل  و
 ا اااً بشةن منتها   دد .اةمم ا ت د  ادمهبا برتم   2017تتاا  حبث عا عام  ا أ

وابلتدددايل، أتددداج تلييدددغ تتددداا  الل دددوث ليلدددا ة  ارىريايا ن سدددا  اةىدددرت  و  قدددرري  -108
لي اجددة. ومثددة مددا يقتضددً تددوىً الفهبددم الوا دد   وفقددا  السياسددا  اتلدداع اسددرتاتيهية تمسدديم مفصددية 

لسددديامل صدددنع السياسدددا    الليدددد ا مددد ، وااعدددد  اةدلدددة اةوسدددع، والسياسدددا  اةىدددرت اا  
الصددية وتتااههبددا، واحلددوافز، واةتددر الزمنيددة، ومسددتواي  ا ددداَساَءلة بدد  خمتيددق مسددارا  احلجومددة 

دددلت زايد  إمجاتيددا  االسدددتيما   خبصددوق اددرارا  السياسدددا ،  دد  يجدددون اب سددت اع دراسددة سا
، ي يدد  مركددز التهددار  الدوليددة مددا ا مدددنيا ت ددوير ومددتء فسددةني   .أ23افيسددا بدد  مقددرري السياسددا 

تولددت و ددمه إدارتدده ا منيددة ابالتصدداال  وا ناسددلا . و  ممددرو “ ى ددة الددرتوي ”اددواج بشددةن 
، 2016قريددر  الرايسددً لمددام لل ددوث التنسيددة االجتساعيددة  صدددار تاةمددم ا ت ددد  لضددري ممهبددد 

استهبت عنياة   اااه  مدع ا اسسدا  اةكادميدة،  تشداء عسييدة تشداور مفتو دة والتايدً عدا 
 مر ية   ر االتنيع ما  جت إدراج  راء مقدمة ما  ترات  لةة.

ويصددددور اجلدددددو  الددددوارد  دت  بضددددمة منيمدددد  رايسددددية  جددددراءا  ياقصددددد  ددددا التددددةلري    -109
  االتصددددا  بفلددددا  خمتيفددددة مددددا اجلسهبددددور. ويدددد ز اجلدددددو  اىتنيفددددا  الغددددرو بدددد  اسددددرتاتيهيا

 اةكادمي  ومقرري السياسا .

__________ 

 Department for International Development of the United Kingdom, “Research uptake: aات در،  أ23ا

guide for -funded research programmes”. 
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 2اجلدو  
 ) (ااتف ع  بني اابحال وااس  ع  : تبل غ اانت ئج الب حصني ومقررا ااس  ع  

 مقررو السياسا  اةوساة اةكادميةيالميساءياللا ةون ا ميار
 التوصت إ  ارار وإصدار  جم تقديري زايد  فهبم ا و وع الل وثاستادام تتاا  
افددددداا ادددددرارا  مسدددددتنري  ملنيدددددة عيددددد  احلقدددددااق اسددددديو  متمددددددد  تمزيز الل ث   جما يفصص  دد اةولواي  ا هبنية

 التاصصا  اي من   عسيً
 ت امل واسع: ما ال اًء إ  الفهبم اجليد مجينة عي  اةرج  ا مرفة السابقة

اهتسام عيسً  و مهبين بتمسيدق الل دث   ا و دوع  السيومل إزاء النتاا 
 واكتشات من ورا  جديد 

االسددتهابة فقدددُّ    الدددة اتسددام ا ميومدددا  ابة يدددة  سددداولياام 
 وات وااهبا عي  هلري عسيً  تست

  يضدا  امتنيمل ادر  ليجمل فقدُّ عيد  افداا ادرار مسدتنري بدت وتلييغده  ممرفة متقدمة وتمزيز ااعد  اةدلة ليسو وع النتيهة ا توىا 
 بشجت فما 

 عي  مد  الوالية  ماد زمنية ابلغة القصر تمتسد غاللا   كت الوات ا  يو  لتغ ية ا و وع بصور  اامية ا تار الزمين
اسدددتايهبست التصدددنيفا  ا شدددسولة ابجلددددو   عدددني  مدددا دور  دراسدددية  ركدددز الل دددوث ا شدددرتكة  ن سدددة  ا أ 

التمدددداون والتنسيددددة   ا يدددددان االاتصددددادي واليهنددددة االاتصددددادية ةورواب   مو ددددوع ترمجددددة الل ددددوث 
السدددتاداما  مقدددرري السياسدددا ، وجدددر  مواءمتهبدددا عقددد  مقدددابني   جريدددت مدددع رؤسددداء إدارا  

االتصاال ي ىصدداايً اسددتيما  الل ددوث. ات ددر مركددز الل ددوث ا شددرتكة  ن سددة التمدداون الل ددوث و 
مهبددارا   قددرري السياسددا  مددا  جددت ”والتنسيددة   ا يدددان االاتصددادي واليهنددة االاتصددادية ةورواب 

ومجدددددددددددا م المتددددددددددده   المنددددددددددوان ا لجدددددددددددرتوين التدددددددددددايل: “ صاددددددددددنع السياسدددددددددددا  ا سدددددددددددتنري  ابةدلددددددددددة
www.oecd.org/gov/evidence-informed-policy-making-agenda-2018.pdf.  

، يني ددد  ا فدددتش ابهتسدددام المسدددت الدددذي تاديددده الجيدددات  اا  ال ليمدددة القاتوتيدددة و ىدددريا   -110
جلنددة  جوميددة دوليددة  دددند   و إ  اجلسميددة المامددة. ويندددرج   ا تاصصددة الددن ترفددع تقاريرهددا إ  

هدددذ  الفلدددة مجتددد  الشددداون القاتوتيدددة مبدددا يشدددست ادددملة اددداون احملي دددا  واددداتون الل دددار وادددملة 
القداتون التهدداري الدددويل وادملة التدددويا. ويتسددم التندداو  احلجدومً الدددويل لسياسددا  االسددتيما  

 اددت مدا ا غاللدة مقارتدة  اب يداديا اةىددرت،  دا تتي ده هدذ  الو اددق ا تميقدة ابلو ادق القاتوتيدة بقددر 
ما يسر   االسدتهابة ليقيداس وا  الدة ا لاادر . ويتسةدت ا سدتمسيون النهبداايون الرايسديون هلدا   
الددو  واجلهبدا  ا تاصصدة ا نتفمددة اةىدرت كالقضدا  واةتددرات ا تماادد  وا سارسدون القدداتوتيون 

 ةكادميون.واحملجنسون وا

http://www.oecd.org/gov/evidence-informed-policy-making-agenda-2018.pdf
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  م ن اةادة ورصده  -رابع    
  م ن اةادة واملزُس   اة عنل : اعتعرا    األصران - اف 

يشددست  ددسان اجلددود    اجملددا  الل ةددً مجيددع المسييددا  والددنا م واةدوا  وا ددوارد الدددن  -111
ري توظنق لتوفري  دساتة خبصدوق اال درتاز واالتضدلاة   إجدراء الل دوث. وبشدجت  ساسدً، تشد

إ  اةمددددم ا ت ددددد  ا ددددذكرا   و السياسددددا  ا راددددادية لضددددسان اجلددددود    ماسسددددا  من ومددددة 
ا سدددداوليا  الددددن تاندددداة اب ناددددرت    إتتدددداج الل ددددوث وتمسيسهبددددا وتقسدددديم المسددددت فيسددددا بيددددنهبم، 
وا نهبهيا  الشفافة لتا يُّ الل دوث، ومهبدارا  ا دوظف  و دوافزهم  تتداج الل دوث، والتمامدت 

 نا  والليات  وسهني  الل وث وتمهبدها.مع المي
 و    ىارجيدددا   و  داىييدددا  وتسدددتادم مم دددم ا ن سدددا   ليدددا  السدددتمراو اةادددران، إمدددا  -112

اللتسداس التمقيلدا  و راء األد اء   يضدا  ىييُّ ما هذا واامل. وتسانر اجملالجمل االستشارية الميسية 
تلددايا اللددس ا اسسددية لاليددا  الداىييددة خبصددوق ا نشددورا  الرايسددية اا  اة يددة اةساسددية. وت

السدتمراو اةاددران وتتهده لو ددع ا سدداولية إمدا عيدد  مسددتوت  ددد   ا دارا ياةاسددام  و عيدد  
 مستوت ا اسسة، وتانهز عا تريق جلان ا نشورا   و جلان استمراو اةاران.

 منظم   تتبعل  ةنة مركزية المنشارا   و رلص التحرير ‘1’ 
ع ا سدددداولية الرايسددددية   إتددددار هددددذ  الفلددددة عيدددد  عدددداتق جلنددددة ليسنشددددورا   و جميددددجمل تقدددد -113

بن ددددام داىيدددددً ليت ريددددر. فددددإدار  الشدددداون االاتصدددددادية واالجتساعيددددة عيدددد  سددددليت ا ةدددددا ، تمسددددت 
عنيو  عي  ت ليق ا  ي  ا تميق اب جاز   سا تراتليهبا ا دارية. وي لق هذا  الستمراو اةاران
عيددد  ا سدددا ا  ا قدمدددة مدددا اجلهبدددا  ا تماوتدددة، مةدددت مدددوجزا    يضدددا  اةادددران  الن دددام السدددتمراو

مددا عسييددا   ددسان اجلددود  الددن   يضددا  السياسددا  الميسيددة. وتسددتفيد ا نتهددا  الل ةيددة لددإلدار  
 ياديهبا جميسهبا الت ريري، واجتساعا   فراة األ اء الن تامرو فيهبا وتانااش تتاا  ا نشورا .

اةمددم ليتهددار  والتنسيددة ااةوتجتددادأ وبددرتم  اةمددم ا ت ددد  كددت مددا مدداَتر    يضددا  وأددوز  -114
ا شدددرتمل ا مدددين بفدددريوس تقدددص ا ناعدددة اللشدددريةيا يدز واليهندددة االاتصدددادية واالجتساعيدددة ا ت دددد  

لغر   سيا اا سجواأ واليهنة االاتصادية واالجتساعية رسيا واحمليُّ اهلداد  واليهندة االاتصدادية 
االجتساعيدددددة ةمريجدددددا النيتينيدددددة ومن قدددددة الل دددددر الجدددددارييب واليهندددددة االاتصدددددادية ةورواب واليهندددددة و 

االاتصادية ةفريقيا، جمالجمل مركزية ليسنشورا   و جمالجمل ليت رير تتو  مساولية إجاز  الل دوث. 
سنصدددة ، خيددددم جميدددجمل الت ريدددر   اليهندددة االاتصدددادية واالجتساعيدددة رسددديا واحملددديُّ اهلددداد  كفسدددةني  

لتا يُّ الل وث وا نشورا  وإعدادها وتمسيسهبدا. وتنداة ابجمليدجمل مهبسدة لديدد ا مدايري وا لداد  
التوجيهبيددة الددن تجفددت لدد تم  منشددورا  اليهنددة اجلدددوت وداددة التوايددت واجلددود . ويددرت س اةمدد  

لده. و   ندا  التنفيذي ليهنة جميجمل الت رير، ويمست رايجمل فرع االتصاال  االسرتاتيهية والدعو   مي
اليهنددة االاتصددادية ةورواب تقتصددر ا جدداز  المامددة عيددد  الصددميد ا ركددزي عيدد  مسدداات التا ددديُّ 
والرصد ال تجمي  واالعتلارا  ا تميقدة ابحلساسديا  السياسدية.  مدا االعتلدارا  اةىدرت ا دسان 

وت ا دارا  اجلددود ، التناسددق، اة يددة، و ددع األ ددُّ، ومددا إ  الددحأ فيهددري تناوهلددا عيدد  مسددت
ا ددددامدني . و  اليهندددة االاتصدددادية واالجتساعيدددة ةمريجدددا النيتينيدددة ومن قدددة الل دددر الجدددارييب، ترجدددع 

  اةمدددددد  التنفيدددددددذي، السددددددي ة الت ريريددددددة النهباايدددددددة إ  جميددددددجمل ا نشدددددددورا  الددددددذي يرت سدددددده تاددددددد
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دددم . وتتضدددسا األ دددة والسياسدددا  ال ويتدددةلق ابجلدددود  تشدددغييية ا تميقدددة  عضددداؤ  مدددا رؤسددداء الشا
،  فراددددة   اليهنددددة االاتصددددادية ةفريقيددددا، الددددن فضددددع ليت ددددديث  اليددددا   2017-2014 ليفددددرت 

وإجراءا  لضسان اجلود   تشلت بصدد مجيدع ا نتهدا  واألددما  ا مرفيدة الرايسدية ليهندة. وادد 
 فيدددد ان تسددديري اةفرادددة وت ليدددق ا جدددراءا  عيددد  فدددو كامدددت،  سدددفر عدددا إمددداز منهبهدددً  كددد  

 ها  اليهنة وىدمااا. نت
، وادددددد اعتسدددددد دوراي   ويسدددددتمرو جميدددددجمل إدار  من سدددددة المسدددددت الدوليدددددة ى دددددة الل دددددوث -115

. ويتلدددددع من سدددددة المسدددددت الدوليدددددة فريدددددق السدددددتمراو 2021-2018اسدددددرتاتيهية ليسمرفدددددة ليفدددددرت  
الل ددوث وجلنددة لينشددر، يتوليددان مهبددام مراالددة اجلددود . ويتددةلق فريددق اسددتمراو الل ددوث مددا ىدد اء 

ستقي  ينتسون إ  اةوساة اةكادمية  و إ  سيااا  حبةية  ىرت ويرت سه ا دير المام. وتنداة م
ابلفريددق مهبسددة  ددسان جددود  الل ددوث الددن اريهبددا إدار  الل ددوث   ا ن سددة وداتهبددا واسددتقنيليتهبا 

ندة النشدر الدن التقارير الرايسية  ن سة المسدت الدوليدة.  مدا جل  يضا  اةكادميت . ويستمرو الفريق 
يرت سددهبا تاددد  ا ددددير المدددام ليسياسدددا  فتضددديق إ  هدددذ  ا هبدددام  دددسان اىتيدددار منتهدددا  عاليدددة 

ليسشدددور  والددددعو    اجملددددا   سدددييسا  سدددا  اجلدددود  وايلتهبدددا وإتتاجهبدددا وتوزيمهبدددا عيددد  فددددو يدددوفر  سا
 السياسا . وتضع اليهنة سياسا  وإجراءا  لينشر وتاكد عي  تنفيذها.

ند دور تنسيقً إ  جلانيجمالجمل الل وث وا نشدورا    مركدز التهدار  الدوليدة فيسدا وياس -116
عسييدددة لنيسددتمراو تمدددس اب نشدددورا    يضددا  يتميددق ابسدددرتاتيهيا  ا تتدداج والتمسددديم، و تشددة ا ركدددز 

 الرايسية ىاصة وتشتست عي  استمرا ا  داىيية وىارجية ل اران.
تاديدده جلددان النشددر، يتمدد  التنلندده إ    يددة اسددتمراو و  سدديامل اسددتمراو الدددور الددذي  -117

عنددد دراسددة فددرق لسدد  الجفدداء  ةغددراو  داىييددا  القدددرا  والجفدداءا  وايددود الواددت القااسددة 
ما اه  ا ستهيلون إ  ممادلدة  ضدور ا دار  التنفيذيدة   ا   سان اجلود  والتفومل التقين. وكةري 

ا، بوجدددود  دددساتة  اايدددة ليهدددود . وإاا مدددا  ىدددذ بمددد  اجتساعدددا  جلدددان ا نشدددورا  وإجازادددا هلددد
االعتلار ال يق الواسع وا تنامً ليسوا يع الدن تغ يهبدا الل دوث وا ت يلدا  الضدرورية الدن يتمد  
توافرهددا   جمددا  القدددرا ، يجددون مددا الددنيزم إتشدداء  ليددة تتلنددع داىييددة اللتسدداس تمقيلددا  األدد اء 

وجددود ايددد االسددتمراو، مددع عدددم اصددرها ابلضددرور  عيدد  مسددتوت حبسدد  ا نددت  الل ةددً احملدددد ا 
تقاسددم التمييقددا  الددن يقدددمهبا  عضدداء جلددان ا نشددورا  مددع ا ددالف    يضددا  ا دار  المييددا. ويتمدد  

ا منيددد  وتناوهلدددا،  سددد  مقتضددد  احلدددا ، الدددت اتمقددداد االجتساعدددا  بغيدددة إ دددفاء الجفددداء  عيددد  
 شا  مو وعية    لناء االجتساعا .المسيية وإ  ة إمجاتية إجراء مناا

الضدددوء عيددد  اةمدددم ا ت دددد  كدددذلح، سددديُّ كةدددري مدددا ا سددداول    ماسسدددا  من ومدددة  -118
، كدةدا   اًدة لت قيدق التفدومل التقدين، واداركهبم   الدح ممةيدو استمراو اةاران األدارجًمسةلة 

مراكددز الل ددث ومراكددز الفجددر األارجيددة. و   دد  يسددتيزم كةددري مددا السياسددا  الراهنددة   جمددا  
  ا ااددددةأ ىضددددوع ا نشددددورا  الستمرا ددددا  تقنيددددة  87ااةمددددم ا ت ددددد  ا نشددددورا    من ومددددة 

إزاء  ةأ،  عدددددددددر  ا سدددددددددتهيلون عدددددددددا ادددددددددواغيهبمسدددددددددديد  امبدددددددددا فيهبدددددددددا االستمرا دددددددددا  األارجيددددددددد
االستمرا دددا  األارجيدددة وجودادددا. وبددددا   بمدددض اة يدددان  ن التسددداس االستمرا دددا   مسدددتوت

 يجدون عسيهبدم متصدني   األارجية لري اسديو  اتتهبدازي فيسدا بد  ادلجا  اااسدة ليسدالف  ادد ال
 اب و وع ابلضرور .
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دم عديددد مددا ا ن سددا  تلقددة توكيديددة وخبصددوق  ددسان جددود  مجددع الليددات ، يسددتا -119
دددلت اسدددتادامهبا. فدددإدار  الشددداون  إ دددافية ابلتسددداس مصددداداة ىارجيدددة بشدددةن ممدددايري الليدددات  وسا

دونتددت وو ددد  منهبهيددة ممنيددة بتقدددير الليددات  اجملسنمددة ةغددراو  االاتصددادية واالجتساعيددة مددةني  
ا دار ، وجملسددت اةتشدد ة   جمددا   ا مددين ابحلجومددة ا لجرتوتيددة الددذي اريددها ت ددد   مسدد  اةمددم

حبدددوث السياسدددا ، وإىضددداعهبا ليت ييدددت. واب ةدددت، ي يددد  كدددت مدددا اليهندددة االاتصدددادية ةفريقيدددا 
ليتهار  والتنسية ااةوتجتادأ تقدمي ى ُّ تفصييية الستمراو مجع الليدات  اةمم ا ت د  وماَتر 

اليهنة االاتصدادية ةفريقيدا اددمت هدذ  وإعدادها وليييهبا ةغراو ا نشورا يالو اق. و   الة 
األ ددة إ  ا ركددز اةفريقددً لإل صدداءا  وصددودمل عيدد  صدد تهبا مددا  جددت احلصددو  عيدد  بيددات  

وياصزأ املفزتش اين دايقة ومولواة تتساا  مع بروتوكو  إدار  الليات  الدذي تمسدت بده اليهندة. 
را ززز   اا ززز ئف ةززز ن اعتعاألمزززم املتحزززدة يزززرا اار عززز   ااتنف زززميان مل عسززز   منظامزززة 

املنشززارا   و ااق زز م يف ح اززة عززدم وجززاد هززمد اال زز ن، يا ززع خطززا حتززدد املزززُس    اة عززن 
  م ن اةادة.

 منظم   تطّبق عمل ة اعتعراس داخلأ متعددة املستاا  ‘2’ 
ا مدددين اب اددددرا  واجلرمدددة سيسدددية اةمدددم ا ت دددد  تتلدددع من سدددا   ىدددرت ومنهبدددا مجتددد   -120

نددت  ا مددر ،  ى دوا  ةغددراو
ا
ا جدداز  الداىييددة. فلمددد فددرو  مددير النشددر ا مددين مددا اسددتجسا  ا 

دددم  احملددددد   خيضدددع كدددت تقريدددر يرفدددع السدددتمراو داىيدددً لريددده راددديجمل فدددرع الل دددوث ومدددديرو الشا
تست  ن تسيُّ عييه   دواء ادديد ، تداتسلدع هدذ   ومديرو الشام  اةىرت. و   الة وجود مانت  أا

اريه ا دار  المييا.  ما مساات احلفاظ عيد  كفداء  مجدع الليدات  وإدار  ا مرفدة ا ر ية ابستمراو 
 مع مضً عسيية إجاز  الل ث اادما.عا  وت م التمسيم فيهري تناوهلا تلا

ليرتبية والميم والةقافة االيوتسجوأ ومجت  تنسديق اةمم ا ت د    من سة   يضا  وتوجد  -121
ا ادااً عسييدا  داىييدة اةمدم ا ت دد   دريان ا ددين الددويل وبدرتم  الشاون ا تساتية ومن سة ال

ممسقدددددة السدددددتمراو اةادددددران. و   الدددددة اليوتسدددددجو، يقدددددوم راددددديجمل لريدددددر   اللدايدددددة ابسدددددتمراو 
ا نشددورا ، وتمقلدده جلنددة لنيسددتمراو الددداىيً اتضددم ىدد اء مددا ممهبددد اليوتسددجو لإل صدداءأ   

 تتم ابستمراو لريه ا اع المنياا  األارجية والتماون.يداَتلع الح ابستمراو ل اران وخيا 
مشدداركة الدددو  اةعضدداء واب ةدد  مرمددوا  وماسسددا    يضددا  وتيددتسجمل بمددض ا ن سددا   -122

ليسصداداة عيد  األيدارا  ا نهبهيدة واالرتقداء بضدسان اةمدم ا ت دد  حبةية ابرز  ما ىارج من ومة 
اوا  بددد  اجلنسددد  وَتجددد  ا دددر   مبهدددالجمل استشدددارية ليسسددداةمدددم ا ت دددد  اجلدددود . وتسدددتم  هيلدددة 

ىارجيدددة ةغدددراو  دددسان جدددود  منشدددورااا الرايسدددية. ويمسدددت  عضددداء هدددذ  اةفرادددة االستشدددارية 
ليا اء دون مقابت. واب ةت، اتفقت الدو  اةعضداء   ا ن سدة الل ريدة الدوليدة، ةغدراو إجدراء 

ددً ليسددنيمة، عيدد  هيجددت وترااددق م نهبهيددة ادددت إ  تمزيددز السددنيمة الل ريددة مبددا   التقيدديم الًر
الددددح رايددددة اةرواب والصدددد ة والليلددددة وا ستيجددددا  الل ريددددة ابسددددتادام لييددددت ليسادددداتر  وتقيدددديم 

ا مددين اب ادددرا  واجلرمددة إ  التسدداس مشددور  اةمددم ا ت ددد  المااددد. ويسددم  مجتدد   -ليتجيفددة 
  بشددددةن  تددددوت منشددددوراته اةبددددرز وإجددددراء جلددددان استشددددارية عيسيددددة تتددددةلق مددددا اب ةدددد   كددددادمي

 استمرا ا  هلا.



JIU/REP/2018/7 

GE.19-03972 34 

ومجددا  ن تتاددذ االستمرا ددا  األارجيددة اددجت جميددجمل استشدداري،  و اددري مددا ىددني   -123
دً   مرا دت خمتيفدة لمسييدة الل دث. وادد  ادر  من سدة  مشاورا   كةدر اتسداما   ابل دابع غدري الًر

داَساَءلة ا تههبددددة إ  اةعيدددد  ااجملتسددددع الدددددويل قأ اسددددتادام ا دددديلي فولددددة االيوتيسدددداةمددددم ا ت ددددد  
وبغ زة تعزيزز وا افونأ وإ  اةسفت اا ستفيدونأ    يتسس هلا المةور عيد  احليقدا  ا فقدود . 

عمل ززز    زززم ن اةزززادة، يُزززدع  اار عززز   ااتنف زززميان إىل اانظزززر  زززمن األطزززر اازززت يروهنززز  
األصززززززززران كيطززززززززاة إازام ززززززززة يف دورة مالئمززززززززة، يف إدمزززززززز ج عمل ززززززززة خ رج ززززززززة يعززززززززتعراس 

 .ااس  ع   حبال
اةمدددم ا ت دددد  ا ادددااً وهيلدددة اةمدددم ا ت دددد  وابلنسدددلة لدددلمض ا ن سدددا  مةدددت بدددرتم   -124

ل غذيدددة اةمدددم ا ت دددد  ليسسددداوا  بددد  اجلنسددد  وَتجددد  ا دددر   ومن سدددة المسدددت الدوليدددة ومن سدددة 
يتهبددا الشددديد  عيدد  الصددميديا الق ددري وا اييسددً، مركز  والزراعددة االفدداوأ، الددن تتسيددز حبولهبددا بددني

يقددددوم ا ددددديرون ا اييسيددددون وا سةيددددون الق ريددددون،  سدددد  مقتضدددد  احلددددا ، مبددددن  ا جدددداز  وتددددوفري 
، لدوز ليسدديريا ا اييسيد   ن ينشداوا ابلتشداور الوليدق ا ارات. و  من سة المسدت الدوليدة مدةني  

يد  الصدميد ا اييسدً  و دون ا اييسدً لتيسدري تنفيدذ  و هياكت  ىدرت ع مع إدار  الل وث، جلات  
ليسجان، تنااش اةولدواي  والنتداا  اةمم ا ت د  السياسا  الل ةية   مناتقهبم. و  صندومل 

ل غذيدة والزراعدة االفداوأ اةمم ا ت دد  . و  من سة  يضا   الل ةية مع ا جات  ا اييسية والق رية
، توفري ا مارت عا ااتصادا  التنسية م التنسيق ا نشة   ديةا  تتو  و د  حبوث السياسا  ودع

 الزراعية واضااي  ىرت تتميق اا ار ومناتق  دد .
و سدددلسا ال ددد  ا فدددتش   مو دددع سدددابق مدددا التقريدددر، فدددإن جدددود  ا نتهدددا  الل ةيدددة  -125

لددت  ددروري وا اددرات عييهبددا ال تتسالددت داىددت فددرادت ا ن سددا . واددد يجددون هددذا االفتقددار ليتسا
وىصددي    بمددض احلدداال . إال  تدده يجددون    دداال   ىددرت مدددعا  ليسشدداكت. واددد ا تهددت 
بمدددض ا ن سدددا  بضدددرور  كفالدددة التسالدددت   عسييدددا   دددسان اجلدددود  جلسيدددع ا نتهدددا  الل ةيدددة. 

اةمدددم ومن سدددة  أ24اقأيلي فولدددة االيوتيسددداةمدددم ا ت دددد  من سدددة را  وتشدددري تقييسدددا   جرادددا مددداى
إ  هددذا االاددا ، وتقدديم احلهددة عيدد   ددرور  ت ليددق ا مددايري  أ25ا غذيددة والزراعددة االفدداوألا ت ددد  

عيددد  مجيدددع ا نتهدددا  الل ةيدددة عيددد  ت دددامل ا ن سدددا ، وعيددد  مسدددتوت ا يددددان ومسدددتوت ا قدددار. 
ا اددااً ا جداز  ا وكولدة ليهندة بددرتم  اةمدم ا ت دد  واب ةدت، تدرتمل المسييدة الدن ينتهبههبددا بدرتم  

ا اددااً الرفيمددة ا سددتوت ا منيددة بضددسان اجلددود ، لتقدددير ا الددق. فمسييددة ا جدداز  ةمددم ا ت ددد  ا
ييهدة  تشتست   مجيع مرا يهبا عي   وابُّ مجينة ليهود ، لجنهبا ايز ليسالدق  ن ييهدة،  و ال

 إ  احلصو  عي  مشور  جميجمل الت رير.

 منظم   مناطة بايية حبص ة متم يزة وحمددة ‘3’ 
اةمددم ا ت ددد  لل ددوث التنسيددة االجتساعيددة وجاممددة اةمددم ا ت ددد  يتلنددع كددت مددا ممهبددد  -126

  جمايل استمراو اةاران وا جاز . وفتيق عسييا  استمراو اةادران  عسييا  مقلولة  كادميا  
__________ 

 Evaluations UNICEF (2018), Strategic review of research architecture: supporting theات در، أ24ا

generation and use of knowledge رس   وات صياغة التقريرأ.االمست جا 

 FAO (2015), Evaluation of FAO’s Contribution to Knowledge on Food and Agricultureات در، أ25ا

According to FAO, quality assurance standards were revised and improved following that 

evaluation. 
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. ويتدي  ت دام لدإلدار  ي لندق عيد  ت دامل اةمدم ا ت دد فيسا ب  ا ماهد ا تمددد  الدن تتلدع جاممدة 
اجلاممددة ابييجددانأ إمجاتيددة اسددتمراو ا ددديريا لتوامددا  اةداء ا تميقددة  دار  ا شدداريع اةكادميددة 
ضدع جدود  ا شداريع الل ةيدة  وإمازها. ولري ا ديرون تفتيشا  دوريدة مفاجلدة وعشدوااية، كسدا فا

ة إلزاميدة. وتارفدع الليدات  الدن تاندت  ابسدتادام ت دام ليتقييم ا نت م ما ىني  تقدارير تصدق سدنوي
 .اةمم ا ت د ابييجانأ إ  جميجمل جاممة 

لل ددوث التنسيددة االجتساعيددة تقددارير تصددق سددنوية إ  جلنددة اةمددم ا ت ددد  ويقدددم ممهبددد  -127
التنسيدددة االجتساعيددددة. وتتدددو   فراددددة استشددددارية لياددد اء ا تمددددددي التاصصدددا  تقدددددمي توجيهبددددا  

 صوق فرادت ا شاريع الل ةية، مبا فيهبا ا نشورا  الرايسية.خب

 تق  م ايعت ع   ورصدد -ث  
دون ا ادار  إ  فصدص ا ن سدة  و ا دار   و ا الددق،  يقداس اسدتيما  الل دوث غاللدا   -128

وينلغدددً  ن يراعدددً التمقيلدددا  الدددن يقددددمهبا ا سدددتمسيون النهبددداايون ا سدددتهبدفون ليل دددوث. وتقدددوم 
 تي ددت بياتاددا لو ددد  التفتدديش ا شددرتكةأ  27مددا  21يددة ا ن سددا  الددن َتددت استشدداراا اغالل

 جبسدع بيدات  عدا عددد تندزيني  ا نتهددا  الرايسدية لل دوث السياسدا  واالاتلاسدا  منهبددا. وردا  
عيدد  سدداا  لو ددد  التفتدديش ا شددرتكة  ددو  مااددرا  الرصددد والتمقيدد  عيدد  ا نشددورا ،  اددار  

، جددرت مددا االاتلاسددا  والتنددزيني  وعددروو ا دداَترا  ومنااشددا  اةفراددة. فسددةني  ا ن سددا  إ  
اعتدددد  مجيددددع ا شدددداركون أ  االجتسدددداع   ن ” جددددت وصددددق اةلددددر اسددددتادام علددددارا  مددددا اليددددت 

ويدددرت ا فدددتش  ن هدددذ  ا قددداييجمل غدددري اا    يدددة  و مجدددا التمويدددت “. التوصددديا  جيدددد  ليغايدددة
ستمراو، لدت ت در    رصدد االسدتيما  وتقييسده، الوادوت عيد  عييهبا. واد تمذر عي  فريق اال

  ي عسيية اامية ليستابمة تتهاوز مر ية تشر مانت  لل وث السياسا .
ويدددور رصددد االسددتيما  وإاامددة الدددليت عييدده  ددو  متابمددة مسددارا  الل ددوث ةبمددد مددا  -129

ااعددددد  برهاتيددددة تدددددعم  االاتلاسددددا  والتنددددزيني  واستجشددددات ا جددددراءا  السياسدددداتية الددددن تقدددددم
ارن بشددجت متزايددد  ن تدددلت حبددوث السياسددا   و يددث اب  م يددواب   .أ26ااالدعدداء حبدددوث اةلددر

مفيدد  لرصدد  اةدوا  والنسدااج ا تاصصدة الدن تدوفر سادلني    يضدا  عي  االستيما  واةلدر، زاد  
الميسيددددة   وجددددر  ا سارسددددة منددددذ إتشدددداء فهبددددرس ا راجددددع  .أ27ااة يددددة واجلدددددوت عنددددد اجلسهبددددور

عا تريدق اسدتمراو  ادران  كدادمً  ستينيا  القرن ا ا ً، عي  تقييم الل وث الميسية عاد  إما
 و ابسددتادام عدددد االاتلاسددا  ا رجميددة   ا نشددورا  الددن ىضددمت السددتمراو اةاددران. لجددا 
هددذ  اةدوا   صددل ت إاددجالية   السددنوا  اةىددري    جمددا  حبددوث السياسددا ، لمهزهددا عددا 

__________ 

 Simon Bastow, Patrick Dunleavy and Jane Tinkler, “Chapter 4: Modelling the determinantsات در،  أ26ا

of social science impacts”, in The Impact of the Social Sciences: How Academics and Their 

Research Make a Difference (London, Sage Publications, 2014). 

