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 اخللفية والسياق -أوالا  
 .(1)مٌس أ ٌ اا ااقا ٌٌ  يف املائٌ  مٌس اٌ ان امل ٌٌاش ي يكٌون  ٌ  ا  15در أن حنٌو ق ٌي 

، يف هميواجهها غي  مما يواجه األ خاص ذوو ااقا   حواجز أكرب اا،مجيع اجملتم ات تقريب ويف
مل دم إدراجهم جماالت املكارك  يف امل مليات املتداوملي  واملوصوا إمليها، وهم م رضون بدرج  أكرب 

األشكٌٌ   اا ، املٌٌت توجٌٌه حاملي2030ٌٌ مل ٌٌام يف تلٌ  األشكٌٌ  . و ٌٌد  ل ٌٌ  املتنميٌٌ  امل ٌتدام 
اامنائيٌ  مميٌع مسا ٌات منةومٌ  األمٌم املتإٌٌدع، إ  م امٌ  أوجٌه املتفٌاوت هٌذ  مٌس لٌٌ ا 

املوا ع، تكي أهٌدا  املتنميٌ   ويف "ضمان قدم ترك أي أحد للف املركب". املت هد املرئي ي ب
امل تدام  إ  ااقا   يف ابع غاايت وردت يف مخ   أهدا ، بينما هناك ات  أهدا  ألرى 

 .هلا غاايت مرتب   ابملتنمي  املكامل  ملإلقا  

ومس مث، جيب إدماج منةور مت لق إبدماج األ خاص ذوي ااقا   وحقو هم، قلى املنإو  
شي  املوصوا، يف مجيع  يت لق مافيايما  وال املبني يف اتفا ي  حقوق األ خاص ذوي ااقا   إبم ا

وينبغي أن ي ون ملأل خاص ذوي  .ف االا اا جواشب قمل مسا ات منةوم  األمم املتإدع، إدماج
ااقا   صوت متثيلي، خيتار  األ خاص ذوو ااقا   أشف هم، يف كل منص  هلا أتثي قلى مصاحلهم، 

منةوم   ويف ات ملتلبي  تل  االحتياجات.احتياجا م وأش ب  امل ياا ألهنم أح س مس مي نه حتديد  
 .األمم املتإدع، تتمثل تل  املنتدايت املتداوملي  يف االجتماقات واملسمترات املت تُ قد

وتتبع منةمات األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  مبٌدأ "ال غٌا قنٌا فيمٌا خيصٌنا". وإ ٌراكهم  
ن و صٌإا  حقٌوق  ٌادر املقرار وإ  اجملتمع ك ل أبهنٌم أناع املنكط يرال راامل  واضإ  إ  ص

قلى املكارك  وامل امه  بك ل جمد قلى مجيع أص دع اجملتمع، وأشه مي ٌنهم أن ي وشٌوا جهٌات 
فاقل  يف املتغيي، ومليس جمٌرد م ٌتفيديس منٌه. وابملتٌاإ، فٌحن إصحٌ  وصٌوهلم امل امٌل مللمٌسمترات 

"ترمج  األ واا  قلى رغب  مسا ات منةوم  األمم املتإدع يفاا حامساا واالجتماقات يصبح مس ر 
 .قندما يت لق األمر ابادماج وقدم املتمييزاا إ  أف اا" حق

، ملتقييم 2018 مل ام و د أُدرج هذا االات راض يف برانمج قمل وحدع املتفتيش املكرتك  
احلامل  املراهن  ام اشي  وصوا األ خاص ذوي ااقا   إ  مسمترات واجتماقات منةوم  األمم 

 .املنتائج واالاتنتاجات املرئي ي  مل ات راض وتوصياته امل كر املتإدع. وترد أدان 

 األشخاص ذوي اإلعاقة الوالايت املتعلقة مبعاجلة إمكانية وصول -اا اثني 
 تمداقتُ األ خاص ذوي ااقا   قندما أُاندت ألوا مرع والي  بت زيز إم اشي  وصوا  

ام اشي  اا خمصصاا ضمنت   م، املت ت2006 قام اتفا ي  حقوق األ خاص ذوي ااقا   يف
__________ 

 .WHO/NMH/VIP/11.01، املتقرير امل املي حوا ااقا  منةم  املصإ  امل املي  واملبن  املدوإ،  (1)
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أبهنا "امل مود املفقري" مل تفا ي . وتكدد االتفا ي  قلى  9توصف املادع  ما (. وكثياا 9املوصوا )املادع 
يه املدمج يف اجملتمع واملكارك  مس تم ني املدور املتصميم امل ام ملزايدع إم اشي  املوصوا إ  املبيئات و  ف

 ومبادئ توجيهي  ام اشي  املوصوا إ  املرافق واخلدماتابمل امل، وتدقو إ  تنفيذ م ايي دشيا 
 .املتاح  مللجمهور أو املفتوح 

وملرصد تنفيذ االتفا ي ، أشكئت امللجن  امل ني  حبقوق األ خاص ذوي ااقا  ، املت ركزت  
ت ليق امل ام األ خاص ذوي ااقا   إم اشي  وصوا قلى االهتمام مس اا مزيد مس ل ا اقتماد امل
قاشوين  ويف ( بكأن إم اشي  املوصوا.2014)2 ر م ذمل  املت ليق امل ام، حتدد امللجن  امل ياق امل

مس  ومتثل    ا  تهم، وحتدد امل وائق املت حتوا دون مكاركاأل خاص ذوي ااقا   ام اشي  وصوا
ت زيز إم اشي  املوصوا. وبناءا قلى هذ  ضدهم أ  اا املتمييز ، وتسكد دور املت اون املدوإ يف 

ي ي  ام اشي  االتفا  شب رئ ي ، اقتمد جملس حقوق ااش ان قدع  رارات ركزت قلى ث ث  جوا
املوصوا، وهي اقتماد م ايي ومبادئ املتوجيهي ، واملقيام بتإ ينات وتوفي اخلدمات واألجهزع، 

 .وت زيز املقدرع املسا ي 

األ خاص ذوي ابملوالايت املتكري ي ، تناوملت امم ي  امل ام  إم اشي  وصوا  يت لق فيماو  
يف املقرارات املت لق  ابملبيئ  املبني ، وت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت، واخلدمات، واملنقل، ااقا   

تي يي   يبات امل واملوا ف واحل ااي ، واملتصميم امل ام )"املضروري مللب ض واملفيد مللجميع"( واملرتت
وحيدع املت قهدت هلا هيئتها املتكري ي  امل قومل . واالحتاد املدوإ مل تصاالت هو املوكامل  املتخصص  امل

 .بكأن إم اشي  املوصوا عحمدد والي ب

وابملنةر إ  أن م ةم املقرارات واملقررات املت لق  اباقا   م تلهم  مس االتفا ي ، يدقو  
املفتش يف هذا املتقرير مجيع مسا ات منةوم  األمم املتإدع إ  أن حترتم روح االتفا ي  وشصها وأن 

يف ذمل  قس طريق  مبا املت لق  إبم اشي  املوصوا، 9قي  ابالملتزامات املت تنص قليها املادع تفي طوا
 .املت لق  إبم اشي  املوصوا ادمج أح امها يف ايااا 

األشخاص ذوي  السياسات واملبادئ التوجيهية واملعايري واملقاييس اخلاصة إبمكانية وصول -اا اثلث 
 اإلعاقة
ت ون هي املوثيق  األاااي  املرئي ي  و وصوا املياا  م را  ملتي ي ينبغي أن ت ون هناك ا 

املت حتدد املبادئ املت جيب أن ي رت د هبا قمل املنةم  يف هذا اجملاا. واالحتاد املدوإ مل تصاالت 
ومنةم  األمم املتإدع ملل فومل  )امليوشي يف( مها املوكاملتان املوحيدصن امللتان هلما اياا  بكأن إم اشي  

  األمم املتإدع امل امي  حلقوق ااش ان اياا  بكأن املرتتيبات املتي يي  امل قومل ، ي؛ وملفوضاملوصوا
وملوكامل  األمم املتإدع اغاث  وتكغيل امل جئني املفل  ينيني يف املكرق األدىن )األوشروا( اياا  تت لق 

ها ايااات اباقا   تراقي احتياجات امل تفيديس مس لدما ا. وهناك ابع منةمات ألرى ملدي
 .وتكمل أيضاا قناصر تيّ ر وصوهلم  تت لق بتوظيف األ خاص ذوي ااقا 

وحيدد هذا االات راض قناصر املماراٌ  اميٌدع يف امل يااٌات احلامليٌ ، واملٌت مي ٌس أن  
أتلذها املنةمات يف االقتبار قند ت وير ايااا ا اخلاص  هبا. و د أصدرت امللجن  اال تصادي  

يا واحمليط اهلادئ، واالحتاد املدوإ مل تصاالت، ومنةم  املصإ  امل املي  واثئق واالجتماقي  آلا
توجيهي  مفيدع مللغاي  ملتي ي املوصوا إ  مسمترا ا واجتماقا ا، يف حني أصدر كل مس منةم  امل مل 
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تإدع املدوملي ، وجمموق  األمم املتإدع اامنائي ، وبرانمج األمم املتإدع اامنائي، وصندوق األمم امل
ملل  ان، واألوشروا توجيهات بكأن ت ميم االتفا ي  ول   إدمٌاج م ٌائل ااقا ٌ  يف األقمٌاا 

 .املربانجمي  )اشةر املرفق األوا(

وتكي شتائج االات راض إ  قدم وجود م ايي دوملي  بكأن إم اشي  املوصوا مقبوملٌ   
إصح  اط  االمتثاا مل ايي وم تخدم  قلى ش اق منةوم  األمم املتإدع. ف ل منةم  حتاوا بب 

املوصوا اجململ  يف  واشني املبلد املضيف املت لق  ابملباين واباقا  . واالاتثناء مس ذمل  هو إم اشي  
ت بقها  منةم  األمم املتإدع ملل فومل  )امليوشي يف( املت حددت ث ث  م توايت ام اشي  املوصوا 

ل املماراات املت ينبغي اات راضها وت بيقها أفضإحدى قلى مجيع م اتبها يف امل اش. وهذا يك ل 
 .مس  بل مجيع املنةمات، مع ت ييفها ح ب امل ياق اخلاص هبا

يي املدوملي ، واملبادئ  مبا ويتضمس املرفق املثاين هلذ  املوثيق   ائم  ابملواثئق،  يف ذمل  امل ا
وجيا امل لومات واالتصاالت، املتوجيهي ، واملتوصيات، وور   تقني  واحدع، تتناوا املبيئ  املبني  وت نومل

ملتألذها املنةمات ب ني االقتبار قند وضع امل ايي املنكودع بكأن إم اشي  املوصوا. ومس ل ا 
ااتخدام قناصر املمارا  اميدع املواردع يف املواثئق املذكورع أق  ، مي س وينبغي مللمنةمات أن تضع 

إ  املسمترات  خاص ذوي ااقا   األايااات ومبادئ توجيهي   امل  بكأن إم اشي  وصوا 
. وينبغي أن تُكرك قملي  وضع امل يااات مجيع امل اتب املداللي  ذات (1)التوصية واالجتماقات 

املصل  وأن تكمل األ خاص ذوي ااقا  . ومي س، مبجرد وضع تل  امل ايي املدشيا، ااتخدامها  
 ملنةوم .قلى ش اق ا وصواام اشي  املكخط أااس ملت وير م ايي طموح  

املرافق واخلدمات اليت ميكن الوصول إليها يف املقر الرئيسي واملواقع امليدانية واملواقع اخلارجية،  -اا رابع 
 ورضا املستخدمني

مي س املوصوا إمليها، تضّمس  لمسمترات واالجتماقاتململتإديد وجود ت هي ت ولدمات  
إذا كاشت  ما املنةمات أن تكي فيها إ  ااتبيان وحدع املتفتيش املكرتك   ائم  مرج ي  طُلب مس

شةر املرفق  16أداع م ين . و دمت  أو لدم  أواا تقدم مرفق منةم  ردوداا قلى املقائم  املرج ي  )ا
أ ارت املردود إ  أن  اا،ابملرافق واخلدمات املتاح  يف مو ع مقرها فقط. وقموم يت لق فيمااملثاملث( 

دم امل ديد مٌس اخلٌدمات األاااٌي  ملت نوملوجيٌا امل لومٌات تق ال املغاملبي  امل ةمى مس املنةمات
واالتصاالت وغيها مس اخلدمات املت مس  أهنا أن تيّ ر وصوا األ خاص ذوي ااقا   إ  

 .االجتماقات واملسمترات

يف امل اتب امليداشي ، أ ارت ابملت هي ت اخلاص  ابأل خاص ذوي ااقا    يت لق فيماو  
ا متخلف  إ  حد كبي قس شةيا ا يف املقر املرئي ي ب بب قوامل منها املقيود مجيع املنةمات إ  أهن

ي ؛ وحمدودي  املوارد؛  أو قلى املت دي ت املادي  قلى أماكس امل مل يف املباين امل تأجرع املباين املرتاث
 ر.و صر مدع ااجيا ؛ووجود م اتبها يف أماكس انئي 
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 ب بك ل منااب أح ام إم اشي  املوصوا إ  ترا ال واقرتفت م ةم املنةمات أبهنا 
ناء تل  ااأدىن ملت لبات اا تضع حد ش االجتماقات املت تُ قد لارج مقارها، وأهنا شي  اباتث م ا

ُيدرج االحتاد  طلب االمتثاا مللوائح احمللي  املت لق  إبم اشي  املوصوا. وكأفضل ممارا  يوصى هبا، 
ه مع املبلد املضيف ملضمان تي ي املوصوا إ  املرافق دالل املدوإ مل تصاالت أح اماا يف اتفا ات

 .(2)التوصية مباين املسمتر 
ومللتأكد مس آراء األ خاص ذوي ااقا  ، أجريت مقاب ت مع منةمات األ خاص  

ذوي ااقا   ومع موظفني وم سوملني ذوي إقا   يف منةوم  األمم املتإدع، ومع أ خاص يت املون 
تواصل  ما  قملهم. وال ت املردود املضوء قلى احلاج  إ مع  ضااي ااقا   يف يلي: م ام  قدم امل

شي   بكأن إم اشي  املوصوا  بل ققد املسمترات واالجتماقات وأثناءها وب دها؛ وإدراج اقتبارات إم ا
املوصوا يف مجيع مراحل تصميم احلدث واملتخ يط مله؛ وم ام  ااقا ات غي املرئي ؛ وت رار كل 

املداللي  اميدع قلى م توى املنةوم  ك ل؛ وإشكاء مركز تن يق م ين اباقا  ؛ وحتّمل  املماراات
ت نوملوجي  قس ات امليف املكارك   أل خاص ذوي ااقا  ؛ واالاتفادع بك ل أكرب مس األدوات امل

 .امل اقدع

على تشجيع الوصول و إمكانية الجمال  يف نيتعزيز القدرة والتنسيق الداخليالرامية إىل تدابري ال -اا خامس 
 مزيد من املشاركة

لوصول نيالتدابري الرامية إىل تعزيز القدرة والتنسيق الداخلي -ألف  ا نية  إنشاء مركز و  يف جمال إمكا
يف املائ  مس املنةمات املكارك   50يوجد ملدى أ ل مس تنسيق معين ابإلعاقة وإمكانية الوصول. 
 م اشي  املوصوا و/أو وحدع حمددعإب إبدماج ااقا   ويف وحدع املتفتيش املكرتك  مركز تن يق م ين

فريق متخصص يف هذا املوضوع. ومس بني هذ  املنةمات، هناك منةم  واحدع فقط ملديها  أو
ت امل خمتلف  ويف التصاصات حتدد واجبا ا وم سومليا ا. ت املنةمات املت مليس هلا مركز تن يق، 
يف ش اق قملها. ويوصي املفتش بت يني جه   املةرو حتددها املوحدات مع إم اشي  املوصوا ب ريق  

 .(3 )التوصية 2021 قام تن يق م ني  إبم اشي  املوصوا يف كل منةم  حبلوا
وضٌع ملس  ٌمي وضع إجراءات تشغيل موحدة لألنشطة املتعلقة إبمكانيزة الوصزول. 

ي املوصوا ب ريق  إجراءات تكغيل موحدع واضإ  واالملتزام هبا أن يسدي إ  املت امل مع طلبات تي 
قرير  ت حتددها املةرو تقضي قلى االاتجاابت امل ت  10وغي املت ق . وحيدد املفتش يف هذا امل

بغي هلا  أو جهات فاقل  ن ي وحدات ذات صل ، وجيمل إجراءات املتكغيل املوحدع ذات املصل  املت 
ات تكغيل ، بوضع إجراء2021 قام املوحدات، حبلوا أو وض ها، ويوصي أبن تقوم هذ  امهات

 .(4)التوصية ابمل ائل املتصل  إبم اشي  املوصوا  يت لق فيماموحدع مللوفاء مب سومليا ا املتكغيلي  

. مليس ألي مس املنةمات وضع تقديرات أفضل للتكاليف املتعلقة إبمكانية الوصول 
يف مجيع املكارك  لط ميزاشي  حمدد وخمصص يغ ي مجيع جواشب املت امليف املت لق  إبم اشي  املوصوا 

تقتصر امليزاشيات املخصص  ام اشي  املوصوا قلى األحداث  ما املسمترات واالجتماقات. وقادع
يتم تناوهلا قلى أااس كل حامل  قلى حدع قندما ي ون هناك طلب حمدد مس  أو املت لق  اباقا  

تقديرات ممي ش أحد املكاركني ذوي ااقا  . واباضاف  إ  ذمل ، شواع تضع أي منةم  أي  ع أ
 .مجيع االجتماقات واملسمترات املت تنةمهايف املت امليف املت لق  إبم اشي  املوصوا 
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ت امليف ااضافي    و دد األ خاص ذوو ااقا   أيضاا بقوع قلى ضرورع إي ء االقتبار ملل
املت يت بدوهنا يف امل فر إ  املسمترات واالجتماقات، مثل ت امليف اايواء وت امليف افر مقدمي 

دقم. وابملنةر إ  أن قدم تغ ي  هذ  املت امليف مي س أن ي وق مكاركتهم بف املي ، حيث املفتش امل
ي يي   ت اهليئات املتكري ي  قلى املنةر يف إدلاا ت دي ت قلى  واقد امل فر ادراج اياا  ترتيبات 

 .مس املكارك املسهل ذي ااقا  ، واملكخص املذي يقدم مله املدقم م قومل  تكمل ك ا 

 تدابري لتشجيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة -ابء 
ال ت ٌٌٌٌّجل املنةمٌٌٌٌٌات قٌٌٌٌدد األ ٌٌٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌات املٌٌٌٌٌذيس حيضٌٌٌٌرون املٌٌٌٌٌسمترات  

فقط إ  قدد امل لبات املواردع بكأن املرتتيبات اا واالجتماقات، وهي تضع تقديرات مل ددهم ااتناد
تربير املتي يي  امل قومل ، وهي قادع طلبات منخفض  امل دد. مث ت تخدم  تل  األر ام املنخفض  مل

وكتدبي  بك ل ااتبا ياملت هي ت اخلاص  ابأل خاص ذوي ااقا  ، املمارا  املتب   ب دم تقدمي 
 ي رفون ال إ  أهنماا حتديد. وأ ار األ خاص ذوو ااقا   إ  أن اخنفاض قدد امل لبات ي ود تلقائي

اهنم أن يقدموا طلبات مللإصوا قلى ترتيبات إذا كان إبم  وما املتاح ،املت هي ت اخلاص  هي  ما
 .تي يي  م قومل ، وإ  مس جيب قليهم تقدمي تل  امل لبات

ي  املت امل مع  ال وحىت يف حامل  تقدمي طلب،  تإقق مس كيف توجد إجراءات منكورع ملل
، غيا  مثل هذ  امل لومات ويف واائل ملل  س يف رفضه. أو أطر زمني  حمددع مللرد قليه، أو امل لب،

يثنيهم قس حضور االجتماقات واملسمترات. وي لط املفتش املضوء  تثبيطيك ر املكاركون احملتملون ب
 .قلى املتدابي املرامي  إ  م ام  أوجه املقصور تل  يف امل لومات

ت لب ابع منةمات فقط بك ل ااتبا ي  طلب ونشر املعلومات ومجع ردود الفعل. 
، يف حني تنكر اثنتان فقط امل لومات املت هي ت اخلاص   م لومات حوا احتياجات املكاركني إ
. واباضاف  إ  ذمل ، فحن م ةم املنةمات امليّ رع املتاح بك ل ااتبا ي قس املرافق واخلدمات 

شون مس إقا ات يف ل يملي ت هلا قمليات ت ج ي ا األحداث مي س املوصوا إمليها ابمل امل ملس 
ب د املسمتر. ويقدم ت  هي  وال إقا ات ذهني ، أو بصري ، ى مللإصوا قلى ت ليقات املكاركني 

 .(5)التوصية املفتش توصي  مب ام  أوجه املقصور هذ  
ت هي ت اخلاص ، اا يوجد حاملي .التسهيالت اخلاصةإنشاء واستخدام مراكز   مركزان ملل

آلايا واحمليط أحدمها يف مقر األمم املتإدع )شيويورك( واآللر يف امللجن  اال تصادي  واالجتماقي  
اهلٌادئ )ابش ٌوك(. وكٌل منهمٌا "شق ٌٌ  جام ٌ  مللخٌدمات" تتٌيح أدوات ت نوملوجيٌا امل لومٌٌات 
واالتصاالت وغيها مس اخلدمات ملس ي لبها مس األ خاص ذوي ااقا   يف املو  ني املذكوريس. 

ملراكز م را  ماملي  وملضمان ااتدامتها املاملي ، يدقو املفتش األمني  امل ام إ  املنةر يف ختصيص موارد 
أبن تقوم مجيٌع اا املت هي ت اخلاص  ملتغ ي  ت امليف موظفيها وم دا ا. ويوصي املفتش أيض

املنةمات بتقييم جدوى إشكاء مثل هذ  املركز يف مراكز قملها املرئي ي  املت تقدم لدمات املسمترات. 
تمويل ت امل  وهو يوصي كذمل  أبن تنةر املنةمات يف إشكاء صندوق ااتئماين مل ت املراكز وأبن 

 .بك ل ااتبا ي مع املدوا األقضاء مل ي ت اهم يف املصندوق

يف حني الط قدد مس  تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
املنةمات املضوء قلى جمموق  مس أدوات ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت امل اِقدع املت مي س 
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 ت تمٌٌٌٌدها ش دشيٌٌٌا، فٌٌٌٌحن كيٌٌٌٌاانت قديٌٌٌٌدع أو ت ٌٌٌٌامليف م قوملٌٌٌٌ احلصٌٌٌوا قليهٌٌٌٌا وااٌٌٌٌتخدامها ب
ت تخدمها ب د كممارا  منتةم  يف مسمترا ا واجتماقا ا. وأهم تل  األدوات املواقدع هي  ال أو

ُب د  املنصات املت تتيح املتفاقل املنكط قس ب د يف االجتاهني. وابملنةر إ  أن امل ماح ابملكارك  قس 
يلغيها،  ال مس املتإدايت املت يواجهها األ خاص ذوو ااقا  ، ومل نه مي س أن خيفف إ  حد كبي

وأن يضمس إيصاا صو م إ  مجيع املنتدايت، يوصي املفتش أبن توفر مجيع املنةمات ذمل  اخليار 
 .(6)التوصية يف مجيع املسمترات واالجتماقات 

، وتبزادل أفضززل انيزة الوصززولإىل إمك حتياجززاتاالتزدابري للقيزام بشززكل اسزتباقي إبدرا   -سادساا  
 املمارسات، والتوعية، وضمان املساءلة

مي س حتقيق ذمل  مس ل ا تضيف حواجز جديدة.  ال التأكد من أن اإلنشاءات واملقتنيات -ألف 
تقييمات يف  تل  امل تائج  ش إجراء تقييمات ام اشي  املوصوا مللت ر  قلى احلواجز املقائم  وإدراج 

نيات خت يط املتإ ينات وااشكا ت ءات وتصميمها وتنفيذها. وابملثل، فحن ضمان للو مجيع املق
 امديدع مس امل وائق يت لب إدراج اقتبارات إم اشي  املوصوا يف مجيع أشك   املكرتايت ذات املصل .

يتمثل املغرض مس إجراء تقييم ام اشي  املوصوا يف حتديد  إجراء تقييم إلمكانية الوصول. 
لدم  م ين  الحتياجات املوصوا إمليهما مس طر  جمموق  واا   مس  وأ مدى ااتجاب  مرفق م ني

توصي   ويف امل تخدمني احملتملني، واهومل  ااتخدامهم هلا، مبس فيهم األ خاص ذوو ااقا  ، امل
شي   إبجراء حت ينات قند امللزوم. ويوصي املفتش أبن تض لع مجيع املنةمات بتقييمات دوري  ام ا

 .(7)التوصية ما ا مبكارك  كامل  مس األ خاص ذوي ااقا   املوصوا إ  مرافقها ولد
شه مس املضروري إدراج  الوصول يف عمليات الشراء.إمكانية دمج اعتبارات   يف حني أ

تيج   ش امل ناصر املت لق  إبم اشي  املوصوا يف ايااات املكرتايت ملضمان قدم شكوء حواجز جديدع 
يف هذا املكأن. ويدقو املفتش اا واحدع تتضمس أح امتوجد اياا  تنةيمي   ال مللمقتنيات، فحشه

املنةمات إ  تدارك هذا املقصور مس ل ا  ب   املكرتايت املتاب   مللجن  ااداري  املرفي   امل توى، 
ويوصي أبن تقوم مجيع املنةمات إبقداد أح ام ادراج قناصر إم اشي  املوصوا يف امل يااات 

. (8)التوصية ايت، ملتنةر فيها وت تمدها امل ل ات امل ني  واملبادئ املتوجيهي  املت لق  ابملكرت 
واباضاف  إ  ذمل ، ينبغي أن يُ رت د يف  راء مجيع األجهزع واخلدمات امل اقدع مبكاورات م بق  

 .جُترى مع األ خاص ذوي ااقا  

اشي  يربز املفتش أمثل  ملإوظ  قلى إدراج اقتبارات إم  االستفادة من املمارسات اجليدة. 
املوصوا يف مكاريع رئي ي  خلم   مس كياانت منةوم  األمم املتإدع. وتبني املماراات اميدع املت 

ي في ادماج اقتبارات إم اشي  املوصوا قند  مبا وفرص  يتيإاناا مت إبرازها أن أمام املنةمات ش ا 
 .اخلدمات أو ا تناء املرافق أو إشكاء

 بني الوكاالت وداخلها لتبادل املمارسات اجليدة. االستفادة من آليات التنسيق -ابء 

يمامللمماراات اميدع اا كاشت امل اتب ذات املصل  غي مدرك  قموم  ت لق ف ي   ي إبم اش
إ  أن اا املوصوا املتاح  لارج منةما ما وداللها. و ل  املوقي بذمل  أمر يدقو إ  االاتغرا ، شةر 

كاالت ومثاين آمليات مللتن يق داللها )اشةر املرفق املرابع( املفتش حدد مثاين آمليات مللتن يق بني املو 
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 غي مبا ر. وتكارك قكرون منةم  يف واحدع أو تتناوا إم اشي  املوصوا، إما بك ل مبا ر
ثماين  أو تن يقي  امل يات امل أكثر مس اآلمليات املثماين املكرتك  بني املوكاالت. وتوجد مخس مس اآلمل

ع شف ها، وهناك واحدع يف كل مس االحتاد املدوإ مل تصاالت، دالل األماش  امل ام  ملألمم املتإد
يات  وهيئ  األمم املتإدع مللم اواع بني امن ني ومت ني املرأع، ومنةم  املصإ  امل املي . ومس بني اآلمل

آمليات فقط هلا التصاصات تبنّي أدوارها وم سومليا ا،  ابع املت مت حتديدها، هناك عامل ت قكر 
ط ملديها جدوا أقماا دائم. وابملنةر إ  إم اان ا، يوصي املفتش أبن ت ون آمليات فق أربعوهناك 

هلذ  اآلمليات التصاصات حمددع بوضوح، وأن ي ون أقضاؤها قلى دراي  فني  ابمواشب املوضوقي  
 .ق  وشقاط املرا ب  لاض   مللرصدواملتكغيلي  ام اشي  املوصوا، وأن ت ون االجتماقات موثّ 

 ملوظفنيتعزيز وعي ا -جيم 
ميثل ج ل أماكس امل مل  امل  بك ل واع ملأل خاص ذوي ااقا   ل وع كبٌيع حنٌو  

قل  املوقي  قام مشوهلم يف املسمترات واالجتماقات وتي يها هلم. وهناك اقرتا  ب مس  بل املنةمات 
ُينةر إ  اخلدمات. و   ذوي ااقا األ خاص امل ام ابمل ائل املت لق  إبدماج ااقا   وتي ي وصوا 

اا يف امل ديد مس املنةمات إ  إم اشي  املوصوا بوصفها إضاف  يف املوا ف واملماراات، وملي ت جزء
 .تتجزأ منها. وتكمل املتدابي املرامي  إ  تومليد هذا املوقي املتدريب واملدرااات االاتقصائي  ال

ن حتدد مي س مللمنةمات أ استبياانت املوظفني أسئلة متعلقة إبمكانية الوصول.تضمني  
مس ل ا شتائج املدرااات االاتقصائي  املوا ف املت متثل قوائق رئي ٌي ، واملتإٌدايت املت لقٌ  
إبم اشي  املوصوا، وأن جتمع املقرتحٌات املراميٌ  إ  حت ٌني احلاملٌ  وحتديٌد أوملٌوايت ااجٌراءات 

هنا  املتصإيإي . وأفادت مخس منةمات وأرب   م اتب صب   ملألماش  امل ام  ملألمم املتإدع، فقط، أ
أدرجت إم اشي  املوصوا يف االاتقصاءات املت لق  ابملوظفني. وأجرى احتاد موظفي األمم املتإدع 

تائجها إ  أن 2018 قام دراا  ااتقصائي  قاملي  مللموظفني بكأن املوقي اباقا   يف ش ، أ ارت 
فتش املنةمات قلى إجراء أغلبي  امل تجيبني غي مدركني مللتوجيه املتنةيمي املت لق اباقا  . وحيث امل

ااتقصاءات دوري  مللموظفني تتضمس أائل  بكأن إم اشي  املوصوا إ  املرافق واخلدمات، واملوا ف 
توجيهات  إزاء األ خاص ذوي ااقا  ، وقلى ضمان االارت اد بنتائج االاتقصاء قند وضع امل

 .املتنةيمي  واألشك   ذات املصل 

لوصول.ضااي قضمان تدريب املوظفني على إدما    ا مس املضروري  اإلعاقة وإمكانية 
ياجات ماج م ائل قلى إداا تدريب املوظفني إملزامي ااقا   وإم اشي  املوصوا، ملزايدع وقيهم ابحت

يوجد ملدى أي مس  وال األ خاص ذوي ااقا ات املختلف  املذيس حيضرون املسمترات واالجتماقات.
 ااقا   وإم اشي  املوصوا.م ائل ج ما صري قلى إداملنةمات تدريب إملزامي ملوظفيها يركز بك ل ح

قلى اا م اتب صب   ملألماش  امل ام  ملألمم املتإدع، يتاح مللموظفني املتدّر  طوق 5منةم  و 14 ويف
ااقا   وإم اشي  املوصوا )املرفق اخلامس(. ويوصي املفتش أبن تضع مجيع املنةمات م ائل إدماج 

قلى ش اق املنةوم  مللتدريب املتخصص ااملزامي قلى  ، وحدع مكرتك 2021 قام وتنفذ حبلوا
ااقا ٌ  وإم اشيٌ  املوصٌٌوا، موجهٌ  إ  املٌوظفني املكٌاركني يف تقٌدمي اخلٌٌدمات م ٌائل ج مٌا إد

 .(9)التوصية واالجتماقات 
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 تعزيز املساءلة -دال 
 أ رت م ةم املنةمات أبهنا حتسني مجع البياانت ووضع مؤشرات األداء الرئيسية. 

ترصدها، وأبشه مليس ملديها مس رات أداء  وال جتمع املبياانت بك ل منهجي قس إم اشي  املوصوا، ال
مي س مل ةمها توفي بياانت ذات صل  إبم اشي  املوصوا. واباضاف  إ   ال ملقيااها. وابملتاإ، فحشه

  توجد ملدى أي منها منهجي  رااخ  ملتقدير املت امليف ااضافي . وقلى املرغم مس هذ ال ذمل ،
املقيود، توجد ب ض املماراات اميدع يف االحتاد املدوإ مل تصاالت، و  ب  إدارع املسمترات يف 
م تب األمم املتإدع يف جنيف، وامليوشي يف. وا رتحت املنةمات إشكاء  اقدع بياانت قس إم اشي  

ذمل ، املوصوا ممع وتبادا امل لومات بكأن ت وير أدوات املوصوا وااتخدامها. واباضاف  إ  
حيث املفتش مجيع املنةمات قلى وضع مس رات أداء رئي ي  بكأن إم اشي  املوصوا، وقلى حتديد 

 .امل رائق املنااب  ممع املبياانت مس أجل  يااها

قرير األمني امل ا  الة إمكانية الوصول.حب ضمان إبالغ اهليئات التشريعية دورايا   ت م كان 
(A/71/344 وCorr.1 ) أوا قملي  تقييم  70/170د يف  رار امم ي  امل ام  املذي ي تجيب مل لب ور

 امل ام اشي  املوصوا يف منةوم  األمم املتإدع. وملتإ ني امل اءمل ، يوصي املفتش أبن تدرج 
اهليئات املتكري ي  يف جداوا أقماهلا اات راض املتقارير املدوري  قس حامل  وصوا األ خاص ذوي 

 .(10صي  ااقا   يف املسمترات واالجتماقات )املتو 

يف رصد وتقييم حامل  املوصوا. مي س هليئات املر اب  أن تزود بدور هيئات املر اب   يام ضمان  
املنةمات بتقييم م تقل مل متثاا ملإلجراءات واملوالايت املتفق قليها ملزايدع إم اشي  املوصوا ومدى 

ء ف املي  تل  ااجراءات واملوالايت يف دقم مبادرات املوصوا. وحيث املفتش هيئا ت املر اب  قلى إجرا
ئج  تا ش قرير قس  ت اات راض دوري مللمخاطر قلى امل توى املتنةيمي املرتب   هبذا املوضوع، وتقدمي 

 .االات راض إ  املرؤااء املتنفيذيني واهليئات املتكري ي ذمل  

 اإلعاقة وإمكانية الوصولمسائل حنو تعميم إدما   -اا سابع 
ب يئ ، وجد املفتش أن وتيع املتقدم يف ت زي  ز إم اشي  املوصوا إ  املسمترات واالجتماقات 

ابملنةر إ  أشه مليس ملدى م ةم املنةمات ايااات مت لقٌ  إبم اشيٌ  وصٌوا األ ٌخاص ذوي 
يت ٌٌم املنةٌٌام بدرجٌٌ  كافيٌٌ  مٌٌس  ال ااقا ٌ ، ومب ٌٌتوايت وصٌٌوهلم املٌٌدشيا. واباضٌٌاف  إ  ذملٌ ،

تقدم  املدينامي ي  مت نه مس ت ييف املت ورات احلاصل  يف املت نوملوجيا واالاتفادع منها. و د كان امل
ي   .متفاوصا  ي  يها ملوضوع إم اش ويتجلى ذمل ، قلى ابيل املثاا، يف املتنا ض بني األوملوي  املت 

املوصوا كل مس امللجن  امل ني  حبقوق األ خاص ذوي ااقا  ، وجملس حقوق ااش ان، وبني 
وجد تركيز منتةم قلى موضٌوع إدراج ااقا ٌ  ي وال حمدودي  مكارك  ب ض املنةمات األلرى.
تُ تمد ابشتةام أي  رارات حوا هذا املوضوع.  وال وإم اشي  املوصوا يف أي مس اهليئات املتكري ي ،

ااقا   وإم اشي  املوصوا م ائل و د ج ل ذمل  امل ثي مس امل تجو بني يرون يف موضوع إدراج 
 اا".مسا ياا "يتيم

ااقا   وإم اشي  م ائل بني ابملتاإ قلى حتمي  "ت ميم" إدراج و دد امل ديد مس امل تجو   
ئل املوصوا يف مجيع أقماا مسا ات منةوم  األمم املتإدع. واي اقد ج ل إدراج  تل  امل ا

يضإ  درج  أقلى. واي اقد اا  ضي   امل  قلى ضمان االرتقاء بدقمهما مسا ي يف ج ل اا أ
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ئل  أو امليزاشي  امل ادي مس  اا املقضااي املت لق  اباقا   جزء ت ميم إدماج م ا األاااي . واي هل 
 هاايسدي ت ميم كما  ااقا   يف ج ل املتدريب قليها إملزامياا مس ل ا زايدع برامج توقي  املوظفني.

ايما ااقا ات غي املرئي  مثل  وال إ  فهم أفضل ملختلف أشواع ااقا ات وكيفي  املت امل م ها،
 .اادراكي ااقا ات املذهني  و 

بوا    ودقم املدوا  ومبا أن املوضوع "غي ايااي" ش بياا، فحن ت ميمه مي س أن يضمس  
تإ ني إم اشي   ي  مل األقضاء حلكد املزيد مس املدقم امل يااي واملسا ي وختصيص موارد إضاف
 املوصوا. واملدقم املذي يقدمه املرؤااء املتنفيذيون هام بنفس املقدر. وامل امل املرئي ي يف إحداث
اا تغييات يف املوا ف وزايدع حتديد األوملوايت يف أي موضوع هو املقيادع املتنةيمي ، وين بق ذمل  أيض

نفيذيني مميع املنةمات م ائل قلى إدراج  ت امل ااقا   وإم اشي  املوصوا. وحيث املفتش املرؤااء 
تنفيذيني يف يف إطار جملس املرؤااء اتل  امل ائل املكارك  قلى اختاذ مو ف مكرتك بكأن إدراج  مل

 .منةوم  األمم املتإدع امل ين ابملتن يق

وملتدارك  ل  املتقدم احملرز يف جهود املنةمات ملزايدع إم اشي  املوصوا، يقدم املفتش قدداا  
نبغي ملنةمات  ما مس األف ار ملينةر فيها خمتلف أصإا  املصلإ . وتكمل هذ  األف ار ي يلي: 

ى ت زيز وزايدع االهتمام مبوضوع إم اشي  املوصوا يف األ خاص ذوي ااقا   أن ت مل بنكاط قل
تنمي   امم ي  امل ام ، واجمللس اال تصادي واالجتماقي، واملنتدى امل يااي املرفيع امل توى امل ين ابمل
تنةيمي   امل تدام ، واألجهزع املتكري ي  املتاب   ملسا ات ألمم املتإدع األلرى؛ وينبغي مللوحدات امل

نكئ جمموق  تضم مماراي املكارك  يف دراا  املت ت  ورات املت نوملوجي  وت زيز إم اشي  املوصوا أن 
رض؛ وينبغي مل ل كيان أن ينةر، يف حدود واليته وجماا التصاصه، غت ييف املت نوملوجيا هلذا امل

ابملت اون مع كياانت ألرى،  أو فيما مي نه املقيام به ملت زيز إم اشي  املوصوا، اواء مس تلقاء شف ه
 .برامج حمددع ومتاب تها قلى حنو ااتبا يوينبغي مله وضع 

 التوصيات -اا اثمن 
يض  شةر أ قرير )ا ت املرفق اا مس بني املتوصيات املرمسي  امل كر ابختاذ اجراءات، املواردع يف امل

امل ادس(، هناك ت ع توصيات موجه  إ  املرؤااء املتنفيذيني مميع املنةمات املكارك  يف وحدع 
(، فحن 10 وُجهت توصي  واحدع فقط إ  اهليئات املتكري ي  )املتوصي حني  ويف املتفتيش املكرتك .

اتقدمه اهليئات  مبا تنفيذ املتوصيات املت ع األلرى يف املو ت املنااب وبف املي  ايتيّ ر بدرج  كبيع
 .املتكري ي  مس دقم واضح هلذ  املتوصيات ومتاب تها مع املرؤااء املتنفيذيني مللتإقق مس تنفيذها

 1التوصية 
ةي  ي يقوموا، حبلول هنا أن   نبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة 

نية وصول 2020 عام إمكا ، بتكليف املكاتب ذات الصلة بوضع مشروع سياسة بشأن 
عززن مبزادئ توجيهيزة لتنفيززذ  األشزخاص ذوي اإلعاقزة إىل املززؤمترات واالجتماعزات، فضزالا 

تفعيل تلك السياسات يتطلب كان   لتشريعية لكل منهم، إذاالسياسات، وبتقدميها إىل اهليئات ا
 من تلك اهليئات.اا أتييد
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 2التوصية 
ابلنسبة جلميع املؤمترات الرئيسية اليت تُستضاف خار  مباين مؤسسات منظومة األمم  

إمكانية وصول  املتحدة، ينبغي للرؤساء التنفيذيني لتلك املؤسسات أن يضمنوا حتديد شروط 
يف االتفاقات الفردية املربمة مع الكيان املضيف اا واضحاا حتديدذوي اإلعاقة األشخاص 

 للمؤمترات واالجتماعات احملددة.
 3التوصية 
بعد  مل الذينينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة،   نوا  عّي جهة ي
وفق اختصاصات حتدد  داخل مؤسساهتماألشخاص ذوي اإلعاقة مكانية وصول معنية إبتنسيق 

األشخاص إىل أولئك وصول إمكانية بتعزيز  يتعلق فيماالتنسيق جهة بوضوح دور ومسؤوليات 
 . 2021املؤمترات واالجتماعات، أن يفعلوا ذلك حبلول كانون األول/ديسمرب 

 4التوصية 
إ  ىل ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يُصدروا توجيهات 

املكاتزب ذات الصزلة الزيت تتعامزل مزع قضزااي إمكانيزة الوصزول لكزي تضزع، حبلزول كزانون 
، إجراءات تشغيل موحدة بشأن مسؤولياهتا التشغيلية من أجل حتسني 2021األول/ديسمرب 

 إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤمترات واالجتماعات.
 5التوصية 
سسززات منظومززة األمززم املتحززدة أن يُلزمززوا منظمزززي ينبغززي للرؤسززاء التنفيززذيني ملؤ  

 يلي: ما ،2021االجتماعات واملؤمترات أبن يكفلوا، حبلول كانون األول/ديسمرب 
أن تكزون مشزاركة األشزخاص ذوي اإلعاقززة مدعومزة ابلكامزل مزن خززالل  )أ( 

 عمليات تسجيل ميّسرة لألشخاص ذوي اإلعاقات املختلفة؛
لتسجيل امليّسرة بنود تسأل على وجه التحديزد عزن أن تُدر  يف مناذ  ا )ب( 

 االحتياجات من التسهيالت اخلاصة؛
أن تُعمم املعلومات عن املرافق واخلزدمات امليّسزرة علزى مجيزع املشزاركني  ) ( 

 احملتملني من خالل مواقع إلكرتونية ومذكرات إعالمية يسهل الوصول إليها؛
املزززؤمتر  أو يت تُززنظم بعززد االجتمززاعأن تشززمل الدراسززات االستقصززائية الزز )د( 

أسززئلة لتقيزززيم مزززدل الرضززا عزززن مرافزززق وخزززدمات اا مزززدل الرضزززا عززن تنظيمزززه، دائمززز عززن
 التسهيالت اخلاصة.

 6التوصية 
يوفروا، حبلول كانون   ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن 

يززع االجتماعززات واملززؤمترات الززيت ، خيززار املشززاركة عززن بعززد يف مج2021األول/ديسززمرب 
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 ألشخاص ذوي اإلعاقةاحضور إمكانية ينظموهنا، مع عدم املساس ابجلهود املبذولة إلاتحة 
 االجتماعات واملؤمترات.تلك 

 7التوصية 
عليمات إىل   ت ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يصدروا 

قييمات دورية إلمكانية واملرافق ات واالتصاالت مكاتب إدارة تكنولوجيا املعلوم ت إبجراء 
يف املؤمترات واالجتماعات، وضمان التشاور على حنو  التنظيمية الوصول إىل املرافق واخلدمات 

 كاف مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع مراحل العملية.
 8التوصية 
ملتحزدة أن يكلفزوا مكاتززب ينبغزي للرؤسزاء التنفيززذيني ملؤسسزات منظومزة األمززم ا 

للتأكزد مزن احززرتام اا ، أحكامز2021املشزرتايت أبن تصزوغ، حبلزول كزانون األول/ديسززمرب 
متطلبات إمكانية الوصول و/أو اشرتاطها يف السياسات واملبادئ التوجيهية املتعلقة ابملشرتايت، 

 لتنظر فيها وتعتمدها سلطة اختاذ القرار ذات الصلة.
 9التوصية 
للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يضعوا وينفذوا، حبلول  ينبغي  

، من خالل اآلليات املشرتكة بني الوكاالت ذات الصلة، وحدة 2021كانون األول/ديسمرب 
تدريب متخصص مشرتكة على نطاق املنظومة لتقدمي تدريب إلزامي على إدما  قضااي اإلعاقة 

غززري مباشزرة ةدمززة املززؤمترات  أو ظفني القززائمني بصززورة مباشزرةوإمكانيزة الوصززول إىل املزو 
املرافق  ال واالجتماعات، مبن فيهم على سبيل املثال احلصر، موظفو إدارة املؤمترات، وإدارة 

املعلومات اخلو  دمات، وإدارة املوارد البشرية، واملشرتايت، واخلدمات القانونية، وتكنولوجيا 
 ، وخدمات السالمة واألمن.شؤون اإلعالمة، و واالتصاالت، واخلدمات الطبي

 10التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تدر  يف جداول أعماهلا  
إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل حالة للتقارير الدورية املقدمة إليها بشأن اا استعراض

لرامية احملرز يف ذلك حالة التقدم  مبا مرافق وخدمات املؤمترات واالجتماعات، ا يف اإلجراءات 
 إىل معاجلة أوجه القصور يف إمكانية الوصول.

