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 *من جدول األعمال املؤقت 143البند 

 وحدة التفتيش املشرتكة
   

تعزيز إمكانية وصوووووووووووو ااإلوووووووووومتاا  ون امةااة إ  م  را  م  ومة اام    
 املتحدة واجتماةاهتا

  
 مذكرة من اامني العام  

 
 إضافة  

تعلعقاته وكذلك تعلعقات جملس يتشـــــــــــــــن  األمإ العاا  ا معي  ا ععمـــــــــــــــا  ا معع  العام   
النؤســــــــا  التنمعذيإ   منم م  األمم املتحدة املعق علتنتــــــــع  علف تقنين وكدة التمتع  املشــــــــ ك  املعن ا 

 “جتمــاعــا ـاتعزيز  مكــاةعــ  واـــــــــــــــ ل األمـــــــــــــــمــامل حوة ااعــاقــ   ا مؤ نات منم مــ  األمم املتحــدة وا”
(JIU/REP/2018/6.) 
 

 م جز 
تعزيز  مكاةع  واـــــــــ ل األمـــــــــمامل ”اســـــــــتعنلـــــــــت وكدة التمتع  املشـــــــــ ك    تقنين ا املعن ا  

(، احلـــالـــ  النا نـــ  JIU/REP/2018/6) “ااعـــاقـــ   ا مؤ نات منم مـــ  األمم املتحـــدة واجتمـــاعـــا ـــا حوة
 امكاةع  وا ل األممامل حوة ااعاق   ا مؤ نات منم م  األمم املتحدة واجتماعا ا.

وتعنض  ذه املذكنة آرا  مؤســــتــــات منم م  األمم املتحدة وشــــاا الت اــــعات ال ار ة   التقنين.  
عت اآلرا  علف عساس ااسهامات املقدم  من املنممات األعما    جملس النؤسا  التنمعذيإ   وقد مج

 منم م  األمم املتحدة املعق علتنتع ، الذة ركب علتقنين وعيد العديد من استنتاجاته.
 

  

 

 * A/74/150. 
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 مقدمة - أوال 
تعزيز  مكاةع  واـــــــــ ل األمـــــــــمامل ”اســـــــــتعنلـــــــــت وكدة التمتع  املشـــــــــ ك    تقنين ا املعن ا  - 1

( كال   مكاةع  واــ ل JIU/REP/2018/6) “ااعاق   ا مؤ نات منم م  األمم املتحدة واجتماعا ا حوة
نم م  األمم املتحدة واجتماعا ا. وتناولت ال كدة امل لـــــــــــــــ   األمـــــــــــــــمامل حوة ااعاق   ا مؤ نات م

يتعل  وكي من املناف  املا ي  واخلدمات والعقبات حات الصـــل  ومن منم ر لـــماا احلق س األســـاســع   فعما
 لألممامل حوة ااعاق .

  
 تعليقا  ةامة - اثنيا 

. و ي تقدر ةطاقه وتؤيد ركبت مؤســــــــتــــــــات منم م  األمم املتحدة علتقنين وةتا  ه وت اــــــــعاته - 2
المكنة اليت مؤ ا ا عا جتاوز ســعاســ   صــصــ  وشــاا  مكاةع  ال اــ ل  ا املؤ نات واضجتماعات، وولــ  
هنج مـــامي فعما يتعل  عألمـــمامل حوة ااعاق  ســـعك ا عةتـــب لبل ا  د  تنســـعق املتـــال    امل اق  

 حوة ااعاق . واملمارسات مبا خيدا مصلح  امل ظمإ والزوار واملتتمعدين
وتالكظ املؤســــــــتــــــــات عا التــــــــعاس القطنة ينب ي عا يؤلذ   اضعتبار عند تنمعذ الت اــــــــعات   - 3

فبالنتـــــب  للمؤ نات اليت تعقد   امل اق  املعداةع ، قد اتاس املؤســـــتـــــات  ا النمن   جدو  التتـــــهعالت 
يك ا من العملي ت ف  تلك اخلااــــــــــ  وذوة ااعاق  ولــــــــــنورة ت ف  ا، كتــــــــــب احلاج ،   كإ عةه قد 