 Kathleen M. Quinlan, Mary Kane and William M. K. Trochim, “Evaluation of Largeات در،  أ27ا

Research Initiatives: outcome, challenges and methodological considerations”, New Directions for 

Evaluations, vol. 2008, No. 118 (Summer 2008). 



JIU/REP/2018/7 

GE.19-03972 36 

هلددذ  الل ددوث، مددا اليددت التددةلري السياسددا   احلصددر الددوا  لددلمض اةهدددات اةعددم واةكةددر تمقيدددا  
  .أ28اوالتغري السيوكً وبناء الصني  واالاتنيفا  والشلجا 

وبناء  عي  الح، ابتت كفداء  الرصدد والتقيديم لد ام  حبدوث السياسدا  لتداج إ  اتلداع  -130
دد  جديدددد  تتهدداوز اةسدددالي  الت قييديدددة حلسددا  عددددد االاتلاسدددا  والتنددزيني . ومثدددة اياسدددا   ا

تقنية واياسدا  اجتساعيدة وادااج مسديجية، مةدت لييدت الشدلجة ورسدم  ددود القيسدة و راء األد اء 
ومسدددددوب ا سدددددتمسي ، ابتدددددت َتةدددددت ارن وسددددداات حلصدددددر الصدددددني  بددددد  تتددددداا  الل دددددوث وبددددد  

تستادم  سدالي  لتمقند   مةني  اةمم ا ت د  فهاممة  .أ29االسياسا ، وتقييم استيما  الل وث
المسييددا  اتوعيددة وكسيددةأ  تابمددة الجيفيددة الددن صددادفت  ددا اجلهبددا  الفاعيددة   جمددا  السياسددا  
ا نتهدددا  الل ةيدددة لدددلمض ا ماهدددد التابمدددة ليهاممدددة، وتماميدددت ممهبدددا واسدددتوعلتهبا وعسيدددت  دددا.  

ق اسدددددتادام اياسدددددا  بدييدددددة يتيسدددددكدددددذلح، استجشدددددق مركدددددز إينوادددددينن ل حبددددداث التدددددابع لييو 
  .أ30اودراسا   الة إفرادية لتقييم ما لدله ا ن سة ما هلري

. فسةدددت هدددذ  مدددا يليدددغ ن َتةدددت سدددرداي  النتددداا   دا  واعدددد    اسدددتيما    يضدددا  ومجدددا  -131
السددرداي  تشدددري إ  اسددتادام  دددزم اةدلددة الدددن تصددق  ددداال  حبةيددة  ددددد  اتتهبددت إ  لقيدددق 

ة. و  هددذا الصدددد، تسددس لفريددق االسددتمراو الواددوت عيدد  مميومددا  مفيددد  تتميددق تتدداا  تج دد
ليسداف ، وتتضدسا  دور تركيدز اةمدم ا ت دد  بو اق ا بني يالتقارير السنوية الن ترفمهبا كيات  

برتجمً اوي يتهه عي  فو متزايد إ  اسدتمسا  النتداا  الل ةيدة   اجلهبدود ال تجميدة وجهبدود بنداء 
 لقدرا .ا

وبوجه  عم، ال   ا فتش  ن ا ن سدا  ال توفدق عداد    لديدد  فضدت سادلت اسدتغني   -132
الل دددث ىدددارج ا ن سدددا  عدددا  اددددرااا القااسدددة   سدددليت لقيدددق هدددذ  الغايدددة. فدددني ينلغدددً دااسدددا  

القدددرا  وا ددوارد اللشددرية ا  يوبددة  عدداد  التفجددري   رصددد وتقيدديم حبددوث السياسددا  داىددت هددذ  
ا ن سا . فا وظفون الذيا يتماميون مع استيما  الل وث ا تا ون   مسدتواي  خمتيفدة داىدت 

عيد  صدميد ا شدور  واالتصداال  السياسداتية  و   اجملداال  الل ةيدة را  ا ن سة إما   دم يدادون دو 
سدا  فهبسدا   جمدايل الل دوث والسيارا  اا  ا ن   المسييا . ويا هبر ا وظفون الذيا يادون  دوا

 فضددت لددديناميا  حبددوث السياسددا  اا  الصددية. و  احلالددة الددن تنمدددم فيهبددا فددرق التدد زر بدد  
الل ددوث والوظددااق ال تجميةيالسياسدداتية، يتمدد  عيدد  الرؤسدداء التنفيددذي   فددز هددذ  الفددرق إمددا 

دراسديةأ و ن اابالتتدا   و ب ام  ا جازا  ال ىارجيا   اابلتناو   سا  دوار خمتيفةأ  و داىييا  
 تجون الغاية هً لس  ا هبارا  الل ةية.

وبغيدددة لقيدددق الدددح، ينلغدددً لدددإلدار  المييدددا  ن لددددد الموامدددت والقضدددااي الدددن تةدددلُّ فدددرق  -133
االتدددماج بدد  فرعددً الل ددث والتنفيددذ   ا ن سددة، و ن تتددي  السددليت لقيددام التدد زر داىددت ا دارا  

 جما  الل وث، وعي  ت ااهبا. وين وي استيما  الل دوث ا اتيفة ا نوتة مبساوليا  متمدد   
__________ 

 Ingie Hovland, “Making a difference: M and E of policy research”, Working Paper, No. 281ات ر،  أ28ا

(London, Overseas Development Institute, 2007).  :مجدددددددددددا م المتددددددددددده   المندددددددددددوان ا لجدددددددددددرتوين التدددددددددددايل
www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2426.pdf . 

 ا رجع تفسه. أ29ا

-www.unicef-irc.org/article/1668مجددددا االتددددنيع عيدددد  مميومددددا  إ ددددافية   المنددددوان ا لجددددرتوين التددددايل:  أ30ا

innovative-research-impact-assessment-looks-at-drivers-of-violence-study-in-peru.html. 

http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2426.pdf
http://www.unicef-irc.org/article/1668-innovative-research-impact-assessment-looks-at-drivers-of-violence-study-in-peru.html
http://www.unicef-irc.org/article/1668-innovative-research-impact-assessment-looks-at-drivers-of-violence-study-in-peru.html
http://www.unicef-irc.org/article/1668-innovative-research-impact-assessment-looks-at-drivers-of-violence-study-in-peru.html
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عيددد  إدمددداج تتددداا  الل دددوث   المسدددت ا ميددداري والتنفيدددذي والدددداَعوي ليسن سدددا . ويشدددري   يضدددا  
ا فتش إ   ن بمض تقارير و د  التفتديش ا شدرتكة تناولدت ابلدراسدة وظدااق وممارسدا  تتمامدت 

و  وادت  ادر  ركندز تقريدر  .أ31ازء مدا إتدار احلوكسدةمع استادام اةدلدة لددعم صادنع القدرار، كهد
لو ددددد  التفتدددديش ا شددددرتكة عددددا ا دار  القااسددددة عيدددد  النتدددداا  عيدددد  اسددددتادام ا ميومددددا  ا تميقددددة 

بينسدددا اددددم تقريدددر  ىدددر عدددا إدار  ا مدددارت توصددديا  بشدددةن  ،أ32اابلنتددداا  ةغدددراو صادددنع القدددرار
 .أ33ااستادام ماارا  إدار  ا مارت

إعط    واايزة القزدرا  األمم املتحدة وينبغأ الر ع   ااتنف ميني مل عس   منظامة  -134
يف رزز ل رصززد األطزر اابحص ززة، مززن  جزز  تعظز م إمازز ي  حتسززني ايعززت ع    داخل زز   املت حزة 

 وختف ض ااتا ا ف.

__________ 

: تقيدديم إسددهبام من ومددة JIU/REP/2016/5  اةمددم ا ت ددد : لييددت وظيفددة التقيدديم   من ومددة JIU/REP/2014/6 أ31ا
ا ااايددة   تمزيددز القدددرا  الوتنيددة   جمددا  الت ييددت ا  صددااً ومجددع الليددات  و  دعددم لقيددق اةمددم ا ت ددد  

 .اةهدات ا اااية ل لفية وغريها ما اةهدات ا تفق عييهبا دوليا  

ا ااايدددة، لييدددت التقددددم احملدددرز  اةمدددم ا ت دددد ن ومدددة : ا دار  القااسدددة عيددد  النتددداا  داىدددت مJIU/REP/2017/6 أ32ا
 وفمالية السياسة المامة.

 .اةمم ا ت د : إدار  ا مارت   من ومة JIU/REP/2016/10 أ33ا
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 ت ست كف  ة اعت ع   اابحال -خ مس    
 ااتعم م واقدم ج - اف 

إىضددداع الل دددوث لضدددسات  ادددديد  الصدددرامة اةمدددم ا ت دددد  ة يتمددد    سددديامل من ومددد -135
عيددددد  والاي  سدددددا  ليتةكدددددد مدددددا اسدددددتيفااهبا ل  يدددددة وكفددددداء  االسدددددتيما . وتسدددددتند الل دددددوث  سا

وصددني يا   دددد . ومددا النا يددة الن ريددة، و  سدديامل  كددادمً صددرت، ال يجددون اللا ددث الةقددة 
، ينلغددً اةمددم ا ت ددد وبغيددة لقيددق  غددراو  ابلضددرور  إ  إتتدداج حبددوث متصددية ابلسياسددا .اددا  توا

إ   اصدد   ددد ممجددا لسدد  تقصددً اة يددة واالسددتيما . واب ةددت، ال يجددون مقددرر السياسدددا  
بشدددجت تيقدددااً السدددتادام حبدددوث السياسدددا  وتيلهبدددا عيددد  فدددو فمدددا . وعيددد  ىدددنيت  مددداهني  

ن جددددود  تتدددداا  السدددديامل اةكددددادمً الددددذي يسدددداعد فيدددده التمدددداون واسددددتمراو اةاددددران عيدددد   ددددسا
الل ددوث، يتسددم اسددتمراو اةاددران   الن ددامل المسيددً ل مددم ا ت ددد  بمدددم كفايتدده. فالمنياددة بدد  
منتهدددددً الل دددددوث ومسدددددتمسييهبا غدددددري متساليدددددة. وينلغدددددً  ن تتضدددددسا القددددددر  الداىييدددددة   جمدددددا  

 االستيما  ترمجة النتاا  الل ةية إ  لغة و دوا  تن يسية.
د  التوجيهبيددة والسياسددا  ا تميقددة بدددور  ا تتدداج و ددسان اجلددود  ومددا هنددا، تجددون ا لددا -136

وتمسيم الل وث  رورية، لجنهبا  ن وجد  تجون غري كافية. وال بد ما دمد  المسييدا  الل ةيدة 
  صي  اال تياجا  االسرتاتيهية ليسن سة. وينلغً  ن تقرتن اةتش ة الل ةية   مجيع مرا ت 

ا  اسدددتيما  الل دددوث واسدددرتاتيهية االتصدددا ، ليتةكدددد مدددا ادددراء  المسييدددة برؤيدددة وإجدددراءا    جمددد
 النتاا  وا صاداة عي  ص تهبا ما ايَلت  عرو ت امل ممجا ما اجلسهبور، وما   ا  ققة ل لر.

توجد  ابعتلار  مسةلة ماضَسر ، و ته ال وال   ا فتش  ن استيما  الل وث يامامت غاللا   -137
 ساس داىيً غايته إارامل  صد ا  ا صدي ة ا سدتهبدف    اجة للذ  جهبود  دد  لو ع ىُّ

بشدجت تشددُّ، وتمزيددز عناصدر التسجدد  وبندداء القددرا  ةغددراو االسددتيما . وعندد ا جابددة عيدد  
مت اسددتهوا ا إ  مناسددلا   كيددات    33مددا  21سدداا  بشددةن اسددتيما  حبددوث السياسددا ،  اددار 

...أ. والنتيهددة ا رتتلددة  ميددة الدوليددة ومددا إليهبدداالتدادد  ااجتساعددا   فراددة األدد اء وا دداَترا  احلجو 
الل ددوث وااتصددارها عيدد  إجددراءا  عيدد  الددح هددً  دوديددة فددرق االتصددا  غاللددا  عقدد  صدددور 

تتددي  ايددام التفاعددت فيسددا بدد  ا شددارك  واحلصددو  عيدد  التمقيلددا  الضددرورية لتقدددير اسددتادام  ال
 ا نشور.
املفزززززتش  زززززرورة إدراج إجزززززرا ا  ايعزززززت ع   يزززززر  وبغيدددددة مماجلدددددة هدددددذ  الميدددددو ،  -138

 وااتيط ا وااتا ا ف املتملة ة  يف املش ريع اابحص ة، وإدم جل  يف مرحلزة مبازرة، وحتديزدا  
 يف  ثن   تمم م األنشطة اابحص ة. 

واددد  ظهبددر االسددتمراو ا سددتندي أل ددُّ ومنشددورا  وسياسددا  واسددرتاتيهيا  اتصددالية  -139
تاسدددتادم “ االسددتيما ”و “التمسددديم”و “االتصددا ”مصدد ي ا   خمتيفددة   جمددا  الل دددوث  ن

عي  فو متلاد  دون تو ي  وي و توجيه بشةن األ وا  وى وة اةساس والقَيم اليصيقة بجت 
منهبددا. و  بمددض اة يددان، بدددا  ن ا سددتهيل  مددا إدارا  الل ددوث والسياسددا  غددري مدددرك   ددا 

 ا ن سدددة مددددا عدمدددده. و عدددر  غالليددددة ا ددددوظف  إاا كاتدددت مةددددت هددددذ  التوجيهبدددا  ممسددددوال   ددددا  
ا سدددتهيل  عدددا ر ي مفددداد   ن ا سددداوليا  ا تميقدددة ابسدددتيما  الل دددوث ينلغدددً  ن تاقصدددر عيددد  
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تجدون عيد  عيدم مسدلق اب وا ديع   دارا  ال . و ذا، يارتمل غاللا  إدارا  االتصا يالشراكة  صرا  
هلا التفاعت مع اجلسهبدور ا سدتهبدت مهبسدة تمسديم اا  الصية  و غري  ااز  ليا   الفنية  و سلق 

اةمدم تتاا  الل وث عي  ا ستمسي  احملتسي . وليست هنامل سوت من سة وا دد ، هدً من سدة 
قأ، تجددرنس مددوظف  فنيدد  لدددعم وبندداء القدددرا    جمددا  اسددتيما  يلي فولددة االيوتيسددا ت ددد  
 الل وث.

د الوادددت وا دددوارد ادددد تددددفع ا ن سدددا  إ  هدددذ  ويقدددر ا فدددتش ان اللدددس ا اسسدددية وايدددو  -140
ير   نه باعزع املنظمز   عمز  املزيزد مزن  جز  إنشز   روابزا بزني اابز حصني  اانها سارسا ، 

لل دددوث التنسيدددة اةمدددم ا ت دددد  ممهبدددد يددددرج ، فسدددةني  ومسزززتعملأ نتززز ئج اابحزززال وتاريسزززل . 
الل وث واالتصاال  ”يستهبدت ربُّ االجتساعية حبوله ا تميقة ابلتغيري االجتساعً داىت إتار 

 .أ34ا“راةلالسياسا  والنتاا  و اتدماج و 
ومثة مي وظدة  ىدرت ماداهدا  ن ى دوة اةسداس وماادرا  الرصدد ا تميقدة ابالسدتيما   -141
لدددند مددا اللدايددة. ويمتقددد ا فددتش  تدده مددا دون وجددود سياسددة فمالددة السددتيما  الل ددوث  مددارا  تد

االستيما  الفميً عصَيا عي  الت ديدد والت سد . وابلدرغم مدا إمجدان ورصد ا اارا ، سي ت 
وجود مستوت ما ما عفوية االستيما    تمسيم ا نشورا ، يادي وجدود التددابري االسدتلااية إ  

 زايد  تمزيز هذا االستيما .
وخيدددددرج عدددددا ت دددددامل االسدددددتمراو الدددددراها اادددددرتاب  ددددد  مو دددددد بشدددددةن اسدددددتيما  حبدددددوث  -142

ومع الدح   ب اسدتمراو مسدتندي ومقدابني  رايسدية  جريدت مدع إدارا  الل دوث السياسا . 
ومع  ىصااً الل وث   ا اسسدا  اةكادميدة ومراكدز الفجدر، ظهبدور ا ت د     من ومة اةمم

وي رب االستمراو الموامت الوارد   دت  لتندوير االعتلدارا  الدن هىدذ  .أ35االموامت الدافمة تفسهبا
هلدذا الغدرو، مفضدني الدح عيد  تقددمي وصدفه  تدار مرجمدً ين لدق مدم ا ت دد  اة ا من سدا  

عي  الصميد الشامت ليسن ومة. ومةت الشجت التايل متواليدة جدرت تجييفهبدا لني تياجدا  الل ةيدة 
 ا تميقة اهدات التنسية ا ستدامة عي  وجه المسوم، و هدات  دد  عي  وجه األصوق.

__________ 

 ,sustainability and equity to transformations change: social for Research“UNRISD — ات در، أ34ا

2015 November ”,2020–2016 strategy UNRISD. 
 ,Department for International Development of the United Kingdomات در عيدد  وجدده األصددوق:  أ35ا

“Research uptake”; Overseas Development Institute, “Research Excellence Framework (REF) 

impact toolkit”, March 2018. 
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   الشجت الةالث
 ماّ فة االحت  ج   اابحص ة املتعلقة ايهداف ااتنم ة املستدامةمتااا ة 

 

تصور لتدةلري السياسدا ،  ن يا يد  إ   عيتم ، عند و  مش ركة  صح   اململحة. -143
اللا ة  ال هنة عي   يازام فهبسا مجيندا ةولدواي  صدنع السياسدا  واجلهبدا  الفاعيدة وا صداحل 
ا سةرية، وكذا اهلياكت واةتر القااسة خبصوق السالت الن تست يع اةسلية الل ةيدة ع هدا ا جابدة 

 عي  تيح الشواغت.
 ا سدتهبت مدع  صد ا  ا صدي ة ا ناسدل  عنيادا  مسدتسر  وتلدادال   وينشئ االطراة ما -144

تتدددي  التددديقا مدددا مددددت اهتسدددام “ توافدددذ ا تسيدددةأ ليسياسدددا ”ل فجدددار وفرصدددا  متزايدددد  لوجدددود 
مقدددرري السياسدددا  ابسدددتادام تتددداا  الل دددوث. وسددديجون  صددد ا  ا صدددي ة عيددد  اةرجددد  مدددا 

الل ةيدة. ومدا  ، يتمد   ن ين در ا الفدون مييددا      ناتدا  تركيدز ا نتهددا  وفقدا  توعيدا  متلايندة 
إعدددداد  فضدددت الرسددداات واةتشددد ة وا يزاتيدددا  واةتدددر الزمنيدددة الدددن تنيادددم كدددت توعيدددة مدددا توعيدددا  

ويسددتتلع  .أ36ا صدد ا  ا صددي ة مددا  جددت التوكيددد عيدد  اسددتسرار اطددراتهبم تددوا  الدددور  الل ةيددة
  دوار  ابتداء ما مر ية التصسيم.الح  رور  لديد اجلسهبور ا ستهبدت وبيان 

__________ 

 ILO, Guide on Measuring Decent Jobs for Youth: Monitoring Evaluation and Learning inات در،  أ36ا

Labour Market Programmes — Note 7: Evidence Uptake in Policy Formulation (Geneva, 2018). 
 /www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documentsمجدا م المتده   المندوان ا لجدرتوين التدايل:

instructionalmaterial/wcms_627315.pdf  . 

مش ركة  صح   
اململحة

.لديد  ص ا  ا صي ة ا هبس ، وا صاحل والمنياا  ا هبسة وتوجيهبهبم فو الل وث ا ستهبدفة  سا اراكا  عا ية و يية•
.لديد وترتي   ولواي  فهوا  اةدلة  و اال تياجا  ا توامة الن مجا مياها بل وث فدم  هدافا   دد •
.مواءمة تصسيم الل وث ومنهبهيتهبا لتيلية ا تياجا  تنفيذ  هدات التنسية ا ستدامة•
.تجييق اةهدات الل ةية و ترها الزمنية مع المسييا  السياساتية والتغيريا  االسرتاتيهية عي  ت امل من ومة  اةمم ا ت د •
.لديد تقاة الدىو  الرايسية لنيطراة والتفاعت ا ستسر فيسا ب   ص ا  ا صي ة توا  دور  حبوث السياسا •

بن  ا اقدرا 

.وتةس  القدرا  الل ةية القااسة عي  الصميديا الفردي وا اسسً داىت ا ن سةييمتق•
.لديد ا نتها  الل ةية اا  الصية ا وجود    ماسسا   ىرت  بمة ل مم ا ت د  بشجت منهبهً•
.القيسة ا ضافة ليا   الفنية األارجية، عند االاتضاءييمت ليق ممايري صارمة لتق•
.لنيستدامة والقدر  عي  التنلا   اةجت ال ويتإدىا  هدت  دد لإلبقاء عي  ا مرفة واستيما ا داىييا   سات •
.لديد  دوار ومساوليا  ااد  اةفراة الل ةية، مبا   الح ما  جت الرتمجة ا ةي  ليل وث لفااد  مقرري السياسا •

ةايتم ل وااتاع 

.صياغة اسرتاتيهيا  اتصالية مفصية  تلقا لينات  الل ةً احملدد•
.لديد وتمسيم مواد اتصالية مفصية تلقا ال تياجا  ا ستمسي  ا ستهبدف  واحملتسي ، مبا يشست جمالجمل ا دار •
.استهبني  ى وة إبني  و فز تقدمي التمقيلا  والنقد اللناء فيسا يتميق ابلنتاا  الل ةية•
.لس  النتاا  الرايسية ا نلةقة عا الل وث واستيما ا   إفادا  سياساتية و اجا   ىرت يسري  االستمسا •

مااتق  م وااتعلّ 

أ.تاداما    ا شاريع وال ام االسو ا ارارا    عسيية صنع السياسا ، و ا لادرا  التشريمية والتنفيذية، و عدد التغيريا    السياسا ، الديد ماارا  لنيستيما  ورصدها •
.استمسا  النتاا  الل ةية ةغراو ا لادرا  التن يسية الداىيية والتميم عي  ت امل ا نس ومة•
.إتشاء انوا  لتقدمي التمقيلا  ةغراو تصسيم الل وث وممارسا  التا يُّ االسرتاتيهً   ا ستقلت•
.افاا إجراءا  لإلبقاء عي  ا مرفة ا جتسلة وإعاد  استمساهلا•

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/%20instructionalmaterial/wcms_627315.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/%20instructionalmaterial/wcms_627315.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/%20instructionalmaterial/wcms_627315.pdf
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ومجا  ن يتي  وجود ا ميومدا  ىدني  الفدرت  احلساسدة الدن تاتادذ فيهبدا القدرارا  بشدةن  -145
ومجدا  .أ37اميزاتيا  المام التايل، تربة ىصلة جلسهبور متيقس مت يدع إ   يدو  سياسداتية وبرتجميدة

يددددا   ساعددددا  وا شدددداورا  احلجوميددددة الدوليددددة ، عدددد  القنددددوا  القااسددددة لنيجت ن يجددددون االطددددراة ًر
ً، ع  الشلجا  اةكادمية والميسية. ويسينم كت  وا اَترا  واجتساعا   فراة األ اء،  و غري ًر

، وااللدداد ا ت ددد  ل ي اتيددا الم سدد  و يرلندددا الشددسالية مددا إدار  التنسيددة الدوليددة التابمددة ليسسيجددة
ا دددوظف  وتشدددهيمهبم عيددد  اال تفددداظ حبضدددور  كدددادمً  اةورو ، واللندددح الددددويل بضدددرور  لفيدددز

وتواصددت مددع الشددلجا  اةكادميددة ليدددفع اادددما ابلتفددومل الل ةددً  لجددا هددذا الددنهب  االسددتلااً مل 
 عي  صميد اامت ليسن ومة.ا ت د   ياي س   اةمم

مدددا الضدددروري  ن تتدددوافر لددددت مقدددرري السياسدددا  ومدددوظفً الل دددوث  بنززز   ااقزززدرا . -146
عيدددد  اسددددتادام اةدلددددة وهوييهبددددا وت ليقهبددددا   عسييددددة صددددنع القددددرار. ويسددددهبم االسددددتةسار  القدددددر 

التدرلً   ا وارد اللشرية وا الية لل وث السياسا    الدعم التددرلً ليقددر  الداىييدة وتقييدت 
االعتسددداد عيددد  األددد اء االستشددداري  ابه دددً التجيفدددة. وكسةدددا  عيددد  الدددح، بدددد  مركدددز إينوادددينن 

تن يم دور  دراسية   جمدا  إدار  الل دوث و سداليلهبا،  2016  عام  يوتيسيقاث التابع ليل حب
موظددق منددوت  ادوار رايسددية متصددية ابلل ددوث   سدداار  فدداء  500 فدداد منهبددا مددا يربددو عيدد  

ا ن سددددة، وجددددرت تجييددددق الدددددور  الدراسددددية ليسدددديااا  ا اييسيددددة عيدددد  ت ددددامل ا راكددددز ا اييسيددددة 
. ويمتقددد ا فددتش  ن تن دديم دور  دراسددية مجرنسددة  ددوظفً الل ددوث يوتيسدديق ريددة ليوا جاتدد  الق

عيدد  توليددق األدد    يوتيسدديقابلضددرور ، وأددث ا دددير التنفيددذي لي ا تاصصدد  هددً ممارسددة جيددد 
ااززن ا هبتسددة اةىددرت. اةمددم ا ت ددد  ا جتسددلة   سدديامل تنفيددذ ا لددادر  وتقاًهبددا مددع من سددا  

اعتعراس إجرا ا  ااتع ني   يض   حتسني ااقدرة ااداخل ة ألغراس اابحال وتعم مل  يستتبع 
 وامل هال  ااا  ف ة.

كددذلح، ادددام مركددز الل دددوث ا شددرتكة التدددابع ليسفو ددية اةوروبيدددة، ابلتمدداون مدددع من سدددة  -147
مقرري السياسدا   التماون والتنسية   ا يدان االاتصادي بتقدمي تدري  متاصص لزايد  ادرا 

عيدد  صددنع القددرار ا سددتنري ابةدلددة. ويتددي  إتددار ا هبددارا  ا نلةددق عددا التدددري  لجلددار ا سددداول  
  .أ38اداىت من ساام داعسا   ماسسيا   ً سيااا  احلجومي  فرصة لس  فهبم اةدلة وتقييسهبا وينسن 

كنفع عام عدا ً، مجدا   ما  ن اةمم ا ت د  توفر الل وثاا  ات ني ايتم ل وااتاع ة. -148
 ن يتسةدددت مسدددتمسيوها النهبددداايون   احلجومدددا  وا ن سدددا  غدددري احلجوميدددة واةكدددادمي  وعسدددوم 
اجلسهبددور. و دد  يجددون اب سددت اع الوصددو  إ  هددذا اجلسهبددور المددريض، ال تجفددً الرتمجددة الوافيددة 

ن سدا  ا شدداريكة. لل دوث السياسدا  إ  لغدا  ا سدتمسي  وا ددديريا عيد  الصدميد الدداىيً ليس
فني بد  ن تجون تتاا  حبوث السياسا   سنة التوايت ويم ن عنهبا بيغة وا  ة وت هبر صني  

 ملاار  بشواغت ممروفة.
ومةدت مسدتمسيو حبددوث السياسدا  احلجدام النهبدداايون  دا إاا كاتدت اةدلددة ا ددانَتهة داعسددة  -149

ث عي  تشر النتاا  الن تتوصدت إليهبدا   بد ما تشهيع إدارا  الل و  لدعاوت لقيق اةلر. وال

__________ 

 ا رجع تفسه. أ37ا

-OECD, (2018), http://www.oecd.org/gov/skills-for-policymakers-for-evidence-informedات دددر،  أ38ا

policy-making-2018.htm. 
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اجت يتيسر فهبسه لغري ا تاصص ، مبا يشست ما ىني  إفادا  السياسا  وص ااق الواااع 
وا وجزا  بت و   ا دوت  وا نااشدا  ا لجرتوتيدة. وعيد  سدليت ا ةدا ، تسدم  ادملة  هددات 

جتساعيددة دااسددا إ   فددز األدد اء ومقددرري التنسيددة ا سددتدامة التابمددة  دار  الشدداون االاتصددادية واال
السياسا  اللارزيا عيد  كتابدة مددوت  إلجرتوتيدة مدا  جدت إ ر  االهتسدام وا نااشدا  خبصدوق 

 مساات  ساسية أتوي عييهبا منشور ما.
ليهسهبدور ا سدتهبدت،  وا د ا   وال بد  ن يتضسا تصسيم اسرتاتيهيا  االتصا  لديددا   -150

  ساوليا  ويدرج ى ة المست ويجرس ا دوارد ا تفقدة مدع الدح، ويجدون جدزءا  و ن يم  اةدوار وا
 متسسا لمسيية تصسيم ا شروع الل ةً.