ين  ابخل أو توصي  غي رمسي  19وت مِّل هذ  املتوصيات املرمسي    ب ،  ط املداكس"مرش "، م
كمقرتحٌٌات إضٌٌٌافي  مقدمٌٌ  إ  األجهٌٌٌزع املتكٌٌري ي  واملرؤاٌٌٌاء املتنفيٌٌذيني احٌٌٌداث مزيٌٌد مٌٌٌس 

، 87، و81، و42، و38تإ ينات. ومي س امل ثور قلى املتوصيات املرش  يف املفقرات املتاملي : امل
، 201، و190، و179، و161، و158، و152، و133-131مرشتان(، وتوصيتان ) 112و
 . 240، و219، و215، و210و
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 مقدِّمة -أوالا  
 السياق -ألف 

صنع املقرار يف منةوم   إن املسمترات واالجتماقات واائل حيوي  مللمكارك  يف قمليات -1
يف مراكز امل مل املرئي ي   2017 قام يفاا اجتماق 34 000يقر  مس  ما وُققد األمم املتإدع.

 .(2)األرب ٌ  املتاب ٌ  ملألماشٌ  امل امٌ  ملألمٌم املتإٌٌدع وحٌدها )شيويٌورك، وجنيٌف، وشٌيو ، وفيينٌٌا(
اٌٌٌ ان امل ٌٌٌاش، أي يف املائٌٌ  مٌٌٌس  15أن األ ٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌ  يكٌٌ لون قلٌٌٌى األ ٌٌٌل  ومبٌٌا

بليون  خص، فحشه مي س أن ي ون ادماجهم بك ل كامل ومنصف يف صنع املقرار  1.5 حواإ
يل  ،يف ذمل  مبا امل ام أتثي هائل قلى ااجراءات احل ومي  وتنفيذ امل يااات واملربامج، قلى اب

يضومي س أن ت ون مكاركتهم  .(3)احلصر، تل  املت تسثر قليهم بك ل مبا ر ال املثاا ء  اا أ ثرا إ
ب رضهم  نوق   مل رف  املكاركني اآللريس يف االجتماقات، ألهنم ي رحون وجهات شةر  ّيم  ومت

 مي س ملغيهم تقدميها ومبنا ك  تل  املقضااي مس منةورهم املفريد. ال و ضااي أحدااثا 
، و ض ت ال ل  مس االتفا يات، واملقرارات، واملتقارير، وبرامج امل مل 1982 قام ومنذ -2
ضوح أوملوي  حق املوصوا ملأل خاص ذوي ااقا   بك ل قام، واحلق يف املوصوا إ  مسمترات بو 

منةومٌ  األمٌم املتإٌدع واجتماقا ٌٌا، بكٌ ل لٌاص. ومٌس أهٌٌم تلٌ  املصٌ وك اتفا يٌ  حقٌٌوق 
، واملت أبرزت االملتزام بضمان املكارك  2006 قام األ خاص ذوي ااقا  ، املت اقتُمدت يف

 املفيدع ملأل خاص ذوي ااقا  .امل امل  واملف امل  و 
وأهٌٌٌدا  املتنميٌٌٌ   2030 مل ٌٌام ويف اآلوشٌٌ  األلٌٌٌيع، أكٌٌدت ل ٌٌٌ  املتنميٌٌ  امل ٌٌٌتدام  -3

 امل تدام  قلى أمهي  إ راك مجيع األ خاص، مبٌس فٌيهم األ ٌخاص ذوو ااقا ٌ . وتسكٌد ل ٌ 
ت املت تدقو إ  "ضمان قدم ترك أي أحٌد للٌف املركٌب" قلٌى ت مٌيم امل يااٌا 2030 قام

 واملماراات املكامل  مللجميع يف منةوم  األمم املتإدع، املت تكمل برامج قمل املنةمات فض ا 
قٌٌٌس قمليا ٌٌٌٌا املدالليٌٌٌ . ويت لٌٌٌٌب حتقيٌٌٌٌق أهٌٌٌدا  املتنميٌٌٌٌ  امل ٌٌٌتدام  االاٌٌٌٌتماع إ  أصٌٌٌٌوات 

 األ خاص ذوي ااقا   وتلبي  احتياجا م.
قا ٌٌ  امل ديٌد مٌٌس احلٌٌواجز وقلٌى املٌٌرغم مٌس هٌٌذ  املٌوالايت، يواجٌٌه األ ٌخاص ذوو اا -4

ت ون  ما املفني ، وامل لوكي ، واملبيئي ، املت حتُّد مس مكاركتهم امل امل  واملت اوي  يف اجملتمع. وقادع
غاملب  مما هذ  احلواجز مس صنع املبكر، يوحي أبن املبيئات املت يص ب املوصوا إمليها هي يف امل

ئ ،  انجت  قس شقص امل لومات واملوقي ملدى األ خاص مس غي ذوي ي ب امل ئون  ااقا   املذيس يهي
اخلٌٌدمات  أو وملٌٌيس قٌٌس إرادع واقيٌٌ  ملنٌٌع األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌ  مٌٌس املوصٌٌوا إ  األمٌٌاكس

 .(4)املوجه  مل ام  اممهور
ي   -5 فا  وبينما يقتصر املفهم امل ادي ملفهوم إم اشي  املوصوا قلى املبيئات املادي ، فحن االت

واع ام اشي  املوصوا يكمل إزامل  احلواجز املتصل  واملوالايت ذات املصل  تكدد قلى مفهوم أ

__________ 

(2) A/73/93 9، املفقرع. 

(3) A/HRC/31/62 31، املفقرع. 

 .3( بكأن إم اشي  املوصوا، املفقرع 2014)2 ، املت ليق امل ام ر مامللجن  امل ني  حبقوق األ خاص ذوي ااقا   (4)
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وتت لٌٌب إزاملٌٌ  تلٌٌٌ   .(5)بت نوملوجيٌٌا امل لومٌٌات واالتصٌٌاالت، وابخلٌٌدمات، واملنقٌٌٌل، واملوا ٌٌف
تثقيفي ، وتوقي ، ومح ت ثقافي ، وإجراء اتصاالت. وحيثما توجد تل  احلواجز، اا املوا ف جهود

مكارك  كاملٌ  وذات مغٌزى يف أشكٌ   منةومٌ   فحهنا حتد مس مكارك  األ خاص ذوي ااقا  
 يف ذمل  املسمترات واالجتماقات املت ت قدها. مبا األمم املتإدع وقمليا ا،

وملتقييم احلواجز املقائم  وكيفي  املت امل م ها، اات رضت وحدع املتفتيش املكرتك  حامل   -6
إدع واجتماقا ا، كجزء إم اشي  وصوا األ خاص ذوي ااقا   إ  مسمترات منةوم  األمم املت

 ، بناء قلى ا رتاح مس األماش  امل ام  ملألمم املتإدع.2018 مل ام مس برانمج قملها

 أهداف االستعراض ونطاقه -ابء 
يهٌد  هٌذا االاٌت راض إ  تقٌدمي شةٌرع قامٌٌ  وإجٌراء تقيٌيم مللإاملٌ  املراهنٌ  ام اشيٌٌ   -7

تل  وصوا األ خاص ذوي ااقا   إ  مسمترات منةوم  األمم  املتإدع واجتماقا ا، وحتديداا 
هلٌٌٌذ  املغايٌٌٌ ، يهٌٌٌد  اا املٌٌت تنةمهٌٌٌا املنةمٌٌٌات املكٌٌٌارك  يف وحٌٌٌدع املتفتٌٌيش املكٌٌٌرتك . وحتقيقٌٌٌ

االاٌٌت راض إ  حتديٌٌد امل قبٌٌات وامل را يٌٌل وكٌٌذمل  املماراٌٌات اميٌٌدع ملت زيٌٌز إم اشيٌٌ  وصٌٌوا 
سمترات واالجتماقات، وتقدمي األ خاص ذوي ااقا   حىت يتم نوا مس املكارك  بف املي  يف امل

إ  املتكجيع قلى  يئ  بيئ  اا توصيات  ابل  مللتنفيذ ملتإ ني املوضع احلاإ. وهو يهد  أيض
ناوا  ويف غي متييزي  و امل  ي هل املوصوا إمليها يف منةوم  األمم املتإدع. ت ي هذا االات راض، 

مٌس منةٌور اا جز ذات املصٌل ، وأيضٌاملفتش املوضوع مس زاوي  املرافق املادي ، واخلدمات، واحلٌوا
 ضمان احلقوق األاااي  ملأل خاص ذوي ااقا  .

وأُجري االات راض قلٌى ش ٌاق املنةومٌ  أبكملهٌا، ومشٌل مجيٌع املنةمٌات املكٌارك  يف  -8
ن اق )مثل  وحدع املتفتيش املكرتك . وتناوا إم اشي  املوصوا إ  مسمترات واجتماقات واا   امل
املدوري ( وكذمل  تل  املت تنةم قلى ش اق  أو حل ومي  املدوملي  املنتةم االجتماقات واجملاملس ا

 اقات االجتماقات املصغيع، يف   أو أصغر )مثل االجتماقات املت ت قد يف م اتب املوظفني
األحداث واالجتماقات املت تنةمها مسا ٌات اا كل مس املقر واملوا ع امليداشي (. وتناوا أيض

 ج املو ع.منةوم  األمم املتإدع لار 
ظرو  قمل املوظفني ذوي ااقا   يف مسا ات منةوم  األمم اا ومشل االات راض أيض -9

بغي أن  ما تت لق تل  املةرو  إبم اشي  املوصوا إ  أماكس امل مل ومب توى ما املتإدع بقدر ن ي
ااقا ٌٌ  وإم اشيٌٌٌ  م ٌٌٌائل مٌٌٌس إح ٌٌاس ووقٌٌي بضٌٌٌرورع إدمٌٌاج اا ي ٌٌون قليٌٌه املوظفٌٌٌون قمومٌٌ

وي تتبع ذمل  املن ق أن تي ي املوصٌوا إ  أمٌاكس امل مٌل ينبغٌي أن يكٌمل  اقٌات املوصوا. 
وأن املقوى امل امل  املت ُدّربت وأصبإت  اا،االجتماقات واملسمترات املت ي مل فيها املوظفون أيض

واقيٌٌ  بقضٌٌااي ااقا ٌٌ  اٌٌت ون يف وضٌٌع أفضٌٌل ادراج احتياجٌٌات األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌ ، 
سمترات واالجتماقات وملتلبي  تل  االحتياجات. ويتناوا املفتش امل مل بك ل ااتبا ي، يف امل

 بكٌأن ااقا ٌٌات املٌذي تضٌ لع بٌٌه خمتلٌف مسا ٌات منةومٌٌ  األمٌم املتإٌدع، بقٌٌدر ياملربانجمٌ
 يت لق األمر إبم اشي  املوصوا. ما

__________ 

 .35املرجع امل ابق، املفقرع  (5)
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 النهج واملنهجية -جيم 
ت زيز املوصوا إ  املسمترات  يبدأ االات راض ابملفرضي  األاااي  ويتبع املنهج املذي ي ترب -10

نفصم ال واالجتماقات وثيق املصل  إبدماج األ خاص ذوي ااقا  ؛ وأهنما مرتاب ان بك ل  ي
يم  وال ي ق ت نهج يف  مي س املفصل بينهما بك ل مص نع. ويتمثل أحد امل ناصر األاااي  يف هذا امل

يس ف قط امواشب املادي  يف مجيع امواشب ذات املصل  املت تسثر قلى إم اشي  املوصوا هذ ، ومل
إذا كاشت قمليات  راء امل لع واخلدمات  ما يلي: تقييم ما  اقات االجتماقات. ومي س أن يكمل

إذا كاشت  ما مللمسمترات واالجتماقات تتضمس املتأكد مس تلبيتها ملت لبات إم اشي  املوصوا؛ وتقييم
 ابملسمترات واالجتماقات؛ وتقييمهناك تقييمات دوري  ام اشي  املوصوا مللمرافق واخلدمات اخلاص  

إذا   ما ااقا   وإم اشي  املوصوا؛ وتقييمم ائل قلى إدراج اا إذا كان املوظفون  د تلقوا تدريب ما
يلي   تكغ يماكاشت إجراءات تكغيل موحدع  د ُوض ت يف خمتلف امل اتب مل سومليا ا امل ت لق ف  ي

االات راض إ  مشوا مجيع امواشب ذات ابملسمترات واالجتماقات. ومس ل ا هذا املنهج، يهد  
با   ،كام ا   املصل  املت تسثر قلى إم اشي  املوصوا إ  املسمترات واالجتماقات، مشوالا  ترك امل مع 

أمام إم اشي  االاتفادع مس املتأثي ااجيا  املذي مي س أن حُتدثه تغ ي  هذ  املوضوقات قلى  اا مفتوح
 اشب املسمترات واالجتماقات.إم اشي  املوصوا يف جماالت ألرى إ  ج

 ومس حيث املنهجي ، اتُبع هنج حبث مت دد األاامليب، متثل فيما يلي: -11
ااٌت راض م تٌل مللواليٌ  احلامليٌ ، وامل يااٌات، واملبٌادئ املتوجيهيٌ ، وامل ٌٌايي،  •

وإم اشي  املوصوا  اا،وغيها مس املواثئق املت لق  اباقا   وإم اشي  املوصوا قموم
 ؛واالجتماقات قلى وجه اخلصوص إ  املسمترات

ت ميم ااتبيان شوقي قلى مجيع املنةمات املكارك  يف وحدع املتفتيش املكرتك   •
تل   28املباملغ قددها  بني مس  منةم ، وإجراء ااتجواابت متاب   مع امل تجي

 ؛املنةمات

ت ميم ااتبيان قلى م توى املنةمات قلى مجيع هيئٌات اجملتمٌع املٌدين ذات  •
تكٌٌاري ملٌٌدى اجمللٌٌٌس اال تصٌٌادي واالجتمٌٌاقي، وإجٌٌراء ااتقصٌٌٌاء املركٌٌز االا

مللمدركات ملدى فرادى املنةمات ملت ميمه بني أقضائها ملتقييم إم اشي  املوصوا 
 ؛إ  املسمترات واالجتماقات املت تنةمها كياانت منةوم  األمم املتإدع

 جراء مقاب ت مع ممثلي ث ث منةمات ملأل خاص ذوي ااقا  ، مت حتديدهم •
مس ل ا ألذ قينات هادف  قلى أااس مكٌاركتهم املنكٌ   يف املوضٌوع  يٌد 
االاٌت راض، ومقٌاب ت مٌع أ ٌخاص ذوي إقا ٌ  مٌس بٌني مٌوظفي وم ٌٌسوإ 

امل املني يف جماا ااقا  ، مللت ر  بك ل مت مق قلى  أو منةوم  األمم املتإدع
يدع املت لق  وجهات شةر امل تخدمني احملتملني بكأن املتإدايت واملماراات ام

 ؛إبم اشي  املوصوا

بلغاراي،  • إجراء مقاب ت مع مندوبني مس املب ثات املدائم  ملث ث دوا أقضاء )
وامل  ي ، وتوشس( ملدى األمم املتإٌدع يف شيويٌورك، مت حتديٌدهم مٌس لٌ ا 
ألذ قينات هادف  قلى أااس دورهم املقيادي املف اا يف مسمتر املدوا األطرا  

 ؛يف االتفا ي 
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قٌٌاب ت مٌٌٌع منةمتٌٌني دومليتٌٌني، مللمقارشٌٌٌ  )املصٌٌندوق املٌٌدوإ مللتنميٌٌٌ  إجٌٌراء م •
املزراقيٌٌ ، ومنةمٌٌ  املت ٌٌاون واملتنميٌٌ  يف امليٌٌدان اال تصٌٌادي(، مت حتديٌٌدمها مٌٌس 

ينتني امللتني ل ا ألذ قينات متاح  ب بب وجود مقرمها املرئي ي يف شفس املد
 طٌ ع بت مٌق مكارك  يف وحدع املتفتٌيش املكٌرتك ، مل ا منةمات  متكارك فيه

 قلى املماراات اميدع يف جماا إم اشي  املوصوا.
منةمٌٌ  واألماشٌٌ  امل امٌٌ  ملألمٌٌم املتإٌٌدع قلٌٌى ااٌٌتبيان وحٌٌدع املتفتٌٌيش  23و ٌد ردت  -12

منفصٌل  اا ومنٌ  ردوداا بٌإدارع وم ت 12ومس األماش  امل ام  ملألمم املتإٌدع،  ٌدمت  .(6)املكرتك 
مس موظفي وم سوإ امل اتب  250ب   مع أكثر مس قلى االاتبيان. وأجريت مقاب ت متا

غٌٌي مبا ٌر مٌع  ضٌااي إم اشيٌٌ   أو ذات املصٌل  )حيثمٌا وجٌدت( ممٌٌس يت ٌاملون بكٌ ل مبا ٌر
يف ذملٌٌ  إدارع املٌٌسمترات، وإدارع املرافٌٌق، وإدارات املٌٌٌوارد  مبٌٌا املوصٌٌوا يف املنةمٌٌات امل ٌٌتجيب ،

، وإدارات امل  م  واألمس، وإدارات ااق م، املبكري ، وم اتب املكرتايت، وامل اتب املقاشوشي 
 واادارع امل ليا، وممثلي املوظفني.

مٌع م ٌائل ااقا ٌ  يف األماشٌٌ  اا وأجريٌت مقٌاب ت مٌع إدارات وم اتٌب تت امٌل كثٌي  -13
امل ام  ملألمم املتإدع )إدارع املكسون اال تصادي  واالجتماقي ، وامللجن  اال تصادي  واالجتماقيٌ  

يط اهلٌادئ، ومفوضٌٌي  األمٌٌم املتإٌدع حلقٌٌوق ااش ٌٌان، ومنةمٌ  املصٌٌإ  امل امليٌٌ (. آلاٌيا واحملٌٌ
ااقا   وإم اشي  املوصوا، مبس م ائل مقاب ت مع م سوملني م نيني يت املون مع اا وأجريت أيض

فيهم أقضاء امللجن  امل ني  حبقوق األ خاص ذوي ااقا  ، واملب وث اخلاص ملألمني امل ام امل ين 
 إم اشي  املوصوا، واملقررع اخلاص  امل ني  حبقوق األ خاص ذوي ااقا  .اباقا   و 

وااتجا  ممثلون مس ث ث منةمات ملأل خاص ذوي ااقا   )املتإاملف املدوإ امل ين  -14
بقضٌٌااي ااقا ٌٌ ، واملنةمٌٌ  املدومليٌٌ  مللم ٌٌو ني، وااراٌٌاملي  امل ٌٌيإي  مللم فٌٌوفني( مل لٌٌب وحٌٌدع 

ت م ها، وأجريت املنا كات يف و ت الحق يف جنيف وشيويورك. املتفتيش املكرتك  إجراء مقاب 
 اا  خصٌٌ 44ورّدت ت ٌع منةمٌٌات متثٌٌل ذوي ااقا ٌٌ  قلٌى االاٌٌتبيان املتنةيمٌٌي، وااٌٌتجا  

 الاتقصاء قس املتصورات املفردي .
وي  س املتقرير ابملتاإ املبياانت اجملّم   مس املصادر املذكورع أق   ومس ل ا املقنوات  -15
ي مح اباتخدام أكثر مس طريق  يف املتإقق مس املنتائج. وقوملت مجيع امل لومات  مما ،املبّين 

تاد  أو واآلراء املقدم  مس ل ا املردود قلى االاتبيان، املقاب ت واالاتقصاءات، ابالحرتام امل 
 مس طر  وحدع املتفتيش املكرتك  مل ري  املبياانت.

 ته ورصٌدها، يتضٌمس املرفٌق امل ٌادس جٌدوالا الاتخدام املتقريٌر وتنفيٌذ توصٌيااا وتي ي  -16
 ملل لٌم. وحيٌدد امٌدوا أو إذا كان املتقرير  د  دم إ  أي منةمٌات الختٌاذ إجٌراءات ما يوضح

فيذيني  أو إذا كاشت املتوصيات تت لب اختاذ إجراء مس جاشب األجهزع املتنفيذي  ما ن ت املرؤااء امل
 ملتل  املنةمات.

__________ 

مٌس األماشٌ  امل امٌ  طلب مسمتر األمم املتإدع مللتجارع واملتنمي  )األوش تاد( ااتثناء  مس االات راض قلى أااس أشه جٌزء  (6)
ملألمم املتإدع ي تخدم  صر األمم، وأشه ابملتاإ ملزم ابتباع املقواقد املتنةيمي  ملألماش  امل ام ، وأن مجيع لدمات املسمترات 

 واالجتماقات يقدمها م تب األمم املتإدع يف جنيف، وحتديداا   ب  إدارع املسمترات.
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 أوجه القصور -دال 
  جواشٌٌب  صٌور ينبغٌٌي اا ٌرار هبٌا. أوالا،  ٌٌدمت منةمٌات قديٌٌدع ردوداا هلٌذ  املدرااٌ -17

ت فر مقاب ت املتاب   يف مجيع احلاالت قس  وش حمدودع قلى ااتبيان وحدع املتفتيش املكرتك .
وا    در كبي مس املقيم  ااضافي ، حيث إن ب ض األ خاص املذيس التار م منةمات ملُي تجوب

وضوع وحمدودي امل رف  به. وابملتاإ، فحن امل ديد مس املماراات اميدع كاشوا  ليلي اخلربع يف امل
 مس قدد حمدود مس املنةمات.اا واملدروس امل تفادع املت يربزها هذا املتقرير متأتي  قموم

ي تجب اوى قدد  ليل مٌس منةمٌات  ش ابملفهم مس منةور امل تخدم، يت لق فيماو  -18
املتفتٌٌيش املكٌٌرتك ، بينمٌٌا أاٌٌفر ااتقصٌٌاء إم اشيٌٌ   األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌ  الاٌٌتبيان وحٌٌدع

املوصٌوا إ  املٌٌسمترات واالجتماقٌات قٌٌس قٌدد حمٌٌدود مٌٌس املٌردود. ومٌٌع ذملٌ ، وملٌٌدت املٌٌردود 
 .م لومات مفيدع مللغاي  بكأن جواشب حت ني إم اشي  املوصوا، يربزها هذا املتقرير

 تعاريفال -هاء 
 ي  يف االات راض:تُ ترب املفاهيم األاااي  املتاملي  أااا -19

تفاقل بني  ال ااقا   مفهوم ااقا  . )أ(  يزاا  يد املت ور، وهي حتدث ب بب امل
األ ٌخاص املصٌٌابني ب اهٌٌ  واحلٌٌواجز يف املوا ٌٌف واملبيئٌات احملي ٌٌ  املٌٌت حتٌٌوا دون مكٌٌاركتهم 

منها  وامل اهات املت ي اين .(7)مكارك  كامل  وف امل  يف جمتم هم قلى  دم امل اواع مع اآللريس
يف  مبا مس امل اهات املرئي  )مثل امل اهات ام دي ، األ خاص ذوو ااقا   متنوق  وتكمل ك ا 

ذمل  احلركي  واملبصري  وامل  مي  وامل م ي (، وامل اهات اخلفي  )مثل امل اهات املذهنيٌ  واحل ٌي  
 واادراكي  واملنف ي (؛

األ ٌٌخاص  إم اشيٌ  وصٌٌوات ٌٌد  .إم اشيٌ  وصٌٌوا األ ٌخاص ذوي ااقا ٌٌ  ) ( 
 هسالء األ خاص مس امل يش اباتق ملي  واملكارك  يف اجملتمع نيملتم اا م بقاا " رط ذوي ااقا  

. ومس األف ار احملوري  يف هذا االات راض، أشه "ويف (8)بصورع صم  وقلى  دم امل اواع مع غيهم"
مل  ت نوملوجيات يف ذ مبا غيا  فرص االاتفادع مس واائل املنقل ومس امل لومات واالتصاالت،

 امل لومات واالتصاالت واملنةم املتصل  هبٌا، واملرافٌق واخلٌدمات األلٌرى املتاحٌ  مل امٌ  اممهٌور
حيةٌٌٌى األ ٌٌخاص ذوو ااقا ٌٌ  بفٌٌرص املكٌٌٌارك  يف جمتم ٌٌا م قلٌٌى  ٌٌٌدم  ملٌٌس املقدمٌٌ  إمليٌٌه، أو

ا ٌع حت ٌيم هٌو يف املو هبٌم . وملذمل  فحن ضمان تقدمي املت هي ت اخلاصٌ  (9)امل اواع مع غيهم"
 احلواجز املت متثلها املوا ف واملبيئي  واملت حتد مس ت افس املفرص مللمكارك ؛

يف اٌٌٌٌٌياق املٌٌٌٌسمترات واالجتماقٌٌٌٌات،  ٌٌٌٌٌد   املرتتيبٌٌٌٌات املتي ٌٌٌٌيي  امل قوملٌٌٌٌ . )ج( 
امل زمٌ  إم اشي  املوصٌوا املرتتيبات املتي يي  امل قومل  إ  ضمان حصوا مجيع األ خاص قلى 

ت ٌاوي . وت ٌٌّر  االتفا يٌٌ  املرتتيبٌات املتي ٌٌيي  امل قوملٌ  أبهنٌٌا املت ٌٌدي ت مللمكٌارك  امل املٌٌ  وامل
غي ضروري، واملت ت ون هناك  أو غي متنااباا تفرض قبئ ال واملرتتيبات امل زم  واملنااب  املت

__________ 

 )ه( مس املديباج . ، املفقرعاتفا ي  حقوق األ خاص ذوي ااقا   (7)

(8) CRPD/CSP/2017/4 4، املفقرع. 

 املرجع امل ابق. (9)
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حاجٌ  إمليهٌٌا يف حاملٌٌ  حمٌٌددع، مل فاملٌٌ  متتٌٌع األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌ  قلٌٌى أاٌٌاس امل ٌٌاواع مٌٌع 
 ق ااش ان واحلرايت األاااي  ومماراتها؛األلريس جبميع حقو 

اا "الزمٌٌاا ت ٌٌّر  االتفا يٌ  املتصٌٌميم امل ٌام، املٌذي يُ تٌٌرب قمومٌ املتصٌميم امل ٌام. )د( 
مللجميع" أبشه تصميم املنتجات واملبيئات واملربامج واخلدمات مل ي ي ت ملها مجيع اا مللب ض ومفيد

تخصص. ويتمثل أحد امل وانت تصميم م أو املناس، أبكرب  در مم س، دون حاج  إ  ت ييف
يح  األاااي  هلذا املفهوم يف أن "مس  أن ت بيق مبدأ املتصميم امل ام أن ي هم يف إجياد جمتمع يت

 ؛(10)إم اشي  املوصوا مميع أفراد ، دون أن يقتصر ذمل  قلى األ خاص ذوي ااقا  "
مر ضروري إن املوصوا امل امل إ  امل لومات واالتصاالت أ املكارك  املف امل . )ه( 

هٌٌٌذا  ويف مللمكٌٌارك  املف املٌٌٌ  يف املٌٌٌسمترات واالجتماقٌٌات، وملل مٌٌٌل ك نصٌٌٌر  ٌٌادر قلٌٌٌى املتغيٌٌٌي.
امل ٌٌياق، ذكٌٌرت املقٌٌررع اخلاصٌٌ  امل نيٌٌ  حبقٌٌوق األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌ  أشٌٌه "مٌٌس دون إصحٌٌ  

مي ٌٌٌس مل ائفٌٌٌٌ  مٌٌٌس األ ٌٌٌٌخاص ذوي  ال إم اشيٌٌٌ  املوصٌٌٌوا إ  امل لومٌٌٌٌات وواٌٌٌائل االتصٌٌٌٌاا،
 .(11)ملختلف  املكارك  ف لياا يف قمليات صنع املقرارات وامل يااات"ااقا ات ا

ويود املفتش أن ي ر  قس تقدير  مميع امل سوملني يف مسا ات منةوم  األمم املتإدع  -20
ايما أوملئ  املذيس  اركوا يف  وال وممثلي املنةمات األلرى املذيس ااقدوا يف إقداد هذا املتقرير،

 طيب لاطر م ارفهم ولربا م. املقاب ت و دموا بذمل  قس

__________ 

 .2 املت ليق امل ام ر م (10)

(11) A/HRC/31/62 76، املفقرع. 
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 الوالايت املتعلقة مبعاجلة إمكانية الوصول -اا اثني 
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -ألف 

، ألوا مٌرع م ٌأمل  حقٌٌوق 1982 مل ٌام طٌرح بٌرانمج امل مٌل امل ٌاملي املت لٌق ابمل ٌو ني، -21
حٌني ركٌزت تلٌ   ويف .األ خاص ذوي ااقا   يف منا ك  قام  دالل منةوم  األمم املتإٌدع

املنا ك  قلى حتقيق ت افس املفرص وحقوق ااش ان، فحن اقتماد اتفا ي  حقوق األ خاص ذوي 
 قلٌٌى املنإٌٌو املواجٌٌب بقضٌٌي  ااقا ٌٌ  بوجٌٌٌه اا فٌٌٌااقرت  ٌٌ ل ي ذاملٌٌ وهٌٌ 2006 قٌٌام ااقا ٌٌ  يف

 ص   م منهٌا ام اشيٌ  املوصٌوايصمع ختومب أمل  إم اشي  املوصوا قلى وجه اخلصوص،  قام
 أبهنا "امل مود املفقري" مل تفا ي .اا املت توصف غاملب (9املادع )

وتوضح االتفا ي  وتبنّي كيف ت ري مجيع فئات احلقوق قلى األ خاص ذوي ااقا  ،  -22
وحتدد اجملاالت املت يت ني فيها إجراء قمليات املت يف ملفائد م ملتم ينهم مس ممارا  حقو هم 

ت زيز محاي  حقو هم. ومس امل ناصر األاااٌي  اطٌار امل مٌل بف املي ، واحلاالت املت جيب فيها 
هذا املتصميم امل ام مللبيئات ملتم ني دجمهم ومكاركتهم ابمل امل يف اجملتمع. وهذا يوجٌب قلٌى 
املدوا األطرا  أن تضع وتُصدر م ايي دشيا ومبادئ توجيهي  تت لق إبم اشي  املوصوا إ  املرافق 

 جمهور، وأن ترا ب تنفيذ تل  امل اير واملبادئ املتوجيهي .املقدم  ملل أو واخلدمات املفتوح 
وملرصد تنفيذ االتفا ي ، أشكٌئت امللجنٌ  امل نيٌ  حبقٌوق األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ ، املٌت  -23

. وحيدد ذملٌ  املت ليٌق امل ٌام 2 ر ممس ل ا اقتماد املت ليق امل ام بصورع أكرب ركزت االهتمام 
مٌس  دد احلٌواجز  املٌت حتٌوا دون املكٌارك  ومتثٌل  ٌ  ا امل ٌياق املقٌاشوين ام اشيٌ  املوصٌوا، وحيٌ

 دور  املت اون املدوإ يف ت زيز إم اشي  املوصوا، مثلما هو مبنّي أدان . وضحأ  اا املتمييز، وي
 

 ( بشأن إمكانية الوصول2014)2 رقممقتطفات رئيسية من التعليق العام 

 اعتماد معايري ومبادئ توجيهية بشأن إمكانية الوصول
جيٌٌٌب أن تت ٌٌٌابق امل ٌٌٌايي املوطنيٌٌٌ  املٌٌٌٌدشيا بكٌٌٌأن إصحٌٌٌ  إم اشيٌٌٌ  املوصٌٌٌوا إ  املرافٌٌٌٌق  

 18واخلدمات مع امل ايي امل موا هبا يف املدوا األطرا  األلرى مليت ا ضمان املتبادملي  )املفقرع 
(. وجيب وضع هذ  امل ايي املدشيا ابملتكاور املوثيق مع األ خاص ذوي 2 ر ممس املت ليق امل ام 

ئ  30   واملنةمات املمثل  هلم )املفقرع ااقا (. وينبغي ت ميم هذ  امل ايي يف املقواشني املت لق  ابملبي
املادي  )املبناء واملتخ يط(، وواائل املنقل )ابمل ائرات واملق ارات واملركبات وامل فس(، وامل لومات 

وصوا قلى واالتصاالت واخلدمات املوجه  مل ام  اممهور. ووضع ت ريف واضح مللإرمان مس امل
 (.29أشه قمل مس أقماا املتمييز احملةورع )املفقرع 

 بناء القدرات والتوعية يف جمال قضااي اإلعاقة وإمكانية الوصول
بغي أن   ن ميثل إذكاء املوقي أحد املكروط امل بق  املت حت م املتنفيذ املف اا مل تفا ي . وي

ائل  إن املتصميم واملبناء ب ريق  تتٌيح تُ زز املتوقي  ت بيق مبدأ املتصميم امل ام وتوطد املف رع املق
إم اشيٌ  املوصٌوا بٌٌدءاا مٌس املراحٌٌل األومليٌ  أمٌٌر ين ٌوي قلٌى ف امليٌٌ  مٌس حيٌٌث املت لفٌ  وقلٌٌى 
وفورات ا تصادي . وينبغي تنفيذ جهود املتوقي  ابملت اون مع األ خاص ذوي ااقا   واملنةمات 
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ابقتماد  يت لق فيمااص إ  بناء املقدرات املمثِّل  هلم واخلرباء املتقنيني. وينبغي إي ء اهتمام ل
 (.35امل ايي اخلاص  إبم اشي  املوصوا ورصد تنفيذها )املفقرع 

 املؤمترات واالجتماعاتإىل تعزيز القدرة املؤسسية لتوفري خدمات الوصول 
ينبغٌي تقٌٌدمي املتٌدريب ملٌٌيس فقٌٌط إ  األ ٌخاص املٌٌذيس يصٌممون امل ٌٌلع واخلٌٌدمات  

اا إ  أوملئ  املذيس يتوملون إشتاجها قمليٌاا. فاملبنٌاؤون املوجٌودون يف مو ٌع واملنتجات، وإمنا أيض
(. 19املبناء هم املذيس يتيإون، يف هناي  امل ا ، إم اشي  املوصوا إ  املبا مس قدمها )املفقرع 

يات و  ينبغي اجراءات املكراء أن تفي بكروط إصح  إم اشي  املوصوا، وينبغي أن تُ تخدم قمل
ااقا ٌٌ   يإجٌراءات أتكيديٌٌ  ت فٌل تلٌٌ  االم اشيٌ  وتتٌٌيح متتٌع األ ٌٌخاص ذو املكٌراء ملتنفيٌٌذ 

 (.32 ابمل اواع املف لي  )املفقرع
وينبغٌٌي ااٌٌٌتخدام مجيٌٌع االاٌٌٌتثمارات امديٌٌدع، املرصٌٌٌودع يف إطٌٌار املت ٌٌٌاون املٌٌٌدوإ،  

يقتصٌر ااٌتخدام  أال مللتكجيع قلى إزامل  امل و ات املقائم  ومنع ظهور ألرى جديدع. وينبغي
بل ا ملت اون املدوإ قلى االاتثمار يف امل لع واملنتجات واخلدمات املي رع االات ماا فإ ب، 

ينبغي أن يكمل أيضاا ت زيز تبادا املدراي  املتقني  وامل لومات املت لق  ابملماراات اميدع يف حتقيق 
 ميّ نهٌا مٌٌس املكٌٌارك  يف مبٌٌا إم اشيٌ  املوصٌٌوا. وجيٌب دقٌٌم منةمٌات األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌ 

امل مليٌات املوطنيٌٌ  واملدومليٌٌ  مٌٌس أجٌٌل وضٌٌع وتنفيٌٌذ ورصٌٌد امل ٌٌايي املتصٌٌل  إبم اشيٌٌ  املوصٌٌوا 
 (.47 )املفقرع

 إجراء التحسينات وتقدمي اخلدمات واألجهزة لتعزيز إمكانية الوصول
واهلياكل األاااي  واملرافق وامل لع واملنتجات واخلدمات  األ ياءينبغي أن ت ون مجيع  

 ريق  تتيح ملأل خاص ذوي ااقا   املوصوا املتام إمليها، وفقاا ملبادئ املتصميم امديدع مصمم  ب
امل ام. وقلى املدوا األطرا  أن تضع أطراا زمني  حمددع وختصص املوارد امل افي  ازامل  امل و ات 

 (.24املقائم  )املفقرع 
 

 قرارات وتقارير جملس حقوق اإلنسان -ابء 
دد جملس حقوق ااش ان، يف قدع  رارات، قلى احلاج  يف أققا  اقتماد االتفا ي ،   -24

إ  ت زيز إم اشي  وصوا األ خاص ذوي ااقا   إ  أقماا منةوم  األمم املتإدع بوجه قام، 
مللم ٌايي املدومليٌٌ  املت لقٌ  إبصحٌٌ  إم اشيٌ  املوصٌٌوا اا واجمللٌس وآملياتٌٌه قلٌى وجٌٌه اخلصٌوص، وفقٌٌ

ت لق  ملأل خاص ذوي ااقا  . و د ركزت هذ  املقر  ارات قلى اجملاالت املرئي ي  املث ث  املتاملي  امل
 إبم اشي  املوصوا:

. طلب جملس حقٌوق اقتماد م ايي ومبادئ توجيهي  بكأن إم اشي  املوصوا •
إ  األمٌٌني امل ٌٌام واملفٌٌوض امل ٌٌامي وكيٌٌاانت األمٌٌم  31/6ااش ٌٌان يف  ٌٌرار  

يهيٌ  املت لقٌ  بتي ٌي املتإدع مواصل  املتنفيذ املتٌدرجيي مللم ٌايي واملبٌادئ املتوج
م  املوصوا إ  مرافق ولدمات منةوم  األمم املتإدع، قلى حنو يراقي األح ا

 ؛ذات املصل  مس اتفا ي  حقوق األ خاص ذوي ااقا  
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. أبٌٌرز إجٌراء املتإ ٌينات وتقٌٌدمي اخلٌدمات واألجهٌٌزع ملت زيٌز إم اشيٌٌ  املوصٌوا •
 زيٌز إم اشيٌ  احلاجٌ  إ  ت 31/6و 16/21جملس حقوق ااش ٌان يف  راريٌه 

يف ذملٌٌٌ  ت نوملوجيٌٌٌا  مبٌٌٌا وصٌٌوا األ ٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌ  إ  قمٌٌٌل اجمللٌٌٌس،
امل لومات واالتصاالت، وموارد ااشرتشت واملواثئق، وفقاا مللم ايي املدوملي ، بكأن 
يات ققد  قن ت إم اشي  وصوا األ خاص ذوي ااقا  ، واات كا  ااتخدام 

املفيٌٌٌديو. وطلٌٌٌب اجمللٌٌٌٌس يف املٌٌٌسمترات قٌٌٌس طريٌٌٌق املفيٌٌٌديو واملرتااٌٌٌٌل بوااٌٌٌ   
إ  األمٌٌٌٌني امل ٌٌٌٌام واملفٌٌٌٌٌوض امل ٌٌٌٌامي تقٌٌٌٌدمي مجيٌٌٌٌع اخلٌٌٌٌٌدمات  29/19  ٌٌٌٌرار 

يكمل إصح  وصوا األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  وصٌوالا  مبا واملت هي ت امل زم 
 ؛صماا إ  منا كات اجمللس يف دورات م ين 

.  رر ماقاتاملسمترات واالجت إ ت زيز املقدرع املسا ي  ملتوفي لدمات املوصوا  •
إشكٌٌاء فر ٌٌ  امل مٌٌل امل نيٌٌ  مٌٌدمات األماشٌٌ  وتي ٌٌي  16/21اجمللٌس يف  ٌٌرار  

إم اشي  املوصوا أمام األ خاص ذوي ااقا   وااتخدام ت نوملوجيا امل لومات، 
ملتدرس امل أمل  ابملتكاور مع املدوا األقضاء، ومفوضٌي  األمٌم املتإٌدع حلقٌوق 

يني،  ااش ان، وم تب األمم املتإدع يف جنيف، ومجيع أصإا  املصلإ  امل ن
ي   26/20يف  رار   سوملتقدم توصيات ملموا . وقنّي اجملل ن املقررع اخلاص  امل 

حبقٌٌٌوق األ ٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌ  وقهٌٌٌد هلٌٌٌٌا بواليٌٌٌ  املتوقيٌٌٌٌ  حبقٌٌٌوق أوملئٌٌٌٌ  
األ خاص، وم افإ  املقواملب املنم ي ، وأوجه املتإيز، واملماراات املضارع املت 

رك  يف اجملتمع قلى  دم امل اواع مع اآللريس. و جع يف ت وق فرصهم يف املكا
مجيع كياانت منةوم  األمم املتإدع قلى املت اون امل امل مع املقررع  35/6 رار  

اخلاص  وأكد أشه ينبغي ملتقاريرها امل نوي  إ  اهليئات املتكري ي  )امم ي  امل ام  
يف  مبٌا يهٌا،وجملس حقوق ااش ان( أن ت ون يف أ  اا ي ٌهل االطٌ ع قل

ب ريق  بريل، وبصيغ ت هل  راء ا، وابملرتمج  املفوري  بلغ  تقدميها م بوق  ذمل  
مل زدواجي ، ُكلفت املقررع اخلاص   اا ارع املدوملي ، وابمل ناويس امل فلي . وتفادايا 

ابملت اون املوثيق مع كياانت منةوم  األمم املتإدع ذات املصل ، و راك  األمم 
م  املتإدع ملت زيز حقوق األ خاص ذوي ااقا  ، واملب وث اخلاص ملألمني امل ا

 .(12)امل ين اباقا   وإم اشي  املوصوا
واباضاف  إ  ذمل ، شةر جملس حقوق ااش ان يف قدد مس املتقارير املت ت لط املضوء  -25

يماقلى جواشب جوهري  ملإلقا   وإم اشي  املوصوا، وحتدد مفاهيمها وتثبت م ءمتها  ت لق ف  ي
  املوصوا إ  املسمترات واالجتماقات. وتقدم تل  املتقارير صورع  امل  قس قمل املقررع إبم اشي

اخلاصٌ  امل نيٌ  حبقٌوق األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ ، وفر ٌ  امل مٌل امل نيٌ  مٌدمات األماشٌ  وتي ٌٌي 
يف ذملٌ   مبٌا إم اشي  املوصوا أمام األ خاص ذوي ااقا ٌ  وااٌتخدام ت نوملوجيٌا امل لومٌات،

ملقدمٌ  إ  كيٌاانت منةومٌ  األمٌم املتإٌٌدع بكٌأن واٌائل ت زيٌز إم اشيٌ  املوصٌٌوا. املتوصٌيات ا
 إبم اشي  املوصوا: يت لق فيمايف اجملاالت األرب   املتاملي ، اا ومي س تصنيف تل  املتقارير قموم

__________ 

 .26/20 رار جملس حقوق ااش ان  (12)
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 ددت فر    بناء املقدرات واملتوقي  يف جماا  ضااي ااقا   وإم اشي  املوصوا. •
 ضااي ااقا   وتنةيمه ابملن ب  إدماج تدريب قلى امل مل قلى ضرورع ت وير امل

ايما املقضٌااي املٌت تتنٌاوا االقتمٌاد  ال مميع موظفي منةوم  األمم املتإدع،
ملٌٌٌدى املنةمٌٌٌات واملتفاقٌٌٌل مٌٌٌع املكٌٌٌٌاركني يف املٌٌٌسمترات. ومٌٌٌس  ٌٌٌأن املتٌٌٌٌدريب 
ااملزامي أن ي فل كون املوظفني قلى دراي  ابملتدابي امل زمٌ  ملضٌمان املكٌارك  

 ؛(13)مل امل  واملت اوي  ملأل خاص ذوي ااقا   يف أقماا تل  امل ياانتا

. أوصٌت املقٌررع اخلاصٌ  أبن املكٌارك  واملتن ٌيق مٌع أصٌإا  املصٌلإ  امل نيٌني •
تقوم منةوم  األمم املتإدع أبكملها بتكجيع مكارك  األ خاص ذوي ااقا   

مٌدل  م ، وذملٌ  قٌس طريٌق طلٌب (14)يف مجيع قمليات صٌنع املقٌرار املدومليٌ 
 بك ل ااتبا ي، مل فامل  إدراج احتياجا م وم املبهم وت ميمها بك ل منااب،

يف ذملٌٌ  مٌٌس لٌٌ ا ت ٌٌوير ورصٌٌد ل ٌٌط امل مٌٌل قلٌٌى م ٌٌتوى املنةومٌٌ ،  مبٌٌا
واملتخ ٌيط واادارع االاٌٌرتاتيجيني، مٌع وجٌٌو  ضٌمان مكٌٌاركتهم املبا ٌٌرع يف 

ت املدائم ، ومٌسمترات مسمترات املقم ، واالجتماقات املرفي   امل توى، واملنتداي
 قمليٌٌٌ  تنفيٌٌٌذ ورصٌٌٌد ل ٌٌٌ  املتنميٌٌٌ  امل ٌٌٌٌتدام  ويف األ ٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌ ،

 ؛(15)2030 مل ام

 املسمترات واالجتماقات.إ  ت زيز املقدرع املسا ي  قلى توفي لدمات املوصوا  •
ا ت فر   امل مل إ  املنةر يف واائل املكارك  قس ب د يف دورات اجمللس )مثل 

ابملفيديو واملرتاال ابملفيديو( وت زيز املوصٌوا املٌادي إ   اقٌات ققد املسمترات 
 ؛(16)االجتماقات وامل لومات، وإ  املواثئق

تكمل  إجراء املتإ ينات وتقدمي اخلدمات واألجهزع ملت زيز إم اشي  املوصوا. •
املتٌٌدابي املٌٌت ا رتحتهٌٌا فر ٌٌ  امل مٌٌٌل امل نيٌٌ  مٌٌدمات األماشٌٌ ، وتي ٌٌي إم اشيٌٌٌ  

يلي:  ما خاص ذوي ااقا  ، وااتخدام ت نوملوجيا امل لوماتاملوصوا أمام األ 
إصح  املواثئق املت لق  مبجلس حقوق ااش ان تدرجيياا يف   ل مي س املوصوا 
إمليٌٌه )مثٌٌل صٌٌٌفإات ااشرتشٌٌت املي ٌٌورع املقٌٌٌراءع، ومقٌٌاطع املفيٌٌديو املصٌٌٌإوب  

وإضٌٌاف   ؛(17)ب نٌاويس اٌٌفلي ، وإصحٌ  املواثئٌٌق يف  ٌ ل بريٌٌل ح ٌب امل لٌٌب(
مل ناويس امل فلي  إ  مجيع قروض دورات اجمللس يف امل تقبل، وتقدمي ترمجتها ا

اٌيما ابملن ٌب  إ  املنكٌرات  ال ،(18)املفوريٌ  بلغٌ  اا ٌارع لٌ ا تلٌ  املٌدورات
؛ واختٌٌٌاذ امم يٌٌٌٌ  امل امٌٌٌ   ٌٌٌراراا بكٌٌٌأن حتديٌٌٌد ملغٌٌٌٌ  (19)املكٌٌٌب ي ، كأوملويٌٌٌ  قليٌٌٌا

ء مكاورات بني األماش  امل ام  ملغات( اا ارع املت ينبغي ااتخدامها؛ وإجرا )أو
__________ 

 ، املرفق.19/119مقرر جملس حقوق ااش ان  (13)

(14) A/HRC/31/62 102و 101، املفقرصن. 