 اخلدمات مبد عا للمؤ نات   مناكز العمي اليت هبا مقار.
وتالكظ املؤســـتـــات عا الت اـــعات املق ك  ينب ي عا ي نمن فعها وعا تطب    ســـعاس اســـ اتع ع   - 4

 األمم املتحدة ا ماس منم ر ااعاق  اليت جينة ولعها   اع تها النها ع .
ات   معممها عككاا الت اـــعات املق ك ، مؤكدة عا تنمعذ وعمـــها قد ت تب علعه وتؤيد املنمم - 5

 تكالع  وقد يتطلب ف ة زمنع  كافع .
  

 تعليقا  ةلى توصيا  حمددة - اثلثا 
 1التوصية   

ي بغي للرؤسووووووووووووامل الت فيذيني مل سوووووووووووسووووووووووووا  م  ومة اام  املتحدة أن يقوموا   لوو  اية  
  بتكليف املكاتب  ا  الصلة بوضع مشروع سياسة بشأن إمكانية وصوو ااإلمتاا 2020 ةام
امةااة إ  امل  را  واالجتماةا   فضوووون  ةن مبادج توجيلية لت فيذ السووووياسووووا   وبتقد لا   ون

 إ  اهليئا  التشريعية لكل م ل   إ ا كان تفعيل تلك السياسا  يتطلب أتييدا  من تلك اهليئا .
تؤيد املؤســــتــــات  ذه الت اــــع ، ولكنها ابذ ولــــ  ســــعاســــ  ض  تل  عن التــــعاســــات املتعلق   - 6

عل اــــ ل العاا  ا املناف  واخلدمات، وتك ا علتاس متتــــق  م  ســــعاســــ  عوســــ  ةطاقا وشــــاا التتــــهعالت 
ؤســــــــتــــــــات اخلااــــــــ  وذوة ااعاق    مبامل األمم املتحدة عو تندرس    تار ا، وتنمذ علف ةطاس مجع  امل

 لكمال  اضةت اا   اضست اعت واملعاي .
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 2التوصية   
ابل سوووووبة جلميع امل  را  الر يسوووووية الخ تجسوووووتضوووووان وار  مبا  م سوووووسوووووا  م  ومة اام   

املتحدة  ي بغي للرؤسووووووامل الت فيذيني لتلك امل سووووووسووووووا  أن يضووووووم وا  ديد إلوووووورو  إمكانية وصوووووووو 
 االتفااا  الفردية املربمة مع الكيان املضووويف للم  را  ااإلووومتاا  ون امةااة  ديدا  واضوووحا  ي

 واالجتماةا  احملددة.
ت اف  املؤســـتـــات علف  ذه الت اـــع ، لكنها تالكظ عا املؤســـتـــات اليت لديها عملعات معداةع   - 7

تتـــــــتاجن عماكن   مباا ســـــــكنع  جن  تكععمها ضســـــــتمدامها كحعز للمكاتب قد جتد اـــــــع و    ونجم  
 ر عتع  من عجي التقلعي من العقبات اليت تع ض  مكاةع  ال ا ل   تلك املناف . استثمارات

 
 3التوصية   

ي بغي للرؤسامل الت فيذيني مل سسا  م  ومة اام  املتحدة  الذين مل يعّي وا بعد جلة ت سيق  
مع ية إبمكانية وصووووو ااإلووومتاا  ون امةااة داول م سوووسووواهت  وفق اوتصووواصوووا   دد بوضوووو  

ر ومسووووو وليا  جلة الت سووووويق فيما يتعلق بتعزيز إمكانية وصووووووو أولئك ااإلووووومتاا إ  امل  را  دو 
 .2021واالجتماةا   أن يفعلوا  لك  لوو كانون ااوو/ديسمرب 