. يتمد   ن يتضدسا تقيديم تتداا  الل دوث عسييدا  ملجدر  ودوريدة ليتقيديم ااتق  م وااتعّلم -151
، سدددلسا لدددو   سدددابقا  غايتهبدددا تدددوفري الجدددم الجدددا  وارين مدددا ا ميومدددا  ا تميقدددة ابالسدددتيما . و 

ينلغً  ال يتواق التقييم عي  ا ناسلة الن ي يق فيهبا ا نت  الل ةً، وينلغدً  ال تقتصدر ا اادرا  
عي  عدد احلضور. فتقييم ار ر   اةجت ال ويت هو الذي يدوفر ا ميومدا  عدا اسدتدامة تتداا  

بشددددجت دوري جبسددددع غددددري مددددا ا سددددتهيل    ددددم يقومددددون  الل ددددوث. واددددد  كددددد عدددددد  دددددود ال
التمقيلددا  الددن يقدددمهبا ا سددتمسيون عددا  لددر اسددتيما  تتددااههبم الل ةيددة. وعيدد  الددح، أتسددت  ن 
يجدددون تسدددهيت النتددداا  وار ر ا سجدددا عزوهدددا ليسنتهدددا  ا مرفيدددة ل مدددم ا ت دددد ، عر ددديا  عيددد  

دلدده صددميد ا ن سددة. و  الددح فرصددة  دداامة عيدد  ا ن سددا  ليواددوت عيدد  مدددت اةلددر الددذي ل
 منتهااا ا مرفية وتم يم ايسة ا مرفة ا اسسية ةغراو التا يُّ الل ةً   ا ستقلت.

وأتددداج تقيددديم اسدددتيما  النتددداا  السياسددداتية واسدددتدامتهبا إدىدددا  تغيدددريا  لددديجمل فقدددُّ    -152
  السياسددا ، فددال ام  وا سارسددا  لتدداج إ  ايدداس وينلغددً و ددع جمسوعددة   يضددا  الل ددوث بددت 

دتيددا مددا ا ااددرا  لتصددوير المنياددا  التفاعييددة بدد  الل ددث ومسددتمسيً ا مرفددة. ويني دد  ا فددتش 
الراميدة إ  لقيدق هدذ  الغايدة، وهدً تشدتست  أ39اا لاد  التوجيهبية الشامية  ن سدة الصد ة الما يدة

ةددت بوصددية لدددد وجهبددا  الددنا م الل ةيددة عيدد  صددميد الفددرد وا ن سددة وا اسسددة عيدد  مااددرا  َت
وعيدد  الصددميديا الددوتين وا اييسددً، وتقتضددً تقدددمي مددوجزا  سددردية ومااددرا  و سددالي  تتميددق 

 ابلت قق.
 ن تسدددتفيد اسدددرها مدددا رصددديد األددد ا  الدددن يراكسهبددددا اةمدددم ا ت دددد  وبوسدددع من ومدددة  -153

ا ضدد يع بدده   ماسسددا  خمتيفددة، كددت   سدديااه احملدددد،    غددراو ف دديُّ اسددتيما  الل ددوث 
ييدددددة أل دددددة التنسيدددددة ا سدددددتدامة الدددددتميم وإدار  اةداء وعيددددد  وجددددده األصدددددوق    دددددوء ال ليمدددددة الج

 .2030 لمام
ااتأكززد مززن اتبزز ع مسزز ر منل ززأ األمززم املتحززدة وينبغززأ الر عزز   ااتنف ززميني ملنظامززة  -154

يف اعززت ع   اابحززال علزز  املسززتا  ااشزز م  انطزز   املنظامززة  مززن  جزز  تتبززع ااتقززدم ا ززرز
 وتاث قه، وحتديد صناا  ااتعق ب   داخ  امل عس  .

__________ 

 Module 2: developing an implementation research proposal” and “Module 5: disseminating“ات ر،  أ39ا

research findings”, in WHO, Implementation Research Toolkit: Workbook (Geneva, 2014). 
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 2030ايطالع احلر عل  نت ئج اابحال يف ع    خطة ااتنم ة املستدامة اع م  -ث  
 من فع ايطالع احلر ‘1‘ 

ددلت االتدددنيع احلدددر و ددمية ابرز     -155 مسدددم  لقيددق ى دددة التنسيدددة افددذ  مسدددةلة زايد  سا
وإعدداد  اسددتمساهلا اةمددم ا ت ددد  . و صددل  لسدد  االتددنيع عيدد  حبددوث 2030ا سددتدامة لمددام 

ارتا  ساسيا   ا سار ا تهده صدو  لقيدق  هددات التنسيدة ا سدتدامة. وينلغدً  ن يجدون تيسدري 
و ن يتضدسا إ  ددة ليدددرس   مجيدع مرا دت المسييدة الل ةيدة را  سادلت االتدنيع عيد  الل دوث عنصد

دددم  اةىدددرت الدددن تتقاسدددم  سدددليت اتدددنيع عيددد  الليدددات  لسددداار اةفرادددة اةىدددرت ولإلدارا يالشا
جماتيددا عيدد  ا نتهددا  عددا  ا ميومددا  عيدد  ت ددامل ا دارا  وليسن سددا  الددن تتددي  ليهسهبددور اتني

دد ددلت االتددنيع احلددر جمسددت دور  حبددوث السياسددا  وتمهن ت ى اهددا ا مرفيددة. واب سددت اع  ن تمددزز سا
عا تريق لس  سرعة الل وث وكفاءاا وفماليتهبا،   وات تشر المست واراءتده واالاتلداس منده، 
    ا را دددت الني قدددة عنددددما يلدددين عييددده اللدددا ةون وا اسسدددا  وا سارسدددون ومقدددررو السياسدددا  

طزالع املب ده ااتاج ل ة اس  عة اا انسزاا اتطزاير عُزب  ايوياصأ املفتش ثتب ع ارىرون. 
 وتعزيزه ، كدا     م  وعملأ بشأن ُعب  ايطالع احلر. احلر
واددد سددلق لو ددد  التفتدديش ا شددرتكة لييددت اة يددة احلاًددة الددن يجتسدديهبا االتددنيع احلددر  -156

ةغدددددراو اسدددددتيما  الل دددددوث،   سددددديامل الت ييدددددت الدددددذي  جرتددددده لسياسدددددا  ممارسدددددا  النشدددددر 
ى  هبددا االسددرتاتيهية، وصددادات عييدده  جددراء عديددد مددا ليسن سددا  ا شدداركة فيهبددا ابلرجددوع إ  

ا قدددابني  الرايسدددية. وعيددد  وجددده األصدددوق، اهددد    دددد توصددديا  اجمليدددجمل االستشددداري الميسدددً 
ددلت االتددنيع عييهبددا ابعتلددار  ن  التددابع ل مدد  المددام، إ  وجددو  إ  ددة النتدداا  الميسيددة وتيسددري سا

واد مجنمدت ارراء عيد  فدو مجندا  .أ40انساىهباص ة النتاا  تنلين عي  مدت اواا وإمجاتية است
فريق االستمراو ما إبراز ا نافع ا و  ة فيسا ييً، الن مجا عزوهدا إ  إ  دة سدليت لنيتدنيع 

 احلر عي  تتاا  الل وث:
دددددددلت االتددددددنيع احلدددددددر تتدددددددي   تعزيززززززز اابحزززززززال املتعزززززززددة ااتيممزززززز  . ا أ  فسا

ا تةتيدددة مدددا فصصدددا  خمتيفدددة  وتدددو ً اسدددلية ليسسدددتمسي  لديدددد مواادددع اةدبيدددا  والليدددات  
وسدديااا  ممرفيددة جديددد . ومجددا  ن تددادي الددناهب  واأليفيددا  الل ةيددة ا اتيفددة إ  التوصددت إ  

مدا الت يدز   عسييدا  الت ييدت   يضدا  اضااي و يو  جديد  ما ىني  ا لراء ا تلاد  واد تقيدت 
ليهندددة االاتصدددادية ةمريجدددا النيتينيدددة ومن قدددة ا ن قدددً والتصدددسيم التهدددرييب. ويني ددد  ا فدددتش  ن ا

 الل ر الجارييب  تشة  سيسية مراصد لتتلع االااها  االاتصادية واالجتساعية 
فقد  اري إ  احلشو الل ةدً ابعتلدار   تقل   خم طر ازدواج ة اةلاد اابحص ة. ا أ 

. اةمدددم ا ت دددد مشدددجية رايسدددية عيددد  الصدددميد اةكدددادمً وعيددد  صدددميد ا اسسدددا    من ومدددة 
مقاومدددة لتلددداد   و سدددلسا ال ددد    دددد ا سدددتهيل  مدددا اددداغيً الوظدددااق الرفيمدددة، توجدددد دااسدددا  

الليددات  وا ميومددا  وا مددارت فيسددا بدد  الشاددم  داىددت ا ن سددة اااددا. ويتسددل  الددح   زايد  
مدض اة يدان التجيفة الن تنهم عا اطراة ا دوظف    المسدت عيد  اضدااي حبةيدة مماليدة بدت و  ب

ددلت الوصددو  ا يسددور ليليددات   مت ابقددة. وعو ددا   عددا الددح، مجددا عددا تريددق إ  ددة الل ددوث وسا
__________ 

: تقريددر مددوجز إ  اةمدد  المددام مقدددم مددا اجمليددجمل ا ت ددد  مسددتقلت ا شددور  الميسيددة ا قدمددة إ  اةمددماليوتسددجو،  أ40ا
 أ. 2016اابريجمل،  االستشاري الميسً
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يسدددددرنع مدددددا ى ددددد   َتجددددد  اللدددددا ة  مدددددا إعددددداد  اسدددددتادام ممدددددارت اااسدددددة واللنددددداء عييهبدددددا، ممدددددا
 االستجشات   اااها  جديد  

تواصددت الواسددع فال حزدول ثثززت إيزز ا ف مز  يتعلززق بززجموز املنت زز   اابحص زة. اجأ 
دددددا مدددددا االتدددددنيع بيسدددددر عيددددد  ا قددددداال  ا قتندددددا     أ41االن دددددامل يزيدددددد فدددددرق االسدددددتادام ومجن

مستودعا  ا مرفة  و عي  اجملني  ا تا ة لنيتنيع المام. وبدورها، تصور ا  صاءا  ا تميقدة 
يدد  ابسددتادام ا سددتودعا  مسددتوت االهتسددام وممدددال  القددراء، وفدددم   الواددت ااتدده كسااددر ع

دددا اللندددح الددددويل الدددذي َتدددت استشدددارته ةغدددراو إعدددداد التقريدددر  التدددةلري. وعيددد  سدددليت ا ةدددا ، َتجن
احلددددايل، مددددا االسددددتدال  عددددا تريددددق إ صدددداءا  الوصددددو  إ  مسددددتودعا  الليددددات ، عيدددد   ن 
االتددنيع عيدد  هددذ  ا سددتودعا  لددري مبمدددال   كدد  مددا االتددنيع عيدد  مددوجزا  السياسددا ، 

وجزا  السياسدددا  لدددري مبمددددال   كددد  عددداد  عندددد مقارتتددده اب نشدددورا  و ن االتدددنيع عيددد  مددد
دددا فريدددق ممدددين بتقيددديم اةلدددر مدددا اسدددتنتاج  ن  ا ستفيضدددة. وبتصدددنيق الليدددات  ا تميقدددة اب وادددع َتجن
االتنيع عي  الليدات  جدرت عيد  فدو غالد  مدا جاتد  تدني  اجلاممدا    بيددان الشدسا . 

نقددي  اسددرتاتيهيتهبا االتصددالية هادفددة إ  بددذ  جهبددود اتصددالية وتتيهددة لددذلح، سددمت ا ن سددة إ  ت
إصدددار تسددص  اصددر ليسنشددورا  ال وييددة   يضددا  مضدداعفة   بيدددان اجلنددو . وتضددسا االسددتمراو 

 لتيلية ا تياجا  ارااهبا ما ىارج اةوساة اةكادمية.
فتجنولوجيددا   تعظزز م اعززتيدام ااتقززدم احل صزز  يف ااتاناااج زز   اارصم ززة. ادأ 

التنقي    النصوق والتنقي    الليات  مجدا  ن تسدهبم   تم ديم االسدتادام ا تمددد ليندوات  
الل ةية ا هبسة. وتستارج هذ  اةدوا  ا ميوما  عي  ت امل مياديا حبةية متلاينة وفيق ممارت 

 دبيدا  موصدوال  جديد . لجا اغتنام هذ  الفرق تمونمل إن مل يجا سليت االتنيع عي  مم م اة
  .أ42ا مام اللا ة  وا سارس 

  د النسااج الدالة عي  اتلداع ممارسدة جيدد ، “ اةمم ا ت د جمسوعا  جاممة ”وتوفر  -157
اةمددددم  يددددث تضددددم سددددهني  ليسقدددداال  الل ةيددددة الددددن  تتهتهبددددا اددددلجة ا ماهددددد التابمددددة جلاممددددة 

ليتهدار  والتنسيدة اةمدم ا ت دد  ة ومداَتر ، دانا مركدز التهدار  الدوليد2018و  عام  .أ43اا ت د 
ااةوتجتادأ ومن سة التهار  الما يدة ملدادر  مجتد  تقددمي ا سداعد  التهاريدة الما يدة، الدن سدمت 
ا ن سا  الةنيث ما ىنيهلا إ  زايد  افافية مميوما  التهدار  وزايد  ميسدورية االتدنيع عييهبدا 

ادددا  مدددا اادددتنيت  وسدددع ت ا جت هدددذا التمددداون جدددزءا  عدددا تريدددق بوابدددة مدجمدددة عيددد  ا ترتتدددت. ويشددد
ليتنسيددة الصددناعية االيوتيدددوأ ومن سددة اةمددم ا ت ددد  بيددات  مددا من سددة   يضددا  ليسن سددا  يضددم 

ل غذيدة والزراعدة االفداوأ ومن سدة اجلسدارمل الما يدة واللندح الددويل ومصدرت التنسيدة اةمم ا ت دد  
ا اددااً تييمددة جهبددود ا ت ددد   قددً. ويتلددو  بددرتم  اةمددمليليدددان اةمريجيددة ومصددرت التنسيددة اةفري

اتفتاب الليات  ما ىني  ملادر  افافية ا ساعد  الدولية وملادرا  ا ماز الما ً الن ينفدذها. 
و فددددداد  اليهندددددة االاتصدددددادية ةمريجدددددا النيتينيدددددة ومن قدددددة الل دددددر الجدددددارييب   دددددا  وجدددددد  بدددددداات 

  وسع ما األيارا .اا  وهلا اةعضاء ت اليسنهبهيا  السااد  لجً توفر لد
__________ 

 أ، ا لاد  التوجيهبية لسياسة ت وير سلت االتنيع احلر وتمزيزها.2012اليوتسجو ا أ41ا

 ا رجع تفسه. أ42ا

تشددددددددريا  28   سدددددددهني   772 5ابيغدددددددت  https://collections.unu.eduات دددددددر المندددددددوان ا لجدددددددرتوين التددددددددايل:  أ43ا
 أ.2018الةاينيتوفس  

https://collections.unu.edu/
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ورغم وجود ممارسا  جيد  و اجا  متمددد  ليتفاعدت، يني د  ا فدتش اسدتسرار احلاجدة  -158
دددلت االتدددنيع عيددد  النتددداا  الداىييدددة ليسن سدددا   و  الفددداا مزيدددد مدددا ا لدددادرا ، ةن  دوديدددة سا

زايد  وي و مضداعفة تجداليق الل دوث  ا شرتكة فيسا بينهبا، تمرات متابمة االبتجارا  ويندت  عنهبدا
 الن َتون  مبوارد عامة.

 وما ا دانت ر  ن يادي تنفيذ التوصية التالية إ  زايد  التنسيق واالتسامل والتناغم. -159
 6ااتاص ة  

الص اار ع   ااتنف زميني يف س   ينبغأ  ن ينظر األمني ااع م األمم املتحدة، بمفته رئ  
املعززت ثاتنسزز ق، يف دعززاة اار عزز   ااتنف ززميني مل عسزز   منظامززة األمززم املتحززدة منظامززة 

اامين مل يضعاا حىت ا ن ع  عة   ملة المنظامة بشزأن ايطزالع احلزر علز  األمم املتحدة 
، األمم املتحدةااب  ي ، وااجمر    ااداعمة، وااتب دل اابحصأ ف م  بني م عس   منظامة 

  اين يفعلاا ذاك.

تقدددرر بو دددوب  قدددومل إعددداد   وينلغدددً  ن تتضدددسا السياسدددا ،   مجيدددة  مدددور،   جامدددا   -160
 ن تتضدسا ىيدارا  ا يدداع وىيدارا  االستضدافة،   يضدا  استمسا  ا نشدورا  والليدات . وينلغدً 

 وروابُّ مع مراكز الل وث،    الة وجود مورنديا ما األارج.

 بحال يف بلدان اةنا حفز ااشراك   وتاع ع نط   اعت ع   اا ‘2‘ 
ن دور ى دة التنسيدة ا سدتدامة َتةت اضية االتنيع ا يسدور عيد  ا مرفدة   يدة  اًدة   م -161
ومززن هنزز  ، مددع مددا توليدده مددا هكيددد  مسددامل احلجومددا  بزمددام اةمددور. وتصددا   رو ددا   2030 لمددام

املشز ركة ااتمع زة  تعّد زادة ُعب  اااصال إىل ااب  ي  وإما ن ة اعتنس خل  ح مسة يف دعزم
 .أ44اوإاتحززة عززب   م ّسززر  مزز م اابزز حصني واملم رعززني ومقززررا ااس  عزز   مززن بلززدان اةنززا 

واددد  بددرز ا سددتهيلون ايسددة تجةيددق اجلهبددود  بددرام اددراكا  فمالددة مددع مراكددز الل ددوث   بيدددان 
  اجلنو  ومدت ما يتصق به الح ما إحلاب.

الليددات  الددن مجنمهبددا االسددتمراو الددراها، ابعتلددار  ن حبددوث   يضددا  وتدددعم هددذ  النتيهددة  -162
بشددجت غددري متناسدد  مددا الَددت جاممددا   تانددت  وتتدداب لنيتددنيع وتاسددتادم  اليددا  اةمددم ا ت ددد  

  ا ااددة مددا ا راكددز وا اسسددا   81ومراكددز ليل ددوث   بيدددان الشددسا . وتشددري اةدلددة إ   ن 
ا نشددورا  الرايسددية هددً مددا بيدددان الشددسا  اات ددر الشددجت اةكادميددة األارجيددة الددن تسدداهم   
  ا اادددة مدددا الشدددراكا  الل ةيدددة ليساسسدددا    اةجدددت  65الرابدددعأ وين لدددق اةمدددر تفسددده عيددد  

مددا بندداء  بدددال  ”ال ويددت اات ددر الشددجت األددامجملأ. و سددلسا ال دد    ددد مددديري الل ددوث فةتدده 
ممهبدم لتددعيم مسداعيهبم ألصدياغة   يدو  ادرا  اللا ة  وا اسسا    بيدان اجلنو  والمست 

... تمتسد اهليجيية الل ةية ل مم ا ت د  بشجت مهبيسا عي  ادراكا   ليت داي  الن تواجهبهبم
 “.راساة   بيدان الشسا 

__________ 

 .The academic, economic and societal impacts of Open “, Tennant and othersJonathan Pات در،  أ44ا

)2016( 5, vol. Research 1000F, ”based review-Access: an evidence. 
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إ    يضدا  ، وإن كان الح ال يقت   ية عسا سلق، مجا  ن يدادي االتدنيع احلدر و ىريا   -163
ففيق  د  الت داي  وا مواا  الن تواجه الجيدات  الل ةيدة   بيددان اجلندو ، عنددما تمهدز 

فرو ة عي  تراىيص الناادريا، و دا عا الوفاء ابلتجاليق ا تزايد  الارتاكا  اجملني  والقيود ا 
 ايدان ياستشهبد  سا    غي  اة يان كمااق بوجه االبتجار.

  الشجت الرابع
 مهان من غت األمم املتحدة يف املنشارا  يف املس
من ك  ي  األمم املتحدة املالفة بايية حبص ة  18

  ع ع ة

  األامجملالشجت 
ااشزززرك   اابحص زززان امل عسززز ان مزززن 

يف  األمززززززم املتحزززززززدةك ززززززز ي  غززززززت  
مززن ك زز ي   34األجزز  ااطايزز  يف 

 املتحدةاألمم 

اةمددم ا ت ددد  وبددرتم  اةمددم ا ت ددد  ابجلهبددود الددن تلددذهلا جاممددة  وأدديُّ ا فددتش عيسددا   -164
لل وث التنسية االجتساعية وإدار  الشاون االاتصدادية واالجتساعيدة اةمم ا ت د  ا اااً وممهبد 

اتصددادية ةفريقيددا اللتسدداس ا مرفددة الميسيددة مددا اب ةدد  مددا بيدددان اجلنددو  عددا تريددق واليهنددة اال
الدذي “ ا  صاءا  كسنفمة عامة”دعوام إ  تقدمي وراا  عيسية. ويةين عي  ا شروع ا منون 

، ويسدددددتهبدت تدددددوفري سدددددليت اتدددددنيع جمددددداين عيددددد  اةمدددددم ا ت دددددد تنفدددددذ  ادددددملة ا  صددددداءا    
قدددوم بتوعيدددة ا سدددتمسي  بشدددةن   يدددة ا  صددداءا    صدددنع السياسدددا  ا  صددداءا  الما يدددة، وي

وافدداا القددرارا  ا لنيددة عيدد  اةدلددة، ومسدداعد  مجاتدد  ا  صدداء الوتنيددة عيدد  تمزيددز ادددرااا   
عي  احملاولة الن يلذهلا مركز التهار  الدولية   يضا  ويةين ا فتش  .أ45اجما  مجع الليات  وتمسيسهبا

مدددا بيددددان اجلندددو  عيددد  فدددو منهبهدددً عندددد بنددداء اواعدددد بيدددات  وتنيدددة  نشدددور   ادددرامل اب ةددد  
 .“من ور القدر  التنافسية ليساسسا  الصغري  وا توس ة احلهم”ا منون 
لشددراكااا مددع ا ماهددد مددا بيدددان اجلنددو  اةمددم ا ت ددد  بيددد  ن فجددر  تمزيددز ماسسددا   -165

فسسدةلة بندداء القددرا  ةغددراو اسدتيما  حبددوث  تلدت مدا ا نااشددا   كةدر ممددا تلتده مددا الفمدت.
السياسا  مع بيدان اجلنو  مل ل  مبقاربة من سة، وعهز االسدتمراو عدا الوادوت عيد  لييدت 
اددددامت ليقدددددرا  القااسددددة والت ديددددد التلمددددً ل ولددددواي  الل ةيددددة اجلغرافيددددة وا وا دددديمية. و  ر ي 

زا  نسية ا ستدامة إ  صياغة  هدات  كةر تركيا فتش، أتاج وجود ى ة حبةية لوييية ةغراو الت
__________ 

،   المنوان ا لجرتوين التايل: اةمم ا ت د ات ر، املة ا  صاءا     أ45ا
http://data.un.org/Host.aspx?Content=About . 

%35 

%65 

%19 

%81 

 مراكز حبةية   بيدان اجلنو 
 مراكز حبةية   بيدان الشسا 

 مراكز حبةية   بيدان اجلنو 
 مراكز حبةية   بيدان الشسا 

http://data.un.org/Host.aspx?Content=About
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لغيلدة الددور الدذي تاديده احلجومدا    را  . وت دواستهبدات بناء القدرا  عي  فو  كةر فصيصدا  
، ابتدددت احلاجدددة  تسيدددة إ  توسددديع اةفدددق اجلغددددرا  2030تنفيدددذ ى دددة التنسيدددة ا سدددتدامة لمدددام 

 ليشراكا  الل ةية.
 تنفيذ التوصية التالية إ  زايد    ية الل وث و لرها. وما ا دانت ر  ن يادي -166

 7ااتاص ة  
ينبغأ  ن ُيرا األمني ااع م األمم املتحدة واار عز   ااتنف زميان الم عسز   األخزر   

ملستا  مش ركة ااب حصني من بلدان اةنا  و ن يعتمزدوا  اعتعرا     ،األمم املتحدةملنظامة 
ع  ع   و طرا  حتّفز عل  بن   ااقدرا  ف م  يتعلق بم ع  بع د و ز ئف حبزال ااس  عز  ، 
ل  ف ل  اعت ع   اابحال عل  اامع د اااطت، وتقدت تقرير عزن ذازك إىل اةمع زة ااع مزة 

 .2020ع م  ور اص اقدارا ، عل  ااتاايل، حبلال هن ية
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: اهل زرة كدراعززة ح اززة 2030ربزا اهل ززرة  طززة ااتنم زة املسززتدامة اعزز م  -ع دع    
 إفرادية

 مقدمة - اف 
 مل ذا اهل رة؟  

صادت ا فتش   سديامل إجدراء االسدتمراو  مةيدة عديدد  السدتادام تتداا  الل دوث    -167
ا ستدامة. و   دوء التندوع اللدالغ   ال يدق صنع ارارا  وافاا إجراءا  تتميق اهدات التنسية 

  -اهلهدددر   -ا وا ددديمً ليندددوات  الل ةيدددة ا تميقدددة  دددذ  اةهددددات، جدددرت اىتيدددار مو دددوع وا دددد 
كسن دددددار موا ددددديمً لدددددري مدددددا ىنيلددددده تصدددددوير الن دددددامل ا تمددددددد التاصصدددددا  لوظيفدددددة حبدددددوث 

 .3030السياسا   سا ا تار اةعم أل ة التنسية ا ستدامة لمام 
لت ييدت تنداو  السديامل ا تغدري  وفقدا  وهكد    ية هذا االىتيار بدراسا   كادمية اويدة. ف -168

، مةنيددت اهلهددر  اوالتنقددتأ   ددد احملركددا  الرايسددية األسسددة الدافمددة ا ت ددد  ليتنسيددة منددذ تشددة  اةمددم
م عددا ً واددد اهدد  مالفددون  ىددرون إ  القددو   ن ا ن سددا  الدوليددة، مددع غيددا  ت ددا .أ46اليتغيددري

وابلددرغم  .أ47اليهبهددر ، مجددا  ن تسددهبم   كفالددة التوافددق حلوكسددة اهلهددر    مندداتق خمتيفددة مددا المددامل
ما   ية ا سةلة، اتفق ا راالون عي  مني  ة اينة الدراسا  ا نهبهية  دو  دور ا ن سدا  الدوليدة، 

  اتمددام الددعم ا ولدومل عا وجود فهوا  مستسر    جمست ا مرفة الراهنة عي  فو يتسدل   فضني  
 دو   2016لصنع القرار السياسدً ا تميدق ابهلهدر . و بدرز  ا اادد  ا سدتدير  الدن عقدد    عدام 

ليل ددوث اجملددا  ا وا دديمً ليهبهددر   ددسا جمدداال   ىددرت، كسو ددوع ا ت ددد   تمزيددز اسددتيما  اةمددم
  .يمججمل بدور  الفهوا  احلرجة القااسة ما من ور اال تياجا  الل ةية

ليتنسيدددة اةمدددم ا ت دددد  ا مددين خب دددة اةمدددم ا ت دددد  واددد سدددينم تقريدددر فريدددق عسددت من ومدددة  -169
ان اهلهدر  تشدجت   دد  أ48ا“لقيق ا ستقلت الذي تلتغيه ليهسيدع”ا منون  2015بمد عام   ا

مددا  7-10عوامددت التسجدد  اةساسددية ليتنسيددة. و سددفر هددذا التقريددر عددا إدراج اهلهددر    الغايددة 
تيسدري اهلهدر  وتنقدت اةادااق عيد  فدو مدن م و مدا ” هدات التنسية ا ستدامة الن دعت إ  

 دُّ هلدا والدن تتسدم ومنت م ومتسم اب ساولية، مبا   الح ما ىني  تنفيذ سياسا  اهلهر  ا ا
  “.حباسا ا دار 

صدددية وليقدددة بينهبدددا وبددد    يضدددا  مدددا تدددابع اهلهدددر  الشدددامت لمدددد  ا اعدددا ، تقدددوم ادددا  وات ني -170
غااي   ىرت عديد   سا  هدات التنسية ا ستدامة منهبدا، ت دوير القدوت الماميدة   ا داع الصد ة 

  االاددار ابللشدددر واالسدددتغني  اجلنسدددً جأ، والقضددداء عيددد-3  الليددددان الناميدددة االغايددة  واسددتلقااهبا
أ  وإلداد بيلدا  عسدت تدوفر 7-8ي  السار  وإ اء الدرمل االغايدة أ، والقضاء ع2-5 لينساء االغاية

أ، وىفدددض تجددداليق ممدددامني  لدددويني  ا هبددداجريا 8-8 السدددنيمة واةمدددا جلسيدددع المسدددا  االغايدددة
__________ 

 Richardاحملركددا  اةربمددة اةىددرت هددً االاتصدداد السياسددً واةمددا والليلددة ا اديددة والميددم والتجنولوجيددا. ات ددر،  أ46ا

O’Brien, “Drivers of change for the UN’s future role”, in Stephen Browne and Thomas G. Weiss, 

eds., Post-2015 UN Development: Making Change Happen? (Abingdon, United Kingdom, 

Routledge, 2014). 

 Oleg Korneev, “International organizations as global migration governors: the World Bankات در،  أ47ا

in Central Asia”, Global Governance, vol. 23, No. 3 (July–September 2017). 

  ادأ.88الفقر   ا ستقلت الذي تصلو إليه، - A/RES/66/288 أ48ا
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غدً  ن اريده  كةدر مدا من سدة وا دد ، جأ. ومادت الح  ن مجع الليات  وليييهبا ينل-10االغاية 
   ي ما ىني  التماون ا شرتمل ب  الوكاال .

دراسددة  الددة إفراديددة لمسييددة إتتدداج الليددات    يضددا  ويتندداو  االسددتمراو اهلهددر  ابعتلارهددا  -171
والل دددوث ا تصدددية ابهلهدددر  واسدددتغنيهلا وتمسيسهبدددا وتقاًهبدددا. وةن اهلهدددر  ظددداهر  عا يدددة متمددددد  

متمدددددد  ا سددددتواي ، مجددددا لنيسددددتنتاجا  اا  الصددددية  ن تجددددون مفيددددد ، عددددا تريددددق الوجددددو  و 
  ا سقاة والتفجيح،   تنوير الل وث النيزمة  وا يع متشابجة  ىرت.

 املنل  ة  
ددري حبددو   اةمددم ا ت ددد  تايدد  إ  عدددد مددا كيددات   -172  الددن صددننفت تفسددهبا كسن سددا  اا

و ددد  صددا  تتصددت ابهلهددر   و يتصددت عسيهبددا مبو ددوع اهلهددر   ن تددرد عيدد  اسددتليان صددسسته ىصي
مبدددا فيهبدددا ا ن سدددة الدوليدددة  أ49االتفتددديش ا شدددرتكة. وادددد رد عيددد  هدددذا االسدددتليان  ربمدددة عشدددر كيدددات  

مدع   دا ليسدت إ ددت ا ن سدا  ا شداركة   و دد  دا  ومفي اامني   ردا  عا  ليهبهر  الن ادمت تو 
  تفتيش ا شرتكة.ال

واستهبدت االستليان لديدد   يدة اهلهدر  كسو دوع عيد  جدداو  اةعسدا  الل ةيدة احملددد   -173
إ  الوادددوت عيددد  الددددوافع واةسدددلا  الدددن تجسدددا وراء   يضدددا  ليسن سدددا  ا منيدددة. وسدددمت  سدددليته 

ث ا تميددددق إجددددراء حبددددوث عددددا اهلهددددر   و اسددددتادامهبا، و ددددور الرتكيددددز ا وا دددديمً الددددذي  مددددز الل دددد
ابهلهر    إتار ، وا نتهدا  الل ةيدة الرايسدية ا هبسدة ليسن سدة، واةادجا  القااسدة ليتمداون ا شدرتمل 
بددد  الوكددداال  فيسدددا يتميدددق  تتددداج الل دددوث واسدددتادام  صدددنياا مبدددا   الدددح وجدددود مسدددتودعا  

 ممرفية عي  ت امل ا ن ومة   مو وع اهلهر .