 .94قرع املرجع امل ابق، املف (15)

 .3، املفقرع 19/119مقرر جملس حقوق ااش ان  (16)

 .21املرجع امل ابق، املفقرع  (17)

 .22املرجع امل ابق، املفقرع  (18)

 .23املرجع امل ابق، املفقرع  (19)
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ومنةمات األ خاص ذوي ااقا   ملتإديد قدد امل ات املت تت لب قرض 
؛ وإصٌٌدار جملٌٌس حقٌٌوق (20)امل نٌاويس املُ ٌٌفلي  ابملفيٌٌديو و/أو بلغٌٌات اا ٌٌارع

ااش ان ملوالي  تكري ي  مدقوم  ببيان قس اآلاثر املرتتب  يف امليزاشي  املربانجمي  قلى 
 ريقٌ  بريٌل، وامل ٌرض املتٌزامس ملل نٌاويس املُ ٌفلي  قلٌى املكا ٌ ، تٌوفي املواثئٌق ب

املبٌٌٌث  ويف واملرتمجٌٌ  إ  ملغٌٌٌ  اا ٌٌٌارع، أثنٌٌاء جل ٌٌٌات جملٌٌٌس حقٌٌوق ااش ٌٌٌان
؛ وإصحٌٌٌ  املوصٌٌٌوا بكٌٌٌ ل تٌٌٌدرجيي إ   اقٌٌٌات االجتماقٌٌٌٌات يف (21)املكٌٌٌب ي

( وجتهيز تل  20م تب األمم املتإدع يف جنيف )ال ايما  اق  االجتماقات 
؛ ودمٌٌج احتياجٌٌات األ ٌٌٌخاص ذوي (22)ملبٌٌدأ املتصٌٌٌميم امل ٌٌاماا ات وفقٌٌاملقاقٌٌ

ااقا   يف هذ  امل ملي  دجماا كام ا يف قملي  املتخ يط مل تب األمم املتإدع يف 
ت لق   جنيف، واملقيام قلى ش اق وااع بنكر امل لومات قس املتدابي املقائم  وامل

 لق  ابملوا ع املكب ي  ذات يف ذمل  امل لومات املت مبا بتي ي إم اشي  املوصوا،
اشتةٌٌٌار اقتمٌٌٌاد مبٌٌٌادئ توجيهيٌٌٌٌ  مي ٌٌٌس االطٌٌٌ ع قليهٌٌٌا بغٌٌٌٌرض  ويف املصٌٌٌل ؛

يف م تٌب األمٌٌم اا املتخ ٌيط مللمٌسمترات، يُقٌٌرتح املقيٌام جبمٌٌع امل لومٌات م ٌٌبق
املتإٌٌٌدع يف جنيٌٌٌف قٌٌٌس األ ٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌ  املٌٌٌذيس ايإضٌٌٌرون دورات 

 .(23)اجمللس، مس ل ا ااتمارع ت جيل منقإ 

 قرارات اجلمعية العامة -جيم 
تتضمنه االتفا ي  وخمتلف  رارات وتقارير جملس حقوق ااش ان مس زلم  ما ااتناداا إ  -26

ي   قام ومس حتديد ملألوملوايت، تناوملت امم ي  امل ام  بك ل ش يف امل ديد مس  رارا ا  ضي  إم ا
نيٌٌ ، وت نوملوجيٌٌا امل لومٌٌٌات املوصٌٌوا ضٌٌمس منةومٌٌ  األمٌٌم املتإٌٌدع، ب ريقٌٌ  مشلٌٌت املبيئٌٌ  املب

واالتصٌٌاالت، واخلٌٌدمات، واملنقٌٌل، واملوا ٌٌف واملتوقيٌٌ ، واملتصٌٌميم امل ٌٌام، واملرتتيبٌٌات املتي ٌٌٌيي  
، وطلبت (24)امل قومل . و ددت قلى أمهي  املكارك  امل امل  ملأل خاص ذوي ااقا   وإدماجهم

ا إ  مرافٌق املٌسمترات قلٌى ن يواصل م ام  املقضااي املت لق  بت ٌهيل املوصٌو أإ  األمني امل ام 
 .(25)ابيل األوملوي 

 كٌٌٌٌٌٌاشون األوا/  17املٌٌٌٌٌذي اختذتٌٌٌٌٌه يف  70/170وأهٌٌٌٌٌم هٌٌٌٌٌذ  املقٌٌٌٌٌرارات هٌٌٌٌٌٌو املقٌٌٌٌٌرار  -27
، وامل نٌٌون "حنٌٌو تٌٌوفي اٌٌبل اادمٌٌاج وت ٌٌهي ت املوصٌٌوا ملأل ٌٌخاص ذوي 2015 دي ٌمرب

ماا ع دور ااقا   قلى املوجه األكمل يف األمم املتإدع"، وأكدت فيه أن ملألمم املتإد بغي اا ها ن ي
يف ذمل  اختٌاذ كافٌ  املتٌدابي  مبا هلا أن تسديه يف محاي  وت زيز حقوق األ خاص ذوي ااقا  ،

وطلبٌت امم يٌ   .(26)املنااب  مل فامل  توفيها ت ٌهي ت املوصٌوا واملرتتيبٌات املتي ٌيي  امل قوملٌ 
__________ 

 .22املرجع امل ابق، املفقرع  (20)

 .24املرجع امل ابق، املفقرع  (21)

 .25املرجع امل ابق، املفقرع  (22)

 .26رع املرجع امل ابق، املفق (23)

 .65/186 رار امم ي  امل ام   (24)

 .71/262 رار امم ي  امل ام   (25)

 .70/170 رار امم ي  امل ام   (26)
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خلٌدمات ذات املصٌل  دالٌٌل امل امٌ  يف ذملٌ  املقٌرار إ  األمٌني امل ٌام حت ٌني األشةمٌ  واملرافٌق وا
منةوم  األمم املتإدع مس أجل  يئ  بيئات غي متييزي  ي هل وصوا األ خاص ذوي ااقا   

 .(27)إمليها، مبس فيهم املوظفون واملندوبون واملزوار مس ذوي ااقا  
ومي ٌس تصٌٌنيف  ٌٌرارات امم يٌ  امل امٌٌ  األلٌٌرى ذات املصٌل  إبم اشيٌٌ  املوصٌٌوا واملٌٌت  -28

 إ  أرب   جماالت: اا،منةوم  األمم املتإدع، قمومتكمل كياانت 
. طلبت امم ي  امل ام  يف وضع م ايي ومبادئ توجيهي  بكأن إم اشي  املوصوا •

م ٌٌايي ومبٌٌٌادئ اا منااٌٌبات قديٌٌدع إ  األمٌٌٌني امل ٌٌام أن يضٌٌع وينفٌٌٌذ تٌٌدرجيي
توجيهي  ذات صل  تت لق ابملوصوا إ  املرافق واخلٌدمات املٌت توفرهٌا منةومٌ  

يات املتجديد )مثل اخل   االارتاتيجي  ملايما قند املقيام ب  ال ألمم املتإدع،ا
 ؛(28)حلفظ املرتاث يف م تب األمم املتإدع يف جنيف(

. تقٌٌٌدمي اخلٌٌٌٌدمات واألجهٌٌٌزع ملت زيٌٌٌز إم اشيٌٌٌ  املوصٌٌٌٌوا أو إجٌٌٌراء املتإ ٌٌٌينات •
 ددت امم ي  امل ام  يف امل ديد مس  رار ٌا قلٌى أمهيٌ  املقضٌاء قلٌى احلٌواجز 

 (29)ملاديٌٌٌٌٌ ، واملتواصٌٌٌٌٌلي ، واملتقنيٌٌٌٌٌٌ ، املٌٌٌٌٌت يواجههٌٌٌٌٌٌا األ ٌٌٌٌٌخاص ذوو ااقا ٌٌٌٌٌٌ ا
مبرافق املسمترات و د حددت إجراءات ملت زيٌز إم اشيٌ  املوصٌوا إ   يت لق فيما

م (30)املبيئ  املبني  مس ل ا قمليات املتجديد املضروري   وطُلب إ  األمني امل ا
وامل رض ابمل ناويس امل فلي ، وتوفي  يلي: ت زيز املرتمج  املفوري  إ  ملغ  اا ارع، ما

امل بوقات ب ريق  بريل، واملنصوص امل هل  املقراءع؛ وإشتاج ش خ  حممومل  مس 
؛ وتوفي ترتيبات تي يي  م قومل  خلرباء هيئات م اهدات (31)شةام املواثئق املرمس 

أن تقٌٌوم اا و ٌررت امم يٌٌ  امل امٌ  أيضٌ .(32)حقٌوق ااش ٌان مٌٌس ذوي ااقا ٌ 
ئات إدارع  سون  ااق م يف أ ر  و ت مم س إبصح  االجتماقات امل ام  مللهي

 ؛(33)املنكأع مب اهدات يف   ل بث  ب ي ميّ ر، ومسّمس، ومي س املبإث فيه

. طُلٌٌب إ  بنٌاء املقٌٌدرات واملتوقيٌ  يف جمٌٌاا  ضٌااي ااقا ٌٌ  وإم اشيٌ  املوصٌٌوا •
 يت لق فيماإدع األمني امل ام ت زيز املوقي واملتفاهم بني موظفي منةوم  األمم املت

يف ذمل  االقرتا  إبم اان م وااهاما م امل امل   مبا ابأل خاص ذوي ااقا  ،
ومٌع املتأكيٌد قلٌى أن ملغٌات اا ٌارع هٌي ملغٌات طبي يٌٌ    .(34)يف قمٌل املنةمٌ 

__________ 

 املرجع امل ابق. (27)

 .69/142، و68/268ابء، و 68/247، و67/170، و62/170، و61/106 رارات امم ي  امل ام   (28)

 .69/274 رار امم ي  امل ام   (29)

 .70/248، و69/262، و65/186امل ام   رارات امم ي   (30)

 .72/19، و71/262، و65/186 رارات امم ي  امل ام   (31)

 .68/268 رار امم ي  امل ام   (32)

 املرجع امل ابق. (33)

 .70/170 رار امم ي  امل ام   (34)
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كامل ، أكدت امم ي  امل ام  قلى ت زيز احلقوق ذات املصل  ابمللغات ككرط 
 ؛(35)ان مللصمم بق حاام ملإلقماا امل امل حلقوق ااش 

. اباضاف  إ  تكجيع كياانت ت زيز املكارك  واملتمثيل يف قمليات صنع املقرار •
منةوم  األمم املتإدع قلى إ راك املنةمات املمثل  ملأل خاص ذوي ااقا   يف 

، طلبٌت امم يٌ  امل امٌ  إ  األمٌني امل ٌام أن (36)قمليات املتنمي  وصٌنع املقٌرار
اانت بتكٌجيع إدراجهٌا يف كٌل مٌس وضٌع حيدد أوملوايت اهتمامٌات تلٌ  امل يٌ
 .(37)امل يااات واملربامج واملكاريع وشتائجها

 2030 لعام خطة التنمية املستدامة -دال 
مٌع تزايٌٌد املرتكيٌٌز قلٌٌى موضٌٌوع ااقا ٌٌ  لٌ ا امل قٌٌد املاضٌٌي، مٌٌس املواضٌٌح أن ل ٌٌ   -29

مل تدام  إ  ااقا   ااقا  . وتكي أهدا  املتنمي  ا ضااي تكمل  2030 مل ام املتنمي  امل تدام 
هلٌا غٌاايت مرتب ٌ   (39)، يف حني أن اٌت  أهٌدا  ألٌرى(38)يف ابع غاايت قرب مخ   أهدا 

اج" و"مللجميع" و"إم اشي  املوصوا" مابملتنمي  املكامل  ملإلقا   مس ل ا مص لإات مثل "ااد
وارث . واباضاف  إ  ذمل ، يتناوا إطار انداي مللإٌد مٌس خمٌاطر امل ٌ(40)و"املوصوا املكامل"

 إم اشي  املوصوا.اا ، واخل   احلضري  امديدع أيض2030-2015مللفرتع 
وملتوايع املكموملي ، طلبت امم ي  امل ام  إ  األمٌني امل ٌام أن يٌدمج مبٌادئ إم اشيٌ   -30

ثل، الحةت  ويف .(41)املوصوا وأن يدرجها يف رصد وتقييم أهدا  املتنمي  امل تدام  اياق مما
نمي   ال جيب أن ت ون جزءاا امللجن  أن إم اشي  املوصوا  ت امل يتجزأ مس أي جهد يرمي إ  حتقيق 

، يف حٌٌني أوصٌت املقٌٌررع (42)2015 قٌام ب ٌد ملٌٌا اٌيما يف اٌٌياق ل ٌ  املتنميٌ  ال امل ٌتدام ،
اخلاص  امل ني  حبقوق األ خاص ذوي ااقا   أبن تواصل منةوم  األمم املتإدع جهودها ملت زيز 

ايما يف تنفيٌذ  وال مجيع قمليات اختاذ املقرارات املدوملي ،مكارك  األ خاص ذوي ااقا   يف 
 .(43)أهدا  املتنمي  امل تدام 

__________ 

 .72/161 رار امم ي  امل ام   (35)

 .69/142 رار امم ي  امل ام   (36)

 .69/142، و62/127، و65/186، و62/127، و69/142  رارات امم ي  امل ام  (37)

، 2-11، و2-10، و5-8، و5-4أ، و - 4، واملغٌٌٌٌٌاايت 17، و11، و10، و8، و4أهٌٌٌٌدا  املتنميٌٌٌٌٌ  امل ٌٌٌٌتدام   (38)
 مس أهدا  املتنمي  امل تدام . 18-17، و7-11و

 .16، و13، و9، و5، و3، و1أهدا  املتنمي  امل تدام   (39)

 ,Leveraging the Incheon Strategy to implement the 2030 Agenda for Sustainable Developmentاشةٌر  (40)

E/ESCAP/APDDP(4)/INF/1. 

 .69/142، و65/186، و62/127، و69/142 رارات امم ي  امل ام   (41)

 .47، املفقرع 2 املت ليق امل ام ر م (42)

(43) A/HRC/31/62 102و 101، املفقرصن. 
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الززوالايت الصززادرة عززن اهليئززات التشزززريعية للكيززاانت األخززرل يف منظومززة األمزززم  -هاء 
 املتحدة

 (44)ملئس كاشت  رارات امم ي  امل ام  تن بق ابمل امل قلى األماش  امل ام  ملألمم املتإدع -31
صناديقها وبراجمها، فحن االحتاد املدوإ مل تصاالت هو املوكامل  املتخصص  املوحيٌدع املٌت  ومجيع

املردود قلى االاتبيان  ويف قهدت إمليها هيئتها املتكري ي  بوالي  حمددع يف جماا إم اشي  املوصوا.
تكٌٌر أي مٌٌس املوكٌٌاالت املتخصصٌٌ  األلٌرى إ  وجٌٌود  ٌٌرارات اختٌٌذ ا هيئا ٌٌا  ش واملقٌاب ت،

ي  املوصوا، امل تكري ي  بكأن إم اشي  املوصوا. وترد املتوجيهات قلى ش اق املنةم  بكأن إم اش
يف املواثئق املداللي ، مثل امل يااات، واالارتاتيجيات، ول ط امل مل، اا حيثما وُجدت، أااا

 وامل ايي، واملذكرات، واملت ليمات املوجه  إ  امل اتب، واملت ميمات ااداري .
دارع االحتٌاد املٌٌدوإ مل تصٌاالت قٌٌدداا مٌس املقٌٌرارات ذات املصٌل  بكٌٌأن واختٌذ جملٌٌس إ -32

يف  مبا إم اشي  املوصوا ملفائدع األ خاص ذوي ااقا   واأل خاص ذوي االحتياجات اخلاص ،
يلٌي: إشكٌاء املصٌندوق االاٌٌتئماين  مٌا ذملٌ  ااقا ٌات املتصٌل  ابمل مٌر. ومشلٌت تلٌٌ  املقٌرارات

، ملتواٌٌيع أشكٌٌ ته يف جمٌٌٌاا تي ٌٌي املوصٌٌوا إ  ت نوملوجيٌٌٌا ام اشيٌٌ  املوصٌٌوا، املتٌٌابع مل حتٌٌٌاد
؛ وضمان ققد املسمترات (45)امل لومات واالتصاالت، وج ل االحتاد منةم  ي هل املوصوا إمليها

ي ّ  ت ق   ر واالجتماقات وإصح  املواثئق واملنكورات واملبا املتإتي  امل لوماتي  بك ل ف اا وب ري
وث وإصٌٌٌٌدار توصٌٌٌٌيات ومبٌٌٌٌادئ توجيهيٌٌٌٌ  بكٌٌٌٌأن ؛ وإجٌٌٌٌراء درااٌٌٌٌات وحبٌٌٌٌ(46)املوصٌٌٌوا إمليهٌٌٌٌا

؛ وإيٌ ء أوملويٌ  ملل مٌل (47)االتصاالت وتي ي املوصوا إ  ت نوملوجيا امل لومٌات واالتصٌاالت
 بكٌأن املصٌ لإات واملت ٌاريف املت لقٌٌ  إبم اشيٌ  املوصٌوا؛ واملنةٌٌر يف جواشٌب املتصٌميم امل ٌٌام،

ي  يف ذمل  وضع م ايي وملوائح وتدابي لدمات غي متييزي مبا ش  ؛ وااتخدام  ائم  مرج ي  ام ا
 .(48)املوصوا إ  االتصاالت، ادماج مبادئ املتصميم امل املي وإم اشي  املوصوا

 قرارات أخرل -واو 
امل نون "إدماج  201/20 ر م، أصدر األمني امل ام املقرار 2018شي ان/أبريل  20يف  -33

 يلي: مبا األ خاص ذوي ااقا  "، وأوصى فيه
ب ٌٌل مٌس إم اشيٌٌ   يت لٌق فيمٌااحلٌٌاإ ملنةومٌ  األمٌم املتإٌٌدع  ااٌت راض املٌنهج •

املوصوا وت ميم حقوق ااقا   يف مجيع امل مليات، مس أجل وضع لط أااس 
م   مس ل ا توجيه ااتبياانت إ  أقضاء جمموق  األمم املتإدع مللتنمي  امل تدا

ت غٌي مس األفر   املق ري  ملألمم املتإدع، وإجٌراء مقٌاب ت مٌع املنةمٌا 40و
 ؛(2018تقديري: تكريس األوا/أكتوبر املتاريخ املاحل ومي  )

__________ 

ألمٌٌم املتإٌٌٌدع: م اتٌٌب وإدارات املقٌٌٌر بنيويٌٌورك، وهيئٌٌٌات امل داملٌٌ  املدالليٌٌٌ ، وم اتٌٌب ألٌٌٌرى، تضٌٌم األماشٌٌ  امل امٌٌٌ  مل (44)
 وم تكاريس لاصني، وممثلني ومب وثني، وم اتب لارج املقر املرئي ي، وامللجان اا ليمي  ملألمم املتإدع.

 .2014، بواان، 175 رار االحتاد املدوإ مل تصاالت  (45)

 (.2014)املصيغ  املنقإ ، بواان،  71تصاالت  رار االحتاد املدوإ مل  (46)

 .67)  اع االتصاالت امل ال ي (   رار االحتاد املدوإ مل تصاالت (47)

 .70 رار االحتاد املدوإ مل تصاالت )  اع تقييس االتصاالت(  (48)
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وضع اياا  ول   قمل وإطار مللم اءمل  ملت زيز إم اشي  املوصوا قلى ش اق  •
 -ر تقٌٌٌديري: كٌٌٌاشون املثاين/ينٌٌٌٌاياملتٌٌٌاريخ املاملنةومٌٌٌ  وت مٌٌٌيم حقٌٌٌوق ااقا ٌٌٌ  )

 ؛(2019باط/فرباير  

املقضٌااي املت لقٌ  إبم اشيٌ   إصٌدار توجيهٌات إ  منةومٌ  األمٌم املتإٌدع بكٌأن •
يف ذمل  امل ايي املت لق  مبباين  مبا وصوا األ خاص ذوي ااقا   وتوظيفهم،

 األماش  امل ام  ملألمم املتإدع.
وقلى امل توى اا ليمي، كاشت امللجن  اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ  -34

ز برانمج ااقا   وإم اشي  املوصوا ل ا ث ث  ودوهلا األقضاء يف صدارع امهود املبذومل  ملت زي
ققٌٌود مت ا بٌٌ  يف من قٌٌ  آاٌٌيا واحملٌٌيط اهلٌٌادئ، صٌٌإبتها جمموقٌٌ  مٌٌس املقٌٌرارات وااجٌٌٌراءات 

 25املسرخ  67/6امللموا . ويتضمس  رار امللجن  اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ 
األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  إ  مرافٌق امللجنٌ   ، وامل نون "ت زيز إم اشي  وصوا2011أاير/مايو 

بت زيز إم اشي  املوصوا يف من ق  امللجن ، اا اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ" ت ليف
 ذوي ااقا ٌٌٌٌ ، وأجٌٌٌٌٌرت يفأل ٌٌٌٌخاص مللت ٌٌٌٌٌهي ت اخلاصٌٌٌٌ  اباا أشكٌٌٌٌأت امللجنٌٌٌٌ  مبوجبٌٌٌٌه مركٌٌٌٌز 

بكٌٌأن إم اشيٌٌ  املوصٌٌوا،  تقييمٌٌا ملتلٌٌ  املت ٌٌهي ت، ووضٌٌ ت مبٌادئ توجيهيٌٌ  2017 قٌام
إبم اشي  املوصوا يف من ق  امللجن  اال تصادي  واالجتماقي  آلاٌيا اا م ني قام ا اا وأشكأت فريق
 واحمليط اهلادئ.

، أيدت املدوا األقضاء يف امللجن  اارتاتيجي  إشكيون 2012ويف تكريس املثاين/شوفمرب  -35
آاٌٌيا واحملٌيط اهلٌٌادئ ) ٌرار امللجنٌٌ  مٌس أجٌل إحقٌٌاق احلٌق ملفائٌٌدع األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  يف 

أهدا   امل   10(. وتضم االارتاتيجي  69/13اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ 
قلى ت زيز املوصوا إ   3غاي  ملتإقيقها مس  بل املدوا األقضاء، ويركز اهلد   27ملإلقا   و

، مت إ رار 2017تكريس املثاين/شوفمرب  ويف املبيئ  املادي ، وإ  ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت.
يف ذملٌ  ل ٌ  امل مٌل مللت جيٌل بتنفيٌذ ااٌرتاتيجي  إشكٌيون، مٌس لٌ ا  ٌرار  مبٌا إق ن بيجني،

. وجتمٌل إحٌدى فقٌرات من ٌٌوق 74/7امللجنٌ  اال تصٌادي  واالجتماقيٌ  آلاٌيا واحملٌيط اهلٌادئ 
 وإبجراء تقييم ملتل  اام اشي .املقرار املتزام امللجن  بتإ ني إم اشي  املوصوا، ب ريق   امل ، 

وقلى م توى املنةوم ، أقاد جملس املرؤااء املتنفيذيني يف منةوم  األمم املتإدع امل ين  -36
تدرجيي  فيذ امل ن ت ابملتن يق املتأكيد قلى أمهي  ت زيز إم اشي  املوصوا يف منةوم  األمم املتإدع وامل

وأشكأ فريق  املدقم  .(49) رارات امم ي  امل ام  مللم ايي واملبادئ املتوجيهي  املت لق  به واملواردع يف
، وأشكأت 2006 قام املكرتك بني املوكاالت امل ين ابتفا ي  حقوق األ خاص ذوي ااقا  ، يف

 ب  ُ املوارد املبكري  املتاب   مله املفريق  امل امل امل ين بتكغيل األ خاص ذوي ااقا   )اشةر املرفق 
 املرابع(.

 ل: االمتثال التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالتطلع إىل املستقب -زاي 
أوضح هذا املفصل تنوع املوالايت املوجودع بكأن إم اشي  املوصوا، وكلها م توحاع مس  -37

مللدوا وملنةمات املت امل اا ليمي أبن تصبح أطرافاا فيها. وإمجاالا،  إال ت مح ال االتفا ي ، املت
__________ 

 .CEB/2009/HLCM/30 and CEB/2009/HLCM/HR/2اشةر  (49)
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بلٌداا ومنةمٌ  مللت امٌل  177ملتنفيٌذها اا ذا جهٌودبلغ قدد مس و ع وصّدق قلى االتفا يٌ  وبٌ
يٌرد ذملٌ  يف  كمٌا  اا ليمي. ويدافع امل ثيون قٌس تنفيٌذها مٌس لٌ ا منةومٌ  األمٌم املتإٌدع،

 املقرارات املت تتخذها اهليئات املتكري ي .
وااتناداا إ  املكاورات املت أجريت مع اخلرباء املقاشوشيني، هناك طريقتان مل د املفجوع  -38
 تنص صراح  قلى أشه مي س مللمنةمات املدوملي  أن تنةم إمليها، ومها ت ديلها ال التفا ي ، املتيف ا
اا اقتماد بروتوكوا التياري ي مح بذمل  االشضمام. غي أن مثل هذا ااجراء  د ي ون مرهق أو

يدعو املفتش مؤسسات منظومة األمم املتحدة مس حيث املو ت. وبدالا مس ذمل ، اا وم لف
ام روح ونص االتفاقية والوفاء، طواعية، اباللتزامات اليت تفرضها، وخاصة مبوجب إىل احرت 
 يف ذلك عن طريق إدرا  أحكامها يف سياستها املتعلقة إبمكانية الوصول. مبا منها، 9املادة 
ايما يف إطار جملس  ال هذا امل ياق، مي س مللرؤااء املتنفيذيني يف منةوم  األمم املتإدع، ويف

مس  9تنفيذيني، أن يتخذوا زمام املبادرع اب رتاح مزيد مس املتدابي ملتنفيذ أح ام املادع املرؤااء امل
 االتفا ي .
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 السياسات واملبادئ التوجيهية واملعايري اخلاصة إبمكانية الوصول -اا اثلث 
 السياسات التنظيمية املتعلقة إبمكانية الوصول -ألف 

 وصوا يف وثيق  قام  تثبت املتزام منةم تتمثل اياا  إدماج األ خاص وإم اشي  امل -39
إبدمٌاج األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  ومت يٌنهم مٌٌس املوصٌوا، يف مجيٌع جواشٌب قملهٌا امل يٌٌاري  مٌا

واملتكغيلي. ويكمل ذمل  ابملضرورع املنتدايت املت جتري مس ل هلا املداوالت حوا هذا امل مل 
تماقٌات. ومٌس  ٌأن وجٌود ايااٌ  واملقرارات املت يٌتم املتوصٌل إمليهٌا فيهٌا، أي املٌسمترات واالج

بكٌ ل  ٌامل امواشٌب املاديٌٌ  واملت نوملوجيٌ  ام اشيٌ  املوصٌوا وأمهيٌ  اادمٌٌاج تتنٌاوا مت ٌق  
دالل املنةم  ولارجها  ،املتأصل  يف حقوق األ خاص ذوي ااقا   أن ي اقد قلى للق املثق 

األ ٌٌخاص ذوي قلٌى حٌد اٌواء، يف أهنٌٌا م ٌت دع أن تقٌرن املقٌوا ابملف ٌٌل يف ضٌمان مكٌارك  
 ااقا   مكارك  كامل  يف مجيع املراحل ذات املصل  مس قملها.

مٌس بٌني املنةمٌات املكٌارك  يف وحٌدع املتفتٌيش  ،(50)وملدى االحتاد املدوإ مل تصٌاالت -40
املكٌرتك ، ايااٌ  رمسيٌ  خمصصٌ  ام اشيٌ  املوصٌٌوا، وملفوضٌي  األمٌم املتإٌدع حلقٌوق ااش ٌٌان 

 قوملٌٌ  املتي ٌيي  املرتتيبٌٌات ايااٌٌ  بكٌأن اململ امٌٌ  ملألمٌم املتإٌدع( مٌٌس األماشٌ  ااا )بوصٌفها جٌزء
مللمٌٌوظفني ذوي ااقا ٌٌ ، وملٌٌدى منةمٌٌ  األمٌٌٌم املتإٌٌدع ملل فوملٌٌ  )امليوشي ٌٌيف( ايااٌٌ  بكٌٌٌأن 

احلاالت املت لق  أبشك   املبناء املربانجمي ، وملوكامل  األمم املتإدع قلى إم اشي  املوصوا مقصورع 
تركز  (51)ل  ينيني يف املكرق األدىن )األوشروا( اياا  تت لق اباقا  اغاث  وتكغيل امل جئني املف

قلى ضمان مت ني امل جئني املفل  ينيني ذوي ااقا   مس املكارك  ب ريق  ف امل  وذات مغزى يف 
 املتدل ت املت تسثر قليهم. أو خت يط وتنفيذ وإدارع واات راض ايااات األوشروا

ملتإدع حلقوق ااش ان امل نوش  "اياا  األمم املتإدع وترت ز اياا  مفوضي  األمم ا -41
، قلى حقوق األ خاص ذوي ااقا   وجت د مبادئ 2018 مل ام مللرتتيبات املتي يي  امل قومل "،
 ت تإق املن ج قلى منواهلا:

توفر املفوضي  ترتيبات تي يي  م قومل  مميع األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  املٌذيس  •
اا ف  حتٌٌٌت م ٌٌٌسوملي  ومرا بٌٌٌ  املفوضٌٌٌي  مامليٌٌٌي لبوهنٌٌٌا واملٌٌٌذيس ي ملٌٌٌون أبي صٌٌٌ

 ؛اا تكغيلي أو

 تن بق هذ  امل يااٌ  قلٌى أي  ٌخص مٌرتبط ابملفوضٌي  ي لٌب دقمهٌا املٌاإ •
 األحٌٌٌٌٌداث أو املتقٌٌٌٌٌين مليكٌٌٌٌٌارك يف االجتماقٌٌٌٌٌات أو امللوج ٌٌٌٌٌت أو ااداري أو
 ؛املفردي  أو أي ملقاء مماثل آلر، بصفته املرمسي  أو املسمترات أو املندوات أو

املفوضي  ميزاشي  مميع املربامج احملٌددع املٌت  ٌد  إ  تٌوفي ترتيبٌات  ختصص •
ميزاشي  ملتغ ي  ت امليف املرتتيبات اا وختصص أيض تي يي  م قومل  ملألشك   املتو   .

 ؛طلبات غي متو    ىاملتي يي  امل قومل  املت ت لبها م اتبها قندما تتلق

__________ 

 .2013 ااقا  ،إم اشي  وصوا األ خاص ذوي  اياا  االحتاد املدوإ مل تصاالت بكأن (50)

 .2010اياا  األوشروا املت لق  اباقا  ، ت زيز حقوق األ خاص ذوي ااقا  ، أيلوا/ابتمرب  (51)
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تي يي  م قومل ، مس ل ا حوار جتري متاب   مجيع طلبات احلصوا قلى ترتيبات  •
ملتنفيذ املرتتيبات  تقييم  جيري تفاقلي بني املفوضي  واملكخص ذي ااقا   امل ين، و 

تفاق، جيب قلى  ال احلاالت املت ويف املتي يي  امل لوب . يتم فيها املتوصل إ  ا
 ؛لتمييزملاا ، جتنباملفوضي  أن تربر رفضها ملل لب، مس ل ا حتليل موضوقي

 املٌوظفني ذوي ااقا ٌ  ممٌس ُحرمٌوا مٌس املرتتيبٌات املتي ٌيي  امل قوملٌٌ  مي ٌس ملغٌي •
نةر يف  توجيه م املبات إ  جهات املتن يق ذات املصل  يف املفوضي  اقادع امل
م ٌاملبهم، ويٌتم إبٌ ئ انئٌٌب مفوضٌ  األمٌم املتإٌٌدع امل ٌامي  حلقٌوق ااش ٌٌان 

 بنتيج  ذمل .
مجيٌٌٌع امل يااٌٌات املت لقٌٌ  إبم اشيٌٌٌ   ادراجهٌٌا يففضٌٌلى مماراٌٌٌ  كويرحٌٌب املفٌٌتش،   -42

بات  ي املوصوا، أبح ام امل اءمل  )أي األح ام املت تت لب مس امه  املنةم  أن تقّيم تنفيذ املرتت
امل لوب ، وأن تقدم مربرات واضٌإ  يف حاملٌ  رفضٌها( وامٌرب )أي األح ٌام املٌت جتيٌز  املتي يي 

س يف ذمل  املقرار ملدى رائا  املنةم (. مللكخص املذي ُحرم مس ترتيبات تي يي  م قومل  أن ي  
املفتش  ونظراا العتماد سياسة املفوضية مؤخراا وإمكانية اسرتشاد كياانت أخرل هبا، يدعو 

 يتعلزززق فيمززاسززيما  ال برصززد تنفيزززذ السياسززات واإلبززالغ عنزززه، املفوضززية إىل القيززام دورايا 
 بعنصري املساءلة واجلرب.

 تصٌٌاالت املتزامٌات مهمٌٌ  تت لٌٌق مببٌٌادئ إم اشيٌٌ  وتتضٌمس ايااٌٌ  االحتٌٌاد املٌٌدوإ مل -43
 يلي: ما املوصوا وتكمل

م ام  م امل  احلواجز املت حتد مس املكارك  امل املٌ  ملأل ٌخاص ذوي ااقا ٌ   •
 مكٌٌٌاركني يف االجتماقٌٌٌات، أو يف األشكٌٌ   املتنةيميٌٌٌ ، اٌٌواء كٌٌٌاشوا مٌٌوظفني

 ؛مس اممهور امل اماا أفراد أو

 ُّدمت ألوا مرع، حبيث  أو لما ااُت رضت لدم ت بيق مبدأ املتصميم امل ام ك •
 ت ون  ابل  مل اتخدام مس طر  مجيع األ خاص بدون احلاجٌ  إ  ت ييٌف

 ؛تصميم متخصص أو

االاتفادع مس ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت املت تتضمس ت هي ت ملذوي  •
 ؛وأبشك   املتوقي  واملتدريب ،ااقا  ، واملقيام بنكر امل لومات دورايا 

االمتثٌاا ملل يااٌات واملبٌٌادئ املتوجيهيٌ  قلٌٌى ش ٌاق املنةومٌٌ  بكٌأن إم اشيٌٌ   •
تبٌٌٌادا امل لومٌٌٌات قنهٌٌٌا، وت زيٌٌٌز تلٌٌٌ   ويف املوصٌٌوا، واملكٌٌٌارك  يف ت ويرهٌٌٌا،

 ؛امل يااات اباتخدام أفضل املماراات املتاح 

املتكاور مع املنةمات ذات املصل  املت متثل األ خاص ذوي ااقا   مس ذوي  •
 ااات وبرامج املت هي ت اخلاص ، مس أجل االاتفادع مس أفضلاخلربع يف اي

 ملديهم مس أف ار ومماراات مثلى. ما
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شك    (52)ب ياا  امليوشي يف يت لق فيماو  -44 حوا دمج اقتبارات إم اشي  املوصوا يف أ
 يلي: ما املبناء، تكمل امل ناصر املت ت تإق املن ج قلى منواهلا

األ خاص ذوي ااقا   ت لق  إبم اشي  وصوا مس االتفا ي  امل 9يُ رُت  ابملادع  •
 ؛إ  ذمل  وما إ  املباين وأماكس امل مل

تُدرج إم اشي  اا ينبغي ملتصميم مكاريع املبناء وحتديد ت امليفها أن يتضمنا أح ام •
 ؛املوصوا ك نصر أاااي يف امل ملي  ومليس كحضاف  هلا

يٌٌٌات املٌٌٌربامج ينبغٌٌي أن تٌٌٌُذكر بوضٌٌٌوح إم اشيٌٌٌ  املوصٌٌٌوا، وأن تٌٌٌُدرج يف ميزاش •
 ؛املقرتح 

 توجٌٌٌد فيهٌٌٌا تكٌٌٌري ات وطنيٌٌٌ  بكٌٌٌأن إم اشيٌٌٌ  املوصٌٌٌوا، ال يف احلٌٌاالت املٌٌٌت •
يها  ال توجد فيها تكري ات أو تفي ابمل ايي املدوملي  ملتكييد املباين، املنصوص قل

بغي 21542:2011يف امل يار املدوإ مللمنةم  املدوملي  ملتوحيد املقاييس ) (، ين
 ؛ع مع مراقاع امل ياق احملليااتخدام هذا امل يار كمرج

ينبغٌي مللمنةمٌ  أن تقٌوم بتوثيٌق امل لومٌات واملماراٌات اميٌدع بكٌأن أشكٌٌ    •
ومٌع كيٌاانت اا املبناء املت تتضمس ت هي ت لاص ، وإبصحتها وتبادهلا دالليٌ

 شةام األمم املتإدع املوحد.
املدوملي ، واملنةمٌ  وملدى ابع منةمات )األماش  امل ام  ملألمم املتإدع، ومنةم  امل مل  -45

ي يف،  املبإري  املدوملي ، ومركز املتجارع املدوملي ، ومفوضي  األمم املتإدع ملكسون امل جئني، وامليوش
ب ض احلاالت  ويف بكأن توظيف األ خاص ذوي ااقا  ، ومنةم  املصإ  امل املي ( ايااات  

ا األ خاص غي مبا ر، إم اشي  وصو  أو ملوصوهلم، مع أح ام ت زز، بك ل مبا ر ت هي ت  
ش   ذوي ااقا   إ  املسمترات واالجتماقات. وتكمل املبادئ واألح ام املفيدع يف اياا  األما

 يلي: مبا قلى مجيع املصناديق واملربامج( املتزامات اا )واملت تن بق أيض (53)امل ام  ملألمم املتإدع
 ؛(54) قلى أااس ااقا اا اقتبار احلرمان مس املرتتيبات املتي يي  امل قومل  متييز  •
باين  • اختاذ املتدابي املنااب  ملضمان تي ي دلوا مجيع املوظفني ذوي ااقا   امل

 ؛وااتخدامهم مرافقها وجتهيزا ا

م امل رق  • وضع وتنفيذ أح ام تت ّلق ابملباين وامل احات املقائم  ملتي ي ااتخدا
قٌٌس إصحٌ  املت ٌٌجي ت امل ٌٌم ي   واملٌدالل واملخٌٌارج ووضٌٌع امل فتٌات، فضٌٌ ا 

 ؛فيها حاالت امل وارئ مبا املتوّجه احلداي ، يف مجيع احلاالت وواائل
__________ 

( املت لٌٌق إبم اشيٌٌ  املوصٌٌوا يف أشكٌٌ   املبنٌٌاء ذات املصٌٌل  بٌٌٌربامج CF/EXD/2017-004املتوجيٌٌه املتنفيٌٌذي ملليوشي ٌٌيف ) (52)
 .2017كاشون األوا/دي مرب   11امليوشي يف، املسرخ 

(53) ST/SGB/2014/3. 

قٌٌٌس امللجنٌٌٌ  ااداريٌٌٌ  املرفي ٌٌٌ   2009 مٌٌٌس امٌٌٌدير ابا ٌٌٌارع أن بيٌٌٌان امل يااٌٌٌ  امل امٌٌٌ  قٌٌٌس ااقا ٌٌٌ ، املصٌٌٌادر يف قٌٌٌام (54)
امل توى/ ٌب   املٌٌوارد املبكٌري ، يوصٌٌي قلٌٌى وجٌه املتإديٌٌد أبن تتضٌمس مجيٌٌع امل يااٌٌات املتنةيميٌ  املت لقٌٌ  اباقا ٌٌ  

ماا بكأن ترتيبات تي يي  م قومل  ازامل  احلٌواجز املاديٌ  واملتقنيٌ  واملتصٌل  ابالتصٌاالت وأمٌاكس امل مٌل، وغيهٌا مٌس أح ا
حلقٌٌات امل مٌٌل، واملوصٌٌٌوا إ  و يت لٌٌٌق ابملبٌٌاين، واملبيئٌٌ  امل تبيٌٌ ، واالجتماقٌٌٌات، واملٌٌسمترات،  يف ذملٌٌ  مٌٌا احلٌٌواجز مبٌٌا
 امل لومات.



JIU/REP/2018/6 

GE.1902083 20 

اختٌاذ املتٌدابي املنااٌٌب  ملضٌمان وصٌوا املٌٌوظفني ذوي ااقا ٌ  إ  امل لومٌٌات،  •
 ؛يت لب أداؤهم ملوظائفهم املرمسي  ما  بحب

ذوي ااقا   أل خاص بنكر امل لومات قس املت هي ت اخلاص  اب املقيام دورايا  •
اجهم يف م ان امل مٌل، وشكٌر املتوقيٌ  بٌني املٌوظفني بكٌأن واملت هلا صل  إبدم

 ؛ااقا  

مل   • تبادا امل رف  وامل لومات قس املماراات اميدع املت لق  ببيئات امل مل املكا
 ؛مللجميع قلى ش اق املنةوم ، ابملتكاور مع املوظفني ذوي ااقا   ومبكاركتهم

وصوا واشكاء آملي  مللمرا ب  ت يني جه  اتصاا ملل ناي  مب أمل  ااقا   وإم اشي  امل •
 واالمتثاا ملضمان تنفيذ امل ياا  امل ام  يف هذا اجملاا.