تؤيد املؤســتــات  ذه الت اــع  وتن  عةه فكن تنمعذ ا    تار املؤمــن املتعل  عسعكي املؤســتــي  - 8
 لكعاانت املدرس   اس اتع ع    ماس منم ر ااعاق .من  تار املتا ل  اخلامل ع

غ  عا املؤســــــــتــــــــات تالكظ عا من املهم عيمــــــــا   راس مــــــــنو  متعلق  علتتــــــــهعالت اخلااــــــــ   - 9
ااعاق    ت اـــــــعمات ال ظا     اا ارات املنتبط  وشـــــــكي مبامـــــــن ودرج  عك  وتقد  اخلدمات  وذوة

عاق ، مثي لدمات املؤ نات واملنشــــــــــ رات عو ك  امل ار  اليت فكن عا يتــــــــــتمدمها األمــــــــــمامل حوو اا
البشـــني . وتن  املؤســـتـــات عا وج   جه  تنتـــع  منكزي  تعمي مبعزل عن غ  ا ســـتك ا له ةتا ج  دو ة، 
ض ســــعما علف املتــــت   القطنة، وابذ وج   جه  تنتــــع    كي مكتب، لمــــماا تعزيز  مكاةع  واــــ ل 

 ؤ نات واضجتماعات.األممامل حوة ااعاق   ا امل
 

 4التوصية   
ي بغي للرؤسووووووووامل الت فيذيني مل سووووووووسووووووووا  م  ومة اام  املتحدة أن يجصوووووووودروا توجيلا  إ   

 املكاتب  ا  الصوووووووولة الخ تتعامل مع اضووووووووا  إمكانية الوصوووووووووو لكي تضووووووووع   لوو كانون ااوو/
التشووووغيلية من أجل  سووووني إمكانية   إجراملا  تشووووغيل موحدة بشووووأن مسوووو ولياهتا 2021 ديسوووومرب

 وصوو ااإلمتاا  ون امةااة إ  امل  را  واالجتماةا .
 تؤيد املؤستات  ذه الت اع . - 10
 

 5التوصية   
ي بغي للرؤسوووامل الت فيذيني مل سوووسوووا  م  ومة اام  املتحدة أن يجلزموا م  مي االجتماةا   

   ما يلي:2021رب وامل  را  أبن يكفلوا   لوو كانون ااوو/ديسم
أن تكون مشوووووواركة ااإلوووووومتاا  ون امةااة مدةومة ابلكامل من ونو ةمليا   )ع( 

 تسجيل ميّسرة لألإلمتاا  ون امةااا  املمتتلفة؛
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رة ب ود تسووووووووووووأو ةلى وجوو  التحووديوود ةن  )ب(  أن تووجدر  ي ذووا   التسوووووووووووجيوول امليسوووووووووووّ
 االحتياجا  من التسلين  اخلاصة؛

رة ةلى شيع املشوووووواركني احملتملني أن تجعم   )س(  املعلوما  ةن املرافق واخلدما  امليسووووووّ
 من ونو موااع إلكرتونية ومذكرا  إةنمية يسلل الوصوو إليلا؛

أن تشوووومل الدراسووووا  االسووووتقصووووا ية الخ تج    بعد االجتماع أو امل  ر ةن مد   ) ( 
 فق وودما  التسلين  اخلاصة.الرضا ةن ت  يم   دا ما  أسئلة لتقيي  مد  الرضا ةن مرا

يك ا    تار املؤمـــــن المنعي عا تؤيد املؤســـــتـــــات  ذه الت اـــــع  وتشـــــ   ا عا تنمعذ ا ينب ي  - 11
املتعل  إبمكاةع  ال اـــــــــــــــ ل  ا املؤ نات واملناســـــــــــــــبات من  تار املتـــــــــــــــا ل  اخلامل علكعاانت املدرس   

 اس اتع ع    ماس منم ر ااعاق .
 