   اابحالااتأص   ااس  صأ يعت ع  -ث  
 ال توجددد   جمددا  الل ددوث   الن ريددة  و الت ليددق تمدداريق  و ممددايري لينوعيددة مقلولددة عسومددا   -174

سدديااً ليسسارسددا  القااسددة. واسددتاادم كسميدداريا هصدديت متا ددة   اددجت اياسددً. واددد تمدد  إجددراء 
ا تمددددددد ال ددددابع اا و ددددوعًأ لسياسددددا   ددددا: ل دددددوث اهلددددذا الت ديددددد السدددديااً ميس ددددان رايسدددديان ل

 تسيددة وجددود التمدداون الل ةدًد ا شددرتمل بدد  الوكدداال . ومددا اجلدددير االددذا أ و التاصصددا  ليسهددا ،
ات لددامل هددذيا ا ميدداريا عيدد  جمدداال   ىددرت  ددت اهتسددام   ى ددة  مجاتيددة ا فددتش فر ددية مني  ددة 

  .أ50ا2030 التنسية ا ستدامة لمام
__________ 

اةمدم لشداون النيجلد  وهيلدة  مدم ا ت دد  ليتهار  والتنسيدة ااةوتجتدادأ وا فو دية السدامية لاةمم ا ت د  هً ماَتر  أ49ا
ل غذيدة والزراعدة االفداوأ اةمدم ا ت دد  ليسساوا  ب  اجلنس  وَتج  ا ر   وبدرتم  اةغذيدة المدا ً ومن سدة ا ت د  

ليرتبيددة والميددم والةقافددة االيوتسددجوأ مددا إمجددايل ا ن سددا  ا شدداركة   اةمددم ا ت ددد  ومن سددة المسددت الدوليددة ومن سددة 
و دددد  التفتددديش ا شدددرتكة  وإدار  الشددداون االاتصدددادية واالجتساعيدددة ومجتددد  تنسددديق الشددداون ا تسددداتية، كهدددزء مدددا 

 د   وجلنتان ااتصاديتان إاييسيتان  ا اليهندة االاتصدادية واالجتساعيدة رسديا واحملديُّ اهلداد  اةماتة المامة ل مم ا ت
اةمددم لل ددوث التنسيددة االجتساعيددة و اةمددم ا ت ددد  واليهنددة االاتصددادية واالجتساعيددة لغددر   سدديا اا سددجواأ  وممهبددد 

  كجيات  حبةي  مستقي  ااتيا  وا ن سة الدولية ليهبهر .ا ت د   

َتةيددت ا نهبهيددة ا سددتادمة لت ييددت دراسددة احلالددة ا فراديددة   إجددراء تجييددق ملتجددر ليسفهبددوم اةكددادمً ليددنهب   أ50ا
التماوين ا تمدد التاصصا ،  يث جرت تصنيق عناصر  عي  فو يواءم تليمة االسدتمراو الدراها مدع الرتكيدز 

تيفة عا الل دوث اةكادميدة الصدرت. ويدرد وصدق ابعتلارها خم اةمم ا ت د عي  حبوث السياسا    من ومة 
 Kery Facer and Kate Pahl, eds., Valuing Interdisciplinary Collaborativeلينسدواج اةصديً  : 

Research: Beyond Impact (Bristol, United Kingdom, Policy Press, 2017). 
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وبغيددة موالفددة ا ميومددا  الددن جددرت مجمهبددا  وةغددراو السدديامل احملدددد لنيسددتمراو احلددايل، -175
 عا تريق االستليان ا تميق ابهلهر ، وا ع ا مياران  سا السيامل عي  الن و التايل:

الل ددددث ا تمدددددد التاصصددددا ، ومددددادا   ن اهلهددددر  ال َتددددجمل ف سدددد  الواليددددة  ا أ 
ا دددجمل بشدددواغت  إ   يضدددا  ا وا ددديمية لدددلمض الوكددداال ، كا ن سدددة الدوليدددة ليهبهدددر ، بدددت تتهاوزهدددا 

  ا ت د  و تش ة متمدد  الوجو   ن سا   ىرت   اةمم
الل ث التماوين، ومادا  وجود التصسيم ا شدرتمل وا تتداج ا شدرتمل واالسدتادام  ا أ 

 فيسا ب  الوكاال . ا شرتمل،  و عي  اةات وجود عسيية منهبهية تشاورية اا  تابع ماسسً

 الل وث ا تمدد  التاصصا   
الفر ية الن تربُّ اهلهر  وهلريها مبهاال   ىرت  كيات    14تاكد ا ميوما  اجملسمة ما  -176

. واددد اىتددار ا فددتش تن دديم اجملدداال  ا وا دديمية اةمددم ا ت ددد  ددت اهتسددام عيدد  ت ددامل من ومددة 
 ا تميقة ابهلهر    ست جمسوعا  عي  الن و التايل:

بقضددااي مةددت تنقددت اللشددر والتنسيددة، و لددر االاتصددادية: وتشددست الل ددوث ا تميقددة  ا أ 
االسدددتةسارا  ا لااددددر  ولددددويني  ا غرتبدددد ، وههدددر  المسالددددة، ورايد  اةعسددددا  واهلهددددر  والت ددددو  

ا ادااً اةمدم ا ت دد  اهليجيً، و لر اهلهر  عي  ا ماادا  الريفيدة والزراعيدة، الدن  جراهدا بدرتم  
س  وَتج  ا ر   ومن سة المست الدولية وا فو ية السدامية ليسساوا  ب  اجلناةمم ا ت د  وهيلة 

اةمدددم ا ت دددد  لشددداون النيجلددد  وإدار  الشددداون االاتصدددادية واالجتساعيدددة ومددداَتر  مدددم ا ت دددد  ل
ليتهددار  والتنسيددة ااةوتجتددادأ ومجتدد  تنسدديق الشدداون ا تسدداتية واليهنددة االاتصددادية لغددر   سدديا 

وا ن سدددة اةمدددم ا ت دددد  ل غذيدددة والزراعدددة االفددداوأ وجاممدددة  ت دددد  اةمدددم ااا سدددجواأ ومن سدددة 
 الدولية ليهبهر  

 -االجتساعيدددددة: وتشدددددست المسدددددت النيادددددق، والمسالدددددة، و وجددددده الدددددرتابُّ الريفدددددً  ا أ 
احلضري، واةما الغذااً، واهلهر  والشلا ، واهلهدر  والصد ة، والقددر  عيد  اسدتيما  المسالدة، 

ليل دوث   عا   اجملتسدع، واةبمداد االجتساعيدة اةىدرت الدن كاتدت مو دو وسوء َتةيت ا هباجريا  
ليسسدداوا  بد  اجلنسد  وَتجدد  ا در   وبدرتم  اةغذيددة اةمدم ا ت دد  من سدة المسدت الدوليدة وهيلددة 

اةمدم الما ً وإدار  الشداون االاتصدادية واالجتساعيدة ومجتد  تنسديق الشداون ا تسداتية ومن سدة 
بيدددددة والميدددددم والةقافدددددة االيوتسدددددجوأ واليهندددددة االاتصدددددادية واالجتساعيدددددة لغدددددر   سددددديا ليرت ا ت دددددد  

ا اااً وممهبد اةمم ا ت د  ل غذية والزراعة االفاوأ وبرتم  اةمم ا ت د  اا سجواأ ومن سة 
 وا ن سة الدولية ليهبهر  اةمم ا ت د  لل وث التنسية االجتساعية وجاممة اةمم ا ت د  

الليليددة: وتشدددست  لددر تغدددرين ا نددا  والجدددوارث ال ليميددة عيددد  اهلهددر  الدددذي جدددرت  اجأ 
ا ادددااً ومجتددد  تنسددديق الشددداون ا تسددداتية وبدددرتم  اةمدددم ا ت دددد  تناولددده ابلدراسدددة   بدددرتم  
وا ن سددة اةمدم ا ت دد  ل غذيددة والزراعدة االفداوأ وجاممددة اةمدم ا ت دد  اةغذيدة المدا ً ومن سددة 

 ليهبهر  الدولية 
 قدددددومل ا تسدددددان: وتشدددددست الل دددددوث ا تميقدددددة بموااددددد  اهلهدددددر  عيددددد   قدددددومل  ادأ 

ليسسددداوا  بددد  اجلنسددد  وَتجددد  ا دددر  ، وا فو دددية ا ت دددد   ا تسدددان الدددن  جريدددت   هيلدددة اةمدددم
اةمددم ا ت ددد  ا اددااً وممهبددد اةمددم ا ت ددد  لشدداون النيجلدد ، وبددرتم   مددم ا ت ددد  السددامية ل
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وا ن سدة الدوليدة ليهبهدر ، مدع تركيدز  ددد عيد  اةمم ا ت د  تنسية االجتساعية وجاممة لل وث ال
 االاار ابللشر والمنق  د ا ر   

السيم واةما: وتشست المنياة ب  النزاعا  واةزما  ا زمنة واهلهدر ، ا درجدة  اهدأ 
اةمدم ا ت دد  ا ادااً ومن سدة اةمدم ا ت دد    األ ُّ الل ةية ل تم  اةغذية الما ً وبدرتم  

وا ن سدددة اةمدددم ا ت دددد  ل غذيدددة والزراعدددة االفددداوأ ومجتددد  تنسددديق الشددداون ا تسددداتية وجاممدددة 
 الدولية ليهبهر  

احلوكسة: وتشست الدراسا  والتقارير ا تميقة حبوكسة اهلهر  واوات  وسياسا   اوأ 
غدري الن اميدة واحلوكسدة ا تهاوبدة مدع االعتلدارا  اجلنسداتية، الدن اهلهر  واحلساية القاتوتية واهلهدر  

ليسسدداوا  بدد  اجلنسدد  وَتجدد  ا ددر   اةمددم ا ت ددد  ا اددااً وهيلددة اةمددم ا ت ددد   تتههبددا بددرتم  
ومن سددة المسددت الدوليددة وإدار  الشدداون االاتصددادية واالجتساعيددة واليهنددة االاتصددادية واالجتساعيددة 

اةمددم ا ت ددد  لل دوث التنسيددة االجتساعيددة وجاممدة اةمددم ا ت ددد   سددجواأ وممهبدد لغدر   سدديا اا
  ومن سة المست الدولية وا ن سة الدولية ليهبهر .

وهذا ا شدهبد ا وا ديمً ليل دوث ا تميقدة ابهلهدر  عيد  الن دو ا فصدت  عدني ،  بمدد عدا  -177
الجيددات  ا سددتهيلة  تدده يمجددجمل  . لجندده مةددت مددع الددح عينددة  ددا ر   ن يجددون مشددهبدا   صددراي  

 صور  لو ع َتةييً وموا يمً  ر  ، كسا  ته يتي  استانيق عد  استنتاجا  كسا ييً:
 ن اهلهدددر ، مةيهبدددا مةدددت الت دددداي  الما يدددة اةىدددرت، ظددداهر  متشدددابجة يتوادددق  ا أ 

 وفقا  ،  اةمم ا ت دفهبسهبا عي  إجراء حبوث   جماال  األ   الفنية لمد  ماسسا    من ومة 
 ن دددورا  خمتيفدددة و غدددراو متنوعدددة. ورمبدددا يدددادي الدددح إ  تنيادددً   االادددا   و إ  ازدواجيدددة   
اجلهبود إن  جريت الل وث مبمز  عسا  وهلا وافتقر  إ  هصيت سيااً واعً عي  ت امل اامت 

 ليسن ومة 
ا نددددا   ن اجملددداال  الددددن تمددد  عددددا اهتسدددام مشددددرتمل، كددداهلهر  والتنسيددددة، وتغدددرين  ا أ 

واهلهددر ، و قددومل ا تسددان ليسهبدداجريا، تغددنم بشددجت  فضددت إن تناولتهبددا حبددوث مشددرتكة التصددسيم 
ومشدددرتكة ا تتددداج ومشدددرتكة االسدددتادام، وهدددو مدددا مجدددا  ن يسدددهبم   تمزيدددز االتسدددامل وا رجميدددة 

 وكفاء  استادام ا وارد. ورمبا استدع  الح مواءمة االااها  وكفالة آتزر اجلهبود 
ييددددزم و ددددع  ددددسات  لت ااددددً االزدواجيددددة  و  ددددوافز لت قيددددق االتسددددامل   تدددده اجأ 

واالتسددهام مددا  جددت لقيددق اسددتيما   كةددر كفدداء  ليت يدديني  واالسددتنتاجا  الددن لتددوي عييهبددا 
الدراسا  الل ةية ا اتيفة   مو دوع اهلهدر  و لرهدا عيد  صدنع القدرار، ةن  بمداد اهلهدر  تفسدهبا 

  مناظري فصصية خمتيفة.تتناوهلا من سا  خمتيفة ع  
و ظهبددر  اةمةيددة الددن ادددمهبا اجمليلددون عيدد  االسددتليان  ن بمددض ا نشددورا  والدراسددا   -178

 تت  ابلتمداون مدع من سدا  مهبتسدة  ىدرت  و ابلتشداور ممهبدا، بينسدا ال ين لدق الدح عيد  بمضدهبا 
  ا ن ومدة وهدو  ارىر. ورمبا  دت الح إ  ازؤ الل وث  و إعاد  إتتاج حبوث موجود  ابلفمت

مددا يرتدد  ابلتلميددة ايددة كفدداء  اسددتادام ا ددوارد اللشددرية وا اليددة. وهلددذا السددل ، تصددل  احلاجددة إ  
  الل وث التماوتية عي  درجة فااقة اة ية.
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 الل وث التماوتية  
ابالسدتناد إ  تفدجمل االسدتليان الدذي جدرت تفصدييه  سد  احلاجدة وواجده إ  ا ن سددا   -179

  مو ددوع اهلهددر   و اتصددت عسيهبددا اب و ددوع تفسدده، سددم  ا فددتش إ  رسددم  حبددو    الددن  جددر 
صددور  لدددنسُّ الل دددث التمدداوين ا شدددرتمل بددد  الوكدداال . واعتسدددد لديدددد ت ددامل هدددذا التمددداون عيددد  
ا جااب  الن اادمت عيد  سداا   ددد استفسدر عدا مشداركة ا ن سدة    ي ادجت مدا  ادجا  

اةىددرت الددت اسددتهبني  المسييددة الل ةيددة و   لنااهبددا وبمدددها.  ت ددد  اةمددم االتمدداون مددع كيددات  
 وليست الصور  ا رسومة هلذ  ا شاركة اامية، لجنهبا تمرو عيننة  ةت هذا التفاعت.

 دت  النسدااج ا تا دة ليل دوث التماوتيدة ا شدرتكة بد  الوكداال  اللدالغ  3ويوجز اجلدو   -180
 السابع فيصور المنياا  القااسة ب  ا مدنيا ا شارك .،  ما الشجت اواجا   15عددها 
  3اجلدو  

 ع ن   ألوجه ااتع ون املشرت  بني اااك ي  يف املش ريع اابحص ة املتعلقة ثهل رة
 ا ن سا  ا تماوتة ا شاريع

إدار  الشدددداون االاتصددددادية واالجتساعيددددة، ا فو ددددية  إدار  بيات  النيجل   
 ا ت د  لشاون النيجل السامية ل مم 

 2-7-10الرعايدددة ا شدددرتكة  اادددر هددددت التنسيدددة 
بشدددةن الليددددان الدددن تنفدددذ سياسدددا  ليهبهدددر  تتسدددم 

 حباسا ا دار 

إدار  الشدددددداون االاتصددددددادية واالجتساعيددددددة، ا ن سددددددة 
 الدولية ليهبهر 

اهلهدددددددر  والت دددددددو  ”ا مندددددددون  2018تقريدددددددر عدددددددام 
 “ اهليجيً

ليتهددار  والتنسيددة ااةوتجتددادأ، مدداَتر اةمددم ا ت ددد  
 ا ن سة الدولية ليهبهر 

بدددددرتم  اةمدددددم ا ت دددددد  ا ادددددااً، ا ن سدددددة الدوليدددددة   لر االستةسار اةجنيب ا لاار ليسغرتب    توتجمل
 ليهبهر 

سدددت دراسدددا   الدددة إفراديدددة ا ريدددة بشدددةن توسددديع 
 تسما  ا ستضيفةالسوري  واجملسالت الوصو  إ  الفرق االاتصادية  مام النيجل  

بددددددرتم  اةمددددددم ا ت ددددددد  ا اددددددااً، من سددددددة المسددددددت 
 الدولية، برتم  اةغذية الما ً

هيلددة اةمددم ا ت ددد  ليسسدداوا  بدد  اجلنسدد  وَتجدد   تقرير بشةن المنق  د المامني  ا هباجرا 
ا ددددددر  ، من سددددددة المسددددددت الدوليددددددة، ا ن سددددددة الدوليددددددة 

ا ت دددد  لشددداون ليهبهدددر ، ا فو دددية السدددامية ل مدددم 
النيجلدد ، مفو ددية اةمددم ا ت ددد  السددامية حلقددومل 

 ا تسان
  جدددذور الندددزوب: اةمدددا الغدددذااً ”دراسددة ممنوتدددة 

 “والنزاع واهلهر  الدولية
بدددرتم  اةغذيدددة المدددا ً، ا ن سدددة الدوليدددة ليهبهدددر ، 

 من سة اةمم ا ت د  ل غذية والزراعة االفاوأ
تدددددلض ”لييدددددت مشدددددرتمل ليليدددددات  ا تميقدددددة مبلدددددادر  

 “ اهلهر 
بدددرتم  اةغذيدددة المدددا ً، ا ن سدددة الدوليدددة ليهبهدددر ، 
من سدددة اةمدددم ا ت ددددد  ل غذيدددة والزراعدددة االفدددداوأ، 

 اللنح الدويل
من سدددددددة اةمدددددددم ا ت دددددددد  ليرتبيدددددددة والميدددددددم والةقافدددددددة  أ2017اهلهر  و رية التنقت واالتدماج ا اييسً ا

 االيوتسجوأ، جاممة اةمم ا ت د  
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 ا ن سا  ا تماوتة ا شاريع
: اهلهددر  2019التقريددر المددا ً لرصددد التميدديم لمددام 

 والتشرد والتمييم: بناء اجلسور ال اجلدران
من سدددددددة اةمدددددددم ا ت دددددددد  ليرتبيدددددددة والميدددددددم والةقافدددددددة 
االيوتسددددجوأ، ا ن سددددة الدوليددددة ليهبهددددر ، ا فو ددددية 
السدددامية ل مدددم ا ت دددد  لشددداون النيجلددد ، من سدددة 

 أيوتيسيقاةمم ا ت د  لي فولة اال
مجتدد  اةمدددم ا ت دددد  لتنسددديق الشددداون ا تسددداتية،  “كسر اجلسود”الدراسة ا منوتة 

ا فو ية السدامية ل مدم ا ت دد  لشداون النيجلد ، 
بدددددرتم  اةمدددددم ا ت دددددد  ا ادددددااً، ا ن سدددددة الدوليدددددة 

 ليهبهر 
منااشة ملداية بشةن الدفع ااددما  اب شداريع ا تميقدة 

 ابهلهر 
ممهبددد اةمددم ا ت ددد  لل ددوث التنسيددة االجتساعيددة، 

 ا ن سة الدولية ليهبهر  
ملددادر  مشدداريمية بشددةن  وكسددة وسياسددا  اهلهددر  

   بيدان اجلنو 
ا مهبددددد المددددا ً لل ددددوث  -جاممددددة اةمددددم ا ت ددددد  

ةمددم ا ت ددد  ل غذيددة االاتصدداد ا اددااً، من سددة ا
 والزراعة االفاوأ

ممهبدددددددد الليلددددددة واةمدددددددا  -جاممددددددة اةمدددددددم ا ت ددددددد   حبث بشةن اهلهر  والتشرد   سيامل تغري ا نا 
اللشري، ا ن سة الدولية ليهبهر ، ا فو ية السدامية 
ل مدددددم ا ت دددددد  لشددددداون النيجلددددد ، بدددددرتم  اةمدددددم 

 ا ت د  ا اااً
النتدداا  الل ةيددة ليسهسوعددة ا سددا ا  اجلساعيددة   

 الما ية ا منية ابهلهر 
إدار  الشدددددداون االاتصددددددادية واالجتساعيددددددة، بددددددرتم  
اةمم ا ت د  ا اااً، من سة اةمم ا ت د  ليرتبية 
والميددددم والةقافددددة االيوتسدددددجوأ، اليهنددددة االاتصدددددادية 
واالجتساعيدددددددددة رسددددددددديا واحملددددددددديُّ اهلددددددددداد ، اليهندددددددددة 

لغدددر   سددديا اا سدددجواأ، االاتصدددادية واالجتساعيدددة 
جاممددددة اةمددددم ا ت ددددد ، ا ن سددددة الدوليددددة ليهبهددددر ، 

 أ51اااجملسوعة الما ية ا منية ابهلهر أ

 

__________ 

لت ييت ليجمل بوصفهبا كيات    د اااا، إاا ابعتلارها تق دة التقداء عي  اجملسوعة الما ية ا منية ابهلهر    ا  ابقً أ51ا
 للمض  وجه التماون ا شرتمل ب  الوكاال .
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  الشجت السادس
 ااتع ون املشرت  بني اااك ي  يف حبال اهل رة  وجه

إال   دا    دت ليسفدتش عندددما ورغدم احملدوديدة الدن ادد تجدون عييهبدا عينددة احلداال  السدالفة،  -181
 دعسهبا مبميوما  مستارجة ما ا قابني  مني  ة ما ييً:

 ن التمددداون الل ةدددً يمجدددجمل عيددد  وجددده ا مجدددا   دددرور  إ دددافة من دددور متمددددد  ا أ 
 التاصصا  ل تش ة الل ةية 

 ن ى دددة التمددداون جددداء  تتيهدددة  لدددادرا  مسدددتقية وا تياجدددا   ددددد ، عيددد   ا أ 
عي   د ،  كةر منهبا تتيهة لمسيية تماون منهبهً لست ًدا  مدا اليدت و دع  ساس كت  الة 

األ دُّ ب ريقددة مشددرتكة وتقاسددم ا مددارت والتصددسيم ا شددرتمل وا تتدداج ا شددرتمل ليل ددوث ابالرتجدداز 
 إ  الوالاي  واأل ا  الفنية احملدد  ليسن سا  ا هبتسة 

لضددرور ، مثددة لنيلددة موجهبددا  ابمددا   تدده رغددم وجددود مشدداريع خمتيفددة ال تتنيادد  م اجأ 
 تو ً اباا  ابز  فو اةىذ بمسيية  كةر منهبهية ليتماون الل ةً هً:

  ضدددور ا ن سددددة الدوليددددة ليهبهددددر  كشدددريح متاصددددص   مم ددددم وجددددو  التمدددداون 
 احملدد  

  الددددددور الدددددذي تاديددددده إدار  الشددددداون االاتصدددددادية واالجتساعيدددددة وا ن سدددددة الدوليدددددة
هلدددت التنسيددة ا سددتدامة ا مددين  2-7-10ا ااددر ليهبهددر  كسشددارك س   رعايددة 

بسياسدددا  اهلهدددر ، وهدددو مدددا يددددلت عيددد  وجدددود ىيدددار صدددو  اتلددداع  ددد   كةدددر 
 منهبهية مدفوع ابل ي    جما  حبوث السياسا  

  اليهوء إ  االستماتة بفريق، مما يتي  التةمت والمست وتمزيدز التناسدق عيد   سداس
 مجاعً.

 تنفيذ التوصية التالية إ  تمزيز التنسيق والتساسح والفمالية. وما ا دانت ر  ن يادي -182



JIU/REP/2018/7 

55 GE.19-03972 

 8ااتاص ة  
املشززز ركة يف األمزززم املتحزززدة ينبغزززأ  ن يقزززام اار عززز   ااتنف زززميان مل عسززز   منظامزززة  
املعن زة ثهل زرة بتاج زه اااحزدا  ذا  اامزلة اتق ز م خ ز را  ااتعز ون األمم املتحدة  باة 

 ع س املم ال املتالص ة وايختم ص   ا ددة، يف ر ل صنع املشرت  بني اااك ي ، عل  
 .2019ااقرار املتعلق ثملش ريع اابحص ة املتملة ثهل رة، حبلال هن ية ع م 

 حنا تاريص ااتن عق عل  نط   املنظامة -ج م 
 ااماعة املعن ة ثهل رة ااع مل ة  

كسهسوعددددة وكدددداال  رفيمددددة   2006عددددام  تشددددلت اجملسوعددددة ا منيددددة ابهلهددددر  الما يددددة    -183
ا سددتوت مشددرتكة بدد  ا اسسددا  ا نارتددة   اةتشدد ة ا تصددية ابهلهددر ، و تي ددت   مجيددة  مددور 
ددد  إزاء اضدددية اهلهدددر  الدوليدددة ياجفدددت فيهبدددا اددددر  كددد  مدددا التناسدددق  مبهبسدددة التشدددهيع عيددد  اتلددداع  ا

سهسوعددة   تلدداد  النتدداا  واسيددع والشددسو  و اسددا التنسدديق. وََتةَددت   ددد اةولددواي  الرايسددية لي
اجلهبددود فيسددا يتميددق ابلل ددوث ومجددع الليددات  وليييهبددا. وتضددسنت ى ددة المسددت ا تمدددد  السددنوا  

عا الليدات  والل دوث التزمدت مبوجلده بتنسديق وتوجيده  فصني   2018-2016ليسهسوعة ليفرت  
  الدح تددعيم ااعدد  اةدلدة  مبدا مجع ولييت الليات  ا تصية ابهلهر  ا تةتيدة مدا مجيدع ا صدادر،

 ا تصية ازما  اهلهر .
، استميض عا اجملسوعدة ا منيدة ابهلهدر  الما يدة بشدلجة 2018تشريا اةو ي كتوبر و   -184

ا منيددة ابهلهددر  الددن تاكددد بدددورها التزامهبددا بدددعم تنفيددذ االتفددامل المددا ً مددا  جدددت اةمددم ا ت ددد  
امية ومتابمته واستمرا ه. و  دد  هددات الشدلجة هدو المسدت كسصددر اهلهر  ارمنة وا ن سة والن 

 ل فجار والليات  وا ميوما  والت ييني  الن مجا التمويت عييهبا   جما  اهلهر .
ويشهبد الت ور احلاصت   ا شهبد ا اسسً ا مين ابهلهر  عي    ية مجدع ا دوارد ا لمةدر   -185

يلنددون عييدده سددا  ا   الددح صددناع القددرار   الددو  اةعضدداء،  ساعيد  فددو يتددي  لصددناع القدرار، مبدد
 إجراءاام واراراام ركيزته ا مارت ا لنية عي  اةدلة ا جينة وا تقاًة وا قلولة عي  ت امل واسع.

 ايتف   ااع ملأ من  ج  اهل رة ا منة واملنظمة واانظ م ة  
 تيقددت اجلسميددة  ،أ52االنيجلدد  وا هبدداجريا   عقددا  صدددور إعددنين تيويددورمل مددا  جددت  -186

تراادددق ا فاو دددا  احلجوميدددة الدوليدددة بشدددةن االتفدددامل ”ا مندددون  280ي71المامدددة مبوجددد  ارارهدددا 
، عسييدة ليسفاو دا  احلجوميدة الدوليدة اددت “الما ً ما  جت اهلهر  ارمنة وا ن سة والن امية

 إ  التوصت إ  اتفامل عا ً ليهبهر .
ر التقريددر الددراها، تتضددسا إمجددات  التمدداون ا شددرتمل بدد  الوكدداال  وتنسدديق ومددا من ددو  -187

 280ي71القضددااي ا تصددية اهدددات التنسيددة ا سددتدامة عنصددريا جددوهري  ااددتست عييهبسددا القددرار 
 يتم  تسييُّ الضوء عييهبسا و ا:

__________ 

 .A/RES/73/1 إعنين تيويورمل ما  جت النيجل  وا هباجريا،أ، 2016، اجلسمية المامة ااةمم ا ت د  أ52ا
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إتدددار ليتمددداون ”االعددرتات الصدددري  بضدددرور  تمزيددز التنسددديق واحلاجدددة إ  وجددود  ا أ 
مجيددع جواتدد  اهلهددر ، مبددا فيهبددا ”يتمامددت مددع “ لدددويل الشددامت بشددةن ا هبدداجريا واحلددرامل اللشددريا

  “اجلوات  ا تساتية وا اااية وا تميقة حبقومل ا تسان وغري الح ما اجلوات 
الوكالددة الما يددة الرااددد    جمددا  ”الت ديددد اللدد ن   دددت ا ن سددا  ابعتلارهددا  ا أ 

  “.اهلهر 
دعددددا القددددرار اجملسوعددددة الما يددددة ا منيددددة ابهلهددددر ، ابعتلارهددددا احلددددااز  ألدددد ا  مجاعيددددة، واددددد  -188

وا ن سددة الدوليددة ليهبهددر ، ابعتلارهددا الوكالددة الرااددد  إ  ا سددهبام   المسييددة الت ضددريية. و فضددت 
كدداتون   10عسييددة ا فاو ددا  احلجوميددة الدوليددة إ  تتيهددة متفددق عييهبددا، اعتاسددد    ا غددر    

“. االتفدامل المدا ً مدا  جدت اهلهدر  ارمندة وا ن سدة والن اميدة”ابعتلارهدا  2018ةو يديسس  ا
اةمددم ا ت ددد  وَتةددت   ددد التدددابري ا نصددوق عييهبددا لو ددع األ ددة مو ددع التنفيددذ   إتشدداء اددلجة 

 ا منية ابهلهر  لت ت  ت اجملسوعة الما ية ا منية ابهلهر .
ااعمل ززة املفضزز ة إىل اعتمزز د ايتفزز   ااعزز ملأ مززن  جزز  اهل ززرة واززئن كزز ن اعتنسزز    -189

ا منززة واملنظمززة واانظ م ززة حبززمافته  غززت  اززن، يززصّمن املفززتش ااتطززارا  احل صززلة يف رزز ل 
صززنع ااقززرار واابحززال واقجززرا ا  املتمززلة ثهل ززرة، ااززت  فضززس إىل تعزيززز ااتن عززق علزز  

ميان تاراره ، مع إجرا  ااتغ تا  ااالزمة، يف ح ازة نط   املنظامة وير  ف ل    رعة ج دة 
 ماا  ع  خر    ملة القط ع    من  هداف ااتنم ة املستدامة.