، ومركٌٌٌز (56)، واملنةمٌٌٌ  املبإريٌٌ  املدومليٌٌ (55)وتتضٌٌمس ايااٌٌات منةمٌٌٌ  امل مٌٌل املدومليٌٌ  -46
ي (58)، ومفوضي  األمم املتإدع ملكسون امل جئني(57)املتجارع املدوملي  ، (59)، ومنةم  املصإ  امل امل

جب ل أماكس ولدمات االجتماقات واملسمترات مي رع املوصوا  يت لق فيماات حمددع املتزام اا،أيض
 يلي: ما ملذوي ااقا ات. وتكمل هذ  االملتزامات

اختاذ مجيع املتدابي امل قومل  ملضمان  درع األ خاص ذوي ااقا   قلى املكارك   •
امل املٌٌٌ  يف االجتماقٌٌٌات واملٌٌٌسمترات وحلقٌٌٌات امل مٌٌٌل واملنٌٌٌدوات وغيهٌٌٌا مٌٌٌس 

 ؛ملنتدايتا

إصحٌٌ  املوصٌٌوا إ  أدوات تقٌٌٌدمي امل ٌٌروض واملواٌٌائط األلٌٌٌرى  ٌٌدر امل ٌٌٌت اع  •
امل ملٌي ملأل ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌات ام ٌٌدي  واحل ٌي ، مٌٌع إصحٌٌ  املٌٌواد ذات 

 ؛املصل  يف أ  اا ي هل املوصوا إمليها

إي ء اهتمام لاص ام اشي  املوصوا إ  األماكس املت تنةَّم فيها األحداث،  •
 ي  وصوا املوظفني ذوي ااقا   إمليها.وضمان إم اش

وحتٌدد ايااٌات مركٌز املتجٌارع املدومليٌٌ ، ومنةمٌ  املصٌإ  امل امليٌ ، اباضٌاف  إ  ذملٌٌ ،  -47
مس املتدابي ذات املصل  إبم اشي  املوصوا إ  ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت، واملرصد،  اا قدد

خلاص  ابمل اتب امليداشي . وتكمل واملدرااات االاتقصائي ، ودور جهات املتن يق، واألح ام ا
 يلي: ما هذ  املتدابي
اختاذ اخل وات امل زم  ملضمان تٌوفر أدوات ت نوملوجيٌا امل لومٌات ملأل ٌخاص  •

يف ذمل  صفإات ااشرتاشت وااشرتشت، واملت بيقات، و واقد  مبا ذوي ااقا  ،
__________ 

 .2005متوز/يومليه  19املت لق ب ياا  توظيف األ خاص ذوي ااقا  ،  655 ر ممنكور منةم  امل مل املدوملي   (55)

شون   5(، املت لق  ب ياا  توظيف األ خاص ذوي ااقا  ، ADMIN/11/1املذكرع املداللي  مللمنةم  املبإري  املدوملي  ) (56) كا
 .2011املثاين/يناير 

( بكٌأن املتوظيٌف وإم اشيٌ  املوصٌوا ملأل ٌخاص ذوي ITC/EDB/201701شكرع املدير املتنفيذي ملركز املتجٌارع املدومليٌ  ) (57)
 .2017كاشون األوا/دي مرب   22ااقا  ، 

 .2008اياا  مفوضي  األمم املتإدع ملكسون امل جئني بكأن توظيف األ خاص ذوي ااقا  ، أيلوا/ابتمرب  (58)

 .2010آ /أغ  س  1اياا  منةم  املصإ  امل املي  بكأن توظيف األ خاص ذوي ااقا  ،  (59)
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، وبناءا اا ومم ن اا املبياانت، يف أ  اا مي س املوصوا إمليها حيثما كان ذمل  منااب
 ؛قلى امل لب )مركز املتجارع املدوملي (

هلذ  امل يااات، واختاذ اا إجراء اات راضات دوري  ملف املي  املتدابي املتخذع تنفيذ •
ل وات ملتإ ني ف املي  هذ  املتدابي )مركٌز املتجٌارع املدومليٌ ، ومنةمٌ  املصٌإ  

 ؛امل املي (

تجارع تنفيذ هذ  امل يااات )مر قس اات  قات املوظفني أائل  تضمني  • كز امل
 ؛املدوملي ، ومنةم  املصإ  امل املي (

إبم اشي  املوصوا إباداء املكورع بكأن  أو ت ليف جه  املتن يق امل ني  اباقا   •
آمليات تنفيذ املتصدي مللتمييز ضد األ خاص ذوي ااقا  ، واملتوقي  حبقو هم، 
يف واملكارك  يف أشك   املت اون بني املوكٌاالت، وت مٌيم مراقٌاع منةٌور ااقا ٌ  

 ؛األشك   املتنةيمي  )مركز املتجارع املدوملي (

امل تب اا ليمي بتإديد األح ام ذات املصل ، يف حامل   أو ضمان  يام املقر •
ي  ذات  أو بناء مبان جديدع حت ني مبان  ائم ، يف غيا  تكري ات وطني  حمل

 صل  )منةم  املصإ  امل املي (.
 وا إم اشيٌ  املوصٌوا بكٌ ل مبا ٌٌروابملٌرغم مٌس وجٌود قٌدد مٌس امل يااٌٌات املٌت تتنٌا -48
تل   ش غي مبا ر، أو فيذ  تتم س املنةمات مس حتديد أي اات راضات أجريت ملتقييم ف املي  تن

إبم اشيٌٌ  املوصٌٌٌوا، ودور  يت لٌٌق فيمٌٌٌاامل يااٌٌات. وينٌٌا ش املفصٌٌل امل ٌٌٌادس م ٌٌأمل  امل ٌٌاءمل  
 م اتب املر اب  يف هذا املصدد.

 انية الوصولاملبادئ التوجيهية املتعلقة إبمك -ابء 
ابملٌٌٌرغم مٌٌٌس أن امل يااٌٌٌٌات املت لقٌٌٌ  إبم اشيٌٌٌٌ  املوصٌٌٌوا حمٌٌٌدودع، أصٌٌٌٌدر امل ديٌٌٌد مٌٌٌٌس  -49

وصوا األ خاص إم اشي  املنةمات واثئق توجيهي  مفيدع مللغاي  حتدد املتدابي امللموا  ملتي ي 
ت  ذوي ااقا   إ  االجتماقات واملسمترات. وي لط هذا املق م املضوء قلى امل ناصر املرئي ي  مل

املواثئق املتوجيهي ، أي امل ناصر املت مي س أن ت رت د هبا املنةمات األلرى يف وضع ايااا ا 
 ومبادئها املتوجيهي .

االجتماعزززززات الزززززيت تضزززززم ذوي اإلعاقزززززة: دليزززززل تشزززززغيلي )اللجنزززززة االقتصززززززادية  -50
. ملضٌٌمان مشٌوا مجيٌع االجتماقٌات مبنةٌٌورات (2015واالجتماعيزة آلسزيا واحملزيهل اهلزادئ، 

قا   قلى امل تويني املواضي ي واملتكاركي، أي بغض املنةر قما إذا كان موضوع االجتماع اا
مللتخ ٌيط مل جتماقٌات املكٌامل  ملإلقا ٌ   اا يت لٌق اباقا ٌ  يف حٌد ذا ٌا، يٌوفر هٌذا املٌدمليل إطٌار 

 ويركز قلى ث ث  جماالت:
ا  ، وتنوع املفاهيم األاااي  مل جتماقات املت تضم ذوي ااقا  ، وهي: ااق )أ( 

ااقا  ، وإم اشي  املوصوا، واملتصميم امل ام، واملرتتيبات املتي يي  امل قومل ، وق    املرتابط بني 
 ؛تل  املفاهيم
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كيفيٌٌٌ  املتخ ٌٌٌيط مل جتماقٌٌٌات املٌٌٌت تضٌٌٌم ذوي ااقا ٌٌٌ ، وهٌٌٌي: املنةٌٌٌٌر إ   ) ( 
افر فيٌٌٌه تتٌٌٌو املواضٌٌٌيع مٌٌٌس زاويٌٌٌ  ااقا ٌٌٌ ؛ وتوجيٌٌٌه املٌٌٌدقوات؛ ووضٌٌٌع بٌٌٌرانمج؛ والتيٌٌٌار م ٌٌٌان 

يّ رع؛ وترتيب لدمات امل لومات واالتصاالت املت هي ت اخلاص  ابأل خاص ذوي ااقا    امل
)مثل توفي اخل وط، وامل باق  ب ريق  بريل، واملرتمجني املفوريني بلغ  اا ارع، واملر ديس/املرتمجني 

؛ وترتيبات املكفويني، وم دي امل ناويس امل فلي ، ولدمات تدويس امل حةات/وم اقدي املدقم(
 ؛املنقل امليّ ر، وامليزش 

كيفي  إجراء اجتماقات تضم ذوي ااقا  ، أي إجراء املفإوصٌات املنهائيٌ   )ج( 
 مل ان االجتماع؛ وتوقي  املوظفني؛ وااتخدام ب ا ات اتصاا ملوش ، وتقييم االجتماقات.

طلٌب املوصٌوا، أمثل  قس مناذج مفيدع مي س ااتن الها، مثٌل ااٌتمارع  اا ويتضمس املدمليل أيض
وااتمارع تقييم االجتماع، و ائم  مرج ي  ملتخ يط االجتماع، وخم  ات ترتيب املوس، وممر 

مللمص لإات املنااب  ملإل ارع اا م رداا ي هل فيه تنقل األ خاص ذوي ااقا  . ويتضمس أيض
 إ  األ خاص ذوي ااقا  .

واجتماعززات اللجنززة  مبزادئ توجيهيززة عامززة بشزأن إمكانيززة الوصززول إىل مزؤمترات -51
بثق  (.2018متوز/يوليه  20االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليهل اهلادئ )نسخة أولية،  ن ت

مكٌٌٌاريع املبٌٌٌٌادئ املتوجيهيٌٌٌ  هٌٌٌٌذ  قٌٌٌس  ٌٌٌٌرار امللجنٌٌٌ  اال تصٌٌٌٌادي  واالجتماقيٌٌٌ  آلاٌٌٌٌيا واحملٌٌٌٌيط 
ادئ املتوجيهي  ملزايدع ، املذي طُلب فيه إ  األمني املتنفيذي مللجن  تنفيذ امل ايي واملب67/6 اهلادئ

ي  مس أربع  توجيهي  قمل حت ني إم اشي  املوصوا إ  املرافق واخلدمات. ويتبع مكروع املبادئ امل
ل وات )املتإديد، مث ااقداد، مث ِااجناز، مث املتقييم( ملتنةيم اجتماقات مي ٌس ملٌذوي ااقا ٌ  

 :املوصوا إمليها واملكارك  فيها، وفيها امل وانت املرئي ي  املتاملي 
ئل  • حتديد املرتتيبات امل ابق  مل جتماقات، وهي: امهات امل لف  بتن يق م ا

االجتماع؛ وخمصصات امليزاشي  خلٌدمات تي ٌي املوصٌوا؛  أو ااقا   يف املسمتر
واحتياجٌٌات املكٌٌٌاركني مٌٌس املرتتيبٌٌٌات املتي ٌٌيي  امل قوملٌٌٌ ؛ ومقٌٌدمو اخلٌٌٌدمات 

 ؛املتي يي 

ملوصوا إمليها )برجميات  راءع املكا  ، اي هل إقداد امل دات وامل لومات املت  •
( مع توصٌيات بكٌأن إشكٌاء epubواحملتوى امل هل املفهم، وامللفات يف   ل 

 ؛PowerPointاملواثئق يف املك لني املر مي وامل بوع وإشكاء قروض ت بيق 

ذوي ااقا ٌٌ  مٌع توجيهٌٌات أل ٌخاص تقٌدمي لٌدمات املت ٌٌهي ت اخلاصٌ  اب •
ي ، واملواد يلي: امل ناويس امل فلي   ما بكأن اآلشي  )التيار مدون امل ناويس امل فل

ي  مس  املت ينبغي توفيها، وامل دات واملربجميات امل زم (؛ وإضاف  امل ناويس امل فل
ل ا برامج املت ر  املصويت؛ واملرتمج  املكفوي  )التيار املرتجم املكفوي واملواد 

قدو املٌت ينبغٌي توفيهٌا، ووضٌع م ٌٌدات ااضٌاءع واملصٌوت وامل ٌرض(؛ وم ٌٌا
 ؛االجتماقات واألدمل ؛ وترتيب ت هي ت املنقل ملذوي ااقا  

تقييم املنجاحات واملتإدايت يف إشكاء املت هي ت اخلاص  ملذوي ااقا   مٌس  •
 ؛ل ا تقدمي منوذج الاتمارع تقييم تل  املت هي ت
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توفي منوذج مل لب ترتيبات تي يي  م قومل  ملأل خاص ذوي ااقا   ومبادئ  •
 التصاا ابأل خاص ذوي ااقا   واا ارع إمليهم.توجيهي  مل يفي  ا

املوصوا إمليها )االحتاد املدوإ مل تصاالت، ي هل اجتماقات ملتنةيم املبادئ املتوجيهي   -52
 يلي: ما تتضمس هذ  املور   .(60)(2015أكتوبر تكريس األوا/

 ائمٌ  مٌٌدمات املرتتيبٌات املتي ٌٌيي  امل زمٌ  اصحٌٌ  املوصٌوا إ  االجتماقٌٌات  •
 وات املت ت مح ابملتأكد مس أن املٌوظفني املٌذيس ينةّمٌون االجتماقٌات وابخل

 ؛قلى دراي  ابحتياجات امل تخدم املنهائي

قمليٌات املتٌد يق واملتٌدابي املراميٌ  إ  املتأكٌٌد مٌس إم اشيٌ  املوصٌوا إ  م ٌٌان  •
ابملٌٌٌٌٌٌٌدلل، واملنٌٌٌٌٌٌٌاطق امل امٌٌٌٌٌٌٌ ، و اقٌٌٌٌٌٌٌٌات  يت لٌٌٌٌٌٌٌٌق فيمٌٌٌٌٌٌٌااالجتمٌٌٌٌٌٌٌاع، ولاصٌٌٌٌٌٌٌ  

ي ، االجتماقات، وإم اشي  املو  صوا املتقني ، وضوضاء اخللفي ، وامل ناويس امل فل
 ؛ومرافق تقدمي امل  ام، واملرموز املواضإ 

امل لومٌات املٌٌت جيٌٌب توفيهٌٌا حٌٌوا إم اشيٌٌ  املوصٌٌوا إ  املو ٌٌع، واا امٌٌ  يف  •
 ؛املفنادق، ومواقيد االجتماقات

تدابي املتأكد مس اهومل  املوصوا إ  امل لومات املقدم ، مع إر ادات بكٌأن  •
دمي امل روض، ومقاطع املفيديو، واملوا ع املكب ي ، وملغ  اا ارع، واملت امل مع تق

 ؛خمتلف امللغات، وم ينات االاتماع

 ؛تدريب املوظفني امل زم مل اقدع األ خاص ذوي ااقا   •

 ؛إر ادات بكأن مجع امل حةات، ومكارك  اخلرباء، وإقداد املتقارير •

ات املت ٌجيل، واملقٌوائم املرج يٌٌ  منٌاذج قٌس األاٌئل  املٌت ات ٌتخدم يف ااٌتمار  •
 مليوم االجتماع.

جمموقٌٌ  أدوات بكٌٌٌأن ااقا ٌٌٌ  مل اتٌٌٌب منةمٌٌٌ  املصٌٌٌإ  امل امليٌٌٌ  يف املبلٌٌٌدان واملنٌٌٌاطق  -53
 يلي: ما جُتمل جمموق  األدوات هذ  .(61)(2012واأل امليم )
باين، إ  املوصوا إم اشي  اخل وات امل ملي  واألدوات ازامل  احلواجز وضمان  • امل

 ؛ملوجيا امل لومات، واملنكورات، واالتصاالتوت نو 

ي  املوصوا،  •  ائم  مرج ي  ملي تخدمها رؤااء امل اتب يف تقييم م توى إم اش
 ؛وإدراج م ائل ااقا   يف أشك   م اتبهم

األائل  ذات املصل  ب يفي  املتقيٌيم، وااجٌراءات ذات املصٌل  بتنٌاوا إم اشيٌ   •
املوظفني وتثقيفهم، وت ميم مراقاع منةور املوصوا إ  املباين وامل لومات، وتوقي  

 ااقا   يف األقماا املتقني ، ومكارك  األ خاص ذوي ااقا   يف قمل املنةم .

__________ 

 .www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/tut/T-TUT-FSTP-2015-AM-PDF-E.pdfيف:  متاح (60)

(61) WHO/NMH/VIP/DAR/12.01. 
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ويتضمس املرفق األوا واثئق إر ادي  مفيٌدع ألٌرى تغ ٌي جواشٌب حمٌددع مٌس إم اشيٌ   -54
 ربانجمي.املوصوا، وكيفي  ت ميم االتفا ي ، واخل   املت لق  اباقا   يف امل مل امل

 الوصول إمكانية بشأناملعايري الدولية  -جيم 
إم اشي  املوصوا مقبومل  وم تخدم  مس طر  مسا ات  بكأنال توجد م ايي دوملي   -55

حتاوا بب اط ، كل حب ب اا منةوم  األمم املتإدع، قلى ش اق املنةوم . فجميع املنةمات تقريب
باين املو  إم اشي مو  ها املادي، االمتثاا مل ايي  ت لق  ابمل صوا اجململ  يف  واشني املبلد املضيف امل

ي  املوصوا  ش واباقا  . واالاتثناء مس ذمل  هو امليوشي يف املت حددت ث ث  م توايت ام ا
. ومٌس املتو ٌع أن ت بلٌغ 1ت بقها قلى مجيع م اتبها يف امل اش، ح بما هو مفصٌل يف امٌدوا 

 املٌٌت تنتقٌل إ  أمٌٌاكس قمٌل جديٌٌدع ،ا امديٌدعمجيٌُع م اتٌب امليوشي ٌٌيف ومنكٌآ ا وم اتبهٌٌ
ها، امل توى األوا قلى األ ل لت دي ت يف هياك أو ملتغييات يف خت ي هااا املت ختضع حاملي أو

مٌس إم اشيٌ  املوصٌوا. ومي ٌس مللمكٌاريع املٌٌت ت ٌاهم يف حت ٌني إم اشيٌ  املوصٌوا إ  امل اتٌٌب 
رتك مس ل ا صندوق امليوشي يف مللخضرش  املتمويل املك أو االاتفادع بك ل أكرب مس املتمويل

يم  .(62)إم اشي  املوصواو  ي ق ت ويرى املفتش أن كل كيان يف منةوم  األمم املتإدع اي تفيد مس 
مرافقٌه احلامليٌ  مقارشٌ  مب ٌٌتوايت امليوشي ٌيف، ومٌس حتقيٌق احلٌٌد األدىن مٌس م ٌتوايت إم اشيٌٌ  

 املوصوا مليم س ت بيقها قلى م توى املنةم .
  1امدوا 
 مرافق اليونيسيفيف وايت إمكانية الوصول مست

 : رفيع3املستول  : متوسهل2املستول  : احلد األدىن1املستول 
مي ٌٌٌٌس املوصٌٌٌٌٌوا إ  مٌٌٌٌدلل املبٌٌٌٌٌا  -1

؛  منإٌٌدر املٌٌدلل ذو و )قٌرض املٌٌدلل كٌا  
مصٌٌٌٌ د مي ٌٌٌس املوصٌٌٌٌوا إمليٌٌٌٌه إذا  و درجٌٌٌات؛ 

 كان امل تب يف طابق قلوي(.
م تٌب قمٌٌل واحٌد مي ٌٌس املوصٌٌوا  -2

مٌع م ٌٌار واضٌح مٌٌس املٌدلل، واحلمٌٌام، إمليٌه 
وغرفٌٌٌٌٌٌ  االجتماقٌٌٌٌٌٌٌات؛ وينبغٌٌٌٌٌٌي أن ت ٌٌٌٌٌٌٌون 
مللغرف  م اح  كافي  ت ٌمح ابملنٌاورع؛ وينبغٌي 
ملألاثث أن يفي ابملت لبات احملددع مللموظٌف 

 ذي ااقا  .
غرفٌٌٌٌٌٌ  اجتماقٌٌٌٌٌٌٌات واحٌٌٌٌٌٌدع مي ٌٌٌٌٌٌٌس  -3

، ميّ ٌٌٌر االاٌٌٌتخداماملوصٌٌٌوا إمليهٌٌٌا )مٌٌٌدلل 
 وم ٌٌٌٌاح  كافيٌٌٌٌٌ  ت ٌٌٌٌمح ابملنٌٌٌٌٌاورع ملكٌٌٌٌٌخص
ي ٌتخدم أجهٌزع م ٌاِقدع، واٌهومل  املوصٌوا 
 إ  م ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌدات االجتماقٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌات واملٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌسمترات،

 إ  ذمل (. وما

 .1م توى املوصوا يبلغ  -1
أكثٌٌر مٌٌٌس م تٌٌٌب قمٌٌٌل مي ٌٌٌس املوصٌٌٌوا  -2

إمليٌه، وم اتٌب إضٌافي  مي ٌس إصحٌ  املوصٌوا إمليهٌٌا 
 قند امل لب.

 غرفتا اجتماقات مي س املوصوا إمليهما. -3
يف أكثٌٌر مٌٌس اٌٌتخدام ميّ ٌٌر االمرحٌٌاض  -4

 طابق.
اٌٌٌٌهومل  املتنقٌٌٌٌل يف م ةٌٌٌٌم أجٌٌٌٌزاء املبٌٌٌٌٌا:  -5

إم اشيٌٌٌٌٌٌ  املتنقٌٌٌٌٌٌل امل مٌٌٌٌٌٌٌودي يف املبٌٌٌٌٌٌا )مصٌٌٌٌٌٌٌ د، 
وممٌٌرات منإٌٌدرع( واملتنقٌٌل األفقٌٌي يف كٌٌل  ،واٌ ش

طٌٌٌٌابق )ممٌٌٌٌٌرات منب ٌٌٌٌٌ   وذات قٌٌٌٌٌرض منااٌٌٌٌٌب؛ 
 وممرات منإدرع بني امل وابق(.

منٌٌٌٌٌاطق مكٌٌٌٌٌرتك  مي ٌٌٌٌٌٌس املوصٌٌٌٌٌوا إمليهٌٌٌٌٌٌا  -6
قهٌٌٌٌى، وم تٌٌٌب االاٌٌٌٌتقباا، وأمٌٌٌٌاكس )امل  ٌٌٌم، وامل

)م ٌٌار واضٌٌح، وم ٌٌاح  كافيٌٌ  مللمنٌٌاورع،  ،املرتفيٌٌه(
وصٌٌٌنابي أحٌٌٌٌواض مي ٌٌٌٌس املوصٌٌٌوا إمليهٌٌٌٌا وي ٌٌٌٌهل 

 تكغيلها بيد واحدع(.

 .2و 1يبلغ م تويي املوصوا  -1
م اتب قمل مي س املوصوا إمليها يف   -2

 طابق. أو توىكل م 
مجيٌٌٌٌٌع  اقٌٌٌٌٌٌات االجتماقٌٌٌٌٌات مي ٌٌٌٌٌٌس  -3

 املوصوا إمليها.
مي ٌٌٌٌٌرع يف املائٌٌٌٌ  مٌٌٌٌٌس املٌٌٌٌٌراحيض  50 -4

 .االاتخدام
مجيٌع املنٌٌاطق املكٌٌرتك  مي ٌٌس املوصٌٌوا  -5

 إمليها.
يف املائٌٌ  قلٌٌى األ ٌٌل مٌٌس  4ختصٌٌيص  -6

موا ٌٌٌف امل ٌٌٌيارات املتاحٌٌٌ  كموا ٌٌٌف مل ٌٌٌٌيارات 
 ذوي ااقا  .

  املٌٌٌراحيضالفتٌٌات )مثٌٌٌل اا ٌٌٌارع إ  -7
وأمٌٌاكس و ٌٌٌو  امل ٌٌٌيارات املي ٌٌرع االاٌٌٌتخدام 

 (.خصص امل
إم اشيٌٌٌٌٌٌٌٌ  تكٌٌٌٌٌٌٌٌٌغيل أدوات املٌٌٌٌٌٌٌٌٌتإ م  -8

 واملفاتيح أبمان وبك ل م تقل.
__________ 

(، 2018يف إجٌراء امليوشي ٌيف بكٌأن امل فٌاءع ااي وملوجيٌ  وإم اشيٌٌ  وصٌوا امميٌع إ  أمٌاكس قمليٌات امليوشي ٌٌيف ) (62)
 رها مس ل ا ت بيق مبادئ املتصميم امل ام.تلتزم املنةم  بتإ ني إم اشي  املوصوا إ  مق



JIU/REP/2018/6 

25 GE.1902083 

 : رفيع3املستول  : متوسهل2املستول  : احلد األدىن1املستول 
ميّ ٌٌٌٌٌر مرحٌٌٌٌٌاض واحٌٌٌٌٌد مللجن ٌٌٌٌٌني  -4

)جمهز بقضٌبان م ٌاِقدع وت ٌمح االاتخدام 
 م احته ابملناورع، وحوض غ يل(.

طريق إج ء مي ٌس املوصٌوا إمليٌه يف  -5
بقيٌٌٌٌٌ  امل وابٌٌٌٌٌٌق املٌٌٌٌٌٌت  ويف امل ٌٌٌٌٌابق األرضٌٌٌٌٌٌي،

 يها املوظفون ذوو ااقا  .ي مل ف
ابملقٌر    ٌداحيز ملو ف ايارات م -6

 مللم ايي. اا مس مدلل املبا وفق

م اح  ملو و  امل يارات ذات ممر ميّ ٌر  -7
 مللوصوا إ  املدلل.

   
ويسدي قدم وجود م ايي قلى م توى املنةوم  ام اشي  املوصوا إ  الت فات يف  -56

مي  واملق ري  ملنفس املنةم . وابملثل، م توايت تل  اام اشي  بني املقر املرئي ي وامل اتب اا لي
يسدي قدم وجود م ايي قلى م توى املنةوم  إ  الت فات يف إم اشي  املوصوا بني مسا ات 

ي  املوصوا  ويف منةوم  األمم املتإدع. ش حني أن هذ  االلت فات تزيد مس ص وب   ياس إم ا
تإدع فرصٌ  اظهٌار املٌرايدع يف هٌذا مل ياانت منةوم  األمم امل اا وااب ئ قنها، فحهنا توفر أيض

اجملٌاا واملقيٌٌام مببٌٌادرات رائٌٌدع مٌس لٌٌ ا وضٌٌع مقٌٌاييس قلٌى أاٌٌاس امل ٌٌايي املدومليٌٌ  املقائمٌٌ  
ام اشي  املوصوا. واملبادرع املداللي  امل روف  املوحيدع ملقارش  خمتلف امل ايي املوطني  بكأن إم اشي  

لجنٌ  اال تصٌادي  ألفريقيٌا يف أديٌٌس أاباب املوصٌوا، هبٌد  وضٌع م ٌايي مرج يٌ ، هٌي مبٌادرع امل
 )اشةر املفصل امل ادس، املفرع أملف(.

املنةمات املكارك  واملتإليل املذي أجرته وحدع املتفتيش املواردع مس ردود املوقلى أااس  -57
مٌس امل ٌايي املدومليٌ  املت لقٌ  إبم اشيٌ  املوصٌوا،  12املكرتك ، ُوض ت  ائم  غي حصري  تضم 

ت واثئٌق مللمماراٌات اميٌٌدع تتنٌاوا املبيئٌ  املبنيٌ  وت نوملوجيٌا امل لومٌٌات ومبٌادرع واحٌدع، واٌ
قياس  أو واالتصاالت. ومي س االارت اد ببنود هذ  املقائم  يف حتديد أهدا  االمتثاا م ايي امل

املرج ي . ومجيع واثئق املماراات اميدع امل ت املت لق  إبم اشي  املوصوا وض ها االحتاد املدوإ 
مس امل ايي ااثين قكر قس املنةم  اا م يار هو يقوم بت بيقها. وصدر أحد قكر مل تصاالت و 

 اا املدوملي  ملتوحيد املقاييس، وهي احتاد قٌاملي هليئٌات امل ٌايي املوطنيٌ . وحٌددت املنةمٌات أيضٌ
 مي س االارت اد هبا. (63)ث ث   واشني وطني  بكأن م ايي إم اشي  املوصوا

 هلٌٌذ  امل ٌٌايي واملتوصٌٌيات واملبٌٌادئ املتوجيهيٌٌ ، مصٌٌإوابا اا دويتضٌمس املرفٌٌق املثٌٌاين اٌٌر  -58
مب لومات وصفي  أاااي . وابملنةر إ  أن تقييم املزااي املتقني  هلذ  امل ايي هو لارج ش اق هذا 

هلا مس طر  وحدع املتفتيش املكرتك . بل ينبغٌي اا ينبغي اقتبار إدراجها إ رار  ف  االات راض،
تإديد  ملل وادر املفني  امل ني  ي  مل نا ب  يف كل كيان مس كياانت منةوم  األمم املتإدع أن تقّيمها 

 مدى أمهيتها وم ءمتها.

__________ 

املي ٌر ملألمٌري يني ذوي املوصٌوا مللجم ي  امل وي ري  مللمهنداني واملهنداٌني امل مٌاريني؛ و ٌاشون تصٌاميم  500امل يار  (63)
 .1989كاشون املثاين/يناير   9املسرخ  13 مس املقاشون ااي اإ ر م 79إ   77(؛ واملواد مس 2010ااقا   )
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 احلاجة إىل سياسة بشأن إمكانية الوصول يف مجيع املنظمات -دال 
يتضٌٌح مٌٌس املماراٌٌات اميٌٌدع املٌٌت مت ت ٌٌليط املضٌٌوء قليهٌٌا، واملٌٌواردع يف امل يااٌٌات  -59

مجيع مل ي تضع املقائم  بكأن إم اشي  املوصوا، أن امل ناصر امل زم   واملبادئ املتوجيهي  وامل ايي
توجد فيها  ال احلاالت املت ويف املنةمات اياا   امل  بكأن إم اشي  املوصوا موجودع ابملف ل.

مثل هذ  امل يااات واملبادئ املتوجيهي ، وجد املفتش حاالت تت م بقل  املفهم واملتقدير ألمهي  
يه مراقاع ااقا   وإم اشي نةر إمل   املوصوا، تتجلى يف حمدودي  االهتمام ابملوضوع وابمليل إ  امل

م حقوق  شةرع ضيق  بوصفه جمرد توفي ملرافق ولدمات، بدالا  مس شةرع  امل  تقوم قلى احرتا
وامل لو  هٌو املتف ٌي املواجٌب يف املماراٌات اميٌدع  وإق ئها، وقلى اادماج وقدم املتمييز.

 ٌس مل ٌل منةمٌ  أن ت ّيفهٌا وت تمٌدها وفٌق وا  هٌا ملوضٌع ايااٌ  حتٌدد احلاملي  ملتقييم كيٌف مي
تل  امل ياا   م ايي احلد األدىن ام اشي  املوصوا، ووضع مبادئ توجيهي  بكأن كيفي  تنفيذ 

 وصوا إ  املسمترات واالجتماقات.إم اشي  املقملياا ملتي ي 
املصلإ  مس  هي  أصإا ُ وضع هذ  امل يااات واملبادئ املتوجيأن يُكر ك يف وينبغي  -60

غٌٌي مبا ٌٌٌر يف لدمٌٌٌ  املٌٌٌسمترات  أو مجيٌٌع املوحٌٌٌدات ذات املصٌٌٌل  املٌٌت تكٌٌٌارك بكٌٌٌ ل مبا ٌٌٌر
واالجتماقات. ويكمل ذمل  إدارع املباين واملرافق، ولدمات املسمترات، ولدمات إدارع املواثئق، 

بكري ، ولدمات ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت، وإدارات امل  م  واألمس، وإدارع ا ملوارد امل
واخلدمات املصإي  وامل بي ، وإدارات املكرتايت، وامل اتب املقاشوشي ، وإدارات ااق م واملتواصل، 
واملوحٌدات املفنيٌ  ملتنةٌيم املٌٌسمترات واالجتماقٌات، وشقٌاط االتصٌٌاا امل نيٌ  اباقا ٌ . وملضٌٌمان 

جاشب  ااقا  ، إ مراقاع منةور امل تخدم، ينبغي ملل ملي  أن تتضمس م امه  األ خاص ذوي 
اخلرباء يف جماا ااقا   وإم اشي  املوصٌوا. وينبغٌي تي ٌي قمليٌ  املكٌارك  امماقيٌ  يف تصٌميم 
قوع،  وتنفيذ هذ  امل يااات واملبادئ املتوجيهي ، مس ل ا املتوقي  ومليس قس طريق فرضها ابمل

ى املنةوم  يف مس ل ا املتكهي. وملبلوئ م توى م ني مس االت اق قلى م تو  أو مبراوم، أو
االاٌتجاابت وامل ٌٌايي، مٌٌع مراقٌٌاع وا ٌٌع خمتلٌٌف املنةمٌٌات، ينبغٌٌي ملتلٌٌ  املنةمٌٌات أن جتٌٌري 
مكاورات، مس ل ا املنتٌدايت املكٌرتك  بٌني املوكٌاالت ذات املصٌل ، حٌوا إم اشيٌ  املوصٌوا،  

 كجزء مس قملي  وضع امل يااات.
زيٌٌز ف امليٌٌ  املنةمٌٌٌات يف زايدع ومٌٌس املتو ٌٌع أن يٌٌسدي تنفيٌٌذ املتوصٌٌيات املتامليٌٌ  إ  ت  -61

 إم اشي  املوصوا إ  مسمترا ا واجتماقا ا:
 1التوصية  

ة  ي  ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يقوموا، حبلول هنا
نية وصول 2020 عام إمكا ، بتكليف املكاتب ذات الصلة بوضع مشروع سياسة بشأن 

عززن مبزادئ توجيهيزة لتنفيززذ  ملززؤمترات واالجتماعزات، فضزالا األشزخاص ذوي اإلعاقزة إىل ا
السياسات، وبتقدميها إىل اهليئات التشريعية لكل منهم، إذا كان تفعيل تلزك السياسزات 

 من تلك اهليئات.اا يتطلب أتييد

وب د اقتماد امل يااات املتنةيمي  واملبٌادئ املتوجيهيٌ ، ينبغٌي مللهيئٌات املتكٌري ي  أن  -62
 نايٌ  املواجبٌٌ  قٌٌس طريٌق إصٌٌدار ت ليٌٌف إبقٌداد تقٌٌارير دوريٌٌ  قٌس تنفيٌٌذ تلٌٌ  تواصٌل بٌٌذا امل
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ملتل  امل يااات، بوضع اا امل يااات. وينبغي مللرؤااء املتنفيذيني أن يقوموا، مس جاشبهم وتنفيذ
يام كل  هياكل وترتيبات وإجراءات مللتن يق واملرصد، ذات م سومليات حمددع بوضوح. وب د  

ها املدشيا اخلاص  إبم اشي  املوصوا، إ  جاشب املماراات اميدع منةم  بتإديد ووضع م ايي 
ملوضٌع جمموقٌ  طموحٌ  مٌٌس اا يف املق ٌاقني امل ٌام واخلٌاص، مي ٌٌس ااٌتخدام تلٌ  امل ٌايي أاااٌٌ

امل ٌايي املٌدشيا ام اشيٌ  املوصٌوا، قلٌى ش ٌاق املنةومٌ . ومي ٌس مللرؤاٌاء املتنفيٌذيني أن ي لفٌوا 
ذات املصٌٌل  إبدارع املٌٌسمترات )مثٌٌل فريٌٌق املٌٌدقم املكٌٌرتك بٌٌني  ممثلٌٌيهم يف املكٌٌب ات واملنتٌٌدايت

اا املوكٌٌاالت امل ٌٌين ابتفا يٌٌ  حقٌٌوق األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌ ( ابالضٌٌ  ع هبٌٌذ  املهمٌٌ  جت ٌٌيد
 الملتزامهم جتا  إم اشي  املوصوا، واادماج وقدم املتمييز.
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ملواقزززع املرافززق واخلزززدمات ذات التسززهيالت اخلاصزززة يف مواقززع املقزززار وا -اا رابع 
 امليدانية واملواقع اخلارجية، ورضا املستخدمني

املفصٌٌل امل ٌٌابق أن امل يااٌات املتنةيميٌٌ  املت لقٌٌ  ابملت ٌهي ت اخلاصٌٌ  ملٌٌذوي وضٌح أ -63
ااقا  ، واحلد األدىن مس م توايت إم اشي  املوصوا إ  املرافق واخلدمات، مفقودع إ  حد كبي 

يش املكٌرتك ، ابملٌٌرغم مٌٌس أن مل ٌدد مٌٌس املنةمٌٌات يف م ةٌم املنةمٌٌات املكٌارك  يف وحٌٌدع املتفتٌٌ
مبادئ توجيهي  وإر ادي  مفيدع بكأن إم اشي  املوصوا إ  املسمترات واالجتماقات. ويتناوا هذا 
املفصٌٌل تقيٌٌيم املماراٌٌات املتب ٌٌ  يف جمٌٌاا إصحٌٌ  املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌ  يف املرافٌٌق واخلٌٌدمات يف 

( املنةمات) قلى تقييم كل مس مقدمي اخلدمات املسمترات واالجتماقات ومدى كفايتها، بناءا 
. ويتنٌٌاوا هٌٌٌذا (األ ٌٌخاص ذوو ااقا ٌٌٌ  ومنةمٌٌات األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌ ) وامل ٌٌتخدمني
ابملت ٌٌهي ت اخلاصٌٌ  املتاحٌٌ  يف امل اتٌٌب اا ليميٌٌ  وامليداشيٌٌ   يت لٌٌق فيمٌٌااحلاملٌٌ   اا املفصٌل أيضٌٌ

 جتماقات املت ت قد لارج املو ع.واألح ام املت لق  إبم اشي  املوصوا إ  املسمترات واال

املرافزززق واخلزززدمات ذات التسزززهيالت اخلاصزززة يف مواقزززع املقزززار والتقيزززيم الزززذا   -ألف 
 للمنظمات

ملتقييم وجود املرافق واخلدمات ذات املت هي ت اخلاص  يف املسمترات واالجتماقات ومدى   -64
 ي  يُ لب فيها مس املنةمات اا ارع إ س ااتبيان وحدع املتفتيش املكرتك   ائم  مرج كفايتها، تضمّ 

ييم ذايت  أو "ش م" أداع م ين  اباجاب  ب أو لدم  أو إذا كان  د مت توفي مرفق ما ق ت "ال" وإبدراج 
م أو اخلدم  أو بكأن كفاي  ذمل  املرفق ابملغرض" اا األداع، يف اّلم أبربع شقاط يرتاوح بني "تفي متا

ماكس قمل  يلي: )أ( ما   املرج ي و"ال تفي ابملغرض". وتكمل املقائم باين يف أ مرافق ولدمات امل
لدمات ت نوملوجيا امل لومات مللمسمترات  لدمات املسمترات واالجتماقات؛ )ج( املنةمات؛ ) (

تكمل مجيع قناصر  ال واالجتماقات. ومليس املقصود أن ت ون املقائم  املرج ي  حصري ، وهي
تماقات، ومل نها تتضمس امل ثي مس امل ناصر املرئي ي  املت املت هي ت اخلاص  يف املسمترات واالج

ينبغي أن ت ون موجودع. و د التيت امل مات امل ّوش  مللت هي ت اخلاص  قلى أااس االات راض 
امل تل املذي أجرته وحدع املتفتيش املكرتك  مللواثئق املتوجيهي  بكأن إم اشي  املوصوا، وُوض ت يف 

 إدارع  سون امم ي  امل ام  واملسمترات ملألماش  امل ام  ملألمم املتإدع.صيغتها املنهائي  ب د ااتكارع 
قلٌٌى م ٌٌتوى اا منةمٌٌ  مكٌٌارك  يف وحٌٌدع املتفتٌٌيش املكٌٌرتك  ردود 16وبينمٌا  ٌٌدمت  -65

مجي هٌٌا قلٌٌى كٌٌل اٌٌساا مٌٌٌس ب جتٌٌ ش املنةمٌٌ  بكٌٌأن املقائمٌٌ  املرج يٌٌ ، )اشةٌٌر املرفٌٌق املثاملٌٌٌث(،
ها ردود، ينبغي اقتبار أهنا ت  س املرافق واخلدمات يف مو ع احلاالت املت وردت في ويف األائل .

مقٌٌر املنةمٌٌ  فقٌٌط. وجٌٌدير ابا ٌٌارع أن وحٌٌٌدع املتفتٌٌيش املكٌٌرتك   بلٌٌت املٌٌردود قلٌٌى املقائمٌٌٌ  
تقٌم ابملتإقٌق املٌٌادي مٌس د تهٌا. ومٌٌس  وش املرج يٌ ، يف املكٌ ل املٌٌذي وردت فيٌه تلٌ  املٌٌردود،

مل دم إشفاذ م توايت  اا  امل اتب اا ليمي  واملق ري ، شةر احملتمل أن تتبايس املت هي ت اخلاص  يف
 دشيا مس إم اشي  املوصوا ت ون  ابل  مللت بيق قلى ش اق املنةم  ومتتد إ  املوجود امليداين.

ويٌُربز املتقريٌٌر يف خمتلٌف أجزائٌٌه األح ٌام املت لقٌٌ  ابملت ٌهي ت اخلاصٌٌ  يف املنةمٌٌات  -66
  املرج ي ، ح ٌب اال تضٌاء، قلٌى أاٌاس امل لومٌات املٌت مت متأل ااتبان املقائم ش األلرى املت

ابألماش  امل ام  ملألمم املتإدع، ففي  يت لق فيما أما مج ها مس املقاب ت واملردود قلى االاتبيان.
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حني وردت ردود منفصل  قلى ااتبيان املقائم  املرج ي  مس ات  كياانت توجد مقرا ا يف أديس 
يل أاباب )امللجن  اال تصادي  أل ت فريقيا(، وبرينديزي )مركز األمم املتإدع امل املي مللخدمات(، وقن

)مركٌز اخلٌدمات اا ليمٌي يف قنتيٌل املتٌابع ملألمٌٌم املتإٌدع(، وجنيٌف )مفوضٌي  األمٌم املتإٌٌدع 
حلقوق ااش ان، وامللجن  امل ني  حبقوق األ خاص ذوي ااقا  ( وفيينا )م تب األمم املتإدع 

احلامل  يف املنةم  أبكملها، ابملنةر إ  اا  س اقتبار أن تل  املردود ت  س متاممي ال يف فيينا(، فحشه
ترد بكأهنا ردود قلى  ش املتقمل امل دد امل بي مس االجتماقات واملسمترات املت تنةَّم يف أماكس 

ااٌتبيان املقائمٌ  املرج يٌ ، وهٌي مقٌر األمٌم املتإٌدع )شيويٌورك( وم تٌب واحٌد لٌارج املقٌٌر )يف 
 وث ث مان إ ليمي  ألرى )يف ابش وك، وبيوت، وااشتياغو(. شيو (
توجد  ال قناصر ملل مات املت مت تقييمها، ألشه أواا موحد اا وال يقدم هذا املق م ت ريف -67

قلٌى م ٌتوى املنةومٌٌ . وابملتٌاإ، فمٌس املٌٌرجح أن ختضٌع املتصٌٌنيفات  اا ت ريفٌات مقبوملٌ  قمومٌٌ
 م .مللم ايي واملقاييس املذاتي  مل ل منة

 التسهيالت اخلاصة يف املباين واملرافق اليت تُعقد فيها املؤمترات واالجتماعات -1 
يغ ي املق م األوا مس املقائم  املرج ي  توفي مسات املبا واملرفق، ومٌدى تلبيٌ  تلٌ   -68

امل مات ملت لبات املت هي ت اخلاص . و ٌُّيمت إحدى قكٌرع مسٌ  مٌس تلٌ  امل ٌمات، وهٌي: 
لٌٌٌدمات تقٌٌٌدمي امل  ٌٌٌام؛  وا، واملٌٌٌدالل واملخٌٌٌارج، واملمٌٌٌرات واألرو ٌٌٌ ؛ ) (ممٌٌٌرات املوصٌٌٌ )أ(
مرافق  املصاقد وامل  ش امل هرابئي ؛ )و( املقابس امل هرابئي ؛ )ه( لدمات جتارع املتجزئ ؛ )د( )ج(

 اقات االجتماقات؛  ااضاءع؛ )ط( املتدفئ  واملتهوي  وت ييف اهلواء؛ )ح( ول ط اال ء؛ )ز(
دلوا املركبات واملوصوا إ  مرائب امل يارات. و د  دمت مجيع املنةمات  يا ؛ )ك(دورات امل )ي(

املبين  أق   )اشةر املك ل  اِاحدى قكرعمس امل مات اا ت   تيفيد أبهنا وفر  ما اا،امل تجيب ، تقريب
ت، توفرها مثاين منةما ال األوا(. واالاتثناءان املوحيدان مس ذمل  مها لدمات جتارع املتجزئ ، املت

 توفرها ث ث منةمات. ال وموا ف ومرائب امل يارات املت مي س املوصوا إمليها واملت
  املك ل األوا

 توفري املنظمات لسمات املباين واملرافق
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 خدمات التسهيالت اخلاصة لالجتماعات واملؤمترات -2 

 هي ت اخلاص  يغ ي املق م املثاين مس املقائم  املرج ي  توفي اخلدمات املثماين املتاملي  مللت -69
مقاقد ذات  يف املسمترات واالجتماقات ومدى تلبي  هذ  اخلدمات الحتياجات ذوي ااقا  . )أ(

ت هي ت لاص ؛ ) ( امل ناويس امل فلي ؛ )ج( امل لومات م بوق  ب ريقٌ  بريٌل؛ )د( املرتمجٌ  
يٌٌ  ميّ ٌٌرع؛ املفوريٌ  بلغٌٌ  اا ٌارع؛ )ه( امل ٌٌاقدع يف املتصٌويت؛ )و( املواثئٌٌق يف أ ٌ اا إمل رتوش

 .مللمكاركنيإقار ا كرااي متإرك  احتياطي  ملأل خاص ذوي ااقا  ؛ )ح( أجهزع م اِقدع مي س  )ز(
وتكي املردود املواردع إ  أن اخلدمات املت  د  إ  ت زيز إم اشي  املوصوا غي متاح   -70

يع اخلدمات املثماين إ  حد كبي يف مجيع املنةمات اباتثناء منةم  املصإ  امل املي  املت تقدم مج
مٌٌٌس  تقٌٌٌدم مفوضٌٌي  األمٌٌٌم املتإٌٌٌدع ملكٌٌسون امل جئٌٌٌني أايا  وال املٌٌذكورع )اشةٌٌٌر املكٌٌ ل املثٌٌٌاين(.

اخلدمات املثماين، ويقدم كل مس املوكامل  املدوملي  ملل ا   املذري ، ومركز املتجارع املدوملي ، وصندوق 
منةمٌ  األغذيٌ  األمم املتإدع ملل  ان لدم  واحدع فقط مس تل  اخلدمات، ويقدم كل مٌس 

واملزراق  ملألمم املتإدع واملنةم  املبإري  املدوملي  اثنتني فقط مس تل  اخلدمات، ويقدم كل مس 
منةم  امل يان املدين املدوإ ومنةم  األمم املتإدع مللرتبي  وامل لم واملثقاف  )امليوش  و( واالحتٌاد 

هٌٌي املقاقٌٌٌد ذات  اا ر فقٌٌط مٌٌس تلٌٌٌ  اخلٌٌدمات. وأكثٌٌر اخلٌٌدمات اشتكٌٌا املربيٌٌدي امل ٌٌاملي ثٌٌ اثا 
بقي  اخلدمات فيقدمها فقط قدد صغي مس  أما منةم . 14املت هي ت اخلاص ، واملت توفرها 

املنةمات املت ردت قلى االاتبيان: فث ث منةمات فقط توفر املٌواد م بوقٌ  ب ريقٌ  بريٌل؛ 
؛ قٌارعااومخس منةمات فقط تتيح أجهزع امل رض وامل رااي املتإركٌ  االحتياطيٌ  قلٌى اٌبيل 

ومخس منةمات توفر املرتمج  املفوري  بلغ  اا ارع وامل ناويس امل فلي ؛ ومثاين منةمات توفر املواثئق 
 يف أ  اا إمل رتوشي  ميّ رع؛ ومثاين منةمات توفر املتصويت بك ل ميّ ر.