 6التوصية   
 بغي للرؤسوووووامل الت فيذيني مل سوووووسوووووا  م  ومة اام  املتحدة أن يوفروا   لوو كانون ااوو/ي  

  ويار املشووووووووواركة ةن بعد ي شيع االجتماةا  وامل  را  الخ ي  مو ا  مع ةدم 2021ديسووووووووومرب 
  .املساس ابجللود املبذولة ماتحة إمكانية حضور ااإلمتاا  ون امةااة تلك االجتماةا  وامل  را

تؤيد املؤســــتــــات  ذه الت اــــع  جز عا،  ح ين  وعمــــها عةه ينب ي  ُك  املشــــارك  عن و عد كمعار  - 12
 مع  املندووإ ولعس لمئ  األممامل حوة ااعاق  فحتب. وتالكظ مؤستات علن  عا املق ح ممكن 

عمهع   جنا  تقععم  من الناكع  التقنع ،  ض عةه ينب ي عيمـــــــا مناعاة التكالع . وتالكظ املؤســـــــتـــــــات كذلك
مناســـــب أل وات وتكن ل جعات املشـــــارك  عن و عد وآعر ا ال اســـــع  النطاس، مما جيعي ااتار الزمق املق ح 
قصـــــ ا لل اي . ويالكظ وعس املؤســـــتـــــات كذلك عةه    ذه املنكل ، ض فكن لـــــماا   ي  األمـــــمامل 

 ذر.الذين ينمم ا  ا اضجتماعات عن وعد وعلتاس جيب ت لي احل
وينص اضتمـــاس ا ـــديـــد امل ا وإ جملس النؤســـــــــــــــــا  التنمعـــذيإ   منم مـــ  األمم املتحـــدة املعق  - 13

علتنتع  والناوط  الدولع  للم مجإ الشم يإ الذة ينمم منو  عمي امل مجإ الشم يإ العاملإ    تار 
ــــاين   1عق   عمــــي قصـــــــــــــــ ة األجــــي، التــــــــــــــــــارة من  ــــامل ين  كــــاة ا األول   31  ا 2019كــــاة ا الث

علف عا تتعف املؤستات  ا ت ف  مناف  لاا  عضجتماعات، س ا    املقن عو   عة ، 2023  يتم 
مكاا آلن، تت اف  م  عكدث معاي  املنمم  الدولع  لت كعد املقايعس املنطبق  علف مناف  ال مج  الشــــــــــــــم ي  

وعد. وتقدا اضتماقع   رمــــا ات فعما يتعل  عل مج  الشــــم ي  املتزامن ، مثي تلك املتعلق  عل مج  الشــــم ي  عن 
لل   اامارة. وسعتتعنض تنفا اضتماس علف كدة املتا ي املتعلق  ول ات اامارة وال مج  الشم ي  عن وعد، 

 وسع ااالا التشاور فعما وعنهما وم  ا هات املعنع  األلن ، كتب اضقتما .
 

 7التوصية   
الت فيذيني مل سسا  م  ومة اام  املتحدة أن يصدروا تعليما  إ  مكاتب ي بغي للرؤسامل  

إدارة تك ولوجيا املعلوما  واالتصوواال  واملرافق إبجرامل تقييما  دورية ممكانية الوصوووو إ  املرافق 
واخلدما  الت  يمية ي امل  را  واالجتماةا   وضووووووووووومان التشووووووووووواور ةلى  و كان مع م  ما  

 امةااة ي شيع مراحل العملية.ااإلمتاا  ون 
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تؤيد املؤســــــــــتــــــــــات  ذه الت اــــــــــع  جز عا، وتشــــــــــ   ا عا اضعتما  علف املعاي  الدولع  للمناف   - 14
 وال اجمعات املعتنة لذوة ااعاق  قد يك ا عكثن كما ة وفعالع  من  جنا  مشاورات متعد ة املناكي.