 ااعنمر املتعلق ببحال ااس  ع    
عيددد   ين دددوي االتفدددامل المدددا ً مدددا  جدددت اهلهدددر  ارمندددة وا ن سدددة والن اميدددة ا ددد م  دددديةا   -190

الستمراو غري مسدلومل  تتاجا  ” تص االتفامل فإته جاء   جام تتميق ابلل وث. و سلسا ورد  
مددت ىددني  عسييددة مفتو ددة واددفافة واددامية ويسدديم االتفددامل ابحلاجددة “. ل دلددة والليددات  الددن مجا

، ويتاددذ كهبدددت رايسددً  ويل لدده “تمزيددز ممرفتنددا ابهلهددر  ولييينددا هلددا”إ  بددذ  جهبددود مددا  جددت 
وتنددداة “. ليسياسدددا  القااسدددة عيددد  اةدلدددة مجدددع واسدددتادام بيدددات  دايقدددة ومصدددننفة كةسددداس”

اب ن سددة الدوليددة ليهبهددر  عيدد  األصددوق، بوصددفهبا الوكالددة الرااددد ، وظيفددة  دددد    جمددا  حبددوث 
  سياسا  اهلهر .

عيدد  ا سددا ا  الددن  ، يشدددد االتفددامل بشددجت مفيددد َتامددا   يضددا  وعيدد  وجدده األصددوق  -191
لدددددو  عيدددد  توسدددديع األيددددارا   مددددام احلددددرامل تقدددددمهبا اةوسدددداة اةكادميددددة عددددا تريددددق تشددددهيع ا

  اةكادمً، مبا   الح ابستادام اتفااا  تيسر التلاد  والفرق الل ةية الدولية اةىرت.

 املسأاة املتعلقة ثملستادع    
هددت ماسسددتجم مدركددة ”كددان   ددد اةسددلية ا ةددار  ةغددراو دراسددة احلالددة ا فراديددة هددو  -192

اةمدم يتيسدر عيد  مجيدع ماسسدا  اةمدم ا ت دد  هدر    من ومدة لوجود  ي مستودع لل وث اهل
ورغدم الو دوب الدذي بددا عيد  الدردود الفرديدة إال   دا عجسدت “. ا هبتسة االتنيع عييه ا ت د  

 و مية  رين  عندما جرت الن ر إليهبا جمتسمة و ع ت صور   اد التلاسا.
، و  ددع ردان إ   3كددر ، ا ردا   14ومددا  صددت الددردود الددن بيددغ إمجاليهبددا  -193 ردود بشددجت بدد ن

عدم عيسهبا بوجود مةت هذ  ا ستودعا . و اار التسمة ا تلقون إ  مستودعا  خمتيفدة، لجنهبدا 
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مل تجددا اَددُّس تفدددجمل ا سددتودعا . وكاتدددت ا سددتودعا  ا شدددار إليهبددا عيددد  فددو  اددديع هددً اواعدددد 
ة ابهلهددددر  وإدار  الشدددداون االاتصددددادية بيددددات  ا ن سددددة الدوليددددة ليهبهددددر  واجملسوعددددة الما يددددة ا منيدددد

الرد اةمشت، وهو  مر مل يةر الدهشدة ابعتلارهدا اجلهبدة اةمم ا ت د  واالجتساعية. و ع ت جاممة 
الددن  عددد  ىنيصددة الل ددوث والنددوات  الت ييييددة اا  ا ن دد  السياسددا  الددن  صدددراا اجملسوعددة 

 الما ية ا منية ابهلهر .
، ير ددد  ا فدددتش  دراج عنصدددر رايسدددً  دددسا إتدددار تنفيدددذ االتفدددامل ومدددا هدددذا ا ن دددور -194

المدا ً مددا  جددت اهلهدر  ارمنددة وا ن سددة والن اميدة، يرمددً إ  تمزيددز اسدتيما  حبددوث السياسددا ،  
كإتشدددداء منصددددة عا يددددة ليسمددددارت تاسددددتادم كسسددددتودع ل دلددددة وا سارسددددا  وا لددددادرا  القااسددددة، 

ابهلهدددر  لضدددسان تدددوافر الددددعم الفمدددا  وا نسدددق عيددد  ت دددامل  ا منيدددةاةمدددم ا ت دددد  وإتشددداء ادددلجة 
 ا ن ومة.
و  اا  الوات، يشاتر ا فتش الر ي الذي  عدر  عنده عددد مدا احملداوريا، وابةىدص  -195

 ادافيا   ما ا ن سة الدولية ليهبهر ، الذيا ر وا  ن وجود مستودع وا د ال مةت    د ااته بيسسا  
ددلت االتددنيع    ددو  ء الددزايد  الجلددري    كددم الل ددوث والت يدديني  ا نتهددة   السددنوا  لتيسددري سا

اةىدددري  بشددددةن خمتيدددق جواتدددد  اهلهدددر . وجدددددير اب ني  ددددة كدددذلح االاددددا  السدددااد فددددو النشددددر 
ا لجددرتوين ليدراسددا  الل ةيددة اةكادميددة وغددري اةكادميددة ا تصددية ابهلهددر . بيددد  ن المةددور عيدد  

  الل دوث القااسدة ومماجلتهبدا  مدر  دروري، سدواء كاتدت ا نتهدا   كةر اةدوا  كفاء  الستيما
 الل ةية مستضافة   مستودعا  مركزية  و موزعة عي  عد  مستودعا .

 وما ا دانت ر  ن يادي تنفيذ التوصية التالية إ  زايد  التماون والفمالية. -196
 9ااتاص ة  

إجززرا ا  اضززم ن األمززم املتحززدة ينبغززأ  ن تتيززم رزز اص إدارا  م عسزز   منظامززة  
، بتنف م اياتزام   املتعلقة ثاتع ون املشرت  بني اااك ي ، 2020ااق  م، حبلال هن ية ع م 

ل  يف ذازك عزن طريزق إنشز   منمزة ع مل زة المعز رف وااب ز ي  وت سزت ااتبز دل األكز دميأ، 
 منة واملنظمة واانظ م ة.عل  اانحا املنماف عل ه يف ايتف   ااع ملأ من  ج  اهل رة ا 
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 مااجلة ااتحدا  -ع بع    
ددلت اسددتادامهبا  -197 تنداو  التقريددر الددراها  دد  ارن ارليددا  والمسييدا  الل ةيددة الداىييددة وسا

. وادددر ا اددار  عنددد هددذا ا نم ددق إ   ن تق ددة ات ددنيمل االسددتمراو اةمددم ا ت ددد   من ومددة 
مع اتمقاد ا ااد  ا ستدير  الن اارمل   تن يسهبا كت مدا  2016تيساني بريت احلايل جاء    

وممهبد الدراسا  المييا الدولية وا اااية، مبشاركة ممةيد  كلدار مدا و ددا  اةمم ا ت د  جاممة 
و كدادمي  واب ةد  مدا ىدارج ا ن ومدة. ولددد ا و دوع اةمدم ا ت دد  الل دوث والسياسدا    
واجملتسددددع اةمددددم ا ت ددددد  تدير    تندددداو  المنياددددة بدددد  ماسسددددا  من ومددددة الرايسددددً ليسااددددد  ا سدددد

األارجً ل وساة اةكادمية ومماهد الل وث ومراكز الفجر ا هبتسة اب وا ديع الدن تتمامدت ممهبدا 
 ، وابةىص   مضسار  هدات التنسية ا ستدامة.اةمم ا ت د 

جدددة ا تصدددية بجفددداء  اسدددتادام حبدددوث و ددددد  ا اادددد  ا سدددتدير  بمدددض الت دددداي  احلر  -198
 السياسا  الن تانت    اجلامما  وا ماهد الل ةية ا تاصصة، وال سيسا ما ييً:

واةوسداة اةكادميدة اةمم ا ت دد  وجود مةلن ا   مام ايام التماون الوليق    ا أ 
دم ا هبددين، عيدد   ددد سددواء، وابلددذا  عدددم كفايددة ا جافددة  عيدد  حبددوث السياسددا  مددا جهبددة التقدد
 والقيود السياسية واللريواراتية والزمنية الن تمومل االطراة   الل وث  و ا شاركة فيهبا 

ا صددداع  الدددن يواجهبهبدددا اللدددا ةون   سددديح درو  اللريواراتيدددة والتمامدددت مدددع  ا أ 
رينة الن تفر هبا ا ن سة اةمم ا ت د مقتضيا  السياسة       والتغي  عي  ايود السي

مجددددا  ن تلينددددغ عددددا ا تياجااددددا اةمددددم ا ت ددددد  عدددددم وجددددود  ليددددة إراددددادية    اجأ 
 الل ةية ليسهتسع اةكادمً 

لتوجيه ا دوظف  إ  الل دوث اةمم ا ت د  عدم كفاية ت م إدار  ا مرفة داىت  ادأ 
  .أ53االداىيية واألارجية ا هبسة

وابفدداا االسددتنتاجا  ا ليننددة  عددني  تق ددة لنيت ددنيمل، الددتسجمل اسددتمراو و ددد  التفتدديش  -199
ا شدددرتكة الليدددات  وا ميومدددا  وارراء و يدددت الت دددداي  ا تميقدددة ابلوظدددااق الل ةيدددة عيددد  ت دددامل 

  الح إجراء لييت اامت ليدردود عيد  االسدتليان وإعدداد مسد   ، متوسني  اةمم ا ت د من ومة 
عددا إجددراء لييددت مقددارن ليو اددق الداعسددة والتقييسددا   جملتسددع اةكددادمً والل ةددً، فضددني  خيددتص اب

 .اةمم ا ت د وا سوب السابقة ا قدمة ما ماسسا  من ومة 
 وسينُّ ا فتش الضوء عي  ا ني  ا  والنتاا  ا ليننة  دت  ا تصية مبا ييً: -200

 حبوث السياسا  الت داي  الداىيية ا تميقة ابستيما   ا أ 
 الت داي  األارجية عي  الن و احملدد   ا س  اةكادمً  ا أ 
 الت داي  ا تميقة ابلتفاعت ب  الميوم والسياسا . اجأ 

__________ 

  .2016، “: تقرير ا اَتراةمم ا ت د تمزيز استيما  الل وث عي  صميد ”اةمم ا ت د  جاممة  أ53ا
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 ااتحدا  ااداخل ة املتعلقة ثعت ع   حبال ااس  ع   - اف 
عيدد  عددد  يتواددق اسددتيما  اةدلددة القااسددة عيدد  الل ددوث   عسييددة تقريددر السياسددا   -201

السياسددية ااة ددوا  السياسددية  -عوامددت. واب سددت اع اسيددع هددذ  الموامددت كسددا ييددً: االجتساعيددة 
واالاتصدددادية واالجتساعيدددة، وعسييددددا  التغيدددري الةقدددا  والتن يسددددًأ، والشدددلجا  االمنيادددا  بدددد  

واةدلدة  اجملتسما  السياسداتية والل ةيدة، والشدلجا ، ومنصدا  ا مرفدة، والتندافجمل عيد  اةمدوا أ،
  .أ54ااص تهبا ومولوايتهبا والدرجة الن تت دت  ا القواعد وا مارت الراساة، وتقاسم ا مرفةأ

، يتمدد   ن يتةسددجمل االسددتيما  2030وبنقيدده إ  سدديامل ى ددة التنسيددة ا سددتدامة لمددام  -202
 الجفا ليل وث عي  الموامت السيااية التالية:

عا يدددددة  2030: فا دددددة التنسيدددددة ا سدددددتدامة لمدددددام االاتصدددددادية -االجتساعيدددددة  ا أ 
وتسددم  إ  إاامددة تددوازن بدد  اةبمدداد االاتصددادية واالجتساعيددة والليليددة ليتنسيددة ا سددتدامة اسدديو  
متجامت غري اابت ليتهزؤ. وتمججمل األ ة ا راد  ا شرتكة جلسيع احلجومدا  و صد ا  ا صدي ة 

  حبدددددوث  ،اةمدددددم ا ت دددددد   من ومدددددة ارىدددددريا. ويسدددددتتلع الدددددح  دددددرور   ن لدددددرق ماسسدددددا
السياسا  الن تض يع  ا وتيسرها ولفز عييهبا، عي  االبتماد عا عست الح   كوا   دينقة، 

 إاا ب ريقة متمدد  التاصصا  ومتضافر  ومت زر  
: أتاج تنسيق السياسدا  وكفالدة ااتسدهبا، عيد  فدو مدا تيلده الشلجا  الل ةية ا أ 
لتنسيدددة ا سدددتدامة، دعدددم الشدددراكا  الل ةيدددة الدددن تدددةسنا ا مرفدددة ا تمددددد  مدددا  هددددات ا 17 اهلددددت

 ص ا  ا صاحل، واألد   الفنيدة والقددر  عيد  االبتجدار. ويدادي و دع حبدوث السياسدا    ىدمدة 
 هدات التنسية ا ستدامة إ  فت  الصوامع ول يسهبا عي  الصدميد المدا ً  و عيد  الصدميد الدوتين. 

مددددا  ي واددددت مضدددد   ددددا  مددددا    كةددددر اتفتااةمددددم ا ت ددددد  ماسسددددا  من ومددددة وال بددددد  ن تجددددون 
 وبشجت  كةر منهبهية وكفاء ، عي  الل وث ا نتهة   اجلامما  ومراكز الل وث ومراكز الفجر 

: مةت الرصد وا داساَءلة و رور  صياغة مقاييجمل ليتقدم احملرز عي  صدميد اةدلة اجأ 
ية   صدنع القدرار وعسييدة التنفيدذ ا تميقد  خب دة التنسيدة ا سدتدامة التنسية ا ستدامة، عناصر رايسد

 سدالي   تابمدة وايداس اةلدر الدذي يدنهم   يضا  . ويتم   ن تصيغ حبوث السياسا  2030لمام 
 عا منتهااا.

__________ 

 ,Paul Cairney, The Politics of Evidenced-Based Policy Making (Londonات در عيد  سدليت ا ةدا ،  أ54ا

Palgrave Macmillan, 2016); and Stuart Shapiro, Analysis and Public Policy: Successes, Failures 

and Directions for Reform (Cheltenham, United Kingdom, Edward Elgar Publishing, 2016). 
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  الشجت السابع
 2030ااعاام  ااس  ص ة يعت ع   اابحال املتملة  طة ااتنم ة املستدامة اع م 

 

يززر  املفززتش  ن ا طززاة األوىل امزز  غة واىددذ مجيددع المناصددر السددابقة   احلسددلان،  -203
األمززم هنزج عزز  صأ يفضززأ إىل زادة كفزز  ة ايعززت ع  ، هزأ ص زز م مج ززع وحززدا  اابحززال يف 

ثاعمزز  كشززباة حبززال علزز  نطزز   املنظامززة، ثيهتززدا  بعززدد حمززدود مززن املبزز ده املتحززدة 
 دية املتعلقة ثيتم ل وااتع ون، ل  يشم  طزر  ااتف عز  مزع ااتاج ل ة وطرائق ااعم  اقر 

بيد  ن االستمراو واق عي  عدد  .األمم املتحدةااا  ي  اابحص ة األخر  من غت ك  ي  
  يضدا  القااسة لو  دون اتلداع مةدت هدذا الدنهب  الجيدً والتمداوين، ابلدرغم مدا واوفده  ما الت داي 

 عي  ممارسا  جيد  ممزولة.

 حتسني حمر ايعت ع   ورصدد ( ) 
سي ت غاللية ا ن سا  الن استشري    سيامل االستمراو الضوء عيد  عددم منيءمدة  -204

 تر الرصد القااسة   جما  استيما  حبدوث السياسدا  ليقيدام عيد  الن دو اةمةدت  جدراء  صدر 
 يدددددة  ايدددددة واتس السدددددتادام ا نتهدددددا  الل ةيدددددة و  يتهبدددددا. وعددددداد  مدددددا يقتصدددددر الرصدددددد عيددددد  مر 

مشروعيمنشدددور يتميدددق مبندددت  حبةدددً  ددددد، ويمتسدددد بشدددجت مجةدددق عيددد  التندددزيني ، و    سدددا 
اة ددوا ، عيدد  اياسدددا  االاتلاسددا . ووااددع احلدددا ، ومةيسددا اةمددر ابلنسدددلة ل عسددا  اةكادميدددة 

 سددهبت التتلددع ومجددا  ن يتددي  فهبسددا  هددا  الصددرت، مةددت اسددتادام اياسددا  تجراريددة االاتلاسددا   
مجددا ليقياسددا  الجسيددة  ن لصددر بشددجت  لي يدد  عيدد  ا نددت   ددت الن ددر. ومددع الددح، ال ليددا   و 

واتس القيسة واالسدتادام الفمييد  ليسندت  الل ةدً مدا جاتد  مجهبدور خمتيدق. و سدلسا ال  دت 
ميدت الددليت أا تميدق ابالسدتيما   إ   ن يجدون ”إ دت ا ن سا  ا نوتدة بواليدة حبةيدة  ساسدية 

َترا  وا نااشددددددا  مددددددع اةتددددددرات ، كددددددةن أدددددددث عددددددا تريددددددق ا راسددددددني  وا ددددددا رداي  وسدددددد ظرفيددددددا  
 “.الصية اا 

ق تنسي: با   اابحال
ا السياسا  وكفالة ااتسهب
ةية أتاج الدعم ما اراكا  حب
تةسنا ممارت  ص ا  

ر  عي  ا صي ة ا تمدديا والقد
.االبتجار

و النهب  احلايل ليتنسية يتمر :األداة
اييجمل ليت دي  ويشجت الرصد وا ساءلة ومق
قرار التقدم احملرز عناصر ساسية لصنع ال

.والتنفيذ

:ايصتم دية-يجتم ع ة ا
ى ة التنسية ا ستدامة لمام 

ماد عا ية، توازن ب   ب2030
ة، وتتسم ااتصادية واجتساعية وبيلي
  وتم. بمدم التهزؤ والتجامت

األ ة عا إراد  مجيع احلجوما 
.و ص ا  ا صي ة ارىريا
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مددا تجددون توالتيددة  و ت اميددة. كسددا   ددا را  ويسددينم ا فددتش ان المسييددا  السياسدداتية تد -205
   عديدد . وال بدد مدا التنلده دااسدا   تتشجت    غي  اة يان بموامت متفاعية وديناميدا  ليقدوت

 ي تقييم يتناو  ادر  استيما  الل وث ليسسالح الغامضة وا تنوعة وغدري ا توامدة الدن مجدا  ن 
 وال بدد  ن لدري دااسدا   .أ55اترتش   ا تتاا  الل وث إ  سا ا  صنع القرار عي  مدار الوات

 ممار دددة تتددداا  الل دددوث ومنااشدددتهبا واىتلارهدددا عيددد  فدددو متجدددرر الدددت التوصدددت إ  توافدددق  دددو 
القيددام بلسدداتة اب مدداء إ  النتدداا   مددام صددنناع  توصدديا  بشددةن و ددع سياسددا  وممارسددتهبا.  مددا

 ما النهاب. اييني   القرار وتوانع ايامهبم ابلمست مبوجلهبا، فيا يصادت إال   ا  
وعيدد  سددليت ا ةددا ، تتتلنددع اليهنددة االاتصددادية ةفريقيددا واليهنددة االاتصددادية واالجتساعيددة  -206

ا اا سددجواأ، عدددد ال يلددا  الددن تددرد مددا الدددو  اةعضدداء كستابمددة لمسيهبددا ا ميدداري، لغددر   سددي
إ  عدددد سددا  لمدددد ال يلددا  الددن تددرد إليهبددا ايا وتق ددع عدداد  ى ددو  متقدمددة  ىددرت واددري تقييسددا  

ويالحزززظ ال يلددا  الدددن تمسدددت عييهبدددا ماسسدددااا  ددد  يجدددون مبقددددورها تتلندددع االسدددتيما  واةلدددر. 
إىل األمزززم املتحزززدة م رعززز   ويزززدعا مزززديرا اابحزززال علززز  نطززز   منظامزززة املفزززتش هزززمد امل

ااق  م،  زمن األطزر اازمن زة اازت يروهنز  مالئمزة، بمز  غة م  زرا  مزن  جز  ايرتقز   بتق ز م 
 عمل ة ايعت ع  .

وادددد اددددد  من سدددا  كةدددري  عيددد  ايدددة ا تددداب مدددا ا دددوظف  وا دددوارد النيزمددد  لنيطدددراة  -207
هدددً مدددع  صددد ا  ا صدددي ة عيددد  مددددت المسييدددة الل ةيدددة. وواادددع اةمدددر،  ن هدددذا ا سدددتسر وا نهب
بددد  ن يلددد    مر يددة  بجددر بجةددري   دور  المسييددة الل ةيددة، و ن لددري صددو   ددوافز  االطددراة ال

تجفدددت اتدددراد التفاعدددت مدددع اجلسهبدددور الرايسدددً بغيدددة ا صددداداة عيددد   ولدددواي  الل دددث واسدددتيما  
هدددذ  اجلهبدددود ماسددددتهبييجة ليوادددت وكةيفدددة المسالددددة. لجدددا ايدددة ا ددددوارد تتااهددده. ويسددديم ا فددددتش ان 

ةغدراو الددعو    جمدا  السياسدا ، والضدغوة الدافمددة إ  إتتداج عددد مفدرة مدا التقدارير عدداد   
 سا ميزاتيا   دود ، يجون م هلا الرتكيز عي  استجسا  ا نشور   الوات احملدد له. وبشدجت 

االسددتيما  واةلددر   اةجددت ال ويددت إ  ىددارج دااددر  االهتسددام. غددري مقصددود، تدددفع مددوارد رصددد 
واد  اري   ا قابني  إ   ته  د    اةمداكا الدن فصدص فيهبدا ا دوارد وا دوظف  ينتهبدً اةمدر 
إ  تددددوجيهبهبم ةداء االستمرا ددددا  اصددددري  اةجددددت. و سددددلسا ال  ددددت إ دددددت ا ن سددددا  فددددةن 

  يضدع  علداء   داسة عيد  وادت ا دوظف  وخييدق عقلدا   را  المسدت الةقدا  وتمددد ا نشدورا”
 “. مام القدر  عي  رصد التقدم واةلر   فرادت الدو  اةعضاء

  تقددمي التقدارير عدا اةتشد ة والندوات ، مثدة  وبينسا تمست ا ن سدا  بشدجت كداتس َتامدا   -208
ددده فدددو لق يدددق النتددداا . وتتضدددسا  اجدددة ةن لدددري   مجيدددع جواتددد  الرصدددد والتقيددديم تمزيدددز التوجن

دددلت الدددن مجدددا تراهبدددا   ا سدددتقلت،   مجيدددة  ادددياء  ىدددرت، تجةيدددق اجلهبدددود وإارا دددا اب دددوارد  السا
ا جافلة ما  جت ترمجة الرساات الرايسدية   جمدا  السياسدا  إ  مشداريع اريليدة  و ت ليقدا    

ممقولددددة مددددا  جددددت فهبددددم  الدددد ام  اجلاريددددة  وإجددددراء تقييسددددا  متابمددددة بمددددد اتقضدددداء فددددرتا  زمنيددددة
االسدددددتيما  الفميدددددً عقددددد  التغ يدددددة ا عنيميدددددة اةوليدددددة  وإادددددرامل  صددددد ا  ا صدددددي ة احملييددددد  
وا اسسدددددا  المامدددددة واجملتسدددددع ا ددددددين   تمسددددديم التوصددددديا   وادددددا ردددددني  لوسددددداات التواصدددددت 

 االجتساعً ما  جت زايد  الفمالية.
__________ 

 Sophie Sutcliffe and Julius Court, A Toolkit for Progressive Policymakers in Developingات در،  أ55ا

Countries (London, Overseas Development Institute, 2006). 
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 تقل   ايزدواج ة واات ز  يف اةلاد اابحص ة ( ) 
وو دمه  2030أتاج تصدسيم ا تدار االسدرتاتيهً المدا ً أل دة التنسيدة ا سدتدامة لمدام  -209

منزلددددة القيدددداد    اجملدددداال  ا مرفيددددة احلساسددددة اةمددددم ا ت ددددد  مو ددددع التنفيددددذ  ن تتلددددو  من سددددا  
والتفجددري ا اددااً، و ن تغددرين صددوراا عيدد  فددو يقيددت التددداىت والتهددزؤ، وتسددم  إ  لقيددق رؤيددة 

ويت يد  ال دابع ا تدداىت  .أ56اهاتسة ليتنسية ا ستدامة عي  الصامد الوتين وا اييسً والمدا ًمت
ةهدات التنسية ا ستدامة توجيه اجلهبود الل ةية فو فهبم مجيع  ركا  التفاعت وليييهبا، ولديدد 
 السياسا  القااسة عي  اةدلة الن مجا  ن تستهي  ةكةر ما اضية وا د    ا ر  الوا د .

ا ددوارد الل ةيددة داىددت ا ن سددا  واددد  اددار التقريددر بو ددوب إ  اددزؤ وازدواجيددة اجلهبددود و  -210
وفيسدا بينهبدا. ويتفداام هدذا الو دع   ا ن سدا  اا  ال دابع النيمركدزي الدن تفتقدر إ  اسددرتاتيهية 
حبةية منسقةيهيلة حبةية عي  مسدتوت ا دارا . ويقدونو التهدزؤ الشدفافية وخييدق خمداتر ازدواجيدة 

وادفافية   قا  تلداع تريقدة  كةدر تنسدياجلهبود الل ةية. وادد  ادار  عدد  من سدا  إ   اجتهبدا ال
. واارت ددت إتشدداء 2030التسدداس تتدداا  الل ددوث ةغددراو إعسددا  ى ددة التنسيددة ا سددتدامة لمددام 

جمسوعددددا  وظيفيددددة مددددا اللددددا ة   و الجيددددات  الل ةيددددة، وصددددياغة تتدددداا  تماوتيددددة اددددامية لمددددد  
لإلمجددات  الدددن تن دددوي  تصدددور  يضدددا  ا اعددا  تتميدددق بدددلمض  هدددات التنسيدددة ا سدددتدامة. واادددنم 

 أ.عييهبا مةت هذ  اجلهبود التماوتية   دراسة احلالة ا فرادية ا تميقة ابهلهر  اات ر الفرع سادسا  
مراكدز ”و مجا لفريق االستمراو لديد بمض اجلهبود اجلنينيدة اةىدرت ترمدً إ  إتشداء  -211
ليسسارسددددة،  فراددددة ليسشددددور  اجمتسمددددا  افرتا ددددية “ ااتنيفددددا  اسددددرتاتيهية”و موا دددديمية“ حبةيددددة

الميسية، فرمل عست مشرتكة ب  الوكاال  وما إليهبداأ تتصددت لفهدوا   و لدداي  حبةيدة  ددد . 
ويرحل املفتش ةمد املبز درا ، ويالحزظ  ن  زة رز ي  ارفزع كف   ز  عزن طريزق و زع خطزا 

اارصزززد  حبص ززة بشزززا  تعززز وذ، لززز  يف ذاززك مزززن خزززالل ااشزززراك   واملسزز عدة ااتقن زززة ونظزززم
القيدام بشدجت   يضا  . ويتضسا الح اافع اة وبن   ااشبا   اتعزيز اعت ع   حبال ااس  ع  

استلااً بلناء االاتنيفا  والسمً إ  إبرام اراكا  ةغراو التماون تساعد عيد   دسان إدمداج 
 .الل وث   السياسا ، ولو  السياسا  إ  عنصر متسنم لي ام  الل ةية

و سلسا لو   ما الت، مل تت  مميوما   دد  بشةن ا دوارد ا اليدة ا نفقدة عيد  حبدوث  -212
السياسا  ما  جدت إىضداعهبا لت ييدت منفصدت. ولدلا كدان تندوع ا صدادر وتمددد التنيؤمدا  مدع 
مشاريع حبةية  دد  ال مةدت مشدجية    دد ااتده، مجدا  ن يدادي عددم وجدود ت در  ادامية فيسدا 

اةمدم ا اصصة ليل وث وعدم وجود سليت ليتنلا  ا إ  إ دمات اددر  من سدا  يتميق اب وارد 
عي  التساس اةتش ة الل ةيدة ب ريقدة منسدقة وكفدا  ولاادً التهدزؤ واالزدواجيدة. وعيد  ا ت د  

عيدد  اةمددم ا ت ددد  النا يددة اةىددرت، مجددا  ن يددادي وجددود جهبددود منسددقة  اسسددا  من ومددة 
 لية، إ  تقييت هذا األ ر وتمزيز إجراء الل وث ا تمدد  التاصصا .صميد اسيع ا وارد ا ا

__________ 

 United Nations, Papers by the Independent Team of Advisors to the ECOSOC Bureau: Theات در،  أ56ا

Future We Want, the United Nations System We Need — ECOSOC Dialogue on the longer-term 

positioning of the United Nations development system (2016). 
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 حتسني إدارة املي طر يف حبال ااس  ع   (ج) 
 برز  ا قابني  الن  جريت مع  ص ا  ا صي ة الرايسي    ا دارا  الل ةية عيد   -213

صدديفهبم الددوظيفًأ  بدددوا  ن اللددا ة  اا دددامرنفون  ددذا ا سددس    تو اةمددم ا ت ددد  ت ددامل من ومددة 
  ا ادددددام عيدددد  ا ادددداتر  بسددددل   ددددغوة ماسسددددية  و تن يسيددددة  و   بمددددض احلدددداال   لف ددددا  

سياسددية. ويجشددق ال ددابع احملدداف  عددا تفسدده   حبددوث السياسددا  عندددما ادديسا عييهبددا بشددجت 
 اددددت إ ر  لياددددنيت، وتتجددددرر ملا ةهبددددا وتاستنسددددص  فجارهددددا فيسددددا بدددد   مفددددرة موا دددديع  منددددة  و

فندز اللدا ةون عيد  ا  ن سا ، مبا   الدح فيسدا يتميدق ابىتيدار موا ديع الل دوث وترااقهبدا. وال أا
اتلددداع  تسيدددا  لدددا  استجشدددات تدددرمل جديدددد  ليتصددددي ليقضدددااي اةساسدددية، ويتوجددد  عيددديهبم غال

مدددا لفيددددز مدددوظفيهبم عيدددد  االطدددراة   إجددددراء الل دددوث. و   دددداال   ىددددرت،  بدددددال  بريواراتيدددة 
تددددددددفمهبم تيليدددددددة ا قتضددددددديا  ا داريدددددددة، ولددددددديجمل احلدالدددددددة واجلدددددددود ، إ  التضددددددد ية ابالسدددددددتقنيلية 

 ا فرت ة. الفجرية
وابليهوء ا فرة إ  ا صادر األارجيدة وتجييدق فدرادت األد اء االستشداري  بمدد الل دث  -214

ةددور عيددديهبم   ا ن قددة ا رأددة اداء ا هبدددام الل ةيددة وعدددم إىضددداع  دااهبددم عدداد  ليتقيددديم عددنهبم والم
الدددددايق، ابتددددت ا ن سددددا  ماتجييددددة عيدددد  األدددد   االستشددددارية. لجددددا اسددددتادام اددددركا  األدددددما  

مددا ا ادداتر . واددد  اددار عديددد مددا ا سددتهيل  إ   ن الددادا   خييددو َتامددا   االستشددارية تفسدده ال
بشددجت اةمددم ا ت ددد  اددركا  األدددما  االستشددارية الجلددري  الددن تيهددة إليهبددا من ومددة الشددركا  و 

متجدددرر، تقدددوم   بمدددض اة يدددان بتوليدددق بمدددض ا فددداهيم اةساسدددية وإجدددراء تمدددديني  ظرفيدددة   
ا ص ي ا  جملرد  ن تمججمل الوالية احملدد  ليسن سة ال اللة. وتتيهة لذلح، يتضاء  ا  سداس 

 ممه ا تسا   دوث استيما  اوي. اب يجية ويتضاء 
وعيدد  مددا يلدددو، فددإن من ددق المسييددا  احلجوميددة الدوليددة الددن فدددمهبا بشددجت ملااددر حبددوث  -215

ا مرفدددددة القااسددددة ممدددددا يددددددفع َتددددددد عيدددد    يضدددددا  و ترهدددددا الزمنيدددددة، تجددددافئ  اةمدددددم ا ت ددددد السياسددددا    
  التاصصدددا  احملددددود . ورغدددم النهددداب ا دددوظف  إ  الرتكيدددز عيددد  ا وا ددديع ا تجدددرر  وا ن دددورا  اا

الدددذي أققددده هدددذا االادددا    اةجدددت القصدددري، ةتددده يدددتني  فدددرتا  الدددذرو  و وادددا  عندددق الزجاجدددة   
المسييدددا  احلجوميدددة الدوليدددة، ادددد يتسدددل    تتددداا  وىيسدددة عيددد  الضدددالة ا نشدددود  ا تسةيدددة   و دددع 

  يو  لوييية ليسشاكت الما ية اا  ال ابع ا ي .
ويززدعا املفززتش اار عزز   ااتنف ززميني إىل تبززت ر يززة طايلززة األجزز  يف رزز ل اابحززال،  -216

عزن حتق زق  تا فئ عل  خلق املنت    املعرف زة اةديزدة وترعزأ ثق فزة دفزع احلزااجز، عا ز   
 جن ح   متاررة صمتة األج .