  املك ل املثاين
 توفري املنظمات للتسهيالت اخلاصة يف املباين واملرافق
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالتسهيالت اخلاصة ب -3 
يغ ٌي املق ٌم املثاملٌث مٌس املقائمٌ  املرج يٌٌ  تٌوفي اخلٌدمات امل ٌت املتامليٌ  مللت ٌٌهي ت  -71

اخلاصٌٌٌ  بت نوملوجيٌٌٌا امل لومٌٌٌات واالتصٌٌٌاالت يف املٌٌٌسمترات واالجتماقٌٌٌات ومٌٌٌدى تلبيٌٌٌ  هٌٌٌٌذ  
ق  اخلدمات مل حتياجات مس تل  املت هي ت: )أ( املت بيقات؛ ) ( امل لومات م  بوق  ب ري

بريٌٌل؛ )ج( اهلواتٌٌف امل تبيٌٌٌ ؛ )د( امل فتٌٌات؛ )ه( املتٌٌداوا ابملفيٌٌٌديو؛ )و( االتصٌٌاا املكٌٌٌب ي 
امل ال ي. وتبنّي املردود املواردع أشه يف حني أن مجيع املنةمات توفر املتداوا ابملفيديو، واالتصاا 

فقٌط تٌوفر اا ، واٌتمنها فقط توفر املواثئق م بوق  ب ريق  بريٌل املكب ي امل ال ي، فحن ث اثا 
ت بيقٌٌٌات  ٌٌٌب ي  ميّ ٌٌٌٌرع االاٌٌٌتخدام، ومثٌٌٌان تٌٌٌٌوفر هواتٌٌٌف م تبيٌٌٌ ، والفتٌٌٌٌات مي ٌٌٌس ملٌٌٌٌذوي 
االحتياجٌٌات اخلاصٌٌٌ  االاٌٌٌتفادع منهٌٌا. وامليوشي ٌٌٌيف ومنةمٌٌٌ  املصٌٌإ  امل امليٌٌٌ  مهٌٌٌا املنةمتٌٌٌان 

 املوحيدصن امللتان تقدمان مجيع اخلدمات امل ت )اشةر املك ل املثاملث(.
  املك ل املثاملث

املنظمززززات للتسززززهيالت اخلاصززززة ةززززدمات تكنولوجيززززا املعلومززززات واالتصزززززاالت يف تززززوفري 
 املؤمترات واالجتماعات

 
وأ ار املتقييم املذايت املذي وض ته املنةمات ام اشي  املوصوا إ  مرافقهٌا ولٌدما ا  -72

ومركٌز املقائم ، إ  أن ات منةمات )منةم  امل يان املدين املدوإ، واملنةم  املبإري  املدومليٌ ، 
املتإدع اامنائي، وامليوش  و، وامليوشي يف( صّنفت م ةم مرافقها  املتجارع املدوملي ، وبرانمج األمم

يف املائ ( يف حني  94و 53املوصوا )ما بني إم اشي  االحتياجات مس اا ولدما ا أبهنا تلل متام
 ان، ومفوضي  أن مثاين منةمات ألرى )منةم  األغذي  واملزراق ، وصندوق األمم املتإدع ملل 

األمم املتإدع ملكسون امل جئني، ومنةم  األمم املتإدع مللتنمي  املصناقي  )امليوشيٌدو(، وم تٌب 
األمٌم املتإٌٌدع امل ٌٌين ابملخٌدرات وامرميٌٌ ، واالحتٌٌاد املربيٌٌدي امل ٌاملي، ومنةمٌٌ  املصٌٌإ  امل امليٌٌ ، 

تلٌل بكٌٌ ل كٌٌا   واملنةمٌ  امل امليٌٌ  مللمل يٌٌ  املف ريٌ ( صٌٌنفت م ةٌٌم مرافقهٌا ولٌٌدما ا أبهنٌٌا
املوصوا. واملوكامل  املوحيدع املت صنفت م ةم مرافقها ولدما ا أبهنا إم اشي  االحتياجات مس 

املوصٌوا هٌي املوكاملٌ  املدومليٌ  ملل ا ٌ  إم اشيٌ  بك ل غي كا  االحتياجات مٌس  أواا تلل جزئي
يف املائٌٌٌٌ ،  33املقابٌٌٌل املٌٌٌذي  دمتٌٌٌٌه امليوشيٌٌٌدو هٌٌٌو  ر ميف املائٌٌٌ (، يف حٌٌٌني أن املٌٌٌٌ 80املذريٌٌٌ  )

املٌٌذي  دمٌٌه كٌٌل مٌٌس م تٌٌب األمٌٌم املتإٌٌدع امل ٌٌين ابملخٌٌدرات وامرميٌٌ ، وم تٌٌب األمٌٌم  ر مواملٌ
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نا،  35املتإدع يف فيينا هو  ي ي يف املائ . وابملنةر إ  أن ث ثتهم موجودون يف شفس اجملمع يف ف
يفات، يف فحن املتبايس يف املتصنيف يدا قلى األرجح قلى امل ابع املذايت املذي ات مت به املتصن

 غيا  لط أااس مكرتك مللإد األدىن مس امل ايي املقبومل .
  املك ل املرابع

 التقييم الذا  الذي أجرته املنظمات لكفاية إمكانية الوصول إىل مرافقها وخدماهتا القائمة
 )ابملن ب املئوي (

 
افٌٌٌق واخلٌٌٌدمات املٌٌٌٌت مت تكٌٌٌي األر ٌٌٌام املٌٌٌواردع ب ٌٌٌد ااٌٌٌٌم املنةمٌٌٌ  أاٌٌٌفل املكٌٌٌ ل إ  جممٌٌٌٌوع قٌٌٌدد املر  م حة :

 تقييمها.

إذا كان ملدى املنةمات مركز ت هي ت  ما أائل  حوا اا وتضمنت املقائم  املرج ي  أيض -73
ي "شق   اتصاا وحيدع" يف املبا ملتوفي أدوات ت نوملوجيا أ -  ذوي ااقا أل خاص لاص  اب

ااقا  . ومنةم   امل لومات واالتصاالت وغيها مس اخلدمات، قند امل لب، ملأل خاص ذوي
األغذي  واملزراق  هي املنةم  املوحيدع املت ردت اباجيا  وصنفت مركزها مللت هي ت اخلاص  

يٌٌرد يف  ش ملٌذوي ااقا ٌٌ  أبشٌه "يلٌٌل بكٌٌ ل كٌا  احتياجٌٌات املوصٌوا" وذملٌٌ  ابملٌٌرغم مٌس أشٌٌه
ت لق فيمايف املردود قلى االاتبيان دمليل يسكد وجود ذمل  املركز. و  وال املقاب ت مب أمل  مجع  ي

امل حةات مس األ خاص ذوي ااقا   مس ل ا املدرااات االاتقصائي  وجمموقات املرتكيز، 
حني صنفت  ويف أكدت امليوشي يف ومنةم  املصإ  امل املي  فقط أهنما اات ملتا كلتا األداتني.

ي  امليوشي يف األداتني أبهنما "تلّبيان ابمل امل" احتياجات املوصوا، صنفت منةم  املصإ  امل  امل
املدرااات االاتقصائي  أبهنا "تلل بك ل كا " تل  االحتياجات، وصنفت جمموقات املرتكيز 

 .اا"أبهنا "تلبيها جزئي
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تقٌدم امل ديٌٌد مٌٌس  ال أ ٌٌارت املٌردود إ  أن املغاملبيٌٌ  امل ةمٌٌى مٌس املنةمٌٌات اا،وقمومٌ -74
املت مس  أهنا أن  اخلدمات األاااي  ملت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت وغيها مس اخلدمات

يها  ويف تيّ ر وصوا األ خاص ذوي ااقا   إ  االجتماقات واملسمترات. احلاالت املت ت ون ف
حني متيل املنةمات إ  تصنيف ذايت ي ترب لدما ا "تلل بك ل   ويف املرافق واخلدمات متاح ،

ت فيه، مراقاع كا " االحتياجات، فحشه ينبغي،  بل  بوا هذ  املتصنيفات ابملك ل املذي ورد
يوجد لط أااس مكرتك  ال ق م ايي  املذاتي  قند املتقييم. وامل بب يف ذمل  أشهأن كل كيان طبّ 

 مللم ايي املدشيا املقبومل  ت تند إمليه قمليات املقياس.
وي ترب املفتش أشه مس املساف قدم ورود ردود كامل  قلى امل توى املتنةيمي، مس قكر  -75

ب مل كبي يف  وال قائم  املرج ي ،، قلى ااتبيان امل(64)منةمات ايما مس املنةمات املت  امت 
ي ٌاقد يف ت زيٌز جهٌود  ال جماا ااقا   وتي ي املوصوا. أوالا، ألن قدم املرد قلى االاٌتبيان

 ي مح ال تل  امل ياانت قندما يت لق األمر بت زيز إم اشي  املوصوا دالل املسا  . واثشياا، ألشه
يف ذات املت هي ت اخلاص  ابأل خاص ذوي ااقا   مرافق واخلدمات بتإليل جزئي فقط ملل إال

 مقرات تل  املنةمات.

 املكاتب امليدانيةإمكانية الوصول يف  -ابء 
اقرتفٌت مجيٌع املنةمٌٌات املكٌارك  يف وحٌدع املتفتٌٌيش املكٌرتك  املٌت هلٌٌا وجٌود ميٌٌداين،  -76

مقارشٌٌ  مب اتٌب املقٌٌر،  اا،املتٌٌألر كثٌي  إ  اا لٌ ا املقٌاب ت، أبن امل اتٌٌب امليداشيٌ  متيٌٌل قمومٌ
مرافٌق ولٌدمات املٌسمترات املت هي ت اخلاص  ابأل ٌخاص ذوي ااقا ٌ  يف إبصح   يت لق فيما

تقٌٌع يف  مٌا واالجتماقٌات. وي ٌزى ذملٌ  إ  قٌدع قوامٌل مٌس أمههٌا أن امل اتٌب امليداشيٌ  غاملبٌاا 
 أمٌٌٌاكس ذات طٌٌٌابع تراثٌٌٌي. يف أو خمصصٌٌٌ  مٌٌٌس  بٌٌٌل احل ومٌٌٌ  املضٌٌٌيف ، أو أمٌٌٌاكس م ٌٌٌتأجرع،

أن ذملٌٌٌ  يت لٌٌٌب تصٌٌٌاريح مٌٌٌس  أو يُ ٌٌمح ابملتٌٌٌاإ إبجٌٌٌراء ت ٌٌٌدي ت قلٌٌٌى املبٌٌٌاين املاديٌٌٌ ، وال
 امل ل ات احمللي ، وهي قملي  بيو راطي  م قدع وغي م فومل  املنجاح.

ويف احلاالت املت ت ون فيها م اتب املنةمات م تأجرع ملفرتات  صيع، تك  تل   -77
مع مبادرع "توحيد األداء"، املت تنتقل وفقها اا دوى حت ني بنيتها األاااي . ومتكياملنةمات يف ج

املوكاالت إ  أماكس قمل مكرتك ، ملوحظ أن مجي ها غي م ت د مللم امه  يف ت امليف إصح  
شي   اا  ادر قلى ذمل . وملوحظ أيض أو أماكس قمل مكرتك ، يدا أن  يود امل اح  جت ل امل اتب امل

مسمترات. واملوضع  أو  اقات اجتماقات أو ا ا قادع لارج املو ع، يف فنادق حملي ،تنةم اجتماق
أص ب قندما يت لق األمر مب اتب املكاريع املصغيع املوجودع يف املناطق املريفيٌ  واملقاط ٌات؛ 

 من دم  ب بب  يود املتمويل. أو ذوي ااقا   ملديها  ليل أل خاص فاملت هي ت اخلاص  اب
بي املت وقلى املرغ -78 تدا م مس هذ  املقيود، وجد املفتش ب ض األمثل  اميدع مس حيث امل

االجتماقات واملسمترات املت تُ قٌد يف إم اشي  املوصوا إ  مي س تنفيذها ملضمان حد أدىن مس 
 امل اتٌب امليداشيٌٌ . وي مٌٌل بٌرانمج األمٌٌم املتإٌٌدع اامنٌٌائي وفٌق املبٌٌادئ املتوجيهيٌٌ  املصٌٌادرع يف

وق  األمم املتإدع اامنائي  )املت أصٌبإت جمموقٌ  األمٌم املتإٌدع مللتنميٌ  قس جمم 2012 قام
__________ 

امل مل املدوملي ، واالحتاد املدوإ مل تصاالت، واألماش  امل ام  ملألمم املتإدع، وبرانمج األمم املتإدع مللبيئ ، وموئٌل  منةم  (64)
األمم املتإدع، وم تب األمم املتإدع خلدمات املكاريع، واألوشروا، وهيئ  األمم املتإدع مللمرأع، ومنةم  امل ياح  امل املي ، 

 ي .واملنةم  امل املي  ملألرصاد امو 
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ماكس  امل تدام ( وامل نوش  "املبادئ املتوجيهي  املقائم  قلى األداء ملتصميم وتكييد مباين م اتب أ
م اشي  املوصوا اامل مل املكرتك  مللمجموق  اامنائي  ملألمم املتإدع"، واملت تكمل   ماا خمصصاا 

( املذي حيدد امل توايت املدشيا املوصى هبا ام اشي  املوصوا املوظيفي يف امل اتب. 2-6 )املفرع
املوصوا إ  املبا شف ه وقلٌى األ ٌل إ  م تٌب واحٌد وإ  دورع ميٌا ، إم اشي  ويكمل ذمل  

 اق  مسمترات. وهذ  املبادئ املتوجيهي  هي جهود فر   قمل مكرتك  بني  أو وغرف  اجتماقات
ايدع توحيٌد أمٌاكس امل مٌل املكٌٌرتك  ومواءمتهٌا قٌرب منةومٌ  األمٌم املتإٌدع. وجيٌٌب املوكٌاالت ملٌز 

يتما ى مع هذ  املبادئ املتوجيهي ، وتقدم امل اتب املق ري  إ   مبا تكييد مجيع املباين امديدع
م ةٌم احلٌاالت،  ويف ابحلجم واملت هي ت اخلاص . يت لق فيماإدارع املرافق يف املقر احتياجا ا 

 امل اتب املق ري  يف االقتبار املبادئ املتوجيهي  املت يقدمها املقر. أتلذ
مركزي  هلا وجود  ال ومع ذمل ، وابملنةر إ  أن برانمج األمم املتإدع اامنائي هو منةم  -79

مو ع، فقد الحظ أن مدى االمتثاا مللمبادئ  500وأكثر مس اا وإ ليماا بلد 170يف أكثر مس 
قدم املقدرع  أو يف مجيع أجزاء املنةم ، ب بب حمدودي  املوارد، ت اوايا ي ون م ال املتوجيهي   د

حاملٌٌ  املبٌٌاين امل ٌٌتأجرع، مٌٌس املتو ٌٌع أن أتلٌٌذ  ويف قلٌٌى إجٌٌراء ت ٌٌدي ت يف املبٌٌاين احل وميٌٌ .
فيذها  ن ت امل اتب يف االقتبار املبادئ املتوجيهي  املت لق  إبم اشي  املوصوا، واملت جيري اات راض 

قمليٌات تفتٌيش املبٌاين ملضٌمان أن امل ٌابق األرضٌي قلٌى األ ٌل يتٌيح إم اشيٌٌات ب نايٌ  لٌ ا 
 املوصوا ابمل امل.

وابملثل، الحةت منةم  امل مل املدوملي  أشه قندما وّ  ت ققد إجيار ملرافق يف موا  هٌا  -80
ءات مللم ايي احملددع يف املبادئ املتوجيهي  وااجر  امليداشي ، أدرجت فيه إم اشي  املوصوا امتثاالا  ا

امل نٌون "تٌوفي إم اشيٌات وصٌوا  2005 مل ٌام املوحٌدع. وجُيمٌل منكٌور منةمٌ  امل مٌل املدومليٌ 
األ خاص ذوي ااقا   إ  م اتب منةم  امل مل املدوملي " املتدابي امل ملي  املت مي س ملٌوظفي 
املقر وامل اتب امليداشي  واملكٌاريع اختاذهٌا ملتي ٌي وصٌوا األ ٌخاص ذوي ااقا ٌات ام ٌدي  

يات و  احل ي  واملت ّلمي  إ  املباين واخلدمات. وهو يتضمس إر ادات حوا ج ل اات راض إم اش
بكٌأن إم اشيٌٌ   اا املوصٌوا ذات صٌل  ومنااٌب  مللةٌرو  احملليٌ  ومراقيٌٌ  مللم ٌايي املوضٌوق  حمليٌ

املوصوا. ومي س االط ع قلى أمثل  جيدع مللت بيق امل ملٌي يف م تٌل امليوشي ٌيف وامليوش ٌ و 
 ند إجراء قمليات جتديد يف امل نوات األليع، حرص امل تبان قلى أن فني يف ابش وك. اا ليمي

ت ون مجيع غر  االجتماقات موجودع يف امل ابق األرضي، وُج ل املوصٌوا إ  ذملٌ  امل ٌابق 
بواا   ممرات منإدرع ذات  ضبان، وُزود بدورات ميا  ومبمرات ذات ت هي ت لاص  اا ميّ ر 
   .ذوي ااقاأل خاص اب

ذوي االحتياجات اخلاص  يف امل اتب امليداشي  قلى األ خاص وملت زيز إم اشي  وصوا  -81
أااس منتةم وم تمر، وملضمان قدم إشكاء حواجز جديدع، وإزامل  احلواجز املوجودع تدرجيياا، 
يعترب املفتش أن من أفضل املمارسات الزيت ميكزن جلميزع الكيزاانت النظزر فيهزا وتطبيقهزا، 

ةإنشاء صند لقطري ا . وق خمصص إلمكانية الوصول الفردي )أي غري املشرتك( يف املكاتب 
مكٌرتك   أو يف املائٌ  مٌس املبٌاين موحٌدع 50ومع ا ي قملي  إص ح األمم املتإٌدع إ  ج ٌل 

ختفيٌف امل ٌٌبء قٌس طريٌق جتميٌع املٌوارد املخصصٌ  ام اشيٌٌ  اا ، مي ٌس أيض2021ٌ قٌام حبلٌوا
لٌى ذملٌ ، امل مٌل املٌذي أجنزتٌه امليوشي ٌيف مٌس لٌ ا صٌندوق املوصوا. ومس األمثل  اميٌدع ق

اخلضرش  واملت هي ت ملذوي ااقا  ، املتابع هلا واملذي يدقم امل اتب املق ري  مببادرات امل فاءع 
يف املائ  إضافي  مس  2وإم اشي  املوصوا. ومقابل كل تذكرع طيان يتم  راؤها، تدفع امليوشي يف 



JIU/REP/2018/6 

35 GE.1902083 

تل  أل خاص ئ  مللت هي ت اخلاص  ابيف املا 1ا ر املتذكرع مللخضرش  و ذوي ااقا  ، وجُتّمع 
املباملغ وتُضا  إ  املصندوق. وب د أن تُ ت رض امل لبات املت جُتمل املتإ ينات املقرتح إدلاهلا 

بل من   أو قلى إم اشي  املوصوا مكاريع املبناء مس طر  امل اتب املق ري ، واملوافق  قليها مس  
 ملليوشي يف متوي ا    رايا  اا م تب 26 أو 25لها. وإ  حد اآلن، تلقى فني ، خُتصص املوارد ملتموي

ملبلوئ "امل توى األوا" مس إم اشي  املوصوا )اشةر املفصل اخلامس، املفرع جيم(. واهلد  هو أن 
امديدع "امل توى املنكآت حتقق مجيع امل اتب إم اشي  بلوئ "امل توى األوا" وأن حتقق مجيع 

 ملوصوا.املثاملث" مس إم اشي  ا

ذوي اإلعاقة إىل االجتماعزات واملزؤمترات الزيت تُعقزد يف األشخاص إمكانية وصول  -جيم 
 املواقع اخلارجية

تنةَّم اجتماقات ومسمترات كياانت منةوم  األمم املتإدع قادع لارج املو ع، أي لارج  -82
 يٌاانت شف ٌها. ومٌس املباين املادي  مللمنةم ، اباضاف  إ  االجتماقات املت ت قد يف مبٌاين امل

بلد  األمثل  قلى ذمل ، مسمترات املقم  املرئي ي  املت ت تضيفها دومل  قضو يف بلد خمتلف قس امل
املٌٌذي يوجٌٌد فيٌٌه مقٌٌر املنةمٌٌٌ  )مثٌٌل مٌٌسمتر األمٌٌم املتإٌٌٌدع امل ٌٌين ابااٌٌ ان واملتنميٌٌ  احلضٌٌٌري  

ثاملث امل ين ابحلد امل تدام  )املوئل املثاملث( املذي ُققد يف كيتو، ومسمتر األمم املتإدع امل  املي امل
ألصإا  اا مس خماطر امل وارث املذي ُققد يف اينداي، ابملياابن( وتنةيم م تب   ري اجتماق

ث   بلدان اثمل مصلإ  يف فندق حملي. ومي س مللمسمترات املرئي ي  ومسمترات املقم  املت ت تضيفها 
 يها امسه حبدث صرخييي تفيد منه امميع، في  ب املبلد املضيف مس   يرتبط ف أن تتخذ    ا 

نمي   أو  م  األرض يف ريو، أو ،يجنيبنتيج  قاملي  )مثل إق ن ب أو ت امل إق ن كوبنهاغس بكأن 
االجتماقي ، وي  ب امل يان املنةم مس حتّمل احل وم  املضيف  ت امليف احلدث، ويغتنم املفرص  

ن ب  مل جتماقات  .اا من ق   د ي ون وجود  فيهما حمدود أو ملت زيز جدوا أقمامله يف بلد وابمل
يقع االلتيار مل قدها قلى أماكس لارج املو ع  ما اا األصغر املت تنةمها امل اتب املق ري ، غاملب

بها م اح    ال مراكز املسمترات احمللي ، ألابا  قملي ، وهي أشه  د أو مثل املفنادق ت ت ون مل ا
 لدمات منااب  الاتضاف  احلدث. أو كافي 
ترا ٌب  ش ات يف ردودها قلٌى االاٌتبيان ولٌ ا املقٌاب ت، أبهنٌاوأ رت م ةم املنةم -83

االجتماقات لارج املو ع، وأهنا ا تصرت يف إ  بدرج  كافي  األح ام املت لق  إبم اشي  املوصوا 
حتديد احلد األدىن مس االحتياجات إ  إم اشي  املوصوا قلى طلب االمتثاا مللوائح املتنةيمي  

يلي:  ما ي س إبم ان منةم  واحدع أن تقدم م لومات حوا وش ام اشي .احمللي  املت لق  بتل  ا
تٌتم س املنةمٌٌ  مٌس ااٌٌتي اهبم يف اجتماقٌات ُققٌٌدت  ش قٌدد األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌ  املٌٌذيس

مي ٌس تٌوفي ت ٌٌهي ت تي ٌيي  ألصٌٌإاهبا؛  ش أو لٌارج املو ٌع؛ وااقا ٌٌات احملٌددع املٌت أم ٌٌس
 االجتماقات امل قودع لارج املو ع.إ  ي إم اشي  املوصوا توفقس مدى ودرج  رضا امل تخدم 

ويرى املفتش أشه يت ني قلى املنةمات أن تبذا امل ناي  املواجب  ملضمان أن ت ون املوا ع  -84
اخلارجي   ادرع قلى تلبي  احتياجات املكاركني ذوي ااقا   مللت هي ت اخلاص  هبم. وكممارا  

، ول ا املفاوضات مع امل يان املضيف، أيلذ كل مٌس امللجنٌ  جيدع قند التيار مرافق املسمتر
اال تصادي  ألفريقيا، ومنةم  امل ٌيان املٌدين املٌدوإ، ومنةمٌ  امل ٌياح  امل امليٌ ، وم تٌب األمٌم 
بار. ويكمل  املتإدع يف جنيف، ومنةم  املصإ  امل املي  مت لبات املت هي ت اخلاص  يف االقت

املتنقٌل يف األمٌاكس املقرتحٌ  مل جتماقٌات ملتقيٌيم تلٌ   ذملٌ  إيفٌاد ب ثٌات ااٌت  قي  تتضٌمس
فيها. وتقدم امللجن  اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ إ  امل يان اخلاص  املت هي ت 
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حتٌث احل ومٌات اا ليميٌ   كما  املضيف  ائم  مرج ي  ابملت لبات تتضمس فقرع بكأن ااقا  ؛
 خاص ذوي ااقا  . وابملن ب  مل جتماقٌات األصٌغر، قلى ضمان تلبي  مجيع اجتماقات األ

شه أدرج  هناك ممارا  جيدع يقوم هبا م تب منةم  امل مل املدوملي  يف ابش وك، املذي أ ار إ  أ
ذوي ااقا ٌٌ ، إ  جاشٌٌب امل ٌٌ م  واألمٌٌس، يف امل ٌٌايي املٌٌٌت أل ٌٌخاص املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌ  اب

وافق  م بق  الاتضاف  االجتماقات. حصلت قلى م اا فند  13ااُتخدمت ملوضع  ائم  تضم 
تت لٌق ابملت ٌهي ت اخلاصٌ  قلٌى أاٌاس كٌل حاملٌ  قلٌى  اا أح امٌ اا وتضٌع ب ٌض امل يٌاانت أيضٌ

حٌٌدع ح ٌٌب االحتياجٌٌات يف االجتماقٌٌات لٌٌارج املو ٌٌع، مثٌٌل تٌٌوفي امل نٌٌاويس امل ٌٌفلي  قنٌٌد 
 .املبث املبا ر )منةم  امل ياح  امل املي ( أو امل لب )منةم  املصإ  امل املي (

وكممارا  فضلى، أ ار االحتاد املدوإ مل تصاالت إ  أشه أدرج يف األحداث امل ربى  -85
حمٌددع، يف اتفا ٌه مٌع املبلٌٌد املضٌيف، ت لٌب منٌه اختٌاذ األح ٌام امل زمٌٌ   اا املٌت ينةمهٌا أح امٌ

يف ذمل  املوصوا إ   مبا ملضمان وصوا املكاركني ذوي ااقا   إ  املرافق دالل مباين املسمترات،
ي ي  املت  منصات غر  االجتماقات املرئي ي . واباضاف  إ  ذمل ، تُبث مجيع األحداث املرئ

ب نٌاويس اٌفلي ،  ينةمها االحتاد قلى  ٌب   ااشرتشٌت وي ٌون بٌث امل ٌات امل امٌ  مصٌإوابا 
يتضمس األمر ااداري املصادر قس  ال ويغ ي املبلد املضيف ت امليفها. وقلى امل  س مس ذمل ،

واملٌٌٌذي جُيمٌٌٌل املبٌٌٌادئ املتوجيهيٌٌٌ  اقٌٌٌٌداد  1987 قٌٌٌٌام يف (65)  ملألمٌٌٌم املتإٌٌٌدعاألماشٌٌٌ  امل امٌٌٌ
اا االتفا ات مع احل ومات املضيف ، أي إ ارع إ  احلاجٌ  إ  تضٌمني تلٌ  االتفا ٌات أح امٌ

. وجيب مراج   وتنقيح هذا األمر ااداري ابأل خاص ذوي ااقا   تت لق ابملت هي ت اخلاص 
ي  مس طر  م تب املكسون املق اشوشي  مل ي ي  س بك ل كا  االحتياجات واألوملوايت احلامل
 املرتب   اباتضاف  األحداث.

وابملنةٌر إ  املتٌواتر املنٌتةم املٌذي تٌنةم بٌه كيٌاانت منةومٌ  األمٌم املتإٌدع اجتماقا ٌٌا  -86
ب   ومسمترا ا لارج أماكس قملها املادي ، يرى املفتش أن تنفيذ املتوصي  املتاملي  او  حيّ س مرا 

 االقتبارات املت لق  إبم اشي  املوصوا واالمتثاا هلا قند ققد االجتماقات لارج املو ع.
 2التوصية  

خار  مبزاين مؤسسزات منظومزة اليت تُستضاف ابلنسبة جلميع املؤمترات الرئيسية  
إمكانية شروط حتديد األمم املتحدة، ينبغي للرؤساء التنفيذيني لتلك املؤسسات أن يضمنوا 

يف االتفاقزات الفرديزة املربمزة مزع الكيزان اا واضزحاا شخاص ذوي اإلعاقة حتديزداألوصول 
 املضيف للمؤمترات واالجتماعات احملددة.

أبن خيضع توقيع أي اتفاقيات، كلما أمكن ذلزك، للتحقزق اا ويوصي املفتش أيض -87
ألشخاص صة ابمن مطابقتها لألحكام الواردة يف القائمة املرجعية املتعلقة ابلتسهيالت اخلا

 ذوي اإلعاقة، ويكون ذلك عادة من خالل بعثات متابعة واستطالع توَفد قبل عقد املؤمتر.
يف دمٌٌٌٌج املبنٌٌٌود املت لقٌٌٌ  ابملت ٌٌٌهي ت اخلاصٌٌٌ  مبا ٌٌٌٌرعا يف  اا ومي ٌٌٌس مللمنةمٌٌٌات أن تنةٌٌٌر أيضٌٌٌ
 حٌني متيٌٌل هٌذ  االتفا ٌات قٌٌادع إ  اال تصٌار قلٌى املبنٌٌود ويف االتفا ٌات مٌع املبلٌٌد املضٌيف.

املت لقٌ  ابملتزامٌات وم ٌسومليات كٌل طٌر ، ذكٌٌر اخلٌرباء املقٌاشوشيون املتٌاب ون ملختلٌف كيٌٌاانت 
ت لق اا حيوا دون تضمني االتفا ات  روط ال منةوم  األمم املتإدع ل ا املقاب ت أن ذمل  ت

ش   ويف ابملت هي ت اخلاص  وااصرار قليها. هذا امل ياق، الحظ م تب املكسون املقاشوشي  ابألما
__________ 

(65) ST/AI/342. 
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 ام  ملألمم املتإدع أشه م ت د، إذا طُلب منه ذمل ، أن ي اقد م اتب األماش  امل امٌ  ذات امل
 املصل  قلى وضع هذ  املكروط ادراجها يف االتفا ات مع املبلدان املضيف .

 وجهات نظر املستخدم حول مدل كفاية التسهيالت اخلاصة يف املرافق واخلدمات -دال 
يف فهٌٌم مٌٌٌدى كفايٌٌ  م ٌٌٌتوى  جٌٌٌوهرايا اا قا ٌٌٌ  قنصٌٌر ل منةٌٌٌور األ ٌٌخاص ذوي ااميثٌٌّ -88

املت هي ت اخلاص  املتاح  يف املسمترات واالجتماقات املت ت تضيفها مسا ات منةوم  األمم 
يف املنتدايت املت ددع  اا وت رار  اا املتإدع. وابملف ل،  ددت منةمات األ خاص ذوي ااقا   مرار 

وملضمان املراقاع امل افي  آلراء األ خاص ذوي  األطرا  قلى مبدأ "ال غا قنا فيما خيصنا".
 ااقا   يف هذا االات راض، ااُتخدمت ث ث واائل خمتلف  ممع امل لومات.

يف  (66)أوالا، أجرى املفتش مقاب ت مع ممثلي ث ث منةمات ملأل خاص ذوي ااقا   -89
ومٌع مٌوظفني  جنيف وشيويورك، ومٌع أقضٌاء امللجنٌ  امل نيٌ  حبقٌوق األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ ،

وم سوملني ذوي إقا   م نيني ابملقضااي املت لق  اباقا   يف كياانت منةوم  األمم املتإدع. و ددت 
تل  املقاب ت يف املقام األوا قلى جماالت حمددع حتتاج فيها مسا ات منةوم  األمم املتإدع إ  

ثلى  أو املماراات بت زيز املت هي ت اخلاص ، وقلى يت لق فيما اا أكثر املتإ ينات إحلاح امل ايي امل
 املت لق  بتل  املت هي ت وامل تخدم  يف اخلارج، واملت ت تإق املن ج قلى منواهلا.

مت ٌٌٌددع مل جتمٌٌٌاع ب ٌٌدد أكٌٌٌرب مٌٌٌس  اا وجٌٌدير ابا ٌٌٌارع أن فريٌٌق املكٌٌٌروع بٌٌٌذا جهٌٌود -90
ث ثني منةمات األ خاص ذوي ااقا   ل ا املدورتني امل اديتني املثامن  واملث ثني واملتا ا   وامل

 2018وأيلوا/ابتمرب  2018وز/يومليه مت -ه جمللس حقوق ااش ان يف جنيف، يف حزيران/يوشي
قلى املتواإ. غي أشه كان مس املصٌ ب احلصٌوا قلٌى امل لومٌات املٌت ت ٌمح ابالتصٌاا مبمثلٌي 
 منةمات األ خاص ذوي ااقا   املذيس كاشوا ايإضرون املدورتني املٌذكورتني. واباضٌاف  إ 

ت فر راائل املربيد اامل رتوين املت وجهتها وحدع املتفتيش املكرتك  مبا رع إ  امل ناويس  ش ذمل ،
 املرمسي  ملتل  املنةمات قس أي ردود.

تمتع  -91 ت ي  املت  اثشياا، وُّجه ااتبيان قرب املربيد اامل رتوين إ  مجيع املنةمات غي احل وم
جتماقي ملألمم املتإدع، واملت اقُتربت م تمدع ملدى مبركز ااتكاري ملدى اجمللس اال تصادي واال

يان  ب مسمتر املدوا األطرا  يف اتفا ي  حقوق األ خاص ذوي ااقا  ، ووردت ردود قلى االات
قٌٌرب منصٌٌ   (68)وُجهٌت درااٌٌ  ااتقصٌائي  مللتصٌٌورات املفرديٌ  اا،وألٌٌي  .(67)مٌس ت ٌٌع منةمٌات

__________ 

 االرااملي  امل يإي  مللم فوفني، واملنةم  املدوملي  مللم و ني، واملتإاملف املدوإ امل ين بقضااي ااقا  . (66)

منةمٌٌ  إصحٌٌٌ  املوصٌٌوا مللم ٌٌٌو ني األفغٌٌان، وااراٌٌٌاملي  امل ٌٌيإي  مللم فٌٌٌوفني، ومركٌٌز إقٌٌٌادع أتهيٌٌل املصٌٌٌابني ابملكٌٌٌلل  (67)
راب ٌٌٌ  املصٌٌٌإ  امل قليٌٌٌٌ   - ٌٌٌين ابخلٌٌٌر ، ومنةمٌٌٌٌات امل ٌٌٌو ني املدمناركيٌٌٌ ، وإينٌٌٌو  )بٌٌٌنغ ديش(، واملتإٌٌٌاملف املٌٌٌدوإ امل

اااٌرائيلي ، واملراب ٌ  املن ٌائي  ملن قٌ  احملٌيط اهلٌادئ وجنٌو   ٌر ي آاٌيا، وراب ٌ  بوتوهٌار مللصٌإ  امل قليٌ  )ابك ٌٌتان(، 
 ومنةم  امل رااي املتإرك  يف لدم  املبكري ، املتاب   مللراب   املوحدع مللكلل املخي.

قس   ّيمت املدراا  االاتقصائي  مللتصورات ما (68) ملكاركني  يلي مس ل ا  ائم  مغلق  مس األائل  املت ددع اخليارات: رضا ا
ئ   أومل ي   ب ل ت تقدمي امل لومات امل بق  مس  بل منةمي االجتماقات، وقس طلبهم االش باقات قنها ب د اش قادها؛ ومدى 

شوقٌاا مٌس املرافٌٌق  26اركني واملت لقٌ  إبم اشيٌ  املوصٌوا؛ وإم اشيٌ  املوصٌوا إ  املنةمٌني مللم املٌب املٌت تلقوهٌا مٌس املكٌ
واخلٌدمات. ومسإٌٌت ث ثٌٌ  أاٌٌئل  مفتوحٌٌ  مللم ٌٌتجيبني بتوضٌٌيح املتإٌٌدايت األاااٌٌي  املٌٌت ت ٌٌرتض إم اشيٌٌ  املوصٌٌوا 

ا  االاتقصائي  قدداا حمدوداا حني تلقت املدرا واملماراات اميدع داللياا ولارجياا املت ت تإق أن يُن ج قلى منواهلا. ويف
توافق   ي تدقي تولي احلذر املواجب يف ااتنتاج آراء مجيع امل نيني ويف مس املردود، مما تف ي املنتائج، فحن املنتائج كاشت م

 .مع االاتجاابت املت وردت مس منةمات األ خاص ذوي ااقا  ، ومس املوظفني وامل سوملني ذوي ااقا  
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Survey Monkey  ت ميم املدراا  املكب ي  إ  شفس املنةمات املت تلقت االاتبيان، مع طلب 
االاتقصٌائي  قلٌٌى أقضٌٌائها وأفرادهٌٌا املٌٌذيس حضٌٌروا املٌٌسمترات واالجتماقٌٌات املٌٌت ااتضٌٌافتها  

قلٌٌٌى تلٌٌٌ  املدرااٌٌٌ   فٌٌٌردايا اا رد 44. وورد 2012 قٌٌٌام كيٌٌاانت منةومٌٌٌ  األمٌٌٌم املتإٌٌٌدع منٌٌٌذ
 االاتقصائي .

قٌٌٌٌٌٌس املقٌٌٌٌٌاب ت واملدرااٌٌٌٌٌٌات  وتٌٌٌٌٌرد أدان  املتإٌٌٌٌٌٌدايت واملتوصٌٌٌٌٌيات املرئي ٌٌٌٌٌٌي  املنبثقٌٌٌٌٌ  -92
 االاتقصائي  واملردود قلى االاتبيان:

. أبٌٌرز كٌٌل مٌٌٌس اجمليبٌٌني قلٌٌى االاتقصٌٌٌاء املت امٌٌل مٌٌع ااقا ٌٌات غٌٌٌي املرئيٌٌ  )أ( 
واملنةمات امل ني  اباقا   احلاجٌ  إ  تلبيٌ  احتياجٌات ذوي ااقا ٌات غٌي املرئيٌ  تلبيٌ  كافيٌ  

الجتماقي ( مس ل ا تدابي مس  بيل املواثئق ا -  املنف ي)مثل ااقا ات املذهني ، وامل رفي ، و 
 امليّ رع؛امل هل  املقراءع ولدمات املرتمج  املفوري  بلغ  ب ي   واملغر  اهلادئ ، وااجراءات األمني  

ملت هي ت اخلاص   بل املسمترات واالجتماقات إ  ا املت امل مع االحتياجات ) ( 
ق  يتلق واحد مس بني ش .وأثناءها وب دها  كل ث ث  م تجيبني مل اتقصاء أي م لومات م ب
اخلٌٌٌدمات املٌٌٌت مي ٌٌٌس املوصٌٌٌوا إمليهٌٌٌا يف أمٌٌٌاكس أي اجتماقٌٌٌات  أو املرافٌٌٌققٌٌٌس مٌٌٌس املنةمٌٌٌني 

حضروها. وابملن ب  ملس تلقوا تل  امل لومات، وافق واحد فقط مس بني كٌل مخ ٌ  م ٌتجيبني 
امل ني  اباقا   إ  إصح  مواد  ودقت املنةمات اا.قلى أن تل  امل لومات كاشت واضإ  جد

 اهل  املقراءع أو امل لومات )مثل املواثئق وامل فتات( يف أ  اا ميّ رع )م بوق  ب ريق  بريل،
نقل،  أو حبرو  كبيع( وإ  املقيام قلى وجه امل رق  مب ام  املفجوات يف إم اشي  املوصوا إ  امل

فتٌٌات وأجهٌٌٌزع امل ٌٌٌرض، واألدملٌٌٌ ، وملغٌٌٌ  واألمٌٌس، ولٌٌٌدمات امل لومٌٌٌات، واملٌٌٌواد امل بوقٌٌٌ ، وامل 
اا ٌارع. وينبغٌٌي شكٌٌر امل لومٌٌات املت لقٌٌ  ابخلٌٌدمات امليّ ٌرع )مثٌٌل املنقٌٌل امليّ ٌٌر(  بٌٌل تنةٌٌيم 

 ؛احلدث، مس ل ا موا ع  ب ي  مي س املوصوا إمليها

ذوي ااقا   يف مجيٌع مراحٌل تصٌميم أل خاص إدراج املت هي ت اخلاص  اب )ج( 
يكمل ذمل  ضمان إدراج تل  املت هي ت يف ميزاشي  مجيع املسمترات، . و احلدث واملتخ يط مله

امل قود، واملكرتايت، واملتقييمات، واملربوتوكوالت.  ويف واش  اس ذمل  يف قمليات املنا صات،
وتكي املردود قلى االاٌتبيان إ  أن ملثلثٌي امل ٌتجيبني احتياجٌات حمٌددع تت لٌق ابملت ٌهي ت 

ي ربوا  ش يف املائ  مس احلاالت، وإن غاملبي  امل تجيبني 70يف اا  بقاخلاص  أبلغوا هبا املنةمني م
 قٌس ارتيٌاحهم ملٌدى تلبيٌ  تلٌ  االحتياجٌات. واباضٌاف  إ  ذملٌ ، كاشٌت املغاملبيٌ  غٌي راضٌٌي 

ولدمٌٌٌ  مٌٌٌس املرافٌٌٌٌق اا مرفقٌٌٌ 25مٌٌٌس أصٌٌٌل  17إبم اشيٌٌٌ  املوصٌٌٌوا إ   يت لٌٌٌق فيمٌٌٌاحمايٌٌٌدع  أو
 ؛(69)املث )إضاف  إ  املنابر ذات املت هي ت اخلاص (واخلدمات املدرج  يف املرفق املث

 .املت ٌٌرار املنهجٌٌي قلٌٌٌى ش ٌٌاق املنةومٌٌ  مميٌٌٌع املماراٌٌات املدالليٌٌ  اميٌٌٌدع )د( 
ت رار املماراات اميدع املت لق  إبم اشي  املوصوا، أفقياا. وينبغي مميع امل ياانت اا جيري حاملي ال

اشيٌٌٌ  املوصٌٌٌوا املٌٌت أقٌٌٌد ا امليوشي ٌٌٌيف وامللجنٌٌٌ  أن ت ٌٌتخدم املبٌٌٌادئ املتوجيهيٌٌٌ  املت لقٌٌ  إبم 
بغي  ن ي اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ )اشةر املفصل املثاملث، املفرع ابء( يف حني 
مللمسمترات واالجتماقات املت جتاوز فيها منةموها امل توى امل تٌاد يف تٌوفي اخلٌدمات املي ٌرع، 

__________ 

املوصوا إمليها" يف ي هل قس "امل لومات امل بوق  ب ريق  بريل" ب بارع "امل لومات امللوج تي  املت  2اات يض يف امدوا  (69)
 املدراا  االاتقصائي .
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ومسمتر األمم املتإدع امل املي  (70)خاص ذوي ااقا  مثل اجتماقات امللجن  امل ني  حبقوق األ 
واملنتٌدى امل يااٌي املرفيٌع امل ٌتوى امل ٌين ابملتنميٌٌ   (71)املثاملٌث امل ٌين ابحلٌد مٌس خمٌاطر امل ٌٌوارث

من شأن هذا املصدد،  ويف ، أن ت ون مبثاب  م يار مميع األحداث.2017 مل ام ،(72)امل تدام 
للممارسات اجليدة  اا متناسق اا تكرار  اامات أن يتيحوضع وتنفيذ جمموعة من املعايري وااللتز 

 ؛املستدامة واألقل عرضة للتغيري
الحةٌٌٌٌٌٌت املنةمٌٌٌٌٌات أن املكٌٌٌٌٌٌارك  يف املٌٌٌٌٌٌسمترات  حتمٌٌٌٌٌّل ت ٌٌٌٌٌٌامليف املكٌٌٌٌٌارك . )ه( 

يف موا ٌٌع املقٌٌار املرتف ٌٌ  املت لفٌٌ  )مثٌٌل جنيٌٌف، وشيويٌٌورك،  اا واالجتماقٌٌات، املٌٌت حتٌٌدث غاملبٌٌ
رهق  مس املناحي  املاملي ، وأشه ينبغي مل ياانت منةوم  األمم املتإدع أن وابريس، وروما، وفيينا(، م

ايما ابملن ب  مللمسمترات واالجتماقات املت تتناوا م أمل   وال تنةر يف تغ ي  جزء مس املت امليف،
ااقا  . واو  ي مح هذا املدقم املٌاإ ملأل ٌخاص ذوي ااقا ٌ  ب ٌرض أقمٌاهلم وي ٌهم يف 

 ؛األ خاص ذوي ااقا   بك ل ف اامتثيل  ويف بناء املوقي،
مٌٌٌس األمثلٌٌٌ  قلٌٌى ذملٌٌٌ ، املبٌٌٌث املكٌٌٌب ي،  ااٌٌتخدام األدوات املت نوملوجيٌٌٌ . )و( 

ت ّد  واملكارك  قس بُ د، وقرض امل ناويس امل فلي . واباضاف  إ  ذمل ، ينبغي مللمسا ات أن 
امل ٌٌهل   تقٌارير تتضٌٌمس توصٌيات بكٌٌأن األ ٌ اا امليّ ٌٌرع مثٌل املصٌٌيغ ابمللغٌ  املبّ ٌٌ   واملصٌيغ

 املقراءع. ومس  أن ذمل  أن جي ل املنواتج يف متناوا مجهور أواع.
ب ٌض  ويف وقلى املرغم مس وجٌود والايت، ومبٌادئ توجيهيٌ  مفيٌدع، وم ٌايي دومليٌ ، -93

احلاالت ايااات بكأن إم اشي  املوصوا، تكي تقييمات املنةمات مللمرافق واخلدمات املقائم ، 
ملتوصيات ذات املصل  بوضوح إ  أشه يت ني قلى مسا ات ومدى رضا امل تخدمني قليها، وا

إ  مسمترا ٌٌٌٌا   ذوي االقا ٌٌٌاأل ٌٌٌٌخاص منةومٌٌٌ  األمٌٌٌم املتإٌٌٌٌدع إجنٌٌٌاز امل ثٌٌٌٌي ملتي ٌٌٌي وصٌٌٌوا 
هٌٌذا امل ٌٌياق، جيمٌٌل املفصٌٌ ن املتامليٌٌان اخل ٌٌوط امل ريضٌٌ  مللتٌٌدابي امل  جيٌٌ   ويف واجتماقا ٌٌا.