 
 8التوصية   

الت فيذيني مل سووووسووووا  م  ومة اام  املتحدة أن يكلفوا مكاتب املشوووورت   ي بغي للرؤسووووامل  
  أحكاما  للتأكد من احرتام متطلبا  إمكانية 2021أبن تصووووووووووووو   لوو كانون ااوو/ديسووووووووووومرب 

الوصوووو و/أو اإلوورتايفلا ي السووياسووا  واملبادج التوجيلية املتعلقة ابملشوورت    لت  ر فيلا وتعتمد ا 
 ار  ا  الصلة.سلطة اختا  القر 

تؤيد املؤســـــــــتـــــــــات  ذه الت اـــــــــع ، ولكنها تطلب ت لـــــــــعحات وشـــــــــاا ما  حا كاا ينب ي   راس  - 15
متطلبات  مكاةع  ال اــــــــ ل   عملع  الشــــــــنا    كد حا ا فقص، عو فقص   امل ااــــــــمات التقنع  للتــــــــل  

البا عإ تعمعم مناعاة الشــم ل وكق س واخلدمات اليت جينة مــناؤ ا، عو ما  حا كاةت الت اــع  تقتمــي من 
 األممامل حوة ااعاق  علكامي     ار م للعملعات.

 
 9التوصية   

ي بغي للرؤسوووووامل الت فيذيني مل سوووووسوووووا  م  ومة اام  املتحدة أن يضوووووعوا وي فذوا   لوو  
  من ونو اآلليا  املشووووووورتكة بني الوكاال   ا  الصووووووولة  وحدة 2021كانون ااوو/ديسووووووومرب 

دريب متمتصووووووة مشوووووورتكة ةلى نطاق امل  ومة لتقدم تدريب إلزامي ةلى إدما  اضووووووا  امةااة ت
وإمكانية الوصووووووووووووو إ  املو فني القا مني بصوووووووووووورة مباإلووووووووووورة أو    مباإلووووووووووورة  دمة امل  را  
واالجتماةا   مبن فيل  ةلى سوووووووووووبيل املثاو ال اإصووووووووووور  مو فو إدارة امل  را   وإدارة املرافق 

وإدارة املوارد البشووووووووووورية  واملشووووووووووورت    واخلدما  القانونية  وتك ولوجيا املعلوما   واخلدما  
 واالتصاال   واخلدما  الطبية  وإل ون امةنم  وودما  السنمة واامن.

تؤيد املؤسـتـات  ذه الت اـع  وصـع تها احلالع  جز عا، ةمنا لطاوعها التقنينة. غ  عا املؤسـتـات  - 16
 ، من لالل اآللعات املعنع  املشــــــــــــ ك  وإ ال كاضت، مق ح  عدا  م ا  تدريبع  تنكب ومناــــــــــــ  عا يناق

عســـــاســـــع ، مبا   حلك اضســـــتما ة من امل ا  التدريبع  احلالع  والدروس املتـــــتملصـــــ ، اليت فكن للمنممات 
 املشارك  تكععمها واستمدامها وفقا لنماحس ععمال واكتعاجات كي منها.

 
 10التوصية   

للليئا  التشوووووووريعية مل سوووووووسوووووووا  م  ومة اام  املتحدة أن تدر  ي جداوو أةماهلا ي بغي  
اسوووووتعراضوووووا  للتقارير الدورية املقدمة إليلا بشوووووأن حالة إمكانية وصووووووو ااإلووووومتاا  ون امةااة إ  
مرافق ووودموا  امل  را  واالجتمواةوا   مبوا ي  لوك حوالوة التقودم احملرء ي امجراملا  الراميوة إ  

 ة أوج  القصور ي إمكانية الوصوو.معاجل
تالكظ املؤســـــتـــــات عا الت اـــــع  م جه   ا  عئا ا التشـــــنيعع . ويالكظ وعس املؤســـــتـــــات عا  - 17

 والغها عن ج اةب  د ة من ع ا  ال امج جينة    تار  ورة  والغها عن األ ا ، ولعس   مكي تقارين 
ع  وإ مناف  املؤ نات م الـــــــــــــــععع  علف النح  املق ح. وتق ح مؤســـــــــــــــتــــــــــــــــات علن    التمععز   الت اـــــــــــــــ

 واضجتماعات امل ج  ة   مبامل األمم املتحدة وتلك امل ج  ة لارجها.
 