 ت ست ُعب  ايطالع عل  املنت    اابحص ة اارصم ة (د) 
واسدتادامهبا عيد  ا سدتوت اةمدم ا ت دد  بسليت االتنيع عي  حبوث ليُّ الصمواب   -217

الشامت لن امل ا ن ومة رغم غزاراا، لمدم وجود  لية إراادية افافة واامية ل مم ا ت د  مجا 
عا تريقهبا تلييغ اجملتسع اةكادمًيالميسً عدا ا تياجاادا  و منتهاادا الل ةيدة. و فداد اسدتمراو 

تها  الل ةيدة ا تميقدة ابلركدااز الرايسدية الدةنيث ل مدم ا ت دد ،  تده ال بدد مدا مستندي  ويل ليسن
عيددد  اةادددت عندددد الل دددث عدددا منتهدددا  حبةيدددة تتميدددق حبقدددومل فدددا  خمتي إلجرتوتيدددا  مدددا  موا 32زاير  

عنددد الل ددث عددا  43و عنددد الل ددث عددا منتهددا  حبةيددة تتميددق ابةمددا والسدديم، 26و ا تسددان،
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ددة جلددت  ابلتنسيددة. وليسددت هددذ  اةراددام اي  ددا   صددرية، والمنتهددا  تتميددق  تشددري إال إ  اسن
اجلييد: فهبً ال تتضسا منشدورا  ا جاتد  الق ريدة  و اللمةدا  األاصدة  و ا راكدز ا اييسيدة. بيدد 
 ن اةراددام تصددور مددع الددح الصددمواب  الددن تاَصدداَدت   االتددنيع عيدد  ا نتهددا  الل ةيددة ل مددم 

   ا متا ة عي  ا ترتتت، وإن كاتت مو وعة   منصا  ملمةر . يافرتو ت راي  ا ت د ، الن 
وجدير اب ني  ة  ن  كةر ما تصق ا ن سا  ا شداركة اكدر   ن مثدة فاادد    وجدود  -218

 يز عي  ت امل ا ن ومة ةغراو التماونيالتنسيق وتلاد  ارراء واأل ُّ والدرؤت الل ةيدة. وال بدد 
اةمدددم اتلددداع  ددد  متددددرج لت قيدددق هدددذا التمددداون. ومجدددا  ن تدددادي مجتلدددا  مدددا التشدددهيع عيددد  

مجتلدددة دا     هددذا الصددددد. وير دد  ا فددتش ابأل ددوا  الدددن افددذاا عسييددا    اًددا  را  دو ا ت ددد  
ا شدداعا  الراسيددة ”ل ماتددة المامددة ل مددم ا ت ددد  مبسددس   مركددزاي  عا   راددولد، الددن تلددين مسددتود

يتضددسا ا سددتودع منتهددا  حبةيددة لنيسددتادام المددام مشددفوعة ادوا  تروليددة و . “ل مددم ا ت ددد 
ليس تدوت. ويتةسدجمل ا سدتودع عيد  تجنولوجيدا  دالليدة تتدي  االتصدا  الميسدً بد   لدة و ىدرت، 
ويستند التشغيت الليين عي  ممايري دولية وليديني  إلجرتوتيدة مجدا  ن تددعم هدذ  اجلهبدود. ورغدم 

عا  تودع مركدددزي ل ماتدددة المامدددة، ينلغدددً جميددده   مر يدددة ال قدددة مسدددتوداسدددتهبني  ا سدددتودع كسسددد
  جنيددق وبددريو  وفيينددا ا ت ددد   اسددرها. وتسددهبم مجتلددا  اةمددماةمددم ا ت ددد   ن ومددة  مركددزاي  
 بتقدمي احملتوت األاق  ا ع  هذ  ا نصة اجلديد .  يضا  
اةمدم نهب  لينتاا  مع اجلسهبور، داىت ا ركزي التقاسم ا ساةمم ا ت د  وخيدم مستودع  -219

  تفدذ  وا دد  عيد  اةمم ا ت دد  وىارجهبا. ويهبدت إ  عرو صور  متجامية لنتاا  ا ت د  
ا ترتتدددت مدددع احملاف دددة   الوادددت ااتددده عيددد  القيسدددة التارخييدددة ليسنتهدددا  الل ةيدددة ل مدددم ا ت دددد  

دور اةىري تمزيز االستنسا  اوالت قدقأ اسيو  مو د اياسيا  وأاو  ا ستودع   إتار هذا ال
ويالحزززظ املفزززتش  ن املنمزززة  زززدف يف هن يزززة املطززز ف إىل حتسزززني ااق مزززة اابحص زززة الميسدددً. 

يف  ززا  غززت حتزز  ا ن المنت زز   اارصم ززة األمززم املتحززدة وزادة إبرازهزز ، وهززأ منت زز   
عززد ااب زز ي  املبعصززرة عديززد مززن املااصززع اقاارتون ززة األمززم املتحززدة وفزز ض مززن صاايف  مزرتابا

. وييسددر اتلدداع  دد  متجامددت واددامت إزاء ا نددت  الل ةددً الراسددً ل مددم املاجززادة علزز  اقنرتنززس
ا ت د  وأفنز االتنيع عي  ا ميومدا  ا اسسدية عيد  فدو  جددت و ادت مضديمة لوادت اللدا ة  

 وصنناع القراريمقرري السياسا  واجلسهبور.

 ع  بني اابحال وااس  ع  ااتحدا  يف ر ل ااتف  -ث  
الدددتسجمل فريدددق االسدددتمراو فيسدددا خيدددص مو دددوع الت دددداي   راء ا ن سدددا  ا شددداركة    -220

و دددد  التفتددديش ا شدددرتكة واجملتسمدددا  اةكادميدددة اات دددر الفدددرع  مندددا أ. وتدددرد فيسدددا ييدددً الت دددداي  
 الرايسية الن التقت عييهبا الفلتان.

 االغايةمع ةة احل جة إىل ااتعددية  ( ) 
لددددددت المديدددددد مدددددا  اددددداغني   عزززززدم كف يزززززة ايعتبززززز ر املززززززُعط   التعدديزززززة االغايزززززةمةندددددت  -221

ا سددتهيل . وداعنيسدددت هدددذ  النتددداا  ابلددردود الدددن اددددمتهبا عدددد  من سددا  عيددد  اسدددتليان ا اسسدددة 
الدددذي  جرتددده و دددد  التفتددديش ا شدددرتكة واعتددد    ن  دوديدددة مدددوارد الرتمجدددة الت ريريدددة ليسنتهدددا  

 مدددام االسدددتيما . ول ددد  اة يدددة  رايسددديا  قدددا  رايسدددية إ  لغدددا   ىدددرت غدددري ا تجييزيدددة َتةدددت عااال
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احلاًة ليتمددية اليغوية   ىدمة مصاحل الدو  اةعضداء بشدجت  فضدت مبدا تسدت قه مدا ا ادرار 
واالعددددرتات. لجددددا  قددددااق اةعسددددا  عيدددد   رو الوااددددع وادددد ة ا ددددوارد ا جرسددددة ليل ددددوث امددددت 

ية مسةلة عصيرة عي  ا ن سا .اةمم ا ت د  ر   ترمجة تقارير االستةسا  إ  اليغا  الًر
ومددع الددح، ر ت ا فددتش  ن ترمجددة ا نتهددا  الل ةيددة إ  لغددا  غددري لغددة اةصددت ليسددت  -222

غايدددة    دددد ااادددا، و ن الدددنداهبا  اةوتوماتيدددة ادددد تجدددون غدددري كافيدددة. فدددني بدددد   هدددذا السددديامل مدددا 
ا تصدددية ابجلسهبدددور ا سدددتهبدت وتليمدددة مو دددوع ا نتهدددا  الل ةيدددة احملددددد   التصددددي لي اجدددا 

وال يدد  التقددديري عييهبددا. ويني دد  ا فددتش  ن ملدداد  اليوتسددجو التوجيهبيددة ليسنشددورا  صدداغت 
لفلدددة ا نشدددور وتليمدددة التوزيدددع ااددداري  و جمددداين  و عيددد  وفقدددا  مصدددفوفة الىتيدددار النسدددص اليغويدددة 
امقددددددددددررو السياسددددددددددا   و عسددددددددددوم اجلسهبددددددددددور  و  دت تقييددددددددددداي  ا ترتتددددددددددتأ واجلسهبددددددددددور ا سددددددددددتهب

الميساءياللدددا ةون  و ا وجهبدددون  و وسدددااُّ ا عدددنيم ا تاصصدددة  و ادددلجا  اليوتسدددجو ومدددا إ  
لل دددوث التنسيدددة االجتساعيدددة  بدددرم اةمدددم ا ت دددد   ن ممهبدددد   يضدددا  ا فدددتش  ويني ددد . أ57االدددحأ

ا مع اةكادمية الصينية ليميوم االجتساعية، اراكا  ةغراو استيما  منشوراته الرايسية وترمجتهب
ية.  والوزار  االلادية اة اتية ليتماون االاتصادي والتنسية، وهيلا   ىرت غريها   لغااا الًر

وعنيو  عي  الح، يفرو التقددم احلاصدت   التجنولوجيدا الراسيدة بمدض التغيدريا  عيد   -223
يدة عيد  اددم ا سداوا ، عيد  الن دو ا تنلدع تقييدداي  ممارسا  ترمجة الو اق إ  مجيدع اليغدا      الًر

. ففددً الواددت الددراها تتدداب عيدد  ا ترتتددت ىدمددة جماتيددة ليرتمجددة الي  يددة اةمددم ا ت ددد من ومددة 
لغدة  ىدرت. ومدا  100ليجيسا  والملارا  والصف ا  ا لجرتوتية ما االتجييزية إ   كةدر مدا 

سددددتيفاء ممددددايري عاليددددة. ورغددددم ا  عسددددا اريدددد  مددددا  جددددت اا رتقدددد   ن ترتقددددً توعيددددة هددددذ  الرتمجدددد
ا سددتمسي  النهبددااي ، يمتقددد  هكيددد ا فددتش عيدد    يددة ترمجددة ا نتهددا  الل ةيددة إ  لغددا  إعدداد 

 دددددرور  الن دددددر   مسدددددةلة التمدديدددددة اليغويدددددة عيددددد   دددددوء التقددددددم التجنولدددددوجً الدددددراها ا تددددداب   
  لنيستادام احلر.

 إنت ج اابحال وصنع ااس  ع  عد ااف اة بني  ( ) 
مثدددة اددداااب  تاص زززس حبزززال ااس  عززز   األك دمي ني/ااعلمززز   ومقزززررا ااس  عززز  .  -224

جوهريدددددة بددددد  لديدددددد ا واايدددددت ا  يوبدددددة ليل دددددوث اةكادميةيالميسيدددددة، واال تياجدددددا  ا  يوبدددددة 
 دلدة وممدارت  ليسميوما  ا رتل ة بو ع السياسا  و دسان إمداز الد ام  ب ريقدة كفدا . فت دوير

عيسية اوية لدعم التوصت إ   يو  دااسة وممسنر  تتصدت ليت داي  الما ية اجلارية  و الناادلة، 
أتددداج إ  وادددت ومدددوارد وإ  تلددداد  جمددداين ومفتدددوب ليسميومدددا  واسدددتادام ليسمدددارت احملييدددة.   

 لتاج هذ  ا مرفة  ن تو ع   اجت منيام ةغراو صنع القرار.
 ي  -ا، يجون التوصت إ  تدوازن سدييم   الل دوث ا هبسدة   جمدا  السياسدا  وما هن -225

الل دددوث الدددن تتدددي  ااعدددد   دلدددة مجيندددة وتضدددسنا   الوادددت تفسددده تقددددمي تدددوات   سدددنة التوايدددت 
مسددةلة صددملة لجنهبددا  ساسددية. و   غيدد  اة يددان، ياواَجدده صددنناع  - ةغددراو و ددع السياسددا 

ىنيصدا  عددا تتدداا  الل دوث اصددري  ومجتوبددة بو ددوب لددا  يلددون غالالقدرار اتددر زمنيددة  دينقة  وي 
عدددا غدددري . و سدددلسا  مجنهبدددا  ن تسددديُّ الضدددوء عيددد  ىيدددار السياسدددة الدددذي يقدددررون اىتيدددار  دوت  

ال دد    ددد ممةيددً احلجومددا ، تصددا  النددوات  الل ةيددة ةغددراو السياسددا     مدداد زمنيددة وجيددز  
__________ 

 .10، ا رفق (BPI.2009/WS/7 REV 3)يسنشورا  اليوتسجو، مجت  ا عنيم، ملاد  اليوتسجو التوجيهبية ل أ57ا
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دمي النصدددي ة   غضددون سددداعا . لجدددا اةكدددادمي  تقددد ليغايددة  يدددث يا يددد  إ  ا سةيدد  دااسدددا  
تدفمهبم احلاجة إ  االبتجار الميسً والداة والتفومل الن تستغرمل فرتا  زمنية ممتدد . والقصدد مدا 
القواعد واحلوافز واهليجيية ا اسسدية الدن َتيدز اجملدا  اةكدادمًيالل ةً هدو تشدهيع التفجندر ا تدةين 

مددا لددد اللددا ةون صددموبة   االسددتهابة لني تياجددا  لددا  رسس. وغالوا نهبهددً   ا و ددوع  ددت الدددَ 
 وا  ال  ا تسارعة األ   لصناع القرار.

مددا هنددا، تنشددة مسدداات  ساسددة فيسددا يتصددت اب نااشددا  وترمجددة النتدداا ، تت يدد  سددد  -226
الفهو  ب  الل دث اةكدادمً وصدنع القدرار الت ليقدً. وجلمدت حبدوث السياسدا  مفيدد    صدنع 
السياسدددا  وتنفيدددذها لتددداج النتددداا   ن تدددرتجم وتددداور  مدددع مراعدددا  السددديااا  السياسدددية احملددددد . 
ويجتسً   ية فااقة   هذا اجملدا   ن يفصد  اللدا ةون عدا   يدة عسيهبدم ب ريقدة عسييدة ا ن د . 

بدددددد مدددددا التةكيدددددد عيددددد  وجدددددود فهبدددددم متلددددداد   و ددددد  يجدددددون اب سدددددت اع ايدددددام مشددددداركة بنرددددداء ، ال
 جا  ال رف ، اةوساة اةكادمية وصناع القرار، والت داي  الن تواجهبهبسا.ال تيا
وادددد ر ت عددددد مدددا ا ن سدددا   ن إجدددراء  دددوارا  سياسددداتية مدددع الددددو  اةعضددداء عيددد   -227

 سدددداس تتدددداا  الل ددددوث، أتسددددت  ن يددددادي بدرجددددة عاليددددة إ  لسدددد  كفدددداء  اسددددتادام حبددددوث 
ا لددادال  لجفالددة اسددتادام حبددوث السياسددا  وتمهبدددها السياسددا . غددري  ن صددياغة مةددت هددذ  

أتاج إ   كةر ما عقد اجتساع وا د. و سلسا يشري مديرو الل وث، يتواق ماب االستيما  
عدداد  عيدد  وجددود عنياددا  عسددت واددراكا  مسددتسر  مددع صددناع القددرار تتضددسا إجددراء منااشددا  

 ا  الل وث.بشةن النتاا  اةولية واللداات والتلما  ا رتل ة بنتا
واكر  عد  من سا  فجر  الدربُّ مدع ادلجا  ا ستشداريا مدا ىدني  جلدان استشدارية   -228

كسدددليت مفيدددد لت قيدددق مشددداركة جمديدددة. وتسدددتادم بمدددض ا ن سدددا  هدددذ  اليهدددان عيددد   سددداس 
مااددت، وتمقدددها عندددما تقتضددً احلاجددة الددح. ومجددا ليمنياددا  ا سددتسر  مددع اةفددراد  ن هىددذ 

دددً الدددري تمهبددددها عدددا تريدددق الشدددلجا  ا هبنيدددةأ  و ادددجني  غدددري  ادددجني    يضدددا   يدددا   ًر الدددري  ًر
تن يسهبا ما ىني   فراة ى اء وجلان استشارية  و ترتيلا  مماليةأ. وَتجنا هذ  اهلياكدت اللدا ة  

 واةكادمي  ما الفهبم ا ج  ليمسييا  احلجومية الدولية ا تميقة ابلتفاوو وصنع القرار.

  عك وااتنس ق يف ر ل اابحال عل  نط   املنظامةحتسني ااتم (ج) 
خبدنيت ا اادد  ا سدتدير   ايفتق ر إىل  ا ة تنسز ق حبص زة الا ز ئف املتعلقزة ثابحزال. -229

الن دادت تادوس األ در   الوادت ا ناسد  بشدةن الميدو  والصدمواب   2016ا مقود    عام 
سددتمراو احلددايل مددا لديددد جهبددد تمدداوين الددن تشددو  اسددتيما  حبددوث السياسددا ، مل يددتسجا اال

 .اةمم ا ت د فيسا ب  الجيات  والوظااق الل ةية   من ومة 
 و ابسدتادام  داىييا  اسواء  اتت  هذا الل ث اةمم ا ت د  وال تزا  الوظيفة الل ةية    -230

ا   متمهبدددديا ىدددارجي أ متشددد ية لمددددم وجدددود سياسدددا  حبةيدددة مهبيسندددة  و هيجدددت إداري مهبددديس
الوادددت الدددراها ترجدددع إليددده سدددي ة تقددددمي ا شدددور  المامدددة وتدددوفري الرؤيدددة واالادددا  وا مدددايري وا لددداد  

الوظدااق الل ةيدة   ماسسدا  ما  التوجيهبية وتجون حبوزته ا وارد النيزمة لمست الح،  و أيح م
اةمدددم ا ت دددد  امبدددا فيهبدددا اليهدددان االاتصدددادية ا اييسيدددةأ وادددلجة جاممدددة اةمدددم ا ت دددد  من ومدددة 

 ادت مدا جمسدوع اةمدم ا ت دد  حبدوث ”وا ماهد اةىرت. و سلسا  فاد  إ دت ا ن سا  فدإن 
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إ  زايد  التندافجمل عيد  ا دوارد ولديجمل عيد  التمداون. لدا   جزااهبا. و  وااع اةمر، تادي احلدوافز غال
 .“مقابلضاةمم ا ت د  ويتسم فهبم دور الل وث وا تصا  إ  صو  اللا ة    

لل ددددوث التنسيددددة االجتساعيددددة، ابعتلددددار    ددددد الجيددددات  اةمددددم ا ت ددددد  ويسدددديم ممهبددددد  -231
وا تاصصددة   جمددا  حبددوث السياسددا ، بضددرور  وجددود رؤيددة عيدد  ت ددامل ا ن ومددة  ا سددتقية ااتيددا  

تفصدد  عددا الميددت ا ن قيددة ليل ددوث الددن تاميددم السياسددا  والدد ام  وعسييددا  و ددع القواعددد   
دددرت   من ومدددة اةمدددم ا ت دددد من سدددا   اةمدددم . ومةدددت فهبدددم االىتنيفدددا  بددد  الل دددوث الدددن اا
مددا  ، والتسددييم ابلقيسددة الددن مةيهبددا كني ددا، جددزءا  “األارجيددة”واةتددواع اةىددرت ليل ددوث ا ت ددد  

هدذا ا فصدداب. وال بددد مددا التسدداس التددوازن بدد  الل ددوث اا  التوجدده المسيددً ا ي الددن تاسددتادم 
ااددددر أ والل ددددوث االسددددرتاتيهية توييددددة اةجددددت الددددن يجددددون مبقدددددورها لديددددد توجهبددددا  وت لنددددق مل

 ا ستقلت و سان مجاتة اةمم ا ت د    تييمة هذ  االااها .
ارليدا  والمسييدا  ا اسسدية الدن ترمدً إ  و دع الل دوث     يضا  ولتاج إ  التدعيم  -232

ا  ا اتيفة. ويني   ا فدتش  درور   ن أيىدذ ا جان الذي تست قه عي  جداو   عسا  ا ن س
 ن ومددددة، عندددددما يضدددد يع بتقيدددديم اةمدددد  المددددام   احلسددددلان هددددذ  االعتلددددارا  الشددددامية لن ددددامل ا

 2017 زيرانييوتيددده ا ماهدددد الل ةيدددة عيددد  الن دددو الدددذي  لدددزم بددده تفسددده   تقريدددر  ا دددار   عسدددت
ة مدددا  جدددت تنفيدددذ ى دددة التنسيدددة ا سدددتدامة ا ااايددداةمدددم ا ت دددد  إعددداد  تن ددديم من ومدددة ”ا مندددون 

 . أ58ا“2030 لمام
و   دددوء اة يدددة الدددن يجتسددديهبا اسدددتيما  حبدددوث السياسدددا    سددديامل ى دددة التنسيدددة  -233

مدت    لنداء االسدتمراو وتنيادت لديد2030ا ستدامة لمام  دا  ، يتفق ا فتش مدع ارراء الدن مجا
وا تصددا  إليهبددا اةمددم ا ت ددد  عيدد   ددرور  ا فصدداب عددا وظيفددة حبددوث السياسددا    من ومددة 

 بشجت  فضت.
 وما ا دانت ر  ن يادي تنفيذ التوصية التالية إ  زايد   لر وكفاء  حبوث السياسا . -234

 10ااتاص ة  
ينبغززززأ  ن تتيززززم اةمع ززززة ااع مززززة إجززززرا ا  االرتقزززز   بعززززرس واعززززتيدام مززززاجزا   

، علززز  األمزززم املتحزززدةااس  عززز   اازززت تنت لززز  ااا ززز ي  اابحص زززة املتيممزززة يف منظامزززة 
 عزز س تقريززر يقدمززه األمززني ااعزز م األمززم املتحززدة يف ماعززد  صمزز د دور زز  اارابعززة وااسززبعان 

(2019-2020.)  

  را  اابحص ة وااقدرا  ااداخل ة ألغراس ايعت ع  تعزيز املل -ج م 
يتم   ن يستمرو مديرو الل وث القددرا  الداىييدة عدا تريدق رسدم  ددود ا تداب مدا  -235

ا هبارا  وتمي  اجملاال  الن مجا زايد  لسينهبا ةغراو االستيما . ورغم إارار مم م مديري 
ر ، تتسددل   ددغوة الدددورا  السددنوية ليسيزاتيددة الل ددوث الددذيا جددر  مقددابيتهبم  ددادت هددذ  الملددا

عددداد    ا ىدددني  ابلت ديدددد ا سدددتنري ةولدددواي  ا لدددادرا  الل ةيدددة الدددن تت يددد  التزامدددا  توييدددة 
 اةجت وموظف   اازيا لقدرا  متقدمة.

__________ 

 .A/72/684-E/2018/7و A/72/124 – E/2018/3ات ر،  أ58ا
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ويلددددو  ن احليدددو  تشدددري إ   دددرور  ا ادددرار بشدددجت  صدددرب بددددور الل دددوث   التا ددديُّ  -236
تريددددددق االعددددددرتات بتمقيدددددددااا وابلتدددددددابري ا اسسددددددية النيزمددددددة ليتصدددددددي هلددددددذ  االسددددددرتاتيهً عددددددا 

التمقيددددا ، ولسددد  ارليدددا  التماوتيدددة القااسدددة ا تميقدددة  ظهبدددار النتددداا  وتمسيسهبدددا. ومثدددة  اجدددة 
 واصددية ت ددوير القدددرا  الداىييددة واألارجيددة  دد  تددتسجا مددا اال دد نيع مبهبددام مددا اليددت إبددراز 

ية ابلسياسددا  وليييهبددا وتمزيزهددا. و  مقابددت الددح، يتمدد   ن يددتم داىددت اسددتيما  اةدلددة ا تصدد
ددع  ا ن سددا  كفالددة ادددر  كدد  مددا اتسدديابية التشددغيت الليددين عيدد  ت ددامل خمتيددق ا دارا  الددن اسن
 سنيست اةدلة، ما ىني  إبداء االعرتات الواج  ابلقيسة الن َتةيهبا كت إدار    هذ  المسيية.

مدددا ا ن سدددا  جمسوعدددا  لددد دوا  ودورا  دراسدددية ىاصدددة.  يدددث يدددوفر ويدددوفر عديدددد  -237
دور  دراسية متاصصة عا اسدتيما  الل دوث، وتدوفر  يوتيسيقمركز إينواينن ل حباث التابع لي

من سدددة المسدددت الدوليدددة ومن سددددة الصددد ة الما يدددة توجيهبدددا  بشددددةن حبدددوث السياسدددا . ويسددددم  
إ  تددوفري فددرق مهبنيددة متقدمددة لينهبددوو مبهددا  الل ددوث. وأدددد التوجيدده ا داري   يضددا  ا ددديرون 

ليهنددة االاتصددادية    فريقيددا بشددةن  ددوافز ا ددوظف  الفنيدد  المددامي    جمددا  حبددوث السياسددا  
مدددا مجيتهبدددا ا سدددهبام اةدىن ا توادددع   حبدددوث السياسدددا  ا نت دددر مدددا را   مدددو  ،أ59اوتدددوفري ا مرفدددة
  خمتيددق ا سددتواي . كسددا ي يدد  احلصددو  عيدد  موافقددة مسددلقة مددا الرؤسدداء عيدد  ا ددوظف  عيدد

يددا   ابسددتادام ت ددام إدار  اةداء وت ددوير . و   الل ددوث وا سددا ا  وتسددهييهبا واالعددرتات  ددا ًر
، اادددرتاب ت دددام لتقددددير ىدمدددة ا دددوظف  الدددذيا ي هبدددرون مسدددتواي  عاليدددة لإلتتاجيدددة 2014عدددام 

   وو اة الصية وتنوع النوات  الل ةية.الل ةية، مقاسة ابجلود
لت سدد  ا هبددارا  الل ةيددة ليسددوظف  عددا تريددق عقددد دا  وبددذلت بمددض ا ن سددا  جهبددو  -238

 يقا  عست ودورا  دراسية متاصصة،  و تقدمي  وافز  سننة اب جافة  عي   تش ة مدا اليدت 
ةكادميددة. وعيدد  سددليت ا ةددا ، االبتجددار الل ةددً وي و ا سددا ا  ال وعيددة   اجملددني  الميسيددة وا

تشدددهع اليهندددة االاتصدددادية ةمريجدددا النيتينيدددة ومن قدددة الل دددر الجدددارييب موظفيهبدددا عيددد  ا سدددهبام 
وهدً “ استمراو اليهنة االاتصدادية ةمريجدا النيتينيدة ومن قدة الل در الجدارييب”بل ولهبم   جمية 

 جمية مفتو ة لنيتنيع احلر يتابمهبا مجهبور كلري   ا ن قة.
ل غذيددة اةمددم ا ت ددد  وت لددق من سددة المسددت الدوليددة وبددرتم  اةغذيددة المددا ً ومن سددة  -239

 والزراعددة االفدداوأ بددرام  ليزمدداال  ترمددً إ  اجتددذا  ا مرفددة الميسيددة  لجددا  داءهددا مل يجددا اددافيا  
إ    يضدددا  . و  كدددت سدددنة، تتدددي  من سدددة المسدددت الدوليدددة ترتيلدددا  ليدددزايرا  الميسيدددة. و ادددري دااسدددا  

اتتددددا  ا دددوظف  وتلدددادهلم فيسدددا بددد  ا ن سدددا  والدددرتوي  لددد ام  ا جدددازا  الدراسدددية كسسدددارا  
مفيددد    هددذا الصدددد. وَتةددت   ددد الشددواغت الرايسددية فيسددا بدد  المديددد مددا مددديري الل ددوث   

ليددة، مجددود القواعددد وا جددراءا  ا داريددة والواددت الددنيزم اسددتةسار  ألدمددة المسييددا  احلجوميددة الدو 
تسدداعد عيدد  اجتددذا   ورااددً  ن هددذ  المناصددر غددري داعسددة  و مجافلددة لإلبددداع واالبتجددار و  ددا ال

 ا واه  الل ةية.
و فددددددداد مدددددددديرو الل دددددددوث ان إ دددددددداث لسددددددد    هدددددددذا االادددددددا  ينلغدددددددً  ن يتضدددددددسا  -240

صددا  اسددرتاتيهيا  استشددرافية لت ددوير اسددتقدام ا ددوظف ، واسددرتاتيهيا  لنيسددتلقاء مصددسسة ىصي
الجتددذا  اللددا ة  ا دداهي     فددزهم   مرا ددت ال قددة عيدد  إتتدداج حبددوث سياسددا  ابتجاريددة. 

__________ 

 .ST/ECA/AI/2014/003 أ59ا
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وسي تاج هذا ا سيح بدور  إ  وجود مسارا  وظيفية جذابة وتشهيع تلاد  مدوظفً الل دوث 
ويدع فيسا ب  ا ن سا  واتتدا م وتناو م، وتقاسدم ا مدارت، وإاامدة االاتنيفدا  االسدرتاتيهية والتن

 ا تمدد التاصصا .
، مجددا لمسييددة مسددتنري  لت ديددد اةولدواي  وتزويددد ا ددديريا حبددوافز ليسجافددة  عيدد  و ىدريا   -241

عيدد  االسددتادام الجفددا   يضددا  الل ددوث عيدد  جلهبددن تقيدديم اةداء والت ددور الددوظيفً،  ن يشددهع 
ة واالجتساعيددة رسدديا لل ددوث السياسددا . وتقدددم اليهنددة االاتصددادية ةفريقيددا واليهنددة االاتصددادي

أ عد   مةية  ذا ا مس،  يث تض يع يوتيسيقلي فولة االاةمم ا ت د  واحمليُّ اهلاد  ومن سة 
هددذ  الجيددات  بتقييسددا  داىييددة ليتمددرت عيدد  مددا مجددا إجددراؤ  مددا تغيددريا    واددت ال ددق. 