 .ملأل خاص ذوي ااقا   املت هي ت اخلاص امللموا  امل زم  ملتإقيق درج  أكرب مس إصح  

__________ 

تقدم   ب  إدارع املسمترات يف م تب األمم املتإدع يف جنيف املرتمج  املفوري  بلغ  اا ارع قلى املص يديس املدوإ واملوطين  (70)
وتقٌٌدم امل نٌٌاويس امل ٌٌفلي  اآلشيٌٌ  )اباش ليزيٌٌ  واملفرش ٌٌي  واااٌٌباشي  واملرواٌٌي (، واملواثئٌٌق  لٌ ا االات راضٌٌات املق ريٌٌ ،

 م بوق  ب ريق  بريل، وصيغاا اهل  املقراءع ملب ض املواثئق األاااي .

، 2015  دم مسمتر األمم املتإدع امل املي املثاملث امل ين ابحلد مس خماطر امل وارث، املذي ققد يف اينداي ابملياابن يف قام (71)
ت هي ت لاص  مثل امل ناويس امل فلي  اآلشي  )اباش ليزي  واملياابشي ( واملرتمج  املفوري  بلغٌت اا ٌارع املدومليٌ  واملياابشيٌ  يف 

 خص مس ذوي ااقا   مكارك  شك   كمندوبني، ومتإدثني،  200خمتلف املدورات. وشتيج  ملذمل ،  ارك أكثر مس 
 وأقضاء يف فرق املنا ك ، وم امهني.

أصح املنتدى امل يااي املرفيع امل توى امل ين ابملتنمي  امل تدام  إم اشيٌ  املوصٌوا اآلين إ  االتصٌاالت خلٌدمات املرتمجٌ   (72)
ع  مللصم وض ا  امل مع، واملرتمج  املفوري  بلغ  اا ارع املدوملي ، وأجهزع املرتمج  املصوتي  احملمومل ، وامل ناويس امل فلي  يف مجي

 امل ات امل ام .



JIU/REP/2018/6 

GE.1902083 40 

، والتشزجيع علزى زايدة إلمكانية الوصولتدابري لتعزيز التنسيق الداخلي  -اا خامس 
 املشاركة

ملت زيٌز  ٌٌدرع األ ٌخاص ذوي ااقا ٌٌ  قلٌى املوصٌٌوا إ  املٌسمترات واالجتماقٌٌات املٌٌت  -94
 ق جي  ملموا  مي س مميع تنةمها كياانت منةوم  األمم املتإدع، جيمل هذا املفصل تدابي
ذوي إم اشيٌ  وصٌوا األ ٌخاص املنةمات اختاذها ملت زيز  ٌدر ا املدالليٌ  وتن ٌيقها يف جمٌاا 

 .فيها ، ومللتكجيع قلى زايدع مكاركتهمإ  تل  املسمترات واالجتماقات ااقا  

 إبمكانية الوصول يتعلق فيماتدابري لتعزيز القدرة الداخلية والتنسيق  -ألف 
املزززززؤمترات إىل حتسززززني التنسزززززيق الززززداخلي مزززززن خزززززالل جهززززة لتنسزززززيق إمكانيززززة الوصزززززول  -1 

 واالجتماعات
املسمترات واالجتماقات إبم اشي  املوصوا إ  مي س ملوجود جه  تن يق تنةيمي  م ني   -95

بدور  أو طوي ا يف ضمان إجياد فرد اا أن تق ع  وط يقوم  كيان خمصص ملتن يق قمل امل اتب 
ب ئ إم اشي  وصوا ت زيز ذي صل  يف  األ خاص ذوي ااقا   يف املسمترات واالجتماقات، وإ

ت هي ت اخلاص  املوظفني ابملماراات وامل يااات وااجراءات وامل سومليات املت لق  بت زيز  امل
املت تتدفق هبا امل لومات  ائق، وذمل  بصر  املنةر قس لصوصيات اهلي ل املتنةيمي وامل ر هبم
 ذمل  اهلي ل.يف 
إ  االجٌٌاابت املقدمٌٌ  يف املقٌٌاب ت واملٌٌردود قلٌٌى ااٌٌتبيان وحٌٌدع املتفتٌٌيش اا وااٌٌتناد -96

إبشكٌاء شق ٌ  اتصٌاا م نيٌ   مكارك  يف وحدع املتفتيش املكرتك منةمات  10 املكرتك ،  امت
فريٌق متخصٌٌص يف هٌذا املوضٌٌوع )منةمٌٌ   أو وحٌٌدع م نيٌٌ  أو اباقا ٌ  واملت ٌٌهي ت اخلاصٌ ،

الحتٌٌاد املٌٌدوإ مل تصٌٌاالت، واألماشٌٌ  امل امٌٌ  ملألمٌٌم املتإٌٌدع، وبٌٌرانمج األمٌٌٌم امل مٌٌل املدومليٌٌ ، وا
املتإدع املكرتك امل ين بفيوس شقٌص املناقٌ  املبكٌري /اايدز، وبٌرانمج األمٌم املتإٌدع اامنٌائي، 
وبرانمج األمم املتإدع مللم توطنات املبكري ، وامليوشي يف، وهيئ  األمم املتإدع مللم اواع بني 

مت ني املرأع )هيئ  األمم املتإدع مللمرأع(، ومنةم  امل ٌياح  امل امليٌ ، ومنةمٌ  املصٌإ  امن ني و 
ومثٌٌان مٌان وإدارات وُ ٌٌ ب وم اتٌب ملألماشٌٌ  امل امٌ  ملألمٌٌم املتإٌدع )إدارع املكٌٌسون  ،امل امليٌ (

اال تصادي  واالجتماقي ، وامللجن  اال تصادي  ألفريقيا، وامللجن  اال تصادي  واالجتماقيٌ  آلاٌيا 
واحمليط اهلادئ، و  ب  إدارع املسمترات يف م تب األمم املتإدع يف جنيف، وإدارع  سون امم ي  
امل ام  واملسمترات، وم تب لدمات املدقم املركزي ، ومفوضٌي  األمٌم املتإٌدع حلقٌوق ااش ٌان، 

ملف ريٌ  ومللمنةمٌ  امل امليٌ  مللمل يٌ  ا ومركز اخلدمات اا ليمي يف قنتيل املتابع ملألمم املتإدع(.
الصائي يف املكسون امن اشي  واملتنوع يف إدارع املوارد املبكٌري  املتاب ٌ  هلٌا، تكٌمل واليتٌه إصحٌ  

 ذوي ااقا  .ملأل خاص املت هي ت اخلاص  
آمليٌٌ  ملضٌمان املتن ٌيق املٌٌداللي املف ٌاا بكٌٌأن  وال توجٌد، ابملتٌاإ، يف م ةٌٌم امل يٌاانت -97

تل  امل ياانت، تت امل خمتلف املوحدات، يف  ويف ااقا   وإم اشي  املوصوا قلى ش اق املنةم .
يوجد  ال ، ألشهاا كبي اا  ش اق قملها، مع املت هي ت اخلاص  ب ريق  ارجتاملي . ويك ل هذا  صور 

مس ُفوضت مله ال   تقدمي املتوجيه واملتن يق املف اا واختاذ املقرارات. واملنتيج  هي أن املوحدات 
سمترات، وإدارع املرافٌٌٌٌق، واملٌٌٌوارد املبكٌٌٌٌري ، ولٌٌٌٌدمات امل نيٌٌٌ ، مثٌٌٌٌل امل ٌٌٌ م  واألمٌٌٌٌس، وإدارع املٌٌٌ
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املكرتايت، واخلدمات املقاشوشي ، واخلدمات امل بي ، ولدمات ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت، 
ت مٌٌٌل يف املغاملٌٌٌب ملتلبيٌٌٌٌ   ال  جتماقٌٌٌات املوضٌٌٌوقي ،امهٌٌٌات املنةِّمٌٌٌ  ملووحٌٌٌدات ااقٌٌٌ م، و 

ت هي ت  ملا  ون مدرك ت ال احتياجات األ خاص ذوي ااقا  ، و د يف له اآللرون ملت زيز امل
 اخلاص  أبوملئ  األ خاص.

وهذ  امهود املكتت  تنتقص مس فرص  م ام  إم اشي  املوصوا مس ل ا هنج  امل،  -98
ت رت  وحدع  ال وجت ل إق اء األوملوايت تقتصر قلى توفي املرافق املادي . ف لى ابيل املثاا،  د

 ضٌٌٌمان دمٌٌج اقتبٌٌٌارات املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌ  يف مجيٌٌٌع قمليٌٌات تقٌٌٌدمي املكٌٌرتايت ابحلاجٌٌ  إ 
تتضمس املت ٌهي ت  ال امل  اءات، ملتجنب إشكاء حواجز جديدع شتيج  ا تناء الع ولدمات

 ذوي ااقا  .أل خاص اخلاص  اب
 ويف احلٌاالت املٌت توجٌٌد فيهٌا جهٌٌات تن ٌيق، الحةٌت املنةمٌٌات أن أدوارهٌا تكٌٌمل -99
داللي  اباقا   وابملت هي ت اخلاص  مس ل ا ت وير اارتاتيجيات االتصاا يلي: املتوقي  امل ما

يف بٌٌرامج قمٌل املنةمٌات؛ وتقٌٌدمي إم اشيٌ  املوصٌوا ذات املصٌل ؛ وامل ٌاقدع يف دمٌج مفٌٌاهيم 
املتوجيٌٌه بكٌٌأن بٌٌرامج املتٌٌٌدريب املت لقٌٌ  اباقا ٌٌ ؛ وتقٌٌدمي املكٌٌٌورع بكٌٌأن املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌٌ  

ت وير ومرا ب  امل يااات  أو  قومل  يف م ان امل مل؛ وامل امه  يف وضعواملرتتيبات املتي يي  امل
إبم اشيٌٌ  ؛ و يٌٌادع اآلمليٌات املكٌٌرتك  بٌٌني املوكٌاالت امل نيٌٌ  إبم اشيٌ  املوصٌٌوااملدالليٌ  املت لقٌٌ  

، وااب ئ قس املتقدم احملرز. وإبم ان مجيع هذ  املتدابي، ملو شُفذت بف املي ، أن ت اقد املوصوا
 .إم اشي  املوصوا زيز املتن يق املداللي بكأن  ضااي بك ل كبي يف ت

غي أن م تب لدمات املدقم املركزي  ابألماش  امل ام  ملألمم املتإدع هو امل يان املوحيد  -100
يا ا.  املذي مت س مس وضع )مكروع( التصاصات كتابي  حتدد واجبات جه  املتن يق وم سومل

إضاف  إ  املهارات واخلربات امل زم  مللقيام وتتضمس تل  االلتصاصات امل ناصر اجململ  أق  ، 
يف ذملٌٌ  اخلٌٌربع يف ت ٌٌوير وتنفيٌٌذ املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌ  واملرتتيبٌٌات املتي ٌٌيي   مبٌٌا بٌٌذمل  املٌٌدور،

امل قومل ، وم رف  املماراات املتنةيمي  املت لق  بتل  املت هي ت. وجدير ابا ارع أن منةمات 
ي   األ خاص ذوي ااقا    ددت قلى أن املدور املذي تقوم به جه  املتن يق يف املراب   املوطن

ويتنقٌٌٌل امل لٌٌٌف  .(73)ملٌٌرض صي اٌٌٌاكس واألمٌٌٌراض املرتب ٌٌٌ  بٌٌٌه هٌٌٌو مٌٌٌس املماراٌٌٌات اميٌٌٌدع
ي   ب ابالتصاا إ  أماكس املسمترات مليقدم إ  موظفيها امل لومات امل لوب  واملتدريب ومليتأكد مس تل

 بي  واملغذائي  وامل اح .مجيع احتياجات األ خاص ذوي ااقا   مس اخلدمات امل 
ت ني امل اتب  -101 ومس االقتبارات املهم  األلرى املت مت ت ليط املضوء قليها أشه قندما 

جهات ملتن يق جماالت وظيفي  حمددع، حتدد تل  امهات أدوارها املفني ، قلٌى األرجٌح، وفٌق 
أن ي ٌون رئٌٌيس  ، ومل ريقٌ  ت زيزهٌٌا. ف لٌى اٌبيل املثٌٌاا، مٌس املٌٌرجحام اشيٌ  املوصٌٌوافهمهٌا 

ش  امل ام  ملألمم  ام اشي  املوصوام تب لدمات املدقم املركزي ، بوصفه جه  تن يق  يف األما
املتإدع، قلى دراي  ابملرافٌق واملبيئٌ  املبنيٌ  أكثٌر مٌس درايتٌه ابألاٌس املفنيٌ  مل مليٌ  إدراج  ضٌااي 

يف م اشيٌ  املوصٌٌوا إباملت ٌهي ت اخلاصٌ . وابملثٌل، مٌٌس املٌرجح أن تنةٌر جهٌ  املتن ٌٌيق امل نيٌ  

__________ 

غي املرا (73) ب   املوطني  ملرض صي ااكس واألمراض املرتب   به، املت يوجد مقرها يف بوا س، ماااتكواتس، هي جمموق  
 رحبي  تدافع قس مصاحل املصابني بتل  األمراض وتركز قلى متويل املبإوث واملتوقي  ابألمراض املوراثي  املت تكمل صي ااكس،

 .GM1وكاانفان، وااشدهو ، و
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مس منةور طل بدالا اام اشي  وحدع اخلدمات امل بي  املتاب   مللجن  اال تصادي  ألفريقيا إ  تل  
 مس منةور وظيفي.

ومل ام  هذا املقصور، أوصت منةمات األ خاص ذوي ااقا   أبن ت ون مللمنةمات  -102
 سومليا ا، ملضمان مشوا كل ، مع تق يم واضح ملإبم اشي  املوصواجهات تن يق مت ددع م ني  

مس امواشب املتكغيلي  خلدم  االجتماقات املت مي س املوصوا إمليها، وامل رف  املفني  مب أمل  إدراج 
ن يق  ت اقتبارات ااقا  . ومس املماراات اميدع يف هذا اجملاا، توجد ملدى امليوشي يف جهات 

ميٌٌ ( وحب ٌٌب املواضٌٌيع واجملٌٌٌاالت امل اتٌٌب اا لي ويف م نيٌٌ  اباقا ٌٌ  حب ٌٌب املو ٌٌع )يف املقٌٌٌر
 املربانجمي .
تفرئ مع  -103 ويف املمارا  امل ملي ، تسدي م ةم جهات املتن يق دورها قلى أااس قدم امل

كبيع قلى توافر لدما ا و در ا قلى أداء مجيٌع األدوار   اا يفرض  يود مما  يامها مبهام ألرى،
إ االقرتا  هبذ  املوظيف  وت زيزها ب ل   واضإ  وامل سومليات املتو    منها، بف املي . وجيب ابملتا

ختصيص و ت كا  هلا ملتقوم ب ملها كجهات تن يق، واالقرتا  ح ب اا ومبوارد. وجيب أيض
احلٌاالت املٌت تُ ٌنيَّ فيهٌا جهٌ  تن ٌيق واحٌدع،  ويف األصوا أبي قمل تقٌوم بٌه يف هٌذا اجملٌاا.

ا ٌر يف لدمٌ  وإدارع االجتماقٌات ينبغي أن ي ون املكخص امل ني مس م تب يقٌوم بٌدور مب
 ااجراءات امل زم  أارع. ومس املتو ع أن ي زز تنفيذُ  جي ل امل اءمل  أوضح، واختاذ   مما واملسمترات،

، مس ل ا جهات إم اشي  املوصوااملتن يق املداللي واملت اون بكأن  ضااي اا املتوصي  املتاملي  كثي 
 تن يق رمسي  ذات م سومليات حمددع بوضوح.

 3وصية الت 
بعد جهة  مل ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، الذين  نوا  عّي ي
اختصاصات حتدد وفق اإلعاقة داخل مؤسساهتم ذوي  األشخاصمعنية إبمكانية وصول تنسيق 

إمكانية وصول أولئك األشخاص إىل بتعزيز  يتعلق فيمابوضوح دور ومسؤوليات جهة التنسيق 
 .2021واالجتماعات، أن يفعلوا ذلك حبلول كانون األول/ديسمرب  املؤمترات

 إبمكانية الوصولوضع إجراءات تشغيل موحدة لألنشطة املتعلقة  -2 
يس إم اشي  املوصوايت لب حت ني املتن يق املداللي، مل ي خيدم بف املي  مت لبات  -104 ، مل

إجراءات تكغيل موحدع اا ا أيضفقط جه  مركزي  تن ق بني مجيع أصإا  املصلإ  امل نيني، وإمن
جيب اتباقه مس ل وات كلما  ما مل ل منهماا مل ل واحد مس أصإا  املصلإ ، ملي ون واضإ

. ومس  أن وضع إجراءات تكغيل موحدع وواضإ  أن إبم اشي  املوصواشكأت م أمل  تت لق 
ي اقد املنةمات قلى االشتقاا مٌس االاٌتجاابت بكٌ ل خمصٌص ملل لبٌات قلٌى املت ٌهي ت 

 اخلاص ، إ  م امتها ب ريق   فاف  ولاض   مللم اءمل .
وحدات  أو جهات 10يصل إ   ما وكما هو موضح يف املق م املفرقي امل ابق، هناك -105

بغي مل ل واحدع ناملسمترات واالجتماقات. ويإم اشي  املوصوا إ  ذات صل  تقوم بدور يف ت زيز 
يقع يف جماا التصاصا ا مس  ما   بتغ ي منها أن تضع إجراءات املتكغيل املوحدع ذات املصل

 . وهي تكمل، قلى ابيل املثاااخلاص  ابأل خاص ذوي ااقا   قناصر مت لق  ابملت هي ت
 يلي: ما احلصر، ال
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امل تٌب  ا، بوصٌفهمللجه  املنةِّمٌ ينبغي امه  املنةم  مل جتماع املوضوقي.  )أ( 
 اوشق   االتصاا األو  ابملكاركني، أن ت ون هلاملسمتر،  أو املرئي ي امل سوا قس تنةيم االجتماع

االاتف ار يف ااتمارات املت جيل قس احتياجات ‘ 1‘يلي:  ما إجراءات تكغيل موحدع تكمل
املكاركني مس املت هي ت اخلاص ، وت جيل تل  االحتياجات، وإب ئ امل اتب ذات املصٌل  

االحتياجٌٌات اٌٌتُلإ، وإقٌٌ م  إذا كاشٌٌت تلٌٌ  ممٌٌا هبٌا، ومتاب تهٌٌا مٌٌع تلٌٌ  امل اتٌٌب مللتإقٌٌق
االجتمٌاع واملوا ٌع املكٌب ي  تتضٌمس  أو املتأكد مس أن مذكرات املٌسمتر‘ 2‘املكاركني ابملنتيج ؛ 

 إجٌٌٌراء ااتقصٌٌٌاء آلراء املكٌٌٌاركني ب ٌٌٌد املٌٌٌسمتر‘ 3‘تفاصٌٌيل مجيٌٌٌع املرافٌٌٌق واخلٌٌٌدمات امليّ ٌٌٌرع؛ 
، املتاح   هي ت اخلاص االجتماع يتضمس أائل  قس مدى رضا امل تخدم قلى لدمات املت أو

وضع ميزاشي  ملت لف  لدمات املت هي ت ‘ 4‘وشقل تل  االش باقات إ  امل اتب ذات املصل ؛ 
يف ذملٌٌ  حتديٌد مراحٌٌل إدارع امليزاشيٌٌ  وكيفيٌٌ  املتخ ٌيط امل ٌٌبق، وضٌٌمان املتمويٌٌل  مبٌٌا اخلاصٌ ،

 ؛خلدمات املت هي ت اخلاص 
ذ  املوحدع، ابقتبارها امل يان املرئي ي هلأن ت ون ينبغي وحدع إدارع املسمترات.  ) ( 

امل ٌسوا قٌٌس تٌوفي ااطٌٌار املٌادي واملتٌٌداوإ مللمٌسمترات واالجتماقٌٌات مٌس لٌٌ ا املٌدقم املفٌٌين 
بي ‘ 1‘يلي:  ما واملكورع وإدارع االجتماقات وإدارع املواثئق، إجراءات تكغيل موحدع تغ ي تدا

االحتياجٌٌٌٌٌات ملصٌٌٌٌٌل  ملتقيٌٌٌٌيم مللتن ٌٌٌٌيق مٌٌٌٌع منةمٌٌٌٌٌي االجتماقٌٌٌٌات واملوحٌٌٌٌٌدات األلٌٌٌٌرى ذات ا
تٌدابي املت ا ٌد بكٌأن لٌٌدمات ‘ 2‘واابٌ ئ قنهٌا؛ وامل لومٌات املت لقٌ  ابملت ٌهي ت اخلاصٌ  

املت هي ت اخلاص  وتقدمي تل  اخلدمات )مثل املرتمج  املكفوي  وامل ناويس امل فلي ، واملكارك  قس 
يزي  هملواثئق امل إ  ذمل ( واملتوثيق )ا وما بُ د، واملرتمج  املفوري  بلغ  اا ارع، ل  املقراءع، وااش ل

ج ٌل مٌوظفي املٌسمتر قلٌى درايٌ  ‘ 3‘إ  ذملٌ (؛  ومٌا املب    واملواثئق امل بوقٌ  ب ريقٌ  بريٌل،
 ب يفيٌٌٌ  املتفاقٌٌٌل بكٌٌٌٌ ل ف ٌٌٌاا ومنااٌٌٌٌب مٌٌٌع احتياجٌٌٌات ذوي االقا ٌٌٌٌ  املكٌٌٌاركني يف املٌٌٌٌسمتر

 ؛االجتماع أو
وحٌدع، بوصٌفها امل يٌان امل لٌف ينبغٌي أن ي ٌون هلٌذ  املوحدع إدارع املرافق.  )ج( 

يف ذملٌٌٌٌ   اقٌٌٌٌات املٌٌٌٌٌسمترات  مبٌٌٌٌا إبدارع املبنيٌٌٌٌ  املتإتيٌٌٌٌ  املاديٌٌٌٌ  وامل ٌٌٌٌدات يف املبٌٌٌٌاين املتنةيميٌٌٌٌ ،
ت دي ت  أو واالجتماقات، إجراءات تكغيل موحدع تغ ي تدابي املت ا د بكأن املتإ ينات امل

ئ  املدالل، املادي  املت لق  ابملت هي ت اخلاص ، وتنفيذ تل  املتإ ينات وامل ت دي ت )مثل  ي
ذوي  األ ٌٌخاص واملمٌرات، واملصٌٌاقد، ودورات امليٌٌا ، و اقٌٌات االجتماقٌٌات ملتي ٌٌي وصٌٌوا

ااٌٌتئجار األاثث واألجهٌزع املي ٌٌرع االاٌت ماا، مثٌٌل  أو إمليهٌٌا(، وامل ٌدات )مثٌٌل  ٌراء  ااقا ٌ
 ؛إ  ذمل ( وما ال  ات املصوت وامل رااي املتإرك  امل اِقدع،

ينبغٌي أن ت ٌٌون هلٌذ  املوحٌدع، بوصٌفها امل يٌٌان إدارع املٌوارد املبكٌري . وحٌدع  )د( 
املرئي ٌٌٌٌي امل لٌٌٌٌف بوضٌٌٌٌع إطٌٌٌٌار ايااٌٌٌٌايت ي فٌٌٌٌٌل مراقٌٌٌٌاع م ٌٌٌٌان امل مٌٌٌٌل ملت لبٌٌٌٌات املكٌٌٌٌٌموا 
واملت هي ت اخلاص  ابأل خاص ذوي ااقا   واملوقي ابحتياجا م، إجٌراءات تكٌغيل موحٌدع 

ذوي ااقا   يف إم اشي  وصوا األ خاص رات تدابي ملضمان إدراج اقتبا‘ 1‘يلي:  ما تغ ي
مجيٌع امل يااٌٌات ذات املصٌل  )مثٌٌل امل يااٌٌات املت لقٌ  ابملتنٌٌوع، واادمٌاج، وامل ٌٌفر، إ  غٌٌي 

تٌٌدابي ادمٌٌاج إم اشيٌٌ  املوصٌٌوا يف تٌٌدريب املٌٌوظفني، وااتقصٌٌاءات املٌٌوظفني، ‘ 2‘ذملٌ (؛ 
توفي تدابي االشتصا  مللإاالت املت ت ون ف‘ 3‘ومح ت املتوقي ؛  يها املنةم  غي  ادرع قلى 

 ؛ترتيبات تي يي  م قومل  مللمكاركني
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ينبغٌٌي أن ت ٌٌون هلٌٌذ  وحٌدع لٌٌدمات ت نوملوجيٌٌا امل لومٌٌات واالتصٌاالت.  )ه( 
 يت لٌٌٌٌق فيمٌٌٌااملوحٌٌٌدع، بوصٌٌٌفها امل تٌٌٌٌب امل ٌٌٌسوا قٌٌٌس حتديٌٌٌٌد االجتٌٌٌا  االاٌٌٌرتاتيجي مللمنةمٌٌٌٌ  

ا  قلى برامج وميزاشيات ت نوملوجيا امل لومات بت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت، وتوفي اا ر 
بي ‘ 1‘يلي:  ما واالتصاالت، واختاذ املقرارات املت لق  هبا، إجراءات تكغيل موحدع تغ ي تدا

تدابي ملضٌمان أن ت ٌون ‘ 2‘ملضمان اهومل  املوصوا إ  مجيع املصفإات املكب ي  مللمنةم ؛ 
ت تخدمها يف جماا ت نوملوجيا امل لومات  امل دات واخلدمات املت تت ا د املنةم  بكأهنا واملت

ملأل ٌخاص واالتصاالت أكثر امل دات واخلدمات املتاح   درع قلى إصح  املت هي ت اخلاص  
 ؛ذوي ااقا   يف املسمترات واالجتماقات

قس ضمان  ينبغي أن ت ون هلذا امل تب، بوصفه م سوالا م تب املكرتايت.  )و( 
اخلٌدمات واملقٌدرات املقتنٌاع يف املو ٌت املنااٌب، إجٌراءات أقلى جودع أبفضل اٌ ر مللبضٌائع و 

تكٌٌغيل موحٌٌدع تغ ٌٌٌي إاٌٌداء املتوجيٌٌه إ  امل تٌٌٌب املقتٌٌين وتلقٌٌي اش باقاتٌٌٌه، مللتأكٌٌد مٌٌٌس أن 
ذوي ااقا ٌٌ  إ  تلٌ  املبضٌائع واخلٌٌدمات  ٌد اش   ٌٌت  األ ٌخاص اقتبٌارات تي ٌي وصٌٌوا

 ؛طلب تقدمي امل روض وأُدجمت قلى املنإو املواجب قند حتديد التصاصاته وقند
ينبغٌي اجٌراءات املتكٌغيل املوحٌدع هلٌذا امل تٌب، م تب املكسون املقاشوشيٌ .  )ز( 

تقدمي ‘ 1‘يلي:  ما بوصفه امل يان امل سوا قس تقدمي لدمات  اشوشي  مركزي  موحدع، أن تغ ي
املتوجيه واالش باقات إ  جه  تنةيم االجتماقات املفني  ملضمان املنص بوضوح قلى املكروط 

 ملت لق  ابملت هي ت اخلاص  يف اتفا ات املبلد املضيف واالتفا ات األلرى املربم  بكأن مسمتراتا
املتٌٌٌد يق يف مكٌٌٌاريع االتفا ٌٌات مٌٌٌع امهٌٌٌات املاحنٌٌٌ  مللم ٌٌٌامهات ‘ 2‘اجتماقٌٌات حمٌٌٌددع؛  أو

املخصص ، هبد  ضمان إدراج اقتبارات املت هي ت اخلاص  يف األحداث املنةم  مبوجب تل  
 ؛تاالتفا ا
ينبغي أن ت ون هلذ  املوحدع، بوصفها شق   وحدع لدمات امل  م  واألمس.  )ح( 

االجتماع يف مباين املنةم ، وامل يان املرئي ي امل ٌسوا  أو االتصاا األو  مللمكاركني يف املسمتر
توقيٌٌ  ‘ 1‘يلٌٌي:  مٌٌا قٌس إدارع األمٌٌس يف املٌٌسمترات املرئي ٌٌي ، إجٌٌراءات تكٌغيل موحٌٌدع تغ ٌٌي

ب يفي  املتفاقل بك ل ف اا ومنااب مع احتياجات املكاركني ذوي ااقا   يف  موظفي األمس
ضمان مشوا إجراءات ااج ء االحتياجات ‘ 2‘االجتماع، وتلبي  تل  االحتياجات؛  أو املسمتر

 ت ٌريع دلٌوا األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  وم ٌاقديهم،‘ 3‘أل ٌخاص ذوي ااقا ٌ ؛ اباخلاصٌ  
 ؛اائل شقل لاص يف ذمل  دلوهلم بواا   و  مبا

ينبغٌٌٌي أن ت ٌٌٌون هلٌٌٌذ  املوحٌٌٌدع، بوصٌٌٌفها امل يٌٌٌان  وحٌٌدع اخلٌٌٌدمات امل بيٌٌٌ . )ط( 
بات  ي يي املرتت امل سوا قس تقدمي املكورع بكأن املرتتيبات املتي يي  امل قومل ، وااقفاءات مس م ا

تفاصيل لدمات ‘ 1‘يلي:  ما ألابا  طبي  وألغراض امل فر، إجراءات تكغيل موحدع تغ ي
‘  2‘احملددع املت مي س مللمكاركني ذوي ااقا ات احلصٌوا قليهٌا مٌس اخلٌدمات امل بيٌ ؛ املدقم 

 ؛كيفي  حتديد إقفاء األ خاص ذوي ااقا   مس م ايي املرتتيبات
ينبغي أن ت ون هلذ  املوحدع، بوصفها امل يان امل سوا وحدع  سون ااق م.  )ي( 

س لٌٌ ا ااذاقٌ  واملتلفزيٌٌون وامل بوقٌٌات قٌس ت زيٌٌز املٌٌوقي واملفهٌم امل ٌٌامليني مل مٌٌل املنةمٌ ، مٌٌ
وااشرتشت وققد املسمترات قٌرب املفيٌديو وغيهٌا مٌس واٌائل ااقٌ م، إجٌراءات تكٌغيل موحٌدع 

تٌٌدابي ملنكٌر امل لومٌات قٌس املرافٌٌق واخلٌدمات ذات املت ٌهي ت اخلاصٌٌ  ‘ 1‘يلٌي:  مٌا تغ ٌي
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 ميٌٌٌٌ  ذات صٌٌٌٌل ، أبمهيٌٌٌٌ  تٌٌٌٌدابي مللتوقيٌٌٌٌ ، مٌٌٌٌس لٌٌٌ ا محٌٌٌٌ ت إق‘ 2‘واملتاحٌٌٌ  يف املنةمٌٌٌٌ ؛ 
تٌٌدابي م ٌٌل املوصٌٌوا إ  احلمٌٌٌ ت ‘ 3‘االجتماقٌٌات واملٌٌسمترات ذات املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌٌ ؛ 

 ملأل خاص ذوي ااقا  ، وأن تصميمها يراقى احتياجا م.اا ااق مي  امل ام  ميّ ر 
م وتكٌي املقٌاب ت واملٌٌردود قلٌى ااٌتبيان وحٌٌدع املتفتٌيش املكٌرتك  إ  أشٌٌه ملٌيس مل ةٌٌ -106

ي  إجراءات تكغيل موحدع تتناوا  (74)املنةمات املكارك  يف وحدع املتفتيش املكرتك   ضااي إم اش
. والحةت إدارع امل  م  واألمس املتاب   مللجن  اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحملٌيط املوصوا

املفإص األمين ملأل خاص ذوي اا اهلادئ، فقط، أن ملديها إجراءات تكغيل موحدع تغ ي حتديد
ااقا  ، وإجراءات ملأل خاص املذيس حيتاجون إ  امل اقدع يف حامل  إج ئهم. وي ترب املفتش 
 لٌ  االهتمٌٌام هبٌذا امل نصٌٌر احليٌوي يف املتن ٌٌيق املٌداللي مٌٌدقاع ملألاٌف، وهٌٌو يٌرى أن تنفيٌٌذ 

ب يفي  وفاء كل كيان مب سوملياته املت لق   يت لق فيمااملتوصي  املتاملي  اي زز االت اق واملتن يق 
 م اشي  املوصوا.إب

 4التوصية  
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن ُيصدروا توجيهات  

نون قضااي إمكانية الوصول لكي تإىل املكاتب ذات الصلة اليت تتعامل مع  ضع، حبلول كا
التشزغيلية مزن أجزل  ا، إجزراءات تشزغيل موحزدة بشزأن مسزؤولياهت2021األول/ديسزمرب 

 األشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤمترات واالجتماعات.إمكانية وصول ني حتس

 إجراء دراسة أفضل للتكاليف ذات الصلة إبمكانية الوصول -3 
شه -107 توجد منةم   ال تكي املقاب ت واملردود قلى ااتبيان وحدع املتفتيش املكرتك  إ  أ

خمصصٌٌ  ملتغ يٌٌ  مجيٌٌع جواشٌٌٌب  مكٌٌارك  واحٌٌدع ملٌٌديها ميزاشيٌٌ  دائمٌٌ  )أي ملي ٌٌت ملٌٌرع واحٌٌدع(
يف  مبا ذوي ااقا   يف املسمترات واالجتماقات،األ خاص  اإبم اشي  وصو املت امليف املت لق  

ذمل  إم اشي  املوصوا املادي، وت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت، وغيها مس اخلدمات، واملوارد 
ي  احلاالت املقليل  املت خت ويف املبكري ، وت امليف افر املكاركني. ش يزا صَّص فيها اقتمادات يف امل

مللمسمترات اا ، ت ون تل  االقتمادات يف مجيع احلاالت تقريبم اشي  املوصوامللت امليف املت لق  إب
ابملن ٌٌب  مللمٌٌسمترات واالجتماقٌٌات  أمٌٌا اباقا ٌٌ .اا واالجتماقٌٌات املٌٌت يت لٌٌق موضٌٌوقها حتديٌٌد

 دمات املت ٌهي ت اخلاصٌ ، وهٌيختصٌص م ةٌم املسا ٌات ميزاشيٌ  خلٌ مٌا األلٌرى، فحشٌه اندراا 
ب إال تقوم ال اا بتخصيص االقتمادات كرد ف ل وقلى أااس كل حامل  قلى حدع، قند تلقيها طل

 مس أحد املكاركني ذوي ااقا  .اا حمدد
وش تضع أي منةم  مٌس املنةمٌات املكٌارك  يف وحٌدع املتفتٌيش املكٌرتك  أي تقٌديرات  -108

ابملت ٌٌٌهي ت اخلاصٌٌ  يف مجيٌٌٌع االجتماقٌٌٌات واملٌٌٌسمترات املٌٌٌت مميٌٌع أشٌٌٌواع املت ٌٌٌامليف املت لقٌٌٌ  
الجتماقات حمددع تتناوا م أمل  ااقا   )مثل ب ض  إال توجد تقديرات املت لف  وال تنةمها.
__________ 

ي ادا إجراء تكغيل موحد يف   ل آمليتني مبّ  تني: )أ( مهندس  امل املي  مللمل ي  املف ري  أبن ملديها ما أفادت املنةم  (74)
م مٌٌاري متخصٌٌص مت ا ٌٌد م ٌٌه ملتقيٌٌيم وااٌٌت راض املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌ  املاديٌٌ ، وا ٌٌرتاح املتٌٌدابي، وحتٌٌديث املقرتحٌٌٌات 

أطٌٌر امل مٌٌل األلٌٌرى األواٌٌع ش ا ٌٌٌاا؛  لٌٌد املضٌٌيف أواملتٌٌدابي املقائمٌٌ ، قلٌٌى أاٌٌاس امللٌٌوائح املتنةيميٌٌ  امديٌٌٌدع مللب أو
 املدمج املنهجي مل يار إم اشي  املوصوا املادي يف إطار املخ ط امل ام ملتجديد مباين مقر املنةم . ) (
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ومكٌٌٌاريع املتجديٌٌد واملبنٌٌٌاء ملٌٌٌرع واحٌٌٌدع )يف امللجنٌٌٌ   ،(75)اجتماقٌٌات جملٌٌٌس حقٌٌٌوق ااش ٌٌٌان(
 .(77)املت هي ت اخلاص  وب ض لدمات ،(76)(اال تصادي  ألفريقيا، مث ا 

جيب قلى املنةمات بذا املزيد مس امهود املتضافرع ملتإ ني مجٌع املبيٌاانت املت لقٌ  و  -109
)اشةر املفصل اخلامس، املفرع داا( واملنةر جبدي  يف إدراج إبم اشي  املوصوا ابملت امليف املرتب   

ف امليٌ  وأمهيٌ  اخلٌٌدمات أن تقٌّيم  اا تلٌ  املت ٌامليف يف قمليٌات امليزشٌ . وينبغٌي مللمنةمٌات أيضٌ
واملت ٌهي ت املقدمٌٌ  يف ضٌٌوء امل لٌٌب قليهٌٌا وت لفتهٌا. وكمماراٌٌ  جيٌٌدع ينبغٌٌي مللمنةمٌٌات 

ذوي  األ خاص األلرى املنةر يف إم اشي  ت رارها، أُشكئ املصندوق االاتئماين ملتي ي وصوا
امهات ملتوجيٌٌه امل ٌٌ 2012 قٌام االحتياجٌات اخلاصٌٌ ، املتٌٌابع مل حتٌاد املٌٌدوإ مل تصٌٌاالت، يف

امل وقيٌ  املراميٌٌ  إ  ت زيٌٌز املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌ  ابأل ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌ  يف جمٌٌاا ت نوملوجيٌٌا 
إبشكٌاء صٌندوق خمصٌص اا امل لومات واالتصاالت. ويقوم برانمج األمٌم املتإٌدع اامنٌائي أيضٌ

ي يي   ت مللت هي ت اخلاص  ملذوي ااقا   ملتم ني م اتب املربانمج اامنائي مس تقدمي ترتيبات 
م قومل  مس ل ا تدابي مثل امل دات امل تبي  اخلاص ، واملرتمج  املفوري  بلغ  اا ارع، وامل اقديس 

بريل،  أو املكخصيني ق   املرافقني يف املب ثات، واملواثئق املي رع االاتخدام )مثل امل بوقات ب ري
 وامل باق  حبرو  كبيع(.

بار امل ايف وهناك جاشب آلر مللتمويل ُاّلط قليه املضوء بكدع،  -110 وهو قدم إي ء االقت
بات حمددع  ملت امليف افر األ خاص ذوي ااقا  . فاأل خاص ذوو ااقا   ملديهم قدع مت ل

أتلٌذها املنةمٌات يف احل ٌبان بكٌ ل كٌا  قنٌٌدما تضٌع ايااٌا ا املت لقٌ  ابمل ٌفر. وهٌٌي  ال
ثل مرتمجي يلي: ت امليف افر امل اقديس املكخصيني، وأ خاص املدقم االتصاإ )م ما تتضمس

وت ٌامليف األمت ٌٌ  ااضٌافي  مٌٌس األجهٌٌزع  املدربٌٌ  قلٌى تقٌٌدمي املٌٌدقم؛يٌواانت احلملغٌ  اا ٌٌارع( و 
امل اقدع )مثل امل رااي املتإرك (؛ وت امليف حمددع ملإل ام  يف املفنادق، مثٌل ختصٌيص غٌر  

 ٌٌان جمٌاورع منفصٌل  ملأل ٌخاص املٌرافقني، واملقٌدرع قلٌى التيٌار املفنٌادق املوجٌودع مبقربٌ  مٌس م
االجتماع واملت مي س أن تلل االحتياجات مس إم اشي  املوصوا؛ وت ٌامليف املتنقٌل مٌس أمٌاكس 

 االجتماقات وإمليها بواائل شقل ميّ رع.
ومي ٌس أن متثٌل هٌذ  املت ٌامليف أقبٌاء مامليٌ  كبٌيع قلٌى املكٌارك، وأن تصٌبح، يف حٌاا  -111

قلى أن اا رها ممارا  متييزي . وُ دد أيضمي س اقتبا كما  قدم تغ يتها، ققب  ف لي  أمام املكارك ،
يت لق ابملرتتيبات املتي يي  امل قومل  ي ٌون ااٌتثناء مٌس املقواقٌد اا تتضمس ح م ال  واقد امل فر
ألاٌبا   إال تقٌدم املنةمٌ  تلٌ  االاٌتثناءات ال أقلٌى ملل ٌفر. وشتيجٌ  ملٌذمل ،اا امل ام  وم يار 

. وأ ي إ  أن اال تصٌار قلٌى املنةٌور صإي  وقلى أااس تقييمات تقوم هبا املوحدات امل بي 
__________ 

يقٌدر م تٌٌب األمٌم املتإٌٌدع يف جنيٌف ت لفٌٌ  تي ٌي وصٌٌوا األ ٌخاص ذوي ااقا ٌٌ  إ  حلقٌ  شقٌٌا  جملٌس حقٌٌوق  (75)
ت ٌامليف دوالراا يف امليٌوم. ويكٌمل ذملٌ  اجتمٌاقني يٌدوم كٌل منهمٌا ثٌ ث اٌاقات، ويغ ٌي  12 522ااش ان مببلغ 
امل ناويس امل فلي  اباش ليزي ، وامل باق  ب ريق  بريل، وت امليف فين يف ت نوملوجيا إصح  ملغ  اا ارع املدوملي ، و املرتمج  إ  

امل اديٌٌ  خلٌدمات االجتماقٌٌات واملواثئٌٌق،  يكٌٌمل ذملٌ  املت ٌٌامليف امل لومٌات، وآلٌٌر يف تقنيٌٌات املصٌوت واملصٌٌورع. وال
 ت لف  إدلاا ت دي ت مس ت  قلى  اقات املسمترات. وت امليف املوظفني غي املبا رع، أو

مٌس  33ُمّوملت قملي  جتديد املقاق  األفريقي ، املت تضمنت حت ينات ام اشي  املوصوا، متوي ا داللياا يف إطٌار املبٌا   (76)
 م يني دوالر. 6امليزاشي  امل ادي ، بلغ 

ملغٌٌ  إ  دوالراا يف امل ٌاق ؛ وتُقٌٌدر ت ٌٌامليف املرتمجٌ  املفوريٌٌ   140 تُقٌّدر ت ٌٌامليف تٌوفي امل نٌٌاويس امل ٌٌفلي ، قٌس ب ٌٌد، ب (77)
 دوالراا مللمرتجم املفوري يومياا، إضاف  إ  بدا إ ام  يومي وتغ ي  ت امليف امل فر جواا. 780 اا ارع ب
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امل ل يف تناوا احلواجز املت يواجهها األ خاص ذوو ااقا  ، وإمهاا املنةور املٌوظيفي، مي ٌس 
 حلقوق أوملئ  األ خاص.اا اقتبار  ممارا  متييزي  واشتهاك

حيث املفتش بشدة اهليئات التشزريعية يف مجيزع ويف ضوء املخاو  املذكورع أق  ،  -112
ؤسسات منظومة األمم املتحدة على أن تطلب من الرؤساء التنفيذيني أن يقرتحوا عليها م

تغطي كالا من  ة  تعديالت على قواعد السفر تتضمن إدرا  سياسة ترتيبات تيسريية معقول
املعقولة  الشخص املشارك ذي اإلعاقة واحتياجاته من الدعم. وينبغي للرتتيبات التيسريية 

إلعاقة يستند إىل اعتبارات وظيفية، مع إجراء تقييم طيب عند الضرورة. لاا أن تتضمن تقييم
للرؤساء التنفيذيني أن يكّلفوا املكاتزب ذات الصزلة بوضزع سياسزات أمنيزة اا وينبغي أيض

تكفل وصول املساعدين الشخصيني إىل نفس األمزاكن املتاحزة لألشزخاص ذوي اإلعاقزة 
 الذي يقدمون هلم الدعم.

 شجيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقةتدابري لت -ابء 
ت ٌجل قٌدد األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  املٌذيس  ال أهنٌابك ل مت رر املنةمات أ ارت  -113

متهم اا حيضرون املسمترات واالجتماقات، ألن املقيام بذمل  مي س أن ميثل اشتهاك خلصوصيتهم وكرا
تاإ، فحن املكخصي  ويسدي إ  حتيزات غي مقصودع وإ  متييز ان ئ قس م امل  ت فضيلي . وابمل

املس ر املوحيد املذي ي اقدهم قلى تقدير ذمل  امل دد هو قندما يتصل األ خاص ذوو ااقا   
احلاضرون يف املسمترات واالجتماقات، بك ل ااٌتبا ي، ابملنةمٌات اب غهٌا ابحتياجٌا م مٌس 

 املت هي ت اخلاص .
بتٌٌٌوفي اا دم  يامهٌٌا تلقائيٌٌوت ٌٌتخدم املنةمٌٌات قندئٌٌذ قٌٌدد تلٌٌ  امل لبٌٌٌات ملتربيٌٌر قٌٌ -114

لدمات تل  املت هي ت، كتدبي افرتاضي، يف مجيع املسمترات واالجتماقات. وتقوا املنةمات 
توفي  ال إ  درج  أشهاا إن قدد امل لبات املقدم  حمدود جد يربر املنفقات املاملي  امل بيع امل زم  مل
 ني املت ا د بكأهنا، مثل املرتمج  املفوري  بلغ  يت ما ، واملت غاملباا (اخلدمات املباهة  املت لف  )أحياانا 

 اا ارع، واملبث املكب ي، وامل ناويس امل فلي ، وتوفي املواثئق م بوق  ب ريق  بريل.
كي إمليها، قلى حق، ي -  ويرى املفتش أن هذا املتف ي جياشب املوا ع ألشه خيفي حقيق -115

هي و  -ت قا   يف امل ديد مس املنةمااأل خاص ذوو ااقا  ، ومنةما م، وي رت  هبا لرباء اا
إذا   وما هي املرتتيبات املتي يي  املتاح ، ما ي رفون ال أن قدد امل لبات منخفض ألن املكاركني

تقدمي  يهم  كان مي نهم تقدمي طلبات مللإصوا قلى ترتيبات تي يي  م قومل ، وإ  مس جيب قل
توجٌد إجٌراءات منكٌورع تسكٌد  ال مثل تل  امل لبات. وحىت يف حاملٌ  تقٌدميهم ملتلٌ  امل لبٌات،

 مللمكٌٌاركني أن طلبٌٌا م اٌٌُينةر فيهٌٌا قلٌٌى املنإٌٌو املواجٌٌب وب ريقٌٌ  موضٌٌوقي  وغٌٌي متإيٌٌٌزع،
توجد وايل  ملل  ٌس يف  ٌرار  وال توجد أطر زمني  حمددع مي س أن يتو  وا ل هلا تلقي رد، وال

 رفضت طلبهم احلصوا قلى ترتيبات تي يي  م قومل . ما املنةم  إذا
 إذا كاشٌت احتياجٌا م ام اشيٌ  املوصٌوا اٌٌتُلإ مٌا وقٌدم وجٌود م لومٌات تكٌي إ  -116
قلل بدور   مما ال، يثبط قزمي  املكاركني احملتملني قس حضور تل  االجتماقات واملسمترات، أم ي

 ج قس ذمل ، قس  صدتاملرتتيبات املتي يي . وتنبكأن تتلقاها املنةمات املت مس قدد امل لبات 
 صد، دورع مفرغ  حتّد مس توافر امل لومات قس إم اشي  املوصوا املت يوفرها املنةمون  قس غي أو

تقٌدمي طلبٌات قٌس يف االجتماقات واملسمترات، وتثبط قزمي  املكاركني احملتملني قٌس حضٌورها و 
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ب دم املرتتيبات املتي يي ؛ مث ت تخدم املنةمات ب د ذمل   لّ    قدد تل  امل لبات ملتربير  رارها 
 ي املت هي ت اخلاص  قلى ابيل األوملوي  واالاتباق.توف

ومل ام  هذا املنقص يف امل لومات، جُيمل هذا املق م ب ض املتدابي امللموا  املت مي س  -117
إذا كاشٌٌت احتياجٌا م مللرتتيبٌٌات  ملٌا اختاذهٌا ملتم ٌني األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌ  مٌس فهٌٌم أفضٌل

ب ٌٌض املتٌدابي املف املٌ  ملتٌٌوفي املت ٌهي ت اخلاصٌٌ  يف اا ال. وهٌٌو جيمٌل أيضٌ أم املتي ٌيي  اٌتلإَّ 
املٌٌسمترات واالجتماقٌٌات. ومٌٌس  ٌٌأن هٌٌذ  املتٌٌدابي، إذا مت تنفيٌٌذها، أن ت ٌٌاقد قلٌٌى تكٌٌجيع 

 مكارك  األ خاص ذوي ااقا   يف االجتماقات واملسمترات.

مدل  طلب ونشر املعلومات املتعلقة إبمكانية الوصول ومجع انطباعات املستخدمني عن -1 
 رضاهم
املت أُدإ هبا يف املقاب ت إ  أن ابع منةمات  تكي املردود قلى االاتبيان واملبياانتُ  -118

فقط )منةم  األغذي  واملزراق ، ومنةمٌ  امل مٌل املدومليٌ ، واالحتٌاد املٌدوإ مل تصٌاالت، واألماشٌ  
االجتماقي  آلايا واحمليط امل ام  ملألمم املتإدع )امللجن  اال تصادي  ألفريقيا، وامللجن  اال تصادي  و 

اهلٌٌٌٌادئ، ومفوضٌٌٌٌي  األمٌٌٌٌم املتإٌٌٌٌدع حلقٌٌٌٌوق ااش ٌٌٌٌان، وم تٌٌٌٌب األمٌٌٌٌم املتإٌٌٌٌدع يف شٌٌٌٌيو (، 
وامليوشي ٌيف، ومنةمٌٌ  امل ٌياح  امل امليٌٌ ، وبٌرانمج األغذيٌٌ  امل ٌاملي( ت ٌٌ ى ا  املت ٌر  ب ريٌٌق 

ومذكرات ااتبا ي  قلى احتياجات األ خاص ذوي ااقا   مس ل ا مذكرات  فوي  ودقوات 
إق ميٌ  وااٌٌتمارات ت ٌٌجيل، ت ٌٌون مبثابٌٌ  شق ٌٌ  املٌٌدلوا األومليٌٌ  مللمٌٌسمترات واالجتماقٌٌات. 

قرب ااشرتشت( مللمسمترات واالجتماقات قلى  أو وتكتمل ااتمارات املت جيل )ابملربيد اامل رتوين
اٌساا قمٌٌا إذا كاشٌٌت هنٌٌاك حاجٌٌ  إ  ترتيبٌٌات تي ٌيي ، وقٌٌس شوقهٌٌا، يف حاملٌٌ  وجٌٌود تلٌٌ  

جٌ . وت مٌم ب ٌد ذملٌ  طلبٌات املرتتيبٌات املتي ٌيي  قلٌى مجيٌع األطٌرا  املكٌارك  يف تي ٌي احلا
منةمات ألرى )املنةم  امل املي  مللمل ي  املف ري (، تقتصر تل  األح ام قادع قلى  ويف املسمتر.

 اباقا  .اا مت لقاا املسمترات واالجتماقات املت تتناوا موضوق
منةم  األغذي  واملزراق ، واألماش  امل امٌ  ملألمٌم املتإٌدع والحةت منةمتان فقط )مها  -119

ت ممان بك ل  )جملس حقوق ااش ان وامللجن  امل ني  حبقوق األ خاص ذوي ااقا  ( أهنما 
ااتبا ي امل لومات املت لق  ابملرافق واملت هي ت اخلاص  املتاح  مس ل ا مذكرع إق مي  توجه 

تاإ، فحن املغاملبي  امل ةمٌى مٌس املنةمٌات املكٌارك  يف وحٌدع إ  مجيع املكاركني امل جلني. وابمل
تخذها  حيوايا اا ت مم امل لومات املت تل ب دور  وال ت  ى ال املتفتيش املكرتك  ي يف املقرارات املت 

 36مس كون اا قدم حضور االجتماقات. ويتضح ذمل  أيض أو األ خاص ذوو ااقا   حلضور
يتلقوا م لومات مت لق   ش وحدع املتفتيش املكرتك  ذكروا أهنميف املائ  مس اجمليبني قلى ااتقصاء 

 اجتماع حضرو . أو ابملت هي ت اخلاص  ملذوي ااقا   يف أي مسمتر
ويف املقاب ت، يُ زى هذا ااغفاا إ   ل  املوقي بقضااي ااقا   واملت هي ت اخلاص   -120

يف ذملٌ   لٌٌ   مبٌٌا ذات املصٌل ، و لٌ  املتٌٌدريب بكٌأهنما مٌٌس جاشٌب املنةمٌٌني وامل اتٌب األلٌٌرى
املوضوح بكأن كيفي  االاتف ار بك ل منااب قس االحتياجات ا  املرتتيبات املتي ٌيي  مٌع 
احرتام لصوصي  املكٌخص وكرامتٌه. وشتيجٌ  ملٌذمل ، متيٌل املنةمٌات إ  االقتمٌاد قلٌى مبٌادرع 

 األفراد املكاركني يف طلب املرتتيبات املتي يي  بك ل ااتبا ي.
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إذا كاشٌت قلٌى م رفٌ   إال  ون امل ياانت  ادرع قلٌى تلبيٌ  احتياجٌات املكٌاركنيوال ت -121
د يق  ابحتياجا م. وأش ب طريق  ملتلبي  تل  االحتياجات هي ااتخدام  نوات ملإلفصاح قنها 

تقوم به  ما االقتماد، وهو أو يف كنف امل ري  ل ا شق   املدلوا املت متثلها إجراءات املت جيل
مات. وابملثل، مي س إصح  امل لومات قس املرافق واخلدمات املي رع قلى املوا ع ب ض املنة ف  ا 

املكب ي  امل ام ، واملوا ع املكب ي  املخصص  مللمسمترات واملناابات اخلاص ، ومس ل ا مذكرات 
 إق مي .
ي   -122 ش ويف املوا ع، تقع م سوملي  االاتف ار قس االحتياجات وشقل امل لومات املت لق  إبم ا

تلقى ذمل  امل تب  ي املوصوا، قلى قاتق امل تب املفين املذي ي قد االجتماع. غي أشه ينبغي أن 
 ائم  م ت مل  مس املرافق واخلدمات املتي يي  املتاح  مس امل اتب ذات املصل  امل لف  إبدار ا 

إ  ذمل (.  وما وتوفيها )إدارع املسمترات، وإدارع املرافق، وإدارع ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت،
مللت لف  املقيااي  ملتل  اخلدمات، حبيث مي س  اا واضإ وينبغي ملتل  املقائم  أن تتضمس تفصي ا 

 .مللجه  املنةم  أن تقّيم بوا  ي  مدى  در ا قلى تلبي  امل لبات يف حدود املوارد املتاح 
مهٌا قٌٌادع وابملن ٌب  مل جتماقٌات املصٌٌغيع وغٌي املرمسيٌ ، واملٌٌت ت ٌون مللجهٌ  املٌٌت تنة -123

لرتتيبٌٌات املتي ٌٌيي  ملم دومٌ  ملتغ يٌٌ  املت ٌٌهي ت اخلاصٌ ، مي ٌٌس  أو خمصصٌات ميزاشيٌٌ  ضٌٌئيل 
امل قومل  أن تكمل التيار  اق  اجتماقات تتيح املوصوا املادي، مس حيٌث املٌدالل واملمٌرات 

 واملصاقد وموائد االجتماقات ودورات امليا .
يل شف ٌها ميّ ٌرع مميٌع األ ٌخاص ذوي وجيب اختاذ تدابي تضمس أن قملي  املت ج -124

ااقا  ، فقد أ ارت منةمات األ خاص ذوي ااقا   إ  أن احلامل  ملي ت قلى تل  املصورع يف 
امل ديد مس االجتماقات واملسمترات. وين بق هذا بك ل لاص قلى األفراد ذوي ااقا ات املذهني  

شون  اا،م  حاملياملذيس يص ب قليهم املت امل مع األ  اا وامل مليات امل تخد وكذمل  قلى مس ي ا
قٌنهم. وأُقٌر  قٌس  مس إقا ات بصري  وحيتاجون إ  أطرا  اثملث  تقوم ب ملي  املت جيل بٌدالا 

ش  Indicoتُ تكر قند تصميم بواب  اقتماد وت جيل مكرتك  )بواب   ش األاف ألن امللجن  ( ملألما
 .ص ذوي ااقا   املوصوا إمليهاقلى ب ض األ خااا امل ام  ملألمم املتإدع، واملت يت ذر حاملي

وجيٌٌب طلٌٌٌب االش باقٌٌات ب ٌٌٌد االجتماقٌٌٌات واملٌٌسمترات ملتقيٌٌٌيم مٌٌدى تلبيٌٌٌ  املنةمٌٌٌ   -125
الحتياجات املكاركني مس املت هي ت اخلاص ، وهي ممارا  غائب  يف املو ت احلاضر يف م ةم 

 بٌيع، ينبغٌٌي املنةمٌات. وابملن ٌب  مل جتماقٌٌات املدرجٌ  يف جٌٌدوا االجتماقٌات واملٌٌسمترات امل
إجراء ااتقصاءات ملدى املرضا قس اخلٌدمات املقدمٌ ، تكٌمل مجيٌع املكٌاركني وتتضٌمس اا دائم

 أائل  حمددع قس املت هي ت اخلاص .
وكمماراٌ  جيٌدع، ت ٌ ى مفوضٌٌي  األمٌم املتإٌدع حلقٌٌوق ااش ٌان إ  احلصٌوا قلٌٌى  -126

ملوجه وقس بُ د( بكأن املت هي ت اخلاص  املتاح  يف دورات جملس اا اش باقات املكاركني )وجه
حقوق ااش ان وامللجن  امل ني  حبقوق األ خاص ذوي ااقا  ، مس ل ا ااتبياانت ت ٌمح 

إقداد املتقارير يف   ل اهل اا بتإديد ذايت ملنوع ااقا  . وصّنف املكاركون يف ردودهم إجيابي
إ  أهنٌا تقٌٌدم  اا با ٌر. وأ ٌٌارت منةمٌ  امل ٌياح  امل امليٌٌ  أيضٌاملقٌراءع، وتٌوفي املبٌٌث املكٌب ي امل

ش باقا م  أو ب د كل مسمتر اا يتقييم بك ل منهجي ااتبياانا  اجتماع، ي مح مللمكاركني بتقدمي ا
 قس مرافق املت هي ت اخلاص  املتاح .
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ملتوصٌي  ومل ام  أوجه املقصور املذكورع أق  ، جيمل املفٌتش أرب ٌ  تٌدابي ملمواٌ  يف ا -127
مكارك  األ خاص ذوي ااقا   يف املسمترات اا املتاملي ، املت مي س، إذا مت تنفيذها، أن تكجع كثي 

واالجتماقات مس ل ا ت زيز املكفافي  وامل اءمل  يف قملي  حتديد احتياجات األ خاص ذوو 
 ااقا   بك ل ااتبا ي وتلبيتها بف املي .

 5التوصية  
ملؤسسززات منظومززة األمززم املتحززدة أن يُلزمززوا منظمززي ينبغززي للرؤسززاء التنفيززذيني  

 يلي: ما ،2021االجتماعات واملؤمترات أبن يكفلوا، حبلول كانون األول/ديسمرب 
أن تكزون مشزاركة األشزخاص ذوي اإلعاقززة مدعومزة ابلكامزل مزن خززالل  )أ( 

 عمليات تسجيل ميّسرة لألشخاص ذوي اإلعاقات املختلفة؛
بنود تسأل على وجه التحديزد عزن امليّسرة التسجيل أن تُدر  يف مناذ   )ب( 

 االحتياجات من التسهيالت اخلاصة؛
علزى مجيزع املشزاركني امليّسزرة دمات اخلزرافق و املأن تُعمم املعلومات عن  ) ( 

 احملتملني من خالل مواقع إلكرتونية ومذكرات إعالمية يسهل الوصول إليها؛
عن املؤمتر  أو  تُنظم بعد االجتماعأن تشمل الدراسات االستقصائية اليت )د( 

لتسهيالت اا دائم ،مدل الرضا عن تنظيمه ا أسئلة لتقييم مدل الرضا عن مرافق وخدمات 
 اخلاصة.

 ذوي اإلعاقةألشخاص إنشاء واستخدام مراكز التسهيالت اخلاصة اب -2 
سمترات بي املرئي ٌي  األلٌرى ملتكٌجيع مكٌارك  األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  يف املٌٌامٌس املتٌد -128

واالجتماقات، إشكاء شق   مركزي  يف أماكس امل مل ت ا ابملت هي ت اخلاص  هبٌم، مثٌل مركٌز 
املت ٌٌٌهي ت اخلاصٌٌٌٌ  املٌٌٌذي يٌٌٌٌوفر ملأل ٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌ  لٌٌٌدمات ت نوملوجيٌٌٌٌا امل لومٌٌٌٌات 
واالتصاالت وغيها مٌس اخلٌدمات، ح ٌب امل لٌب. وأُشكٌى يف األماشٌ  امل امٌ  ملألمٌم املتإٌدع، 

امللجن  اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ  ويف 2013 قام ملقر )شيويورك( يفمركزان يف ا
بتربقات مس مجهوري  كوراي. وجتري يف م تب األمم املتإدع يف جنيف  2015 قام )ابش وك( يف

 .ذوي ااقا  ، مس ل ا املتربقاتأل خاص منا كات اشكاء مركز ت هي ت لاص  اب
ي : أل خاص يوفر مركز املت هي ت اخلاص  ابويف شيويورك،  -129 ذوي ااقا   اخلدمات املتامل

امل باق  ب ريق  بريل قند امل لب؛ وأدوات وتقنيات م اقدع األ خاص ذوي ااقا ات املبصري  
واملصوتي  واملتنقلي ؛ واحلواايب املٌزودع أبجهٌزع م ٌاِقدع )م ٌربات املكا ٌ ، و ٌارائت املكا ٌ ، 

وملوحٌٌات املفٌٌاتيح ذات امل ٌٌمات امل ٌٌاِقدع، وأجهٌٌزع املنةٌٌام املر مٌٌي  واملرتمجٌ  إ  طريقٌٌ  بريٌٌل،
(، وأجهزع االاتماع امل اِقدع، ومساقات املتوصيل امل ةمي، وفأرع DAISYمللم لومات املتاح  )

إ  ذملٌ (؛ ومرافٌٌق  ٌٌإس ب ٌٌارايت  ومٌٌا احلااٌو  امل ٌٌاِقدع، وأجهٌٌزع املتٌدويس ب ريقٌٌ  بريٌٌل،
هزع قلٌٌى ااٌتخدام األجهٌزع. وأ ٌٌي أثنٌاء املقٌٌاب ت إ  أن امل رااٌي املتإركٌ ؛ وامل ٌٌاقدع امٌا

م توايت ااتخدام األجهزع املتاح  منخفض . وككفت املقاب ت املت أُجريت مع األ خاص 
أوصٌى أوملئٌ  األ ٌخاص  كمٌا  ذوي ااقا   قس احلاج  إ  وضع املركز يف م ٌان أكثٌر بٌروزا.
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رع املواثئق امل بوق  ب ريق  بريل مس ل ا مركز إبدراج أح ام ت مح مللمكاركني أبن ي لبوا مبا 
ذوي ااقا  . وتتمثل املمارا  احلاملي  يف وجو  توجيٌه تلٌ  أل خاص املت هي ت اخلاص  اب

 مي س أن يت بب يف أتلي كبي. مما امل لبات قرب منةم االجتماع،
ع مللجنٌٌ  ذوي ااقا ٌٌ  املتٌابأل ٌخاص ويف ابش ٌوك، يٌوفر مركٌٌز املت ٌهي ت اخلاصٌٌ  اب -130

مٌس األجهٌزع امل ٌاِقدع مللمكٌاركني يف اا شوقٌ 13اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ 
املسمترات واالجتماقات مس ذوي ااقا   ام دي  وامل م ي  واملبصري  واملذهني . ويوجد املركز يف 

ااق مي  قس م ان ابرز يف واط مبا املسمترات، وهو ي رض جمموق  مس املنكورات وامل تيبات 
جي له منص  ملنكر امل لومات ومللتوقي  بكٌأن االجتماقٌات املٌت مي ٌس  مما املت هي ت اخلاص ،

حملدودي  املوارد، فهو ي اين مس شقص  اا ملأل خاص ذوي ااقا   املوصوا إمليها. ومع ذمل ، وشةر 
لى غرار يف قدد املوظفني، وجيب طلب اخلدمات قس طريق االتصاا بوحدع إدارع املسمترات. وق

 يزيٌٌد يف صٌ وب  احلاملٌٌ ، وممٌا شيويٌورك، فٌحن م ٌٌتوايت ااٌتخدام األجهٌٌزع امل روضٌ  منخفضٌٌ .
ملٌٌوحظ مٌس افتقٌٌار وحٌدع إدارع املرافٌٌق، املٌت تٌٌدير املركٌز، إ  امل رفٌٌ  واملتٌدريب بكٌٌأن كيفيٌٌ   مٌا

 تكغيل األجهزع امل اِقدع.
ية واالجتماعية آلسيا واحمليهل وينبغي لكل من مقر األمم املتحدة، واللجنة االقتصاد -131

اهلادئ أن يبذال جهود توعية أكثر تضافراا، ورمبا من خالل أحكام مكتوبزة يف اسزتمارات 
التسجيل للمؤمترات واالجتماعات، إلبالغ مجيع املشاركني بصزورة منهجيزة بوجزود مراكزز 

شكل ذوي اإلعاقة، لكي يعرف األشخاص ذوو اإلعاقة بألشخاص التسهيالت اخلاصة اب
. وجيزب علزى هزاذين الكيزانني  ما أفضل إذا كانت احتياجاهتم من إمكانية الوصول سُتلَّبى
 إجراء تقييمات دورية الستخدام تلك املراكز. اا أيض
ولضمان االستدامة املالية ملراكز التسهيالت اخلاصة، يدعو املفتش األمنَي العام إىل  -132

اا ويرحٌٌب املفٌتش أيضٌٌ ف موظفيهززا ومعزداهتا.النظزر يف ختصزيص مززوارد ماليزة لتغطيززة تكزالي
ئماين  إبشكاء إدارع  سون امم ي  امل ام  واملسمترات يف األماش  امل ام  ملألمم املتإدع ملصندوق اات

املنظمات مت دد األغراض ميثل توفي املت هي ت اخلاص  أحد أهدافه املرئي ي .  وينبغي جلميع 
ألشزخاص طزوير مركزز للتسزهيالت اخلاصزة ابأن تنظر يف إنشاء صندوق اسزتئماين ممالزل لت

، والضغهل بشكل استباقي على الدول األعضاء اا عملي اا ذوي اإلعاقة، حيثما كان ذلك ممكن
وينبغي مللدوا األقضاء، مٌس  وغريها من املنظمات املهتمة للحصول منها على مسامهات.
ت لف  تدريب موظفي امل يان  جاشبها، أن أتلذ يف االقتبار قند املتربع مب دات ملثل هذ  املراكز،

 املتلقي ذوي املصل  قلى كيفي  ااتخدام تل  امل دات.
ذوي ااقا   املقدرع قلى أل خاص مراكز املت هي ت اخلاص  ابملدى ويرى املفتش أن  -133

امل مٌٌٌل كٌٌٌأداع رئي ٌٌٌي  مل ٌٌٌاقدع األ ٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌ  قلٌٌٌى املكٌٌٌارك  بف امليٌٌٌ  يف املٌٌٌسمترات 
بتقييم جدول أبن  واالجتماقات، وهو يوصي تقوم مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة 

تقدم ألشخاص إنشاء مركز تسهيالت خاصة اب ذوي اإلعاقة يف مراكز عملها الرئيسية اليت 
. وينبغي اشكاء مثل هذ  املراكز أن ي رت د بتقييم احتياجات املكاركني خدمات إىل املؤمترات
ت. وينبغي مللمنةمات أن أتلذ يف اقتبارها بك ل كامل إ  تل  املت هي اا ذوي ااقا   قموم

ذوي أل ٌٌخاص املٌدروس امل ٌتفادع مٌس قمليٌات املراكٌز املقائمٌ  امل نيٌ  ابملت ٌهي ت اخلاصٌ  اب
 ااقا  .
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 زايدة االستفادة من تطور التكنولوجيا -3 
ت هي  -134 ت يف حني أقربت املنةمات ابشتةام قس خماوفها مس ارتفاع ت لف  لدمات امل

ايما يف جماا  ال قلى جمموق  مس األدوات املت نوملوجي ، اا اخلاص ، الط امل ديد منها املضوء أيض
ضئيل  واملت مس  أهنا أن  أو االتصاالت، املت مي س احلصوا قليها وااتخدامها بت امليف ب ي  

ع تيّ ر إ  حد كبي مكارك  األ خاص ذوي ااقا ٌ  بف امليٌ  يف املٌسمترات واالجتماقٌات. ومٌ
ت س قلى  ش مس املقاب ت ومس املردود قلى االاتبيان أن م ةم املنةماتاا ذمل ، كان واضإ

تل  األدوات كممارا   أو ت تمد ش دراي  ابمل ثي مس تل  املت ورات، وأهنا، ابملتاإ، ت تخدم 
 .م تادع يف مسمترا ا واجتماقا ا. وهذ  فرص  ضائ   مي س تداركها ب هومل 

األدوات املت نوملوجي  املفيدع املت أصبإت ممارا  م تادع يف امل ديد مس  وتتمثل إحدى -135
حٌني أن تلٌٌ  األداع مفيٌدع ألهنٌٌا  ويف املنةمٌات يف املبٌث املكٌٌب ي مللمٌسمترات واالجتماقٌٌات.

أهنا حمدودع ب بب قدم  در ا قلى إصح  املكارك   إال ت مح ملألفراد مبتاب   املداوالت قس بُ د،
ذا املقيٌد، يرحٌب املفٌتش اباٌتخدام األشةمٌ  األاااٌي  املٌت تتٌيح املكٌارك  املنك  . وملتجاوز هٌ

مللمسمترات امل بيع ولدم   BlueJeansو Adobe Connectو Webexاملنك   يف االجتاهني، مثل 
Hangouts Meet املٌٌت تتيإهٌا مسا ٌ  غوغٌل، وSkype  . ٌٌمل جتماقٌٌات املصٌغيع غٌي املرمسي

وامل دات )قنٌد احلاجٌ ( الاٌتخدام هٌذ  األدوات بت لفٌ  وإبم ان املنةمات  راء املرتاليص 
، ومي س تكغيل م ةم األدوات ب هومل  وبدون احلاج  إ  املت ا د مع موظفني اا منخفض  ش بي

توجد ت امليف يتإملها املكاركون، اباتثناء ت لف  وصل   ب ي  موثو  ،  وال فنيني متخصصني.
 .وحااو  قادي  يااي مزود مبي روفون ومساقات

تزيل مجيٌع املصٌ وابت املٌت ت ٌرتض مكٌارك   ال يف حني أن إصح  املكارك  قس بُ د  د -136
، فحهنٌٌا مي ٌس أن ت ٌٌاقد يف ختفيفهٌٌا، لاصٌ  ابملن ٌٌب  ملأل ٌٌخاص (78)األ ٌخاص ذوي ااقا ٌٌ 

املذيس ي اشون مٌس إقا ٌات حركيٌ . وتتضٌح أمهيٌ  تٌوفي املكٌارك  قٌس بُ ٌد أكثٌر قنٌد ألٌذ أحٌد 
 يني يف االقتبار: كون املرافق واخلدمات املادي  يف مسا ات منةوم  األمم املتإدعامل نصريس املتامل

تٌزاا ب يٌدع قٌٌس م ٌتوى تقٌٌدمي اخلٌدمات امليّ ٌٌرع مللجميٌع؛ واملت لفٌٌ  ااضٌافي  واملصٌٌ وابت  ال
املفريدع املت يواجهها األ خاص ذوو ااقا   كلما اافروا. غي أن املفتش يكي إ  أن املكارك  

بغي  مبا وأن إم اشي  املوصوا، اا، خصي اا  ون حقجيب أن ت ن يف ذمل  املوصوا إ  امل لومات، ي
تتذرّع املنةمات اباتخدام املكارك  قس  أال أن تتاح يف ظل امل اواع وامل رام . وابملتاإ، ينبغي

بغي  ما بُ د مل دم ج ل مرافقها ولدما ا ميّ رع بك ل كامل ملأل خاص ذوي ااقا  ، وهو ن ي
 هد  مجيع املنةمات املنهائي.أن ي ون 
ويرى ب ض أقضاء امللجن  امل ني  حبقوق األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  أن املبٌث املكٌب ي  -137

واملكارك  قس بُ د، مع أهنما يكج ان املكارك  واادماج، ين واين قلى ص وابت إضافي . وقلى 
هنم ي ت ي ون املكارك  قلى  دم امل  ال وجه اخلصوص، الحظ ب ض األقضاء أهنم اواع مع أ را

ملوجٌه مٌع اا قلٌى املتواصٌل وجهٌ  مب بب شوقي  املصوت، وشوقي  امل ناويس امل فلي ، وقدم  در 
__________ 

  حبقوق األ خاص ذوي ااقا ٌ  أن املبٌث املكٌب ي واملكٌارك  قٌس بُ ٌد، يكٌج ان يرى ب ض أقضاء امللجن  امل ني (78)
وقلٌى وجٌه اخلصٌوص، الحٌظ ب ٌض األقضٌاء أهنٌم  ين واين قلى ص وابت إضافي .ومل نهما املكارك  واادماج، 

ارح ، ي ٌت ي ون املكٌارك  قلٌٌى  ٌدم امل ٌٌاواع مٌع أ ٌٌراهنم ب ٌبب شوقيٌ  املصٌٌوت، وشوقيٌ  امل نٌٌاويس امل ٌفلي  املكٌٌ ال
 وقدم املقدرع قلى املتواصل وجهاا ملوجه مع املت لمني.
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املت لمٌٌٌٌني. ومل ٌٌٌٌاقدع امل يٌٌٌٌٌاانت يف تنةٌٌٌٌيم االجتماقٌٌٌٌٌات قٌٌٌٌس بُ ٌٌٌٌد، وضٌٌٌٌٌع االحتٌٌٌٌاد املٌٌٌٌٌدوإ 
ُب  د" مل تصاالت ور   تقني  م نوش  "مبادئ توجيهي  ملدقم مكارك  امميع يف االجتماقات قس 

(FSTP-ACC-RemPart ينبغي أن ت ون أداع مرج ي  مميع امل ياانت. وإ  حد اآلن، أ ارت )
أربع منةمات )االحتاد املدوإ مل تصاالت، واألماش  امل ام  ملألمم املتإدع )مفوضي  األمم املتإدع 
حلقوق ااش ان، وم تب األمم املتإدع مللإد مس خماطر امل وارث، وم تب األمم املتإدع يف 
هنا ت تخدم  جنيف( وصندوق األمم املتإدع ملل  ان، واملنةم  امل املي  مللمل ي  املف ري ( إ  أ
املكٌٌارك  قٌٌس بُ ٌٌد يف االجتماقٌٌات امل بٌٌيع. وذهٌٌب م تٌٌب األمٌٌم املتإٌٌدع مللإٌٌد مٌٌس خمٌٌٌاطر 
امل وارث إ  أب د مس ذمل  اباٌتخدامه روبٌوصت احلضٌور االفرتاضٌي ابملٌتإ م قٌس ب ٌد. وهٌي 

ت موصٌٌومل  ابالتصٌٌاا املكٌٌب ي ومٌٌزودع أبجهٌٌزع ملوحيٌٌ  هلٌٌا  ٌٌدرات صٌٌوتي  أجهٌٌزع ذات قجٌٌ 
 وفيديوي . وهي ت مح مللمكاركني قس ب د ابملتفاقل مع أي  خص يف  اق  االجتماع.

مٌس لٌدمات املت ٌهي ت  اا ومع تقدم املت نوملوجيا، مي س مللمنةمات أن ت تفيد أيضٌ -138
ل امل نٌٌاويس امل ٌٌفلي ، واملرتمجٌ  املفوريٌٌ  بلغٌٌ  اخلاصٌ  األلٌٌرى املٌت مي ٌٌس ااٌٌت ماهلا مٌس بُ ٌٌد، مثٌ

مي س أن حتققه مس وفورات كبيع يف ت امليف  ما اا ارع قس بُ د. ومي س مللمنةمات، إضاف  إ 
ي   اا امل فر وبدا اا ام  امليومي، أن توّاع أيض ش ش اق ااتخدام هذ  اخلدمات يف امل اتب امليدا

. اا ا ٌارع ومٌدوشو امل نٌاويس امل ٌفلي  متٌاحني حمليٌي ٌون املرتمجٌون املفوريٌون بلغٌ  ا ال حيٌث  ٌد
وي تخدم االحتاد املدوإ مل تصاالت ومقر األمم املتإدع املرتمج  بلغ  اا ارع قس بُ د، يف حني 
ي ٌتخدم جملٌٌس حقٌٌوق ااش ٌٌان، ومقٌٌر األمٌم املتإٌٌدع، وم تٌٌب األمٌٌم املتإٌٌدع يف جنيٌٌف، 

ملتوفي  اا م تب األمم املتإدع يف جنيف ققود، أبرم 2016 قام امل ناويس امل فلي  قس بُ د. ومنذ
امل ناويس امل فلي  قس بُ د أبربع ملغات )ااش ليزي  واملفرش ي  واملرواي  واااباشي ( ملدع تصل إ  

فارق  ويف مخس انوات. حني الحةت هذ  امل ياانت أن هلذ  املتقنيات ب ض امل يو  )مثل امل
   ٌٌب ي  ب يئٌٌ ، وقٌٌدم املد ٌٌ  يف امل نٌٌٌاويس املٌٌزمين يف املرتمجٌٌ  املكٌٌفوي  يف حاملٌٌ  ااٌٌتخدام وصٌٌل

امل فلي (، فحهنا تتو ع أن يسدي املتقدم امل ريع يف ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت إ  جتاوز 
 هذ  املص وابت يف امل تقبل املقريب.

 ومس املماراات املفيدع األلرى املت تتب ها امل ياانت يف ااتخدام األدوات املت نوملوجي  -139
ن إدراج امل نٌٌاويس امل ٌٌفلي  واملت ليٌٌٌق املصٌٌويت يف م ةٌٌم مقٌٌٌاطع املفيٌٌديو املنتجٌٌٌ  يلٌٌي: ضٌٌٌما مٌٌا

)امليوشي يف(؛ وا رتاط إدراج امل ناويس امل فلي  يف مجيع مقاطع املفيديو مليم س قرضها )جملس 
Microsيف   ل  إال يقبل املواثئق ال حقوق ااش ان(؛ ووضع شةام توثيق  ب ي oft Word ،

ا   امل م ي  ااتخدامه )جملس حقوق ااش ان(؛ ووضع اتفا ٌات وهو   ل مي س ملذوي ااق
ءع  ما مسا ي  طويل  األجل بكأن يلي: املتقنيات امل اِقدع مثل م ربات املصوت وبرجميات  را

املكا ٌٌ  )امليوشي ٌٌٌيف، وبٌٌٌرانمج األمٌٌٌم املتإٌٌٌدع اامنٌٌٌائي(؛ ولٌٌٌدمات املت ٌٌٌهي ت اخلاصٌٌٌ  يف 
املت هي ت، وتدارك غياهبا ب رق ، وتدريب م وري ت نوملوجيا امل لومات، مثل تقييم إجراءات 

ي   ب ا ات مهن احملتوى وموظفي ت نوملوجيا امل لومات )برانمج األمم املتإدع اامنائي(؛ وإقداد 
 م بوق  حبرو  بريل )برانمج األمم املتإدع اامنائي(.

ات تكٌٌمل املتوصٌٌيات املفيٌٌٌدع األلٌٌرى املٌٌٌت  ٌٌدمتها امل يٌٌٌاانت بكٌٌأن ااٌٌٌتخدام أدو و  -140
يلٌي: املتكٌٌاور مٌٌع األ ٌٌخاص ذوي  مٌٌا املت نوملوجيٌا ملتي ٌٌي مكٌٌارك  األ ٌخاص ذوي ااقا ٌٌ 

ااقا    بل ا تناء املتقنيات امل اِقدع ملتقييم احلاج  هلا وم ءمتها مل حتياجات؛ وا تناء ال  ات 
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صوت  ابل  مللت ييف؛ وشكر مجيع املواثئق املرمسي  وتقارير االجتماقات قلى املكب   يف   ل 
هل املقٌراءع، مٌع تضٌمينها رمٌوز االاٌتجاب  امل ٌري   واملواٌم اخلٌاص بربجميٌات  ٌراءع املكا ٌٌ  اٌ

)مفوضي  األمم املتإدع حلقوق ااش ان(؛ واالاتثمار يف املتقنيات املصغيع املن اق املٌت تٌربط 
ثل األجهزع املت نوملوجي  اخلاص  ابألفراد بت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت املتاح  يف املنةم ، م

اهلواتف املذكي  ابمل دات امل م ي  املبصري  مللمنةم  )م تب  أو مقابس توصيل األجهزع امللوحي 
 األمم املتإدع يف فيينا/م تب األمم املتإدع امل ين ابملخدرات وامرمي (.

ي   اا ويرى املفتش أيض -141 أشه مس املنااب ت ليط املضوء قلى تقنيات امل اقدع املث ث املتامل
م تب ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت يف امليوشي ٌيف مل ٌاقدع األ ٌخاص  املت أوصى هبا

 االجتماقات: أو ذوي ااقا   املكاركني يف املسمترات
• OrCam MyEye وهٌٌي كٌٌاميا ذكيٌٌ  توضٌٌع قلٌٌى املنةٌٌارات، وتت ٌٌر  قلٌٌٌى .

املنصوص وتنقل مضموهنا إ  امل تخدم مس ل ا مساق  أذن صغيع. وإبم ان 
اباٌتخدام تقنيٌٌ   اا راءع املنصٌٌوص امل بوقٌ  مٌس أي اٌٌ ح تقريبٌهٌذ  امل ٌاميا  ٌ

إم اشيٌ  وصٌوا امل فٌوفني إ  اا ي ٌزز كثٌي  ممٌا املت ر  املضوئي قلٌى األحٌر ،
 ؛ابمللغ  ااش ليزي  فقطاا االجتماقات. وهذ  املتقني  متاح  حاملي

• Amazon Alexa وGoogle Assistant ومها أداصن افرتاضيتان مي نهما م اقدع .
كاركني ذوي ااقا   املبصري  قلى املتنقل بك ل م تقل اباتخدام م لومات امل

 ؛ذات صل  ابقت تغذي  األداتني هبا
• Be My Eyes يربط هذا املت بيق بني امل فوفني وض ا  املبصر وبني جمتمع .

مس املت وقني وممثلي املكرك  يقدمون م اقدع بصري   150 000مسملف مس 
 فيديو.مس ل ا املتواصل املبا ر ابمل

ويدقو املفتش املنةمات إ  املتف ي يف ااتخدام األدوات املت نوملوجي  املتاح  ب هومل   -142
فيذ إ  ملزايدع تي ي املوصوا  ن ت املسمترات واالجتماقات. ويرى املفتش قلى وجه اخلصوص أن 

ثل املتوصي  املتاملي  ايسدي إ  ت ميم املماراات اميدع مس ل ا زايدع إم اشي  وجود صوت مي
األ خاص ذوي ااقا   يف مجيع املسمترات واالجتماقات، مع مراقاع أن هذ  املكارك  االفرتاضي  

  د تت لب ترتيبات تي يي  ختتلف ابلت   احتياجات املكاركني.
 6التوصية  

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يوفروا، حبلول كانون  
، خيززار املشززاركة عززن بعززد يف مجيززع االجتماعززات واملززؤمترات الززيت 2021األول/ديسززمرب 

األشخاص ذوي اإلعاقة حضور إمكانية ينظموهنا، مع عدم املساس ابجلهود املبذولة إلاتحة 
 االجتماعات واملؤمترات.تلك 
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إىل إمكانيزززززة تززززدابري الختزززززاذ اجزززززراءات اسزززززتباقية إلدرا  االحتياجزززززات  -سادساا  
 ضل املمارسات، والتوعية، وضمان املساءلة، وتبادل أفالوصول

متاب  ا ملوضوع املفصل امل ابق املٌذي تنٌاوا املتٌدابي امل  جيٌ  ملت زيٌز  ٌدرع األ ٌخاص  -143
املسمترات واالجتماقات، جيمل هذا املفصل املتدابي امللموا  املت إ  ذوي ااقا   قلى املوصوا 

ددع هٌٌي: ضٌمان أن املنكٌآت امديٌٌدع مي ٌس أن تتخٌذها مجيٌع املنةمٌٌات يف أرب ٌ  جمٌاالت حمٌ
ختلق حواجز جديدع؛ وتبادا أفضل املماراات واملدروس امل تفادع؛ وت زيز  ال وقمليات اال تناء

 وقي املوظفني وح اايتهم؛ وت زيز امل اءمل .

 جز جديدة نتيجة للمنشآت اجلديدة وعمليات االقتناءاضمان عدم نشوء حو  -ألف 
املتكييد واملتجديد واال تناء قلى أااس مبدأ املتصميم امل ام.  ينبغي االض  ع أبشك   -144

 وملضٌمان قٌدم شكٌوء حٌواجز جديٌدع مي ٌس أن ت ٌوق وصٌوا األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  وصٌٌوالا 
قٌٌٌس وصٌٌٌوهلم إ   ، فضٌٌٌ ا (79)إ  مبٌٌٌاين املنةمٌٌٌ  و اقٌٌات املٌٌٌسمترات واالجتماقٌٌٌات فيهٌٌا مٌٌادايا 

 ، جيٌب تنفيٌذ قٌدد مٌس املتٌدابي األاااٌٌي  لٌدمات ت نوملوجيٌا امل لومٌات واالتصٌاالت املتاحٌ
احلٌواجز املقائمٌ  املٌت تت لٌب ملتإديد وأوهلا هو إجراء تقييم ام اشي  املوصوا  بك ل مت ق.

ألذ شتائج ذمل  املتقيٌيم يف احل ٌبان قنٌد خت ٌيط وتصٌميم وتنفيٌذ  ،م ام . وجيب، ب د ذمل 
خللو مجيٌع  وابملثل، وضماانا قمليات حت ني هياكل املنكآت واخلدمات وجتديدها وتكييدها. 

يتصٌل منهٌا ابملٌٌسمترات  مٌٌا ولاصٌ  ٌٌدر اام ٌان، املقتنيٌات امديٌدع مٌٌس أي حٌواجز إضٌافي ، 
وجيب، ل ا . ك   املكرتايت أن أتلذ إم اشي  املوصوا يف االقتبارشواالجتماقات، ينبغي أل

كٌاورات ذات مجيع هذ  اخل وات، إدراج وجهات شةر األ خاص ذوي ااقا ٌ  مٌس لٌ ا امل
 املصل ، يف كل مس مراحل املتقييم، واملتخ يط، واملتصميم، واملتنفيذ.

 إجراء تقييم للتسهيالت اخلاصة -1 
 يتمثل املغرض مس إجراء تقييم مللت هي ت اخلاص  يف حتديد مدى ااتجاب  مرفق م ني -145
احملتملني،  لدم  م ين  الحتياجات املوصوا إمليهما مس طر  جمموق  واا   مس امل تخدمني أو

املتوصٌي  إبجٌراء  ويف وحتديد درج  اٌهومل  ااٌتخدامهم هلٌا، مبٌس فٌيهم األ ٌخاص ذوو ااقا ٌ ،
 اخلدم  أو حت ينات قند امللزوم. ومي س إجراء ذمل  املتقييم إما يف مرحل  مب رع مس تصميم املرفق

مٌع املبٌادئ إذا كٌان املتنفيٌذ يت ٌق  ممٌا ب د االشتهٌاء مٌس ذملٌ ، مللتإقٌق أو املتخ يط هلما، أو
 املتوجيهي  مللمنةم  وم اييها.