ا مين اةمم ا ت د  وعي  فو  اد   ية، تشهنع إدار  الشاون االاتصادية واالجتساعية ومجت  
 اب ادرا  واجلرمة موظفيهبسا عي  تشر اةعسا  الل ةية   اجملاال  اةكادمية.

ويمتقدددد ا فدددتش  ن احلقلدددة الراهندددة الدددن تتسيدددز ابلشدددفافية و ريدددة التملدددري، ليدددت الشدددروة  -242
الت ييييدددة  ا هبتسددد   جدددراء الل دددوث واحلددداازيا ليسهبدددارا اةمدددم ا ت دددد  ا فرو دددة عيددد  مدددوظفً 

والت ريريددة النيزمددة لددذلح، إ  اددروة غددري لفيزيددة. واددد  اددار بمددض ا ددوظف  إ  اواعددد إداريددة 
بد ما تشهيع ا وظف  عي  النشر وليجمل تجلدييهبم ابلقواعدد، مدا دون  مةل ة   هذا اجملا . وال

 ا ساس اب داساََءلة الشاصية وا هبنية عا مواافهبم المامة.
ال لددوز ” ST/IC/2006/30مددا التمسدديم ا عنيمددً  8ليسدداد  وفقددا   ةددا ، و وعيدد  سددليت ا -243

ف سدد  مزاولددة اةتشدد ة األارجيددة الددن تن ددوي عيدد  تفددع ليسن سددة  و تسددهبم   لقيددق  هدددافهبا 
 وفقدددا  ومدددع الدددح، و “.  ن لددداة ابلتشدددهيع  يضدددا  ت دددوير ا هبدددارا  الفنيدددة  وظفيهبدددا، بدددت ينلغددًد وي و 
ما التمسيم تفسه، خيضع تقدمي ا قاال   و الجت   و ا واد اةىرت ةغراو النشر  ادأ7 ليفقر 

  وافقة مسلقة.
ااززمين مل يقامززاا األمززم املتحززدة وينبغززأ األمززني ااعزز م واار عزز   ااتنف ززميني ملنظمزز    -244

حزززىت ا ن إبعززز دة اانظزززر يف ااقااعزززد واألنظمزززة املتمزززلة بنشزززر اانتززز ئج اابحص زززة المزززا فني 
مللتمزززززني يف اازززززدورا  املتيممزززززة،  ن يفعلزززززاا ذازززززك، مزززززن  جززززز  ااقضززززز   علززززز  ااق زززززاد ا

 واي رتاط   املت  وزة وتش  ع املا فني عل  ايخنراب يف  نشطة اابحث واانشر.

 وااتمع   األك دمي ةاألمم املتحدة ااتحدا  املتملة ثاعالص   بني  -دال 
 ة الةنيث الن واجهبت عا تريق ا سد  اةكدادمً كان الساا  اةو    اةسلية ا فتو  -245
هً الت داي  الرايسية الن واجهبتسوها  تتم  و من سدتجم فيسدا يتصدت ابسدتيما  حبدوث  ما”هو 

 “. اةمم ا ت د السياسا     لناء عسيجم مع من ومة 
وو ادددة َمةدددتس هلدددذ  الت دددداي . وابالسدددتناد إ  التجراريدددة  300واددددم اجمليلدددون  كةدددر مدددا  -246

الصدددددية الدددددن  بدددددداا ا جدددددااب ، مجدددددع ا فدددددتش الت دددددداي  الرايسدددددية عيددددد  الن دددددو الدددددذي  بدددددرز  
  ا ستهيلون،    ربع فلا .

. وتشددست ايددة الددوعً ابالهتسامددا  الل ةيددة احملدددد  ل مددم ا ت ددد ، ا ميومددا  واالتصددا  -247
د عسييدا  اسدتلااية مدا وصموبة االتنيع عي  مميوما  ا ن سا  وانوا  توصييهبا، وعدم وجو 
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 ارامل اةوساة اةكادمية، وعدم ايام تفاعت منهبهً  و ادلجا  فمالدة، اةمم ا ت د  جات  
 وعدم وجود اهتسام  قيقً ابلل وث اةكادمية وعدم بروزها.

مدددا المسدددري ”وااددده مسدددتهيلون  ىدددرون إ  زايد  لديدددد إجددداابام. واكدددر   ددددهم  تددده  -248
وال د  “. ابلمسدت الدذي تاديده اجلاممدا  االتصا  الذيا اد يلدون اهتساما  المةور عي  مساويل 

 ما اربة ملاار   ن:اا   ىر، ات ني
اةمددددم مم ددددم اةتشدددد ة الل ةيددددة أركهبددددا  اددددااق موجددددودون داىددددت من ومددددة  
. لجنددده مبهدددرد مغدددادر  الشددداص ليسن سدددة  و اتتقالددده منهبدددا، ال تالدددذ  بمدددد   ي ا ت دددد 

  ا ن ومدددددة. وتتضددددداء  فرصدددددة اسدددددتلنات الل دددددث   غيدددددا  جهبدددددود  واصدددددية الل دددددث 
 الشاص.

: مجددا االاتلداس مدا عدددد  ددود مددا الدردود ابحلالددة اىتيدار موا ديع الل ددوث واللدا ة  -249
: ا ت ددد  الددن اادددمت  ددا، ة ددا تمدد  عددا اتتقدداد ملااددر يمجددجمل ال ريقددة الددن يان ددر  ددا إ  اةمددم

ل مددم ا ت ددد  أ...     غيدد  اة يددان   الل ددوث الددن ‘ ةمهبسدد’تتسةددت الل ددوث الددن تمتدد  ”
تت ددددت تريقدددة تفجدددريت  دددو  ”وليسدددت الل دددوث الدددن  “تستنسدددص منااشدددا  وعدددروو سدددااد 

 تتفاعددددت فقددددُّ مددددع اللددددا ة  ا مددددروف  جيدددددا  اةمددددم ا ت ددددد  ويلدددددو  ن ”  “السياسددددا  الدوليددددة
 جدددددددر  ”  “ ة  الشددددددلا  اة ميدددددد   السددددددمً إ  التفاعددددددت مدددددددع اللددددددا اتهبددددددد إال ايدددددديني   وال

 “.أاجلامما   الدراسا  ومت مع الح استادامهبا ما ايَلت ى اء استشاري  ما الق اع األاق
يلدو الن دام وادد هيسندت عييده اللريواراتيدة بشدجت ”: المقلا  ا دارية واتمدام الشفافية -250

المةددددور عيددددد  ”صددددموبة      ومثددددة“الشددددفافية  ددددو  سددددليت ا ضددددً اددددداما  دا  مفددددرة، واب  مفتقدددد
ا يددت ليهددزم و دديق اةفددق الددذي تتسددم بدده ”و “ا و ددوعا  الددن تدددفع إ  افدداا إجددراءا  فمالددة

دً،  و   ”و  “وموظفوهااةمم ا ت د  ماسسا   عسيية افاا القرار إما ملالغدة   تابمهبدا الًر
ددً مددا ىددني   ددوارا  ا سددرا  تشددجت اةمددم ا ت ددد  يلدددو  ن بريواراتيددة ”  “تابمهبددا غددري الًر

 “.داار  مغيقة
موظفدددو السياسدددا  ال يقدددر ون ”: اةمدددم ا ت دددد الصدددية بددد  اللدددا ة  وصدددناع القدددرار    -251

 تددده ال يوجدددد مدددا يددددعوهم لمسدددت الدددح، ة دددم لدددا  الورادددا  اةكادميدددة   ميددددا م. ويمتقددددون غال
وابةىددددددص ا تمددددددددد   صدددددددنناع القددددددرار غددددددري مهبتسددددددد  ابلل ددددددوث،”  “عددددددا ون ابةمددددددور ابلفمددددددت

اينة فرق التمسيم.  رور  عقد مزيد ما احليقا  الدراسية الل ةية  و ا اَترا  “. ”التاصصا 
اينة ا يزاتيا  النيزمدة ”  “واجلامما يالشلجا  اةكادميةاةمم ا ت د  الن تشارمل   تن يسهبا 

الل ةيددة واال تياجددا  الفهددو  بدد  األ ددة ” .أ60ا“ تتدداج  دبيددا  عيسيددة مهبسددة بشددجت منهبهددً
تن دددر إ  الل دددوث الدددن تنتههبدددا اةوسددداة  الددددو  اةعضددداء ال”  “احملددددد    جمدددا  السياسدددا 
ا سافة ا وجود  ب  السياسا يصنناع القرار وب  اةاااق ”  “اةكادمية كل وث مولومل  ا

 “.المامي  عي   رو الوااع

__________ 

استشدددهبد ا سددددتهيلون بتجراريدددة عاليددددة بمددددم كفايددددة َتويددددت الل دددوث ابعتلارهددددا تشدددجت الت دددددي الرايسددددً. وةن  أ60ا
ا س  اةكدادمً عيد  المنيادا  والمسييدا  وارليدا  وسدواها  يدىت  سا ت امل ا س ، ركنز لييت التسويت ال

ما اجلوات  ا اسسية. وما ت ية  ىرت، و سلسا لو   ما الت، مل يجا بوسدع الغالليدة السدا قة ليسن سدا  
 ا شاركة   و د  التفتيش ا شرتكة تقدمي  راام عا ا وارد ا الية ا نفقة عي  الل وث.



JIU/REP/2018/7 

71 GE.19-03972 

رراء المدددامل فدددا  إ  التفصددديت ابعتلدددار  تولي ومجدددا  ن ينا دددر إ    دددد الدددردود الدددذي مدددا  -252
 اةكادمً. وابلنسلة هلذا ا ستهي  َتةنت الت دي الرايسً  :

اتمدام االسرتاتيهية والدعميا وارد عي  اجلات  الل ةدً لجفالدة اتسديا  ا مرفدة  
  اددجت مناسدد  لنيسددتيما    المسييددة السياسدداتية، والتفضدديت الددذي تلديدده من ومددة 

ليادد   االستشددارية، واالهتسددام احملدددود  جددراء منااشددا   ددو  اجملدداال  ا ت ددد   اةمددم
الن تجتنفهبا ا  نرة رغم  وريتهبا   لديد و اة صية ا سا ة الل ةية، بدت  د  األشدية 

  ما عست الح.
ويني دددد  ا فددددتش  ن هددددذ  ارراء الددددن  بددددداا اجملتسمددددا  اةكادميددددة بشددددةن الت ددددداي   -253

واجملتسمدا  اةكادميدة، ليسدت فقدُّ  راء  اةمدم ا ت دد  ساسية ا تصية ابلمنيادة بد  من سدا  اة
اةمدددم إ   دددد كلدددري مدددع ارراء الدددن  بدددداها مدددديرو الل دددوث     يضدددا  وليقدددة الصدددية، بدددت تتسالدددت 

 .ا ت د 
 إىل ااتمزز ساألمززم املتحززدة ويززدعا املفززتش مززديرا اابحززال يف عزز ئر  حنزز   منظامززة  -254

 را  األوع ب األك دمي ة وايخنراب يف حاار اعزرتات  أ مزع اابز حصني ا ز رج ني وامل عسز   
وينلغدددً  ال  اابحص زززة ا  رج زززة بغزززرس ااتحل ززز  ااتعززز وذ التحزززدا  ذا  ااطب عزززة ااُنظم زززة.

 يقتصر هذا احلوار والتفجنر ا شرتمل عي   اال   دد  ليتماون  و ا شاريع.
األمززززم املتحززززدة اين يقززززام اار عزززز   ااتنف ززززميان يف منظامززززة   يضزززز   وياصززززأ املفززززتش  -255

ور عزز   املاتبزز  ، ااززمين مل نفزززوا حززىت ا ن املززا فني امللتمززني علزز  إعززداد اعتعرا زز   
واملسزز مهة مززن ت يف تعمزز م نتزز ئج اابحززال ااززت  جراهزز   -مززن منظززارهم امللززت  -الاتززل 

 األك دمي ان وااب حصان، اين يفعلاا ذاك. 
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 منظارا   ك دمي ة بشأن اعت ع   حبال ااس  ع   -اثمن    
 املست  بان - اف 

َتةددت   دددد اةهددددات اةصددديية الرايسدددية السددتمراو و دددد  التفتددديش ا شدددرتكة   التمدددرت  -256
عا تريقهبا  ن تسدتادم عيد  الوجده اةفضدت ا دوارد اةمم ا ت د  عي  السالت الن مجا  ن ومة 

ااةوسداة اةكادميدة اةمدم ا ت دد  ا مرفية األارجية ا تا ة ما اةتصار الجلار ما غدري كيدات  
واجملتسع اةمم ا ت د  ومماهد الل وث ومراكز الفجر وما إ  الحأ ولسا التماون ب  من ومة 

اسسة،  مجا إ   د ما استجشدات القضدااي الرايسدية ا تصدية اةكادمً. وعا تريق استليان ا 
 فدددتش، ات نيادددا  مدددا تدددص وروب . لجدددا ااةمدددم ا ت دددد مبةدددت هدددذا التمددداون مدددا من دددور من سدددا  

عيدد   مددا  هدددات التنسيددة ا سددتدامة بشددةن الشددراكا  الما يددة، وجددد تفسدده مسددت ةا   17 اهلدددت
 اةكادمية بشجت ملاار.إدراج ممةي  ماهي  ومستنرييا ما الشلجا  

وبفضدددت رد الفمدددت ا لدددا  الفدددوري واالهتسدددام احلقيقدددً الدددذي بددددر عدددا الراب دددة الما يدددة  -257
وراب ددة الدراسددا  الدوليددة واددلجا   اةمددم ا ت ددد ليتنسيددة ا سددتدامة واجمليددجمل اةكددادمً  ن ومددة 

ز الدددددوتين الفرتسدددددً ليل دددددث ليرتبيدددددة والميدددددم والةقافدددددة االيوتسدددددجوأ وا ركددددداةمدددددم ا ت دددددد  من سدددددة 
عيددد   عضددداء هدددذ  اهليلدددا . وتمدددر  و دددد   سدددااال   13عاسدددم اسدددتليان مالدددق مدددا  ،أ61االميسدددً

التفتيش ا شرتكة عا ىالص عرفا ا لقيدادا  الشدلجا  األسدجمل الدذيا كاييدت جهبدودهم مبشداركة 
ممتددداز  مدددا جاتددد  اةكدددادمي  مدددا اددد  بقددداع المدددامل، مدددا الشدددسا  إ  اجلندددو ، وغ دددت لنيلدددة 

 ت ااا  لقافية لغوية ااالتجييزية والفرتسية والمربيةأ.
مةيدون بصدور   ساسدية ا اسسدا  التمييسيدة لا  مستهي 492اارمل   ا س  ما إمجاليه و  -258

  ا ااددددةأ. وكددددان ا سددددتهيلون ارىددددرون عيسدددداء  37.4  ا ااددددةأ وا اسسددددا  الل ةيددددة ا 40.5ا
   ا ااةأ. 5.7  ا ااةأ  و ممةي   راكز الفجر ا 7.5فرادت ا
لرايسً ليسس  هو مجع  راء ومقرت ا  بشةن كفداء  وعي  وجه التةكيد، كان الغرو ا -259

جمتسمددا   كادميددة  و حبةيددة هلددا  ىارجيددا  ليل ددوث الددن تنتههبددا اةمددم ا ت ددد  اسددتادام من ومددة 
ى اددا الذاتيددة مددع ا ن سددة، والمسددت عيدد  إدمدداج هددذ  ارراء وا قرت ددا . لجددا ا سدد  ااصددد مندده 

   تشد ة تماوتيدة ميسوسدة مدع من سدا   اركون فمييدا   ال يشست فقُّ اةكادمي  الذيا يشد  يضا  
ا تمددداوت  احملتسيددد  وا سدددا   ا سدددتقليي    الل دددوث الدددن لتاجهبدددا   يضدددا  ، بدددت اةمدددم ا ت دددد 

ليوفاء ابلدور ا نوة  ا. و  وااع اةمر، كاتت  غيلية ا شارك    ا سد  اةمم ا ت د  من ومة 
إمدددا ملاادددر   و بصدددور  غدددري ملاادددر    حبدددوث متصدددية ابلمسدددت الدددذي   ا اادددةأ منارتدددة  52.2ا

،  اةمددم ا ت ددد . ومددا مجيددة ا ناددرت  بشددجت مددا مددع كيددات  اةمددم ا ت ددد تضدد يع بدده من ومددة 
و فراتهبددا، يييدده تقدددمي اةمددم ا ت ددد  بدده هددو ا شدداركة   مدداَترا  دا  كددان النشدداة اةكةددر استشددهبا
 31.2و   ا اادة 38.3و   ا اادة، 60.4يقيا شاركة   التةليق ااألدما  االستشارية   التةل

  عي  التوايلأ االشجت الةاماأ.   ا ااة

__________ 

 ةكادمية األسجمل وفقا  لتتابع االتصا   ا.راتنلت الشلجا  ا أ61ا
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  الشجت الةاما
 األمم املتحدة طب عة مش ركة املست  بني يف حبال 

 

اةمددم ا ت ددد  ليرتبيددة والميددم والةقافددة االيوتسددجوأ وبددرتم  اةمددم ا ت ددد  ومةيددت من سددة  -260
ملاادر   و   دا    االسدتفاد  مدا ا شداركة، الجيات  الةنيلدة اةوفدر اةمم ا ت د  ا اااً وجاممة 

  ا ااددددة، عيدددد   10.4و   ا ااددددة، 19.5و   ا ااددددة، 51.3بنسدددد  بيغددددت  ،بشددددجت غددددري ملااددددر
   ينلغددًد الن دددر   هدددذا التوزيدددع بشدددجت ملدددالغ فيددده، ةن  سددداتذ  الجراسدددً التدددوايل. ومدددع الدددح ال

اليوتسددجو ادداركوا   ا سددد ، كسددا  ن اجملدداال  الرايسدددية ليسسدداولية   ا ن سددة هدددً الميددم والرتبيدددة. 
، تضدسا بنيدة االتتسداءا  لشدراكا  اليوتسدجو بدت ف  و      ته يتم  التمامدت مدع هدذ  اةرادام

 ما االطراة وا مرفة. توعية مرتفمة 

 ااتمار ااع م التف ع  -ث  
 ن ا ن سددا  الل ةيددة األارجيددة واجهبددت عقلددا    الوصددو  إ  ا ميومددا   ا  بدددا وا دد -261

. وادد  عربدت غالليدة ا سدتهيل  عدا اةمدم ا ت دد اا  الصية واحملاوريا اوي الصية   من ومة 
ددلت الوصددو  إ  مةددت هددذ  ا ددوارد    إمددا غددري كافيددة  و غددري متا ددة اةمددم ا ت ددد  اعتقادهددا ان سا

   31لتدددددوايلأ    ددددد  اكدددددر   ا اادددددة، عيددددد  ا 11.35و   ا اادددددة، 46.29ا عيددددد  ا تدددددنيمل
ومميوماادددا اات دددر اةمدددم ا ت دددد  ا سدددتهيل    دددم َتتنمدددوا بسدددليت وصدددو  مدددروس حملددداوري مدددا  ا اادددة

  الشجت التاسعأ.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 ىرت

راتهبامشاركة   ماَترا  اةمم ا ت د  و ف

مشاركة   التةليقيهليق

اريةعست تجييفً غري األدما  االستش

ىدما  استشارية
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  الشجت التاسع 
 وحم وريل األمم املتحدة ُعب  اااصال إىل معلام   

 
قضااي ا ةري  لنيهتسام   التيقا ما ا دت الذي لددد بده ى دة التنسيدة وَتةيت إ دت ال -262

. وادددد واجددده ل كدددادمي  اةمدددم ا ت دددد اةولدددواي  الل ةيدددة لغدددري اب ةدددً  2030ا سدددتدامة لمدددام 
ما هً ا وا يع ا تصية اهدات التنسيدة ا سدتدامة ا نمجسدة   اةتشد ة الل ةيدة ”الساا  التايل 
واتفدق غالليدة ا سدتهيل  عيد   ن “. تجم اممهبدكميمركزكم الفجري ا و مدا ادابهأأ الراهنة جلامم

   28.82من سدداام تمجددجمل  هدددات التنسيددة ا سددتدامة   حبولهبددا بشددجت منهبهددً  و اتتقددااً ا
  ا ااددددة، عيدددد  التددددوايلأ اات ددددر الشددددجت المااددددرأ. وتدددددلت هددددذ  النتيهددددة عيدددد   46,29و ا ااددددة،

والرؤيدددة  2030ي تلديدده الليلدددا  اةكادميددة أل دددة التنسيددة ا سدددتدامة لمددام االهتسددام احلقيقددً الدددذ
 الجامنة ىيفهبا.

ومدع الدح،  عدر  ا سددتهيلون عدا اعتقدادهم ان منتهداام الل ةيددة  بمدد مدا تجدون عددا  -263
اةمددم ا ت ددد    ا ااددة مددا ا سددتهيل   ن من ومددة  60 اسددا االسددتادام: واددد اددمر  كةددر مددا 

،  و ال تسدتادمهبا عيد  ا تدنيمل اات در تستادم منته اام الل ةية اةكادمية بشدجت غدري كداتس
دددليوا عدددا هلدددري الل دددوث األارجيدددة عيددد  صدددنع القدددرار وو دددع  الشدددجت احلدددادي عشدددرأ. وعنددددما سا

  ا اادددةأ ان الل دددوث ال تدددالر  62.1، اعدددرتت غالليدددة ا سدددتهيل  ااةمدددم ا ت دددد القواعدددد   
  .هلا  ي هلري م يقا   ابلشجت الجا   و ليجمل

مسدتهيلا  ليسسد   492ولد ا فتش تفسه مدفوعا  إ  مني  ة  ن التصور الذي  بدا   -264
اةمدم ا ت دد   ميت إ  االتصات ابلسيلية فيسا يتصت جبسيع اةبماد اةربمدة لي ركدة الفجريدة بد  

واجملتسع اةكدادمً وهدً: اتمجداس  هددات التنسيدة ا سدتدامة   ى دة حبدوث اجملتسدع اةكدادمً  
ددلت الوصددو  إ  مميومددا   و اوريهبددا  وكفايددة اسددتادام الل ددوث  وهلددري هددذ  اةمددم ا ت ددد  وسا

الل وث عي  صنع القرار. وبناء  عي  الح يرت  ن مثة مسدا ة كلدري  متا دة  جدراء الت سدينا  
 صة و ن  راء اجملتسع اةكادمً بشةن الت داي  واحليو  تجتسً   يتهبا األاصة.ىا
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  الشجت الماار
املا اع   املتملة ايهداف ااتنم ة املستدامة 

 املنعاسة يف اابحال األك دمي ة

  الشجت احلادي عشر
البحزززززززال األمزززززززم املتحزززززززدة اعزززززززتيدام 
 ا  رج ة

  
لدددنيث  سدددلية   يضدددا  أليدددارا ، تضدددسا ا سددد  اةكدددادمً وإ  جاتددد  اةسدددلية ا تمددددد  ا -265

اةمددم مفتو ددة تتميددق ابلت ددداي  وىصددااص اسددتيما  حبددوث السياسددا  والتمدداون بدد  من ومددة 
 واجملتسما  اةكادمية، عي  الن و التايل:ا ت د  

  مدددا هددددً الت ددددداي  الرايسددددية الددددن واجهبتسوهدددا  تددددتم  و ماسسددددتجم فيسددددا يتميددددق
  اةمم ا ت د ابستيما  حبوث السياسا     لناء عسيجم مع من ومة 

   ر يجم، ما هً األصااص الرايسية لنيستيما  الجفا لل وث السياسا   
   اةمددم إاا كددان لددح  ن تقدددم توصددية وا ددد  مددا  جددت بندداء اجلسددور بدد  سياسددا

 وممارسااا ما ت ية، وب  اجملتسع اةكادمً ما ت ية  ىرت، فسا هً ا ت د  
الددردود لريددة ومتنوعددة   تابمهبددا. واددد عجسددت   جواتدد   اددًء ن  ومل يجددا مسددتغراب   -266

، وابةىدص فيسدا يتصدت ابلت دداي . اةمدم ا ت دد عديد  منهبا النتداا  ا ستايصدة مدا  داوري 
د   ىددددرت، بدددددا الن ددددام الل ةددددً ل مددددم ا ت ددددد   كةددددر اتامددددة   من ددددور المددددامل و  جواتدددد  عديدددد

 .اةمم ا ت د اةكادمً منه لدت مساويل 
واادمت توصديا  عديدد  مةدري  لنيهتسدام. واتسدست ارراء، تادد   و بننداء ، بقددر  كد   -267

ت ددامل التقريددر الددراها  مددا السددنيمة وا غددزت لصدددورها عددا  كددادمي  واب ةدد   رتفدد . وال يتددي 
التفجدددر ا سدددهب    ارراء اجملسنمدددة عدددا تريدددق ا سددد ، لجدددا بمدددض الميندددا   و اةفجدددار ا نتقدددا  

  ورد    هذا الفصت و  فروع  ىرت ما التقرير.
واد والق الفصت السابع  راء اةكادمي  بشةن الت داي  الراهنة الن تواجه اسدتيما   -268

ليل وث األارجية. لجا مسا تهبم مل تقتصر عيد  توجيده النقدد. فقدد تدرب اةمم ا ت د  من ومة 
إلابيددة بشددةن احليددو . ويتندداو  الفرعددان  دت  ا و ددوع  ا تلقيدد  را  ا سددتهيلون رؤيددة بنندداء  و فجددا

 اليذيا جرت التمامت ممهبسا   ا س  اةكادمً.
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 خم ئص ايعت ع   اااف  ابحال ااس  ع   -ج م 
مدددا هدددً ”ت ا و دددوعا  الرايسدددية ا تجدددرر  ا نلةقدددة عدددا الدددردود عيددد  السددداا  التدددايل َتةيددد -269

  لدددددددنيث فلدددددددا  هددددددددً: “ السياسدددددددا  األصدددددددااص الرايسدددددددية لنيسدددددددتيما  الجفدددددددا لل دددددددوث 
 هصيت السيامل. ا شاركة  اجأ الشراكا   ا أ ا أ

 ااشراك   ) ( 
ة ليتنلا، ور وا   ا تسس    مجية مثنا ا ستهيلون بشد  وجود الشراكا  ا نهبهية القابي -270

 ييً:  مور مبا
  االطددددراة وا نااشددددة وا شدددداركة عيدددد  مجيددددع مسددددتواي  ا ددددوظف  وا دار ، بقصددددد

 لس  السياسا  وتنفيذها
  الددردود اجليددد  التنسدديق واحلسددنة التوايددت مددا جاتدد   صدد ا  ا صددي ة، وكفالددة

 صنع القرار بشجت تماوين
  التمزيز ا اسسً وغري ا اسسً ليسياسا  الل ةيةانوا  االتصا  الفمالة و 
   ورصدهااةمم ا ت د  زايد  مشاركة اللا ة    تقرير سياسا 
  التمدداون ال ويددت اةجددت الددذي يتددي  ليواامددا  ارتيددة االعتسدداد عيدد  حبددوث  كةددر

 رسوىا  
 اىتلار تتاا  الل وث ابستادام عسييا   قيقية لصنع القرار 
 تاصاَدت عند ت ليق تتاا  الل وث عي   رو الوااع الوعً ابحلقااق الن 
 ا شاركة   بناء األ ُّ الل ةية عي   ساس تفجري مفاهيسً وتشغييً متزاما 

 املش ركة ) ( 
تضسنت المناصر اةساسية ليسياسا  الن تجفت ا شاركة النش ة ما جات  اللا ة   -271

 وصناع القرار    ت ا شاكت ما ييً:
   ا شاكت ا يسوسة والتوصية حبيو  هلاالتمرت عي 
   االسددتمداد لإلتصددا  إ  جهبددا  فاعيددة ومن ددورا  خمتيفددة وتقدددمي تمقيلددا  إ

 ا شارك 
  إ ددددفاء تددددابع ال مركددددزي عيدددد  سددددي ا  افدددداا القددددرار ا تميددددق ابلدددد ام  الل ةيددددة

وابىتيدددار ا وا ددديع احملددددد ، مبشددداركة ا اسسدددا  الوتنيدددة ليل دددوث وسدددواها مدددا 
 الدواار احمليية

  إاامددددة االاتنيفددددا  والشددددلجا  االجتساعيددددة مددددع اللددددا ة  و صدددد ا  ا صددددي ة
 ارىريا   اجملتسع

 الدعو  ا فتو ة ليتقدم ابل يلا  ما  جت إارامل الل وث بشجت  كةر افافية 
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  الجشددق عددا النتدداا  الل ةيددة اجلديدددد  وتددرب لددداي  السياسددا   مددام مجهبدددور
 حبةً.

 كيسا  مقتضلة ة د ا ستهيل ، تتسم ىصااص االستيما  الجفا و سلسا جاء   -272
ولجددت ادداص  ،تجفددت جلسيددع الفدداعي  والشددركاء”لل ددوث السياسددا  بوجددود عسييددة ليسشدداركة 

  “اهتساماام، تنسيق منااشاام و دواام و عي  اىتنيفهبا ا سارسا ينتسً إ  

 ثص   ااس    )ج( 
هدفده تم ديم مواءمدة ى دة الل دوث لني تياجدا  دا  مل جهبداعتا   مسةلة هصديت السديا -273

ا يسوسددة ةهدددات التنسيددة ا سددتدامة وىصوصدديااا، مددا  جددت  ددسان االسددتيما  اةكةددر كفدداء . 
 ييً: ويتضسا هصيت السيامل ما

  تمزيز تمددية التاصصا  مع إينيء الرتكيز ليقضااي وليجمل ليتاصصا  
 ة والقدرا  ا مرفية اا  الصيةالت ديد ا نهبهً ا تهرد ةص ا  ا صي   
  تفصدددددديت  دددددددود مشدددددداركة  صدددددد ا  ا صددددددي ة   عسييددددددة السياسددددددا  ولديددددددد

  اواعدها
 لديد ا  ال  احلقيقية لصناع القرار ما اةدلة القااسة عي  الل وث  
 لس  ا مرفة ابل روت الفميية الن اري فيهبا الل وث  
 ا تصية اهدات التنسية ا ستدامةإ  ال يلا  دا  إجراء حبوث منهبهية استنا  
 صقت القدر  عي   ىذ دراسا  احلالة ا فرادية بم  االعتلار  
 ق لديدد المناصدر الزمنيددة اا ن دورا  القصددري  وا توسد ة وال وييددة اةجدتأ والتفريدد

 ب  التوصيا  عي   ساس  هدافهبا 
 توفري الدعم واحلوافز ليلا ة  اوي األ   ا يداتية  
 اارتا ا  ليتفاعت بيغا  خمتيفة.  تقدمي 

ومدر   ىددرت، والدق   ددد ا سددتهيل  ال ليمدة اجلوهريددة جملسوعددة المناصدر ا تميقددة بتةصدديت  -274
 السيامل عي  الن و التايل:

تا دددم حبةيدددة كفدددا  و سدددنة التوايدددت تدددوفر النوعيدددة الصددد ي ة ل دلدددة   الوادددت  
 مجيددع  صدد ا  ا صددي ة، وبيلدددة ... وتشددهيع ا نااشددا  وتيسددريها فيسدددا بدد  ا ناسدد 
 ... وت م وإجراءا  مرتة داعسة ليتغيري. َتجينية

و عربدددت الغالليدددة الم سددد  ليسسدددتهيل  عدددا ر ي اهددد  إ    يدددة  ن يقددديم اةكدددادميون  -275
  يضددا  . وَتنددوا اةمددم ا ت ددد  كدد  مددا التمدداون ا نهبهددً القابددت ليتنلددا مددع من ومددة را  واللددا ةون اددد

 كد  مدا ا شداركة   منااشدا  السياسدا  وزايد  كفداء  اسدتادام صدناع را  الد وز واددمدا دا  مزي
 القرار  نتهاام الل ةية.
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 وااتمع   األك دمي ة/اابحص ةاألمم املتحدة بن   اةسار بني  -دال 
دا  توصدددية واادددرتاب ر  200 ن اسدددع و دددد  التفتددديش ا شدددرتكة  كةدددر مدددا  مل يجدددا مفاجلدددا   -276

اهلا ا فتدددوب الةالدددث   ا سددد . وادددد عددد ن  الغالليدددة السدددا قة ليسسدددتهيل  عدددا اهتسدددام عيددد  سدددا 
وممرفدة جيدد   دا. وتار دت رؤيدة وتوجهبدا  ابتجاريدة ادامية بشددةن اةمدم ا ت دد  عسيدق مبن ومدة 

  جمددددا  حبددددوث ا ت ددددد   الجيفيددددة الددددن يددددرت  ددددا اجملتسددددع اةكددددادمً تماوتدددده مددددع من ومددددة اةمددددم
  .أ62ا2030  الن و الذي مجا  ن يساعد   تنفيذ ى ة التنسية ا ستدامة لمام السياسا  عي

ويدود ا فدتش   هدذا ا نم دق  ن يتقددم بشددجر  احلدار، وهدذ  ا در  بصدفة ااصددية، إ   -277
وراب دددة اةمدددم ا ت دددد  مجيدددع  فدددراد الراب دددة الما يدددة ليتنسيدددة ا سدددتدامة واجمليدددجمل اةكدددادمً  ن ومدددة 

ليرتبية والميم والةقافة االيوتسجوأ وا ركدز اةمم ا ت د  الدراسا  الدولية و ساتذ  كراسً من سة 
الوتين الفرتسً ليل ث الميسً،  ا  تفقو  ما وات   تقدمي هذا الجم الجلري ما ا قرت ا    

  اجا  متغاير  لجا متنياية.
 بداء اب   سيو  بنصهبا احلر  دت  للمض ا قرت ا  وما ت ية، َتةت االاتلاسا  الوارد   -278

التقددير ا ددداسَت ق حملدداوري و ددد  التفتدديش ا شددرتكة اةكددادمي  وا سددتهيل  ليسسدد ، ومددا ت يددة 
 ىدددددرت، ديلاجدددددة ليتوصددددديا  الدددددن ادددددددمهبا ا فدددددتش   التقريدددددر الدددددراها وردد  صددددددت ا ن ددددددورا  

 اةكادمية.
فدت  انددا  اتصدا  ملااددر  أمدا اددة ا ”: لامزز   وايتمزز ل مزاف حتسززني تبز دل املع -279

اةمدم ا ت دد   وممارسدتهبا وتمدزز دور ماسسدا  اةمدم ا ت دد   ن  تيسر االتنيع عي  سياسا  
ادددجت ىددداق مدددا وسدددااُّ ”  “كهسدددر بددد  الوسدددُّ اةكدددادمً و صددد ا  ا صدددي ة الدددوتني 
اجملتسدع اةكدادمً وعسدوم اجلسهبدور  ا عنيم اتييفزيون، إااعدة، إترتتدتأ أ...  لدري عد   إتدنيع

ليساسسدا  ”ااعد  بيات ياااسدة “.   الليدان بشجت منت م وابليغا  الرايسية ل مم ا ت د 
 ن تتدي  أليلدا ة   تيقدً مميومدا  عدا أسياسدا  ”مدا ادة ا “ أ...  اةكادميدة واهتساماادا

يددز  فضددت ليددربُّ واالتصددا  بدد  فددت   ”، “   ددت االهتسددام ليساسسددة اةكادميددةاةمددم ا ت ددد 
واجملتسما  اةكادميةيالل ةية  عي  سليت ا ةا  إلاد اتصا  مفتدوب عد  ا ترتتدت ا ت د   اةمم

ددنث فيده ”  “ليسشاركة   التفجر  و  ا وا يع  ت االهتسام ا شرتمل موادع إلجدرتوين مجدرنس لا
ادري مدع اجملتسدع اةكدادمً، ويتدي   دوا  األ ُّ ابتت ام وينفرج فيه ت امل ا سدوب الدوريدة الدن 

واد “. واحلصو  عي  رد عندما يفميون الح فمييا  اةمم ا ت د  ل كادمي  َتجنهبم ما خماتلة 
 ن ”  دديفت إ  هدددذ  االارتا دددا  ادددهباد  عيددد  جاتدد  كلدددري مدددا الصدددرا ة لجنهبدددا مفيدددد  ر   

ومجددا ل مددم ا ت ددد   ن َتةددت تريقددة اللددا ة  أتدداجون ابتددداء إ  االعددرتات بمسيهبددم وتمسيسدده. 
 “.بديمة لتمسيم منشور جاهز ما ىني  إىضاعه الستمراو اةاران

__________ 

اسدددتيهبست اةسددددالي  ا سددددتادمة   ا سدددد  مفهبددددوم الت ييددددت النددددوعً ا قددددارن،  يددددث اسددددتاايص مندددده م يلددددان  أ62ا
 ساسدددديان جددددر  مواءمتهبسددددا ليسسدددد   ددددا: ا أ الرتكيددددز عيدددد  اةكددددادمي  ا شددددارك ،  و ا هبتسدددد  اب شدددداركة   

ل مدددم ا ت دددد   ا أ تجةيدددق الدددردود عيددد   سدددلية مفتو دددة  ددددد  لتجسيدددة اجلواتددد  ا ضدددسار اغدددري اةكدددادمًأ 
النوعيددة اجلنيسددة الددن مجنمددت عددا تريددق مسدد  التصددورا . ولنيتددنيع عيدد  ا زيددد عددا منهبهيددة الت ييددت النددوعً 

 :Simon Bastow, Patrick Dunleavy and Jane Tinkler, The Impact of the Social Sciencesا قارن ات ر، 

How Academics and their Research Make a Difference (London, Sage Publications, 2014). 
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التمدرت ” ااتمعز   األك دمي زة يف اخت ز ر ماا ز ع اابحزال:إ زرا   مزاف حتسزني  -280
بشدجت  فضددت عيد  القضددااي اجلديدد  ليسياسددا  ومدا مجددا  ن ينتهده الوسددُّ اةكدادمً ويجددون اا 

منشور مشرتمل، صناعة ارار مشدرتمل، تلداد  ليسدوظف   د  يدتسجا موظفدو ”  “صية لصناع القرار
 دددد  اةمدددم ا تتفهبم هيلدددا  التددددريجمل سياسدددا  تدددمدددا تنسيدددة ا مرفدددة الل ةيدددة، بينسدددا اةمدددم ا ت دددد  

أ...  مبوجلهبدا توجيدده اةمدم ا ت دد  ملدادرا  مفيدد  جلسيدع اةتدرات يجددون بوسدع ”  “ومن ومتهبدا
براجمهبدددا وإجراءاادددا ا تميقدددة ادبيدددا  عيسيدددة اا  صدددية، ويجدددون اب سدددت اع مجافدددة  اةكدددادمي    

دعددددددو  ليتقدددددددم ”اةمددددددم ا ت ددددددد  يتمدددددد   ن ايجددددددت ”  “اددددددجت  مددددددوا  تشددددددغيييةيتدبري ليتسويددددددت
مجدددا ل كدددادمي   ن يتقددددموا إليهبدددا أ...   جدددراء الل دددوث ا تقدمدددة  “وليفيدددةل وثيدراسدددا  تب

اةمدددم مل مشدددت ممارسدددً ”  “مو دددوع  ددددد تقدددرر  الوكالدددة ا منيدددة التابمدددة ل مدددم ا ت دددد   ا رغوبدددة 
ا   ييدة واللا ة  اةكدادمي  المدامي    ا يددان    يقدا  دراسدية اصدري  مدعومدة جبهبدا ت د  

اةمددم إتشدداء مواددع إلجددرتوين ل مددم ا ت ددد  تنددزن  فيدده مجيددع وكدداال  ”  “عييسددة وو اددق مسددتجسية
لوكالددة ىاصددة اب ددُّ الل ةيددة ل فراددة ا اتيفددة الماميددة عيدد  ا و ددوعا  احملدددد  اوتجددون األا ت ددد  

مددا يتمدد  عيدد  مددا هتددري إجابددة بشددةن  بدددال  مراعددا  تتدداا  الل ددوث اةكادميددة ”  “ و التاصددصأ
ال تتسةددت   استنسددا  بسدديُّ لنسددااج الددن  توصدديا  أ... القلددو  ف”  “الل ددث اةكددادمً عسيدده

 .“ةر جذرية وإتتاجية ن تستفيد ما  دوا  تتسم بقدر  كاةمم ا ت د  ادمة، بوسع 
إتشدداء ” مزاف إ ززف   طز بع م عسززأ علز    ززا ل ااتف عز  املنل  ززة واملسزتدامة:  -281

عيددد  اةمددم ا ت ددد  تشددهيع مددوظفً ” ا“اةمدددم ا ت ددد لتمدداون بدد  اجلاممددا  و مجتدد  ىدداق اب
تددددري  اةكدددادمي  عيددد  ”  “االطدددراة   الل دددوث عدددا تريدددق ا نشدددورا  ا شدددرتكة مدددع الميسددداء

مزيدد مدا التفاعدت واةتدر ”  “ومقاصددها مدا من دور اداتوين ،وملاداهبا المامةاةمم ا ت د  هياكت 
لديددددد ى ددددُّ توييددددة اةجددددت، ”، “  جمددددا  الل ددددوثا شددددرتمل لقافددددة ليتمدددداون الددددن ايددددئ  رسدددداء 

ربُّ ا روتدة والتفاعييدة   السدساب بدأ...  و واستقدام  كادمي  عيد   سداس التمداون ال ويدت اةجدت
 ، اةمدددم ا ت دددد   جمددداال   ددددد  أ...  بددد  أمنت سدددة عقدددد اجتساعدددا  ”  “تدددنقيهبم ابلتمددداون

 ، ‘‘جلدددان األددد اء’’  “منصدددا  راسيدددة”  “اجملدددا  السياسدددا  واةكدددادمي و صددد ا  ا صدددي ة   
فريددق ىدد اء  ساسدًد أ...  تجددون وظيفتدده أمنصددلة عيدد   اسددتادام جهبددا  االتصددا  مددع ا ماهددد ”

إتشددددداء ادددددلجا  ليلدددددا ة  ”  “اةكادميدددددة والل ةيدددددة   الددددددو  اةعضددددداء لتدددددوفري مشدددددور  األددددد اء
سددداتية  دددد  لين دددر التفصددييً    فضدددت ا سارسددا  والتوصددديا ، واةكددادمي  بشدددةن جمدداال  سيا

إعددددداد  إتشددددداء بدددددرام  ”  “أ...  والمسدددددت كتهسمدددددا  لياددددد اءا شدددددرتمل والنهبدددددوو بةقافدددددة المسدددددت 
الدددن  ،اةمدددم ا ت دددد و  اةمدددم ا ت دددد ا جدددازا  الدراسدددية ا شدددرتكة بددد  اجمليدددجمل اةكدددادمً  ن ومدددة 

كيدان إعدداد   تدو  ي وسُّ  كادمً ليمست عيد  مشدروع مشدرتمل اضاء تسمة  اهبر  تتي   وظفيهبا 
 “.اجلاممةابلرتتي  مع  بع ل مم ا ت د  

عددددا  ددددرور  وجددددود  اددددجا  ا  ويدددداون  ا فددددتش مجيددددع هددددذ  االارتا ددددا  ابعتلارهددددا تملددددري  -282
ينفددع لقددا  لينشدداة ولقيزا  ليشددراكا   كةددر اابييددة ليتنلددا ومنهبهيددة ومشوليددة ليهسيددع وتشدداركية و فدد

 عيددد  ا تلددداد . وادددد عدددرنت   دددد اجمليلددد  عيددد   سدددلية ا سددد  اةكدددادمً هدددذ  الشدددراكا  عسييدددا  
 التايل: الن و

تماون مستسر عدا تريدق احلدوار، مراكدز ليفجدر، تلداد  مدن م   مناسدلة اتمقداد  
مدداَترا  ا ن سددا  اةكادميددة ... الشددراكا  تتسددم ا يددة  اًددة ولتدداج إ  دعسهبددا. 
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سددم لنيهتسامددا  واةتددر وت ددوير لددح   لقيددق فهبددم  فضددت ليسن ددورا  وتقاويسدداعد ا
 ن   يضدددددا  . ومدددددا ادددددةن الدددددح مشدددددرتكة صدددددو  التوصدددددت إ   يدددددو   كةدددددر تركيدددددزا   لغدددددة

بتا دددددديُّ ا مرفددددددة اةكادميددددددة وت ويرهددددددا بتسدددددداومل  كدددددد  مددددددا من ددددددور   يتهبددددددا  يسددددددس 
 ادرامل اجملتسدع الميسدً عيد  ليسياسا ، وإ  ة ا مجاتية  مام وكاال  اةمدم ا ت دد  

   ساس دوري.
وادددد اسدددت وا لدددراء االارتا دددا  الدددن اددددمهبا هدددذا اجلسدددع ا اهدددت عيددد  اهتسدددام ا فدددتش،  -283

وتمامددت ممهبددا ابعتلارهددا اددهباد  عيدد  االهتسددام ابةمددم ا ت ددد . ودفمددت  دوديددة التقريددر اب فددتش 
يدد  صدد تهبسا لدديجمل فقددُّ مددا ايلَددت إ  اسددتيما  هددذ  ا ميومددا  القينسددة   توصدديت ، صددودمل ع

  لنااي االستمراو ما الَدت عدد  مسداول      يضا  اجملتسع اةكادمً، بت هكد  هذ  الص ة 
ممددددا يتمدددداميون مددددع حبددددوث السياسددددا . ورمبددددا اددددجيت ا قرت ددددا  الددددن صدددداغتهبا اةمددددم ا ت ددددد  

يسددا يتميددق ابلتوصدديت  اجملتسمددا  اةكادميددة مصدددر إهلددام ليتوصددت إ   اددجا  ميسوسددة ليتنفيددذ ف
 الواردت   دت .

اةمددم ا يتدده الشددديد  لإلصددنيب الددذي اريدده   يضددا  ويتسددم اسددتيما  حبددوث السياسددا   -284
ا ااايددة. واددد  دددد اةمدد  المددام ل مددم ا ت ددد  اسددتادام اةمددم ا ت ددد   ن ومددة   اليددا  ا ت ددد  

يفة رايسية لن ام ا صنيب،   سليت دعم الت ييت ا تجامت ليسياسا  عي  ت امل ا ن ومة كوظ
. ومدا 2030الدو  اةعضاء و ص ا  ا صي ة ارىريا   تنفيذ ى ة التنسية ا ستدامة لمدام 

ا دددانت ر  ن يددادي تنفيددذ التوصددية التاليددة إ  لسدد  التمدداون ا شددرتمل بدد  الوكدداال  و فددز التفاعددت 
 مع اجملتسما  اةكادمية.

 11ااتاص ة  
الرتب زة وااعلزم األمزم املتحزدة ينبغأ األمني ااع م األمم املتحدة واملديرة ااع مزة ملنظمزة  

واااعزا األمزم املتحزدة وااصق فة )اا انساا( اانظزر يف إنشز   رلزص منشزارا  مشزرت  بزني 
تن ب به ملمة حتديزد ايحت  جز   اابحص زة علز   -عل   ع س تريي وطاعأ  -األك دميأ 

اامززززع د ااشزززز م  المنظامززززة و كصززززر ااُسززززب  فع ا ززززة قنتزززز ج حبززززال ااس  عزززز   وتعم ملزززز  
 .2020واعت ع ة  بطريقة تع ون ة وتش رك ة، يف ماعد  صم د هن ية ع م 

ا فيسدا يتميدق ابلتمداون وما ا دانت ر  ن يادي تنفيذ التوصية التالية إ  تمزيدز القابييدة ليتنلد -285
 مع اجملتسما  اةكادمية.

 12ااتاص ة  
ينبغززأ  ن يقززام األمززني ااعزز م األمززم املتحززدة، ثاتشزز ور مززع مج ززع اار عزز   ااتنف ززميني  

، ثاتشزززز  ع علزززز  إبززززرام  ززززراك   طايلززززة األجزززز  مززززع األمززززم املتحززززدةمل عسززز   منظامززززة 
واقصل مزززأ واازززاطت، وو زززع مبززز ده تاج ل زززة ااتمعززز   األك دمي زززة علززز  ااُمزززعد ااعززز ملأ 

  ع ع ة من  ج  همد ااشراك  .
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 ااطريق األم م: حتق ق ايعتدامة اابحص ة األمم املتحدة -اتعع    
ين يدق صدا  ىارا  ما  اجا  التميم ا اسسً، دو  رايسيا   تيم  الل وث، بوصفهبا اجني   -286

 ن تمسدددت كههبدددة  فرددداز  وكافيدددة  مدددم ا ت دددد  مدددا مو دددوعيتهبا ومولوايتهبدددا ا فرت دددت . وينلغدددً ل
ليسمرفة الدن تانتههبدا الل دوث داىدت ا ن ومدة وىارجهبدا. ومةدت االسدتيما  الفميدً ليل دوث ارو  

ليسدددوارد، ومجدددا مدددا    ن تاددداَدت بقددددر  و  ىدددر مدددا الجفددداء . وادددد  عسييدددة تتضدددسا اسدددتاداما  
تنااض ظداهري بد  الد وز الدذي ل د  بده  ال  ت و د  التفتيش ا شرتكة التلايا ا ن وي عي 

واالتغسدار الجلدري الدذي ييدق ا دوارد والمسييدا  اةمم ا ت دد  بمض ا نتها  الل ةية   من ومة 
 ن ى دددددة التنسيدددددة ا سدددددتدامة   يضددددا  الداىيددددة   الل دددددوث. وال  دددددت و ددددد  التفتددددديش ا شدددددرتكة 

 وا سارسا  الل ةية القااسة.اد تغري اواعد اليملة فيسا يتصت ابلسياسا   2030 لمام
و  سددديامل المسدددت عيددد  هدددذا االسدددتمراو الشدددامت السدددتيما  حبدددوث السياسدددا  عيددد   -287

ت دددامل ا ن ومدددة، الدددذي ياضددد يع بددده ليسدددر  اةو  عيددد  ا تدددنيمل، صدددادت فريدددق ا شدددروع بمدددض 
ومدع الدح،  ا مواا  ا تةصية    لناء الت ضري ليتقرير وتم ن عييه  ن يقيص مدا ت ااده وعسقده.

ت لي الة الراهنة   جما  حبدوث السياسدا  واسدتيما ا، وا شدهبد  مجا  ن تادي احلدود الن ًر
الل ةددً ا اسسددً عيدد  الن ددو ا وصددوت   االسددتمراو والت ددداي  والفهددوا  والميددو  احملدددد  

 يانفذ   ا ستقلت. ا   شروع  كةر تسو ىا  فيه إ  توفري  ساس  اد رسو 
 ت احلد اةدىن ا تواع ل لر الذي يرتله التقرير احلايل فيسا ييً:ويتسة -288

  زايد  الددددوعً اب مجددددات  غدددددري ا سددددتغية ابلجامددددت  ددددد  ارن   جمددددا  حبدددددوث
السياسا ، ومواصية المست عي  تمزيز استيما  الل وث واستادامهبا   تقرير 

  2030السياسا  وابةىص   سيامل ى ة التنسية ا ستدامة لمام 

    لسدددد  الشددددفافية   اسددددتادام ا ددددوارد عيدددد  ا دددددت الجامددددت ليدددددور  الل ةيددددة
  اةمم ا ت د ماسسا  من ومة 

   تضدددسا اةمدددم ا ت دددد و دددع جمسوعدددة دتيدددا ليسياسدددا  والقواعدددد   من سدددا ،
اتلددددداع ا سدددددار ا نهبهدددددً   و دددددع ى دددددة الل دددددوث واىتيدددددار ا نتهدددددا  الل ةيدددددة 

  وتجفت االهتسام الداام بجفاء  االستيما  ومنتهيهبا وعسييا   سان اجلود ،

  تم دديم اسددتادام الل ددوث جيددد  النوعيددة ا تصددية ابلقضددااي الما يددة  ددت االهتسددام
ا شدددرتمل، الدددن تنتههبدددا اجملتسمدددا  اةكادميدددة والل ةيدددة األارجيدددة لصددداحل من ومدددة 

 كا  االستلااية مع هذ  اجملتسما  ، ابلتساس الشرا اةمم ا ت د 

 جا   كةر منهبهية ليتلاد  والشدراكا  مدع اجلاممدا  ومماهدد الل دوث إلاد  ا
ومراكددددز الفجدددددر ا نتسيدددددة إ  ت دددددامل جغدددددرا   عدددددرو، مدددددع الرتكيدددددز عيددددد  إدمددددداج 

  ا مجات  الل ةية   بيدان اجلنو 

  إعدداد  ممدداير  المسييددا  الل ةيددة لت سدد  مواءمتهبددا مددع ا تياجددا  ى ددة التنسيددة
 . يق تمسيم الل وث ا تمدد  التاصصا  والتماوتية، عا تر 2030ا ستدامة لمام 
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ية والتوصيا  غدري ا يزمدة ا شدسولة  -289 وبوجيز الملار ، مجا  ن يادي تنفيذ التوصيا  الًر
 ذا التقرير إ  تمزيز االستيما . وال بد ما فهبم هدذا الت سد  عيد   تده تسدوب داادم إ  لقيدق 

  .اةمم ا ت د  وزعة عي  ت امل من ومة  لر تراكسً  اوت ليل وث ا نتهة وا
*   *   * 

ويمجددجمل االسددتنتاج الشددامت التددايل مددا ادداد إليدده االسددتمراو:  ن الل ددوث تشدداة أي   ن  -290
ليمسدت اةمم ا ت د  مجث   عاي  مستقية،    مع استسرار االااها  السااد    من سا  

ة ليتغيدددريا  الدددن يقرت هبدددا هدددذا التقريدددر، مجدددا   صدددوامع منمزلدددة. وفدددور امتصددداق الليلدددة الل ةيددد
 ن تستجشدددق بتمسدددق  كددد  اةمدددم ا ت دددد  لنيستمرا دددا  ا قليدددة لوظيفدددة حبدددوث السياسدددا    

عددا  ما القضااي الن ال تقلت التمامت ممهبا  جااب  عي  اياس وا د، لجنهبا تست ق  ن ليرت 
  الح ما ييً:  اب جراءا  مباما  و ن تايهبم الدروس وتدفع ااد

  عيد  اةمم ا ت د  ما هً السالت والوساات الن مجا  ن تتمزز  ا ادر  من ومة
، كمامددت َتجيددين رايسددً لت قيددق  هدددات داىييددا  إتتدداج حبددوث السياسددا  ا هبسددة 

 التنسية ا ستدامة 

  الددن َتييهبددا اال تياجددا   ا دفوعددة ابل يدد مددا هددو التددوازن اةمةددت بدد  الل ددوث
الدددددددددن يتمددددددددد   ن تسدددددددددتنري  دددددددددا  االستشدددددددددرافية الل دددددددددوثالتشدددددددددغييية الفوريدددددددددة، و

  اةمم ا ت د االسرتاتيهيا  والرؤت   من سا  

  مجا  ن تصت إليه حبوث السياسا ، سدواء  الذي الذا االستقني  ما هو  د
يتمد  رسدم ى دوة ما ت ية اهلياكت التن يسيدة  و و دع األ دُّ الل ةيدة، و يدا 

 ا داَساَءلة   مجيع اللس ا اسسية 

  لديد اال تياجا  الل ةية أل ة التنسية ا ستدامة ما هً الجيفية الن مجا  ا
، واسيمهبا والوفاء  ا  و  ملا ث ووالاي  تن يسية ابلتمداون مدع 2030لمام 

 مجيع ا ن سا  اا  االىتصاق 

  الددن الشددراكا   و صدديغ ا عددداد ا شددرتملاأليدديُّ ا اسسددً  و  اددجا  مددا هددو ،
مجا التغي  ما ىنيهلا عي  ا  لاتا  عي  جاتيب اةكادمي  وصناع القرار 

 فيسا يتصت ابستيما  الل وث اةكادمية 

  مددا هددً الجيفيددة الددن مجددا  ددا  ن تت سددا ادددرا  اللددا ة  ومددديري الل ددوث
  سياسا عي  ترمجة الل وث اةكادمية إ  لغة لصنع ال

   فدددددز اددددددر  الرؤسددددداء التنفيدددددذي  وجمدددددالجمل ا دارا  عيددددد  مدددددا هدددددو السدددددليت إ 
 ددد  يجدددون مبسدددت اعهبا لقيدددق ا تجدددامل سياسدددً  قيقدددً اسدددتيما  الل دددوث، 

 والتةلري عي  السيااا  ا ميارية والتشغييية 

  وأفز  ا صناع القرار  ى وة ا بني  ا  ن تت سا ما هً الجيفية الن مجا
عدددا  االااهدددا  والتغيدددريا  النيزمدددة، عيددد  الن دددو الدددذي لددددد  حبدددوث عيددد  مرا

 السياسا  
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وا ددةمو ،  ال يقتصددر اسددتادام هددذا التقريددر عيدد  ا ن سددا  ا شدداركة   و ددد  التفتدديش  -291
ا شرتكة. فقدد ااصدد ابالسدتمراو  ن يشدجت مسدا ة   بنداء وتددعيم اجلسدور بد  جمسدت من ومدة 

سمددا  اةكادميددة. وتتصدددت الددردود ا قدمددة   إتددار ا سدد  اةكددادمً لجةددري واجملتاةمددم ا ت ددد  
تددددو  وادددددت ”مددددا القوالددددد  النس يددددة، مبدددددا فيهبددددا الدددددر ي ا ت يددددز الدددددذي ينسدددد  إ  اةكدددددادمي  

ا التشددابه بد   راء ا سارسدد  وواادع اةمددر  ن هندامل مد“. التشدايص وايندة مددا يقدنموتده مدا  يددو 
ددددرا  اةكددددادمي  ادددددو راء اةمددددم ا ت ددددد     ا التقريددددر مددددا كشددددفه،   إتددددار  كدددد  بجةددددري ممددددا َتجن

 احملدود.  هسه
ومجددا  ن تجددون  فضددت ا جددااب  عيدد  جمسوعددة اةسددلية الددوارد   عددني  هددً ا جددااب   -292

الن تايتسجمل عا تريق احلوار ا شرتمل ب  الوكاال ، ا دامزرز واي ا ن   المسيً ما ت ية، وايدام 
ادا  واةوسداة اةكادميدة، ات نياةمدم ا ت دد  ليهبددت بد  من ومدة دا   كةدر منهبهيدة ولديدتفاعت 

دات التنسيدددددة ا سدددددتدامة، مدددددا مدددددا  هددددد 17مدددددا روب الشدددددراكا  الما يدددددة الدددددن يقرت هبدددددا اهلددددددت 
   ىرت. ت ية
وإن اسدددددتادام الل دددددوث ا تمددددددد  التاصصدددددا  والتماوتيدددددة كسدددددليت لتمزيدددددز اسدددددتيما   -293

وتمددددد اجلهبدددا  الفاعيدددة اةمدددم ا ت دددد  جمل مسدددةلة اىتيدددار. فتمقندددد والاي  من ومدددة الل دددوث لدددي
وا ن سدددا  وادددااج احلوكسدددة واةسدددوامل والت دددورا  التجنولوجيدددة والموامدددت ا تفرادددة اةىدددرت، والدددن 
تتفاعدددت بشدددجت متدددزاما، ال يسدددتدعً إجدددراء تنقدددي  السدددتيما  حبدددوث السياسدددا  عيددد  الن دددامل 

 صياغة رؤية جديد  له.   يضا  ، بت يت ي  ف س  الشامت ليسن ومة
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 املرفق ااص ذ
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اةلر ا توى 
 

 الوكاال  ا تاصصة والوكالة الدولية لي ااة الذرية اةمم ا ت د  وصناديقهبا وبراجمهبا 

جميجمل الرؤساء التنفيذي 
 

اةمم ا ت د 
  

ال تم  ا شرتمل ا مين اب يدز
 

اةوتجتاد
 

مركز التهار  الدولية
 

ال تم  ا اااً
 

برتم  الليلة
صندومل السجان 

موات اةمم ا ت د   
مفو ية ااون النيجل  

 

اليوتيس
قي

 

مركز ا ادرا  واجلرمة
مجت  ىدما  ا شاريع 

 

اةوتروا
هيلة ا ر   

 

برتم  اةغذية الما ً
 

الفاو
 

وكالة ال ااة الذرية
 

من سة ال ريان 
ا دين

من سة المست الدولية 
ا ن سة الل رية الدولية 

االلاد الدويل لنيتصاال  
 

اليوتسجو
 

اليوتيدو
 

من سة السيا ة الما ية
 

االلاد ال يدي الما ً
 

من سة الص ة الما ية
من سة ا يجية الفجرية 
من سة اةرصاد اجلوية 
 

ااتقرير
 

                               يخت ذ إجرا 

                               العلم

     ف   ف   ف   ف ف     ف   ف  ف  ف ف   ،   1التوصية 
  ف ف  ف ف ف ف  ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف  ف ف ف ف ف ف ف   ، ز 2التوصية 
                            ش  و،   3التوصية 
  ف ف  ف ف ف ف  ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف  ف ف ف ف ف ف ف  و،   4التوصية 
                            ف    ج، و، 5التوصية 
  ف ف  ف ف ف ف  ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف  ف ف ف ف ف ف ف  ج، د 6التوصية 
  ف ف  ف ف ف ف  ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف  ف ف ف ف ف ف ف  و 7التوصية 
   ف   ف ف  ف ف   ف ف ف   ف ف ف ف ف ف ف  ف ف ف  ج، د 8التوصية 
  ش ش ش ش ش ش ش  ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ش ش ش ش  ش ش ش  هز، و 9التوصية 
                            ش  د،   10التوصية 
       ف                     ف  د،   11التوصية 
  ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف  ف ف ف ف ف ف ف  ج 12التوصية 
 لتاج الفاا إجراء ما الت هذ  ا ن سة ال توصية       تنف ميني: توصية ما  جت افاا إجراءا  ما ايَلت رؤساء ف   و جميجمل إدار  تشريعأتوصية ما  جت افاا ارار ما ايَلت جهباز  ش: املفت  :

 :  ىرتب: تمزيز الجفاء   لقيق وفورا  مالية كلري   :ز: تمزيز الفمالية و: تمزيز الراابة واالمتةا  ه : تمزيز التناسق والتناغمدتمزيز التنسيق والتماون  :ج: تمسيم ا سارسا  اجليد ياةفضت  : تمزيز الشفافية وا داساَءلة   :األثر املتاخ 
 .STSGB/2015/3عي  الن و الوارد   التمسيم  أ ا 

    

  