جُيٌٌٌري تقييمٌٌٌات املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌٌ  موظفٌٌٌون ذوو لٌٌٌربع يف إدارع املبٌٌٌاين  مٌٌٌا قٌٌادعا و  -146
واملرافٌق، مبٌٌس فٌيهم املهنداٌٌون امل مٌاريون واملهنداٌٌون اهلي ليٌون امللمٌٌون بقضٌااي املت ٌٌهي ت 

ت ممٌس هٌم قلٌى درايٌ  ابملت ٌٌهي ت اخلاصٌ  املاديٌ ، وموظفٌو ت نوملوجيٌا امل لومٌات واالتصٌاال
اخلاصٌٌ  املت نوملوجيٌٌٌ . وتكٌٌي املٌٌٌردود قلٌٌى االاٌٌٌتبيان املٌٌذي قممتٌٌٌه وحٌٌدع املتفتٌٌٌيش املكٌٌٌرتك  

__________ 

أبٌٌرز املكٌٌاركون يف اجتماقٌٌات امللجنٌٌ  وأقضٌٌاء امللجنٌٌٌ  أن ااشكٌٌاءات واملتجديٌٌدات احلديثٌٌ ، مثٌٌل امٌٌدران املزجاجيٌٌٌ   (79)
قا  ، لاص  ابمل امل وااضاءع االص ناقي  ابمل امل، جت ل املتنقل بني امل احات املادي  ص باا قلى األ خاص ذوي اا

 األ خاص ذوي ااقا ات املبصري  واأل خاص املصابني ابملتوحد، واأل خاص املصابني ابملهق، وض ا  املبصر.
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مس املنةمٌات املكٌارك  يف وحٌدع املتفتٌيش املكٌرتك  )منةمٌ  اا واملقاب ت املت أجر ا إ  أن اتّ 
تإدع اامنائي، ومنةم  األمم املتإدع األغذي  واملزراق ، وأماش  األمم املتإدع، وبرانمج األمم امل

مللتنمي  املصناقي ، وم تٌب األمٌم املتإٌدع امل ٌين ابملخٌدرات وامرميٌ ، واملنةمٌ  امل امليٌ  مللمل يٌ  
يا،  مبا املف ري (، ق فيها أرب   كياانت صب   ملألماش  امل ام  ملألمم املتإدع )امللجن  اال تصادي  ألفري

اٌيا واحملٌيط اهلٌادئ، ومقٌر األمٌم املتإٌدع، وم تٌب األمٌٌم وامللجنٌ  اال تصٌادي  واالجتماقيٌ  آل
 جزء منها. أو املتإدع يف جنيف(، أجرت تقييماا مللت هي ت اخلاص  يف مجيع مرافقها ولدما ا احلاملي 

وأتيت أفضل املماراات مس امللجن  اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ املت  -147
، إبجراء تقييم يف املو ع ام اشي  املوصوا يف  74/7اردع يف  رار امللجن   امت، قم ا ابملوالي  املو 

، ومشل ذمل  ااتيفاء م ايي مقاوم  املزالزا، 2018-2017كامل مباشيها يف ابش وك يف املفرتع 
وااتبداا املتجهيزات املنتهي  املص حي ، وحتديث امل احات امل تبيٌ . وأُجٌري تقيٌيم يف املو ٌع 

( قلى يد لبييس يف املت هي ت اخلاص ، أحدمها مللتصميم 2017ومتوز/يومليه  )بني حزيران/يوشيه
امل ام و د ركز قلى املبيئ  املبني ، واآللر خلدمات ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت. واباضاف  

إبم اشي  املوصوا  يت لق فيماإ  ذمل ،  دم إ  املو ع أ خاص ذوو  درات واحتياجات متنوق  
بدوا )مبس فيهم موظ ي  وأ ن ب فون وزوار قلى حد اواء( وفإصوا ملدع يومني خمتلف أجزاء املبيئ  امل

 اش باقا م قليها.
وأجٌٌٌٌٌرت امللجنٌٌٌٌٌ  اال تصٌٌٌٌٌٌادي  ألفريقيٌٌٌٌٌا، يف إطٌٌٌٌٌار مكٌٌٌٌٌٌروع جتديٌٌٌٌٌد املقاقٌٌٌٌٌ  األفريقيٌٌٌٌٌٌ   -148

مللت ٌهي ت اخلاصٌ  يف املبٌا املرئي ٌي ملسمترا ٌا، شفذتٌه  ٌرك  اا (، تقييم2017)أيلوا/ابتمرب 
(، كاشت املكرك  االاتكاري  تقوم بتقييم 2018و ت املقابل  )متوز/يومليه  ويف ااتكاري  لارجي .

ينبغي إدلامله قليها مس  ما املت هي ت اخلاص  يف كامل مبا امللجن  اال تصادي  ألفريقيا وحتديد
بوضع ل    مللجن  اال تصادي  ألفريقيا، اتقوم املكرك  ب د االشتهاء مس املتقييم اا حت ينات. ووفق

ادارع املت هي ت اخلاص  تتضمس املربوتوكوالت وامل مليات وأوجه املقصور املوجودع ومنهجيات 
إجٌراء تقيٌيم مللت ٌهي ت اخلاصٌ  يف مجيٌٌع اا م امتهٌا. وت تٌزم امللجنٌ  اال تصٌادي  ألفريقيٌا أيضٌ

 م اتبها دون اا ليمي  اخلم   مبجرد االشتهاء مس تقييم املقر.
 يلي: ما ادرات املبارزع األلرىوتكمل املب -149

ام اشيٌ  املوصٌوا أجٌرت منةمٌ  األغذيٌ  واملزراقٌ  تقييمٌاا قلٌى ش ٌاق املنةمٌ   •
مشٌل حتديٌٌد ااجٌٌراءات وأوملواي ٌٌا واملت ٌٌامليف املتقديريٌٌ  املرتب ٌٌ  هبٌٌا. وتكٌٌمل 
ااجراءات احملددع جتديد املرافق )مثل بناء ممرات منإدرع ومنصات يف  اقات 

ءات مل امٌٌ  احلٌواجز امل ٌٌلوكي  واملتنةيميٌٌ  )مثٌل إشكٌٌاء مركٌٌز املٌسمترات( وإجٌٌرا
 ؛تن يق م ين مب ائل ااقا  (

أجٌرت جهٌٌات املتن ٌٌيق يف م تٌب األمٌٌم املتإٌٌدع امل ٌين ابملخٌٌدرات وامرميٌٌ ،  •
مب اقدع مس ممثلني قس امل اتٌب امليداشيٌ ، تقييمٌاا مل ٌايي املت ٌهي ت اخلاصٌ  

ئل  احمللي  وترتيبات املتن يق املقائم  مع أفر   األمم املتإدع املق ري  بكأن امل ا
 ؛املت لق  بتل  املت هي ت

أجٌرى م تٌٌب لٌٌدمات املٌدقم املركزيٌٌ  مبقٌٌر األمٌم املتإٌٌدع درااٌٌ  ااتقصٌٌائي   •
( مللم تخدمني ذوي ااقا   2018اشون املثاين/يناير ك  - 2017)متوز/يومليه 
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ائج املدرااٌٌ ، ضٌوء شتٌٌ ويف حٌوا املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌ  الاٌتخدام مرافٌٌق املقٌٌر.
اٌٌٌٌيت ا د امل تٌٌٌٌٌب مٌٌٌٌع منةمٌٌٌٌٌ  م نيٌٌٌٌ  اباقا ٌٌٌٌٌ  اجٌٌٌٌراء تقيٌٌٌٌٌيم مهٌٌٌٌين ملتلٌٌٌٌٌ  

 املت هي ت.
ويسكد املفتش أن منةمٌات األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ   ٌددت قلٌى ضٌرورع أن يكٌرتك  -150

األ ٌخاص ذوو ااقا ٌ  يف تقيٌٌيم املت ٌهي ت اخلاصٌٌ  ألهنٌم أ ٌٌدر مٌس غٌٌيهم قلٌى حتديٌٌد أي 
ع فيها. وهذا ي تلزم إ راك األ خاص ذوي ااقا ات املختلف ، مثل ثغرات  د ت ون موجود

ااقا ٌات ام ٌدي  واملذهنيٌ  واملنف ٌي  االجتماقيٌ  واادراكيٌ ، مٌس أجٌل دمٌج امل يٌف امل امٌٌل 
 .ثمنيملإلقا ات يف جهود املتقييم واملرصد واملت

إبجٌراء تقيٌيم  تقٌم ب ٌد ش ومبا أن م ةم املنةمات املكارك  يف وحدع املتفتيش املكرتك  -151
ثاا، ام اشي  املوصوا  ت ب  واالم ملديها، فحن تنفيذ املتوصي  املتاملي  مي س أن يسدي إ  ت زيز املر ا

ابالملتٌٌزام بتهيئٌٌ  بيئٌ  لامليٌٌ  مٌٌس امل وائٌٌق ملأل ٌخاص ذوي ااقا ٌٌ  املٌٌذيس حيضٌٌرون  يت لٌٌق فيمٌا
ق املوصٌٌوا يف إجٌراء قمليٌٌات تفتٌيش منتةمٌ  ملتإديٌٌد قوائٌمٌٌس لٌ ا مسمترا ٌا واجتماقا ٌا، 
 أماكس قمل املنةم .

 7التوصية  
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يصدروا تعليمات إىل  

ة واملرافق مكاتب إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  نية إبجراء تقييمات دوري إلمكا
جتماعات، وضمان التشاور على يف املؤمترات واالالتنظيمية املرافق واخلدمات الوصول إىل 

 حنو كاف مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع مراحل العملية.

أن حتززدد نتززائج التقييمززات  ضززمانوحيزث املفززتش بقززوة الرؤسززاء التنفيززذيني علززى  -152
الدورية للتسهيالت اخلاصة بوضوح اإلجراءات العالجية املوصى ابختاذها، واجلهات الفاعلة 

 عن تنفيذها، واألطر الزمنية املقرتحة لذلك التنفيذ.املسؤولة 

 إدرا  االعتبارات املتعلقة إبمكانية الوصول يف عمليات الشراء -2 
متثٌل ايااٌٌات املكٌراء بيٌٌاانت إر ٌادي  طويلٌٌ  األجٌل موجهٌٌ  إ  ااداريٌني واملٌٌديريس  -153

وابملرغم  .(80)يف قملي   راء واملوظفني، وترب هم ابملتزامات يف مجيع احلاالت املت يكاركون فيها
مٌس ضٌٌرورع وضٌٌع م يٌٌار إصحٌٌ  املت ٌٌهي ت اخلاصٌ  يف احل ٌٌبان قنٌٌد وضٌٌع ايااٌٌات املكٌٌراء 
ملضمان قدم إشفاق املوارد قلى إشكاء حواجز جديدع ت وق وصوا األ خاص ذوو ااقا   إ  

نةمٌٌات منةمٌٌ  واحٌٌدع مٌٌس املاا توجٌٌد حامليٌٌ ال مرافٌق ولٌٌدمات املٌٌسمترات واالجتماقٌٌات، فحشٌٌه
 بذمل  يف ايااتها املكرائي .اا املكارك  يف وحدع املتفتيش املكرتك  تدرج ح م

تسلٌذ يف االقتبٌٌار بٌٌوقي يف  ال أبن املت ٌهي ت اخلاصٌٌ اا وتقٌر م ةٌٌم املنةمٌات متامٌٌ -154
قمليات املكراء )مع ااتثناءات  ليل (، يف حني تسكد م اتب املكرتايت أن مرا ب  هذ  امل أمل  

يف اار ادات وامل يااات  اا أاااي اا  ا ألن املت هي ت اخلاص  ملي ت قنصر ملي ت مس مكموال
__________ 

(80) KB Manage, "Standards and Policies in Procurement", available at: www.kbmanage.com/concept/standards-

and-policies-in-procurement. 
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حني أن امل سوملي  املرئي ٌي  ملضٌمان إدراج إصحٌ  املت ٌهي ت  ويف املت لق  ابملكرتايت. وابملتاإ،
اخلاص  ضمس  روط امل لب هي م سوملي  تقع يف املقام األوا قلى قاتق امل تب املذي يصدر 

 فهمهٌٌا أو قٌٌدم ا ٌرتاط االمتثٌاا مل حتياجٌٌات مٌس تلٌٌ  املت ٌهي تقنٌه ذملٌ  امل لٌٌب، فٌحن 
 إدراك أمهيتها، يسدي إ  جتاهلها اباتمرار يف قمليات املكراء. أو

نفذ، يف  -155 ي وهناك ااتثناء ملإوظ وممارا  جيدع ملدى االحتاد املدوإ مل تصاالت املذي 
اصح  املت هي ت اخلاص ، م ايي مكٌرتايت أتلٌذ  تلٌ  املت ٌهي ت يف االقتبٌار إطار ل ته ِ

وتركز قلى ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت. فمت لبات إم اشي  املوصوا مدرج  يف املواصفات 
املفني  املت مت وض ها ألغراض املكراء، وُصممت قملي  تقييم ت فل املتأكد مس أن احللوا املقتناع 

 املت تدقي إصح  املت هي ت اخلاص  تتيإها ابملف ل.
اك مماراٌٌ  جيٌٌدع ألٌٌرى مصٌٌدرها امللجنٌ  اال تصٌٌادي  واالجتماقيٌٌ  آلاٌٌيا واحملٌٌيط وهنٌ -156

ت هي ت  اهلادئ، املت وض ت قملي  م تمرع ملكراء األاثث تُ  ى فيها األوملوي  ملبيئ  امل مل وامل
ئم  خمتصرع  اخلاص ، وفيها ت لب وحدع املكرتايت املتاب   هلا مس املكركات امل ني  املدرج  يف  ا

كٌٌاء م ٌاحات ملل ٌٌرض مي ٌس فيهٌٌا جملموقٌ  مٌٌس األ ٌخاص ذوي ااقا ٌٌات املختلفٌٌ  خمتٌارع إش
 التبار األاثث وتقدمي اش باقا م، ويُتخذ املقرار املنهائي قلى ذمل  األااس.

وأ ارت امليوشي يف إ  أهنا اتضّمس ايااا ا املت قل  ابملكراء مبادئ توجيهي  بكأن  -157
ملكراء املركبات امليّ رع،  اا   مس اجملاالت. وهي تروج حاملياملت هي ت اخلاص  تغ ي جمموق  متنوق

وهلٌا مماراٌٌ  جيٌدع متثلٌٌت يف ابٌرام اتفا يٌٌ  طويلٌ  األجٌٌل مٌع ابئٌٌع حيٌتفظ بقائمٌٌ  مٌس األجهٌٌزع 
بٌرانمج األمٌٌم املتإٌدع اامنٌٌائي، تتضٌمس قمليٌٌ   ٌراء املبٌٌاين يف املوا ٌع امليداشيٌٌ   ويف امل ٌاقدع.

امل ٌابق األرضٌي قلٌى كٌون ب ناي  املت هي ت اخلاص  ملضمان   قمليات تفتيش تُ ت رض فيها
 ابمل امل ملأل خاص ذوي ااقا  . اا األ ل ميّ ر 

 اا،اخلٌدمات قمومٌ أو يُ تكار األ خاص ذوو ااقا   قند  ٌراء املنتجٌات ما واندراا  -158
ياجات مما واملتقنيات امل اقدع بك ل لاص،  يسدي إ   راء منتجات غي متوافق  مع االحت

غٌي ضٌٌروري . ف لٌى اٌٌبيل املثٌٌاا، أ ٌارت مفوضٌٌي  األمٌٌم املتإٌدع حلقٌٌوق ااش ٌٌان إ  أن  أو
مي س ت ييفها  ال تُ تخدم ألشه ال ال  ات املصوت املت ا تناها م تب األمم املتإدع يف جنيف

ح ٌٌٌب االحتياجٌٌٌٌات املفرديٌٌٌٌ . وأ ٌٌٌرت امل يٌٌٌٌاانت امل لفٌٌٌٌ  إبدارع مراكٌٌٌز املت ٌٌٌٌهي ت اخلاصٌٌٌٌ  
 تُ ٌٌٌٌتخدم ال ااقا ٌٌٌٌ  يف شيويٌٌٌورك وابش ٌٌٌٌوك أبن م ةٌٌٌٌم أجهز ٌٌٌا امل ٌٌٌٌاِقدع ذويأل ٌٌٌخاص اب
إجزراء مشزاورات مزع األشزخاص ت تخدم بقدر كا . ويرى املفتش أشه مٌس املضٌروري  ال أو

حيتاجونززه مززن أنززواع التكنولوجيززا واملززوارد، لكززي تكززون مسززتجيبة  مززا ذوي اإلعاقزة بشززأن
ي يُسرتشد آبرائهم يف شراء أي أجهزة وخدمات الحتياجاهتم وفعالة من حيث التكلفة، ولك

 مساعدة.
اب ٌٌرتاح امللجنٌٌ  اال تصٌادي  ألفريقيٌٌا تضٌمني املبٌٌادئ املتوجيهيٌٌ  اا ويرحٌب املفٌٌتش أيضٌ -159

تت لق ابملت هي ت اخلاص ، مس ل ا منص   ب   املكرتايت املتاب   مللجن  اا مللمكرتايت أح ام
منةم  ي قٌدون اجتماقٌات   40 مديري املكرتايت يف ااداري  املرفي   امل توى، املت جتمع بني

كل انتني. ومي س قلى وجه اخلصوص أن تتناوا هذ  املكب   م أمل  املت هي ت اخلاص  مس 
ل ا فريقها امل امل امل ين بتن ٌيق مماراٌات وقمليٌات املكٌراء يف األمٌم املتإٌدع، املٌذي أشكٌأ 
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د وامل يااات وااجراءات واملماراٌات املتجاريٌ  ملواءم  امللوائح املتنةيمي  واملقواق اا مكرتك اا إطار 
 املت لق  ابملكرتايت.

ومع املتأكيد قلى وجو   يام امل اتب املكارك  يف طلب امل لع واخلدمات مللمسمترات  -160
واالجتماقات ابملدور املتو ع منها يف ضمان دمج االقتبارات املت لق  ابملت ٌهي ت اخلاصٌ  يف 

تش أن تنفيذ املتوصي  املتاملي  ايسدي إ  ت زيز املر اب  واالمتثاا يف  روط طلبات املكراء، يرى املف
 هذا اجملاا مس ل ا دمج تل  االقتبارات يف ايااات املكراء.

 8التوصية  
ينبغزي للرؤسزاء التنفيزذيني ملؤسسزات منظومززة األمزم املتحزدة أن يكلفزوا مكاتززب  
للتأكزد مزن احززرتام اا حكامز، أ2021، حبلزول كزانون األول/ديسززمرب أبن تصزوغ املشزرتايت

يف السياسزززات واملبزززادئ التوجيهيزززة املتعلقزززة متطلبززات إمكانيزززة الوصزززول و/أو اشزززرتاطها 
 ابملشرتايت، لتنظر فيها وتعتمدها سلطة اختاذ القرار ذات الصلة.

بقوة الرؤساء التنفيذيني على ضمان قيام مكاتب املشرتايت، اا وحيث املفتش أيض -161
ام التسهيالت اخلاصة يف سياسات الشراء ومبادئها التوجيهية، برصد امتثال مبجرد إدرا  أحك

 .مجيع طلبات املشرتايت املتعلقة ابملؤمترات واالجتماعات لتلك األحكام، واإلبالغ عنها

 أمثلة ابرزة عن تضمني املشاريع الكربل اعتبارات إمكانية الوصول -3 
لٌ ا مرحلٌٌ  اقتبٌارات إم اشيٌٌ  املوصٌوا ج يف حٌني تٌدرك املنةمٌٌات ب ٌهومل  أن إدرا  -162

املتكييد األوملي  هو أكثر ف املي  مس حيث املت لف  مس املت ديل املتإديثي يف مرحل  الحق ، فحن 
وي . ومع  إم اشي  املوصوات س  ش امل ديد مس مرافقها ُ ّيدت منذ قدع ققود، قندما ومل رب أ ُت ت 

ي  إ  األحيان، إما  أكثر ويف ذمل ، متيل املنةمات يف امل نوات األليع مواكب  املتكري ات املوطن
تكٌٌٌٌييد وجتديٌٌٌد مرافقهٌٌٌٌا قنٌٌٌد املت ٌٌٌهي ت اخلاصٌٌٌٌ  إدراج إ   أو ،إبم اشيٌٌٌ  املوصٌٌٌٌوااملت لقٌٌٌ  

املبادرع واملٌرايدع يف ج ٌل أمٌاكس قملهٌا مي ٌرع املوصٌوا و ٌامل  مللجميٌع، مس ولدما ا، بروح 
 وفيما يلي أمثل  ابرزع قلى ذمل .

 2023-2017دة يف جنيف: اخلطة االسرتاتيجية حلفظ الرتاث يف قصر األمم، مكتب األمم املتح 
اتسدي اخل   االارتاتيجي  حلفظ املرتاث يف  صر األمم إ  جتديد كامل جملمٌع مبٌاين  

 صٌٌٌر األمٌٌٌم املرئي ٌٌٌي، وتكٌٌٌييد مبٌٌٌا جديٌٌٌٌد دائٌٌٌم مللم اتٌٌٌب، وجتديٌٌٌد  اقٌٌٌات االجتماقٌٌٌٌات 
شوين قلٌٌى اتفا يٌ  حقٌٌوق األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌ ، وامل ٌاحات امل تبيٌٌ . ويكٌٌتمل إطٌار  املقٌٌا

وااق ن امل املي حلقوق ااش ان، واي ون متوافقاا مع أرب    واشني و واقد حملي  )وطني  وبلدي ( 
ت هي ت اخلاص  يف  حمددع تت لق ابملت هي ت اخلاص . وت تند اخل   أيضاا إ  شتائج تقييم امل

 .2008  صر األمم املت أجريت يف قام
ووضٌع فريٌٌق مكٌٌروع اخل ٌٌ  االاٌٌرتاتيجي  حلفٌظ املٌٌرتاث يف  صٌٌر األمٌٌم ل ٌٌ  رئي ٌٌي   

مللت ٌهي ت اخلاصٌ  مٌس لٌ ا االاتكٌارع املفنيٌ  واملتكٌٌاور املنٌتةم مٌع فريٌق قامٌل مسملٌف مٌٌس 
أ خاص ذوي إقا  ، منهم موظفون ومندوبون وممثلون قس منةمات األ خاص ذوي ااقا   
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إقا  . و ام املفريق امل امل ابملتأكد مس ا م  ود   قناصر  ومهنداون م ماريون مت وقون ذوو
املتصميم مس زاوي  املت هي ت اخلاص  وا ٌرتح حت ٌينات ملتم ٌني األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  مٌس 

 املتنقل بك ل م تقل يف املرافق وأماكس امل مل.
 يف  اق  مسمترات جمهزع برتتيبات تي يي ، مبا 42وقند اكتماا املكروع، ات ون هناك  
ي ي   18ذمل   غرف  ذات مقصورات ترمج   فوي  جمهزع برتتيبات تي يي . ومس املتإ ينات املرئ

،  يئ  مدالل رئي ي  ودورات ميا  مي رع ابمل امل؛ و اقات إبم اشي  املوصوااأللرى املت لق  
م؛ ومناطق  رئي ي  وممرات كامل  املتجهيز؛ ومصاقد وا ش ومرافق وم اتب مي رع االاتخدا

 ااقا  . ولجميع، مبس فيهم األ خاص ذو ملح  ميّ رع اارتا
 

ذوي ااقا ٌٌٌ ، أل ٌٌٌخاص أُدرج حت ٌٌٌني املت ٌٌٌهي ت اخلاصٌٌ  اب مقززر األمزززم املتحززدة. -163
تجديد  اا،أاااياا بوصفها هدف م مل يف قمليات املتجديد املرئي ي  مللمباين مس ل ا املخ ط امل ا

قلى مجيع املتدابي ذات املصل   ي  املوصوا املضوء  مباين املقر. والط تقرير األمني امل ام قس إم اش
 تفي فقط مبت لبات  واشني املبنٌاء احملليٌ  ال والحظ أشه مت ت وير تصميماتاا املت شفذت قملي

أفضٌل املماراٌٌات املدومليٌ  وتلٌل مت لبٌٌات إم اشيٌ  املوصٌٌوا  اا تتجاوزهٌا، وإمنٌا تتضٌٌمس أيضٌ أو
يلي: ج ٌل  ما تضمنت ب ض املتإ ينات املرئي ي و  .(81)املوا  ي  مللمندوبني واملوظفني واملزوار

يف املغٌٌر  اا إحٌٌدى غٌٌر  االجتماقٌٌات ميّ ٌٌرع ابمل امٌٌل، مٌٌع إصحٌٌ  املرتتيبٌٌات املتي ٌٌيي  جزئيٌٌ
بر  نا األلرى؛ وترتيبات ت مح مل تخدمي امل رااي املتإرك  ابملوس يف أي م ان ابملغرف ؛ وم

 مي س املوصوا إمليها؛ وم اتب  ابل  مللت ييف.
لة الدولية للطاقة الذرية، واليونيدو، ومكتب األمم املتحدة يف فيينا، ومكتب الوكا -164

اا تكرتك هذ  املنةمات األربع املت تتخذ مس فيينا مقر  األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية.
حٌواجز" وهٌي منةمٌ  غٌي  بٌ  كس قمل مكٌرتك  وتتكٌاور ابشتةٌام مٌع "مكٌروع قٌاشا هلا يف أم

   د  إ  إدماج األ خاص ذوي ااقا  ، وتقوم ابات راض انوي مللت هي ت ح ومي  حملي
اخلاص  املتاح  يف املبا مقابل ااتخدامها ملرافق املسمترات. واارت دت قمليات جتديٌد املبٌاين 

حواجز" واملت ااقدت يف إبقاء  ب  بنتائج االات راضات املت  امت هبا منةم  "مكروع قاش
ذوي أل ٌٌٌخاص ى اطٌٌ ع ابمل ٌٌٌتجدات يف جمٌٌاا املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌ  ابمٌٌوظفي املسا ٌٌ  قلٌٌ

 ااقا   يف املرافق واخلدمات.
جتديٌد  اقٌ  أفريقيٌٌا، وهٌي مرفٌق املٌٌسمترات اا جيٌٌري حامليٌ اللجنزة االقتصزادية ألفريقيزا. -165

ئي ي  املرئي ي مللجن  اال تصادي  ألفريقيا، ومتثل حت ينات املت هي ت اخلاص  فيه أحد  األهدا  املر 
مل ملي  املتجديد هذ . وأجرت  رك  هندا  م ماري  مت ا د م ها هلذا املغرض دراا  مقارش  ألرب   

فئٌ  مٌٌس فئٌٌات  14تغ ٌٌي  (82)م ٌايي وطنيٌٌ  وم يٌار واحٌٌد مللمنةمٌ  املدومليٌٌ  ملتوحيٌٌد املقٌاييس

__________ 

(81) A/71/344 وCorr.1. 

(؛ واملٌوالايت 2010) BS8300(؛ واململ   املتإدع ملربي اشيا امل ةمى وأيرملندا املكماملي ، 2009) AS1428.1أارتامليا،  (82)
(؛ وانغافورع، مدوشٌ  بكٌأن إم اشيٌ  املوصٌوا يف املبيئٌ  2010املتإدع األمري ي ، م ايي  اشون األميكيني ذوي ااقا   )

 (.2011)21542ملي  ملتوحيد املقاييس، امل يار (؛ واملنةم  املدو 2013امل مراشي  )
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لتجديدات يف املبيئ  املبني ، والتارت أقلى امل ايي املتاح  كقياس مرج ي مل (83)املت هي ت اخلاص 
وي تند كل مس امللجن  اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ، . (84)املت يت ني املقيام هبا

إ  املبإٌٌوث املٌٌت أجريٌت ملوضٌٌع مقٌٌاييس مرج يٌٌ   اا،وم تٌب األمٌٌم املتإٌٌدع يف شٌيو ، حامليٌٌ
 .ماقاتأماكس االجتماقات واالجتيف مللتجديدات املتصل  إبم اشي  املوصوا املت يقومان هبا 

. يف إطار االات راض االارتاتيجي مللمرافق، اي اجل مكتب األمم املتحدة يف نريويب -166
مكروع ااتثمار رأمساإ م تمر مجيع املص وابت املت لق  ابملت هي ت اخلاص  يف اماشب املغر  

ات يف مركز مسمتر إم اشي  املوصوا مس جممع م تب األمم املتإدع يف شيو . و د أثيت  ضااي 
وايقدم األمني امل ام، إذا طُلب منه ذمل ، تقريراا  (85)2018 مل ام اجملمع يف تقرير من  املسمترات

يتضٌٌمس تفاصٌٌيل املقرتحٌٌات املٌٌت تتنٌٌاوا شتٌٌائج  2019 قٌٌام إ  امم يٌٌ  امل امٌٌ  حبلٌٌوا هنايٌٌ 
مس حامل  املوافق ، اتجري يف غضون امل نوات اخل ويف اات راض املت هي ت اخلاص  يف املباين.

يف املائٌٌٌٌ  مٌٌٌس مجيٌٌٌٌع املصٌٌٌٌ وابت املت لقٌٌٌ  ابملت ٌٌٌٌهي ت اخلاصٌٌٌٌ . وتكٌٌٌٌمل  90املقبلٌٌٌ  م امٌٌٌٌ  
يلي: مكروع قلى ش اق  ما ااجراءات قلى املدى املقريب ملواجه  ص وابت إم اشي  املوصوا

املركب ملتإ ني امل فتات )املر مي  واملادي (؛ وا رتاح ملت وير ت بيق مللهاتف احملموا مي س املوصوا 
ب تكٌٌي إ  موا ٌٌع شقٌٌاط املوصٌٌٌوا ه بوااٌٌ   رمٌٌوز االاٌٌتجاب  امل ٌٌري  ، مٌٌٌع لري ٌٌ  مللمرّكٌٌإمليٌٌ

ب ؛  بر غي املرا  املكامل ، وامل رق واملنإدرات؛ واالشتهاء مس  يئ  امل اقدات امللم ي  قند امل ا
تمويل( اا وحت ني املنإدرات )بني األرصف  وامل رق(؛ وحت ني أاثث غر  املسمترات )رهن بتوافر امل
 ملتثبيت طاوالت  ابل  مللت ييف وفق احتياجات م تخدمي امل رااي املتإرك .

إطار رمسي يتناوا مبادرات  2010 قام . يوجد منذاملنظمة العاملية للملكية الفكرية -167
املٌٌادي وتٌدابي ملصٌٌاحل املٌوظفني واملنٌدوبني واملٌٌزوار، مٌس لٌٌ ا آمليٌ  املٌٌربانمج إم اشيٌ  املوصٌوا 
إبجٌٌراء قٌٌدع اا ، أصٌدرت املنةمٌٌ  امل امليٌٌ  مللمل يٌٌ  املف ريٌ  ت ليف2012ٌٌ قٌٌام وامليزاشيٌ . ومنٌٌذ

إم اشيٌ  املوصٌٌوا املٌٌادي  اات راضٌات مللت ٌٌهي ت اخلاصٌ  املف ليٌٌ  يف مبٌٌاين مقرهٌا، وأدرجٌٌت 
حتٌديث مبٌاين مقرهٌا )مثٌل املخ ٌط  أو كم يار رئي ي يف تقييم املكٌروقات املر ٌإ  ملتجديٌد

أدى إ  حتديد امل ديد مس املتدابي املت لق  ابملت هي ت اخلاص ،  مما امل ام ملتجديد مباين املقر(،
وتبني املماراات اميدع املذكورع أق   بوضوح أن أمام املنةمات  .(86)ووضع أوملواي ا، وتنفيذها

 ا تنٌٌاء املرافٌٌق أو قنٌٌد إشكٌاءإم اشيٌ  املوصٌٌوا وفرصٌٌ  كٌٌافيني يتيإٌان إدمٌٌاج اقتبٌٌارات اا ش ا ٌ
 اخلدمات. أو

__________ 

درجٌ ، ومن قٌ   180امل اح  امل زم  ملل راي املتإرك، ومو ف امل يارات، وممرات املوصٌوا، وامل ٌاح  امل زمٌ  مللٌدوران  (83)
امل بور، وقرض فتإ  املبا ، وامل اح  امل زمٌ  مل ٌي يفٌتح صٌاحب امل راٌي املتإٌرك املبٌا ، وتٌدرّج املمٌرات املنإٌدرع، 

ملمٌٌرات املنإٌٌدرع، وطٌٌوا املنإٌٌدر، وأب ٌٌاد دورات امليٌٌا  املي ٌٌرع، وأب ٌٌاد دورات امليٌٌا  املتنقلٌٌ ، وم ٌٌاحات املصٌٌاقد، وا
 ومواصفات امل فتات.

(84) Conrad Gargett, Africa Hall Refurbishment: Equitable Access Report, September 2017. 

(85) A/73/32. 

يلٌي: ختفٌيض  ص  املادي  ختدم إ  حد كبي م تخدمي امل رااي املتإرك  وهي تكمل مٌاإن حت ينات املت هي ت اخلا (86)
امليٌٌٌٌا   وراتارتفاقهٌٌٌا؛ ود م ٌٌٌتوى  ٌٌٌارائت املكٌٌٌٌارات؛ واملنإٌٌٌدرات املب يئٌٌٌ  املتٌٌٌٌدرج؛ واملٌٌٌزايدع يف قٌٌٌرض املٌٌٌٌدالل ويف
ر  اجتماقٌٌات مي ٌٌٌرع ومقصٌٌورات املرتمجٌٌ  املكٌٌفوي  املي ٌٌٌرع االاٌٌتخدام؛ ووجٌٌود وحٌٌٌدع طبيٌٌ  مي ٌٌرع االاٌٌٌتخدام؛ وغٌٌ

غر   االاتخدام ابمل امل أو جزئياا؛ ومنابر مي رع االاتخدام ابمل امل؛ وم اتب وكرااي غي اثبت  و ابل  مللت ييف يف 
 االجتماقات. وتكمل املتإ ينات ملفائدع األ خاص ض ا  املبصر ا ش جمهزع حبواجز مللإماي  وب  مات مميزع قلى احلوا .
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 زيز تبادل املمارسات اجليدة داخل الوكاالت وفيما بينهاتع -ابء 
مٌس املبٌادئ املتوجيهيٌ  واملماراٌات اميٌدع  اا كبٌي   اا يف حني حيدد هٌذا االاٌت راض قٌدد -168

إم اشيٌ  امل تخدم  يف جمموق  مس املنةمات املكارك  يف وحدع املتفتيش املكرتك  بكأن ت زيٌز 
ات واالجتماقات، اتضح مس املقاب ت املت أجريت أن األ خاص ذوي ااقا   يف املسمتر وصوا 

جيري بك ل كا . وواضح مس م امٌ  امل اتٌب ذات املصٌل   ال تبادا امل رف  هبذ  املماراات
مليس فقٌط مللمماراٌات اا أن تل  امل اتب غي مدرك  قمومإم اشي  املوصوا ملختلف جواشب 

جيٌري تنفيٌذ  يف م اتٌب ومراكٌز قمٌل  ملل مٌل املٌذي اا اميٌدع يف املنةمٌات األلٌرى، وإمنٌا أيضٌ
ألٌرى دالٌٌل شفٌٌس املنةمٌ . ففٌٌي جنيٌٌف، قلٌى اٌٌبيل املثٌٌاا، حيٌث تتقااٌٌم ت ٌٌع منةمٌٌات 

إ  جنٌٌب مٌع م تبٌٌني رئي ٌٌيني اا املقٌر املرئي ٌٌي، جنبٌ (87)مكٌارك  يف وحٌٌدع املتفتٌيش املكٌٌرتك 
مم املتإدع حلقوق ملألماش  امل ام  ملألمم املتإدع )م تب األمم املتإدع يف جنيف، ومفوضي  األ

قلى ااط ق، قلى  أو اا،ااش ان(، كان امل ديد ممس أجريت م هم مقاب ت غي م ل ني كثي 
امل مٌٌٌل االبت ٌٌٌاري يف جمٌٌٌاا املت ٌٌٌهي ت اخلاصٌٌٌ  املٌٌٌذي يقٌٌٌوم بٌٌٌه زم ؤهٌٌٌم يف االحتٌٌٌاد املٌٌٌدوإ 
 مل تصٌاالت، ومفوضٌٌي  األمٌٌم املتإٌٌدع حلقٌٌوق ااش ٌٌان، وم تٌٌب األمٌٌم املتإٌٌدع يف جنيٌٌف،

 ومنةم  املصإ  امل املي ، واملنةم  امل املي  مللمل ي  املف ري .
يصل إ  مثاين  ما وما يثي املدهك  مس  ل  املوقي هذ  هو أن فريق االات راض حدد -169

آمليٌٌات تن ٌٌيق مكٌٌرتك  بٌٌني املوكٌٌاالت ومثٌٌاين آمليٌٌات مللتن ٌٌيق دالٌٌل املوكٌٌاالت ت ٌٌا مبوضٌٌٌوع 
مبا ر ضمس موضوع ااقا ٌ  األواٌع. ويٌرد يف  غي أو املت هي ت اخلاص  إما بك ل مبا ر

املكٌرتك  بٌني املوكٌاالت  16 املامدوا يف املرفق املرابٌع وصٌف تفصٌيلي مل ٌل آمليٌ  مٌس اآلمليٌات 
فيها أقضاؤها، ودور كل منها وق  تها احملددع مب أمل   مبا وداللها )واملقائم  ملي ت حصري (،

 املت هي ت اخلاص .
 20 مج ها مس ل ا املقاب ت واملردود قلى االاتبيان إ  أن وتكي املبياانت املت مت -170

أكثٌر مٌس اآلمليٌٌات  أو إ  واحٌٌدع اا تنتمٌي حامليٌ (88)منةمٌ  مكٌرتك  يف وحٌدع املتفتٌٌيش املكٌرتك 
املثمٌٌٌاين املكٌٌٌرتك  بٌٌٌني املوكٌٌٌٌاالت )فٌٌٌرق قاملٌٌٌ ، وأفر ٌٌٌ  قمٌٌٌٌل، وجمموقٌٌٌات دقٌٌٌم، و ٌٌٌٌراكات، 

مس ل ا موضوقات أواع مثل:  اشي  املوصوا إبمت ا املت و ب ات، واجتماقات انوي ( 
حقٌوق األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌ ؛ واملتنٌٌوع؛ وإدارع املرافٌق واملواثئٌٌق؛  أو املتوظيٌٌف، أو اادمٌاج،

 وأماكس امل مل املكرتك ؛ وواجب املرقاي .

__________ 

بفيوس منةم  امل مل املدوملي  (87) ، ومركز املتجارع املدوملي ، واالحتاد املدوإ مل تصاالت، وبرانمج األمم املتإدع املكرتك امل ين 
شقص املناق  املبكري /اايدز، ومسمتر األمم املتإدع مللتجارع واملتنمي ، ومفوضي  األمم املتإدع ملكسون امل جئٌني، ومنةمٌ  

  ، واملنةم  امل املي  ملألرصاد اموي .املصإ  امل املي ، واملنةم  امل املي  مللمل ي  املف ري

مل ام   (88) املوكامل  املدوملي  ملل ا   املذري ، ومنةم  امل مل املدوملي ، واملنةم  املبإري  املدوملي ، ومنةم  األغذي  واملزراق ، واألماش  ا
األمٌٌم املتإٌٌدع ملألمٌٌم املتإٌٌدع، وبٌٌرانمج األمٌٌم املتإٌٌدع املكٌٌرتك امل ٌٌين بفٌٌيوس شقٌٌص املناقٌٌ  املبكٌٌري /اايدز، وبٌٌرانمج 

اامنائي، وامليوش  و، وصندوق األمم املتإدع ملل  ان، وموئل األمم املتإدع، ومفوضي  األمم املتإدع ملكسون امل جئني، 
وامليوشي يف، وامليوشيدو، وم تب األمم املتإدع امل ين ابملخدرات وامرمي /م تب األمم املتإٌدع يف فيينٌا، وم تٌب األمٌم 

، وهيئٌٌ  األمٌم املتإٌدع مللمٌٌرأع، ومنةمٌ  امل ٌياح  امل امليٌ ، وبٌٌرانمج األغذيٌ  امل ٌاملي، ومنةمٌٌ  املتإٌدع خلٌدمات املكٌاريع
 املصإ  امل املي ، واملنةم  امل املي  مللمل ي  املف ري .
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ابآلمليات املثماين املكرتك  بني املوكاالت )فرق قمل ومان(، توجد مخس  يت لق فيماو  -171
ماشٌٌ  امل امٌٌ  ملألمٌٌم املتإٌٌدع شف ٌٌها، وآمليٌٌ  واحٌٌدع يف كٌٌل مٌٌس االحتٌٌاد املٌٌٌدوإ آمليٌٌات دالٌٌل األ

 مل تصٌٌاالت، وهيئٌٌ  األمٌٌم املتإٌٌٌدع مللمٌٌرأع، ومنةمٌٌ  املصٌٌإ  امل امليٌٌٌ . وأرب ٌٌ  مٌٌس أفر ٌٌ  امل مٌٌٌل
فرق ألرى  أو ، يف حني تتناوا أربع أفر  إم اشي  املوصوام را  مل أمل   هذ  املفرق امل امل  أو

أطٌٌر أواٌع مثٌل ااقا ٌٌ ، واادمٌاج، وأمٌاكس امل مٌٌل املكٌرتك . وهٌذ  اآلمليٌٌات هٌذا املوضٌوع يف 
نا( ت مل  أو املكرتك  بني املوكاالت لاص  مبراكز قمل حمددع )مثل أديس أاباب، وابش وك، وفيي

 .املنةم قلى م توى 
 يدها،املكرتك  بينها، املت مت حتد أو امل امل  دالل املوكاالت عومس بني اآلمليات امل ت قكر  -172
فقط  (90)آمليات 4فقط هلا التصاصات تبنّي أدوارها وم سومليا ا، وهناك  (89)آمليات 7هناك 

ومي ٌس أن ي ٌٌون  اا،كبٌي اا  الت فٌاا ملٌديها جٌدوا أقمٌاا دائٌم. وخيتلٌف تٌواتر االجتماقٌات أيضٌ
 )فر ٌ  امل مٌٌل امل نيٌ  إبدمٌٌاج األ ٌخاص ذوي ااقا ٌٌ  يف امل مٌل ااش ٌٌاين املتاب ٌ  مللجنٌٌ   ٌهرايا 

كل ث ث  أ هر )من  اخلدمات امل ام ، وفر   امل مل املكرتك   أو املدائم  املكرتك  بني املوكاالت(،
)فريق املدقم املكرتك بني املوكاالت امل ين ابتفا ي   انوايا  أو بني اادارات امل ني  بتي ي املوصوا(،

ت االجتماقات حقوق األ خاص ذوي ااقا  (. وتكي املردود املواردع إ  أشه حُيتفظ ب ج 
 املت ت قدها مجيع اآلمليات اباتثناء فر   امل مل املكرتك  بني اادارات امل ني  بتي ٌي املوصٌوا.

قلى األقضاء. ويقوم املفريق امل امل  إال ت مم وال م ةم احلاالت، ت ون امل ج ت داللي  ويف
قلى مو  ه املكب ي  املتابع مللجن  املدائم  املكرتك  بني املوكاالت، وحد ، بنكر م حةات موجزع

 ب د كل اجتماع.
ول ا املقاب ت، وصف م تخدمو هذ  اآلمليات أبهنا منصات مفيدع ملتبادا اخلربات  -173

ت وير حلوا  وتبادا امل لومات ومللربط بني ألصائي املت هي ت اخلاص  قلى م توى امل مل مل
ةمٌات اجتمٌٌاع ملكٌاكل إم اشيٌ  املوصٌٌوا قلٌى ش ٌاق صٌٌغي. ف لٌى اٌبيل املثٌٌاا، وصٌفت املن

حوا ااقا    2017 قام املائدع امل تديرع املذي ااتضافته املنةم  امل املي  مللمل ي  املف ري  يف
 30و د مجع أكثٌر مٌس  اا.رمسياا ي س اجتماق ش ابملرغم مس أشهاا ام دي  أبشه اجتماع مفيد جد

ت زيز منةم  مقرها جنيف ملت زيز املكب   احمللي  ملل ياانت املت تدير أماكس امل م ل وت مل قلى 
ئوامل ر إبم اشي  املوصوا . وان ش املكاركون فيه إطار حقوق ااش ان اخلاص إم اشي  املوصوا ق ا

 إ  املرافق.ذوي اِاقا    األ خاص امل ملي  ملتإ ني إم اشي  وصوا
وتكٌمل املبٌادرات األلٌرى املٌت ُوصٌفت أبهنٌا مفيٌدع بكٌ ل لٌاص إشكٌاء فر ٌ  قمٌٌل  -174

اخلاصٌ ، دالٌل االجتمٌاع امل ٌنوي املٌدوإ امل ٌين برتتيبٌات امللغٌات واملواثئٌق  م ني  ابملت هي ت
ت هي ت  واملنكورات، شةمت حلقات قمل  ب ي  قس توفي اخلدمات املتي يي  ولدمات امل

ذوي ااقا ٌٌ  لٌٌ ا االجتماقٌٌات، واٌٌتجري درااٌٌ  قٌٌس حاملٌٌ  اخلٌٌدمات ملأل ٌٌخاص اخلاصٌ  
__________ 

منٌ  اخلٌٌدمات امل امٌ ، وفريٌٌق املٌدقم املكٌٌرتك بٌٌني املوكٌاالت امل ٌٌين ابتفا يٌ  حقٌٌوق األ ٌخاص ذوي ااقا ٌٌ ، واملكٌٌب    (89)
ني املوكٌاالت ملٌديري املرافٌق، وفر ٌ  امل مٌل املكٌٌرتك  بٌني اادارات امل نيٌ  بتي ٌي املوصٌوا، وفر ٌ  امل مٌل امل نيٌٌ  املكٌرتك  بٌ

أبماكس امل مل املكرتك  يف جمموق  األمم املتإدع مللتنمي  امل تدام ، و راك  األمم املتإدع ملت زيز حقوق األ خاص ذوي 
 ااقا  .

 تصٌادي  ألفريقيٌا وامل نيٌ  ابملت ٌهي ت اخلاصٌ ؛ واالجتمٌاع امل ٌنوي املٌدوإ حٌوا املرتتيبٌات فر   امل مل املتاب   مللجن  اال (90)
امللغويٌ  واملتوثيٌٌق واملنكٌٌورات؛ وفر ٌٌ  امل مٌٌل املتاب ٌٌ  مللجنٌٌ  املدائمٌ  املكٌٌرتك  بٌٌني املوكٌٌاالت؛ وفريٌٌق املٌٌدقم املكٌٌرتك بٌٌني 

 املوكاالت امل ين ابتفا ي  حقوق األ خاص ذوي ااقا  .
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مات املرتمجٌٌ  اآلشيٌٌ ، واملرتمجٌ  املفوريٌٌ  بلغٌٌ  اا ٌٌارع. املتي ٌيي  مللمٌٌسمترات مثٌٌل املوصٌوا إ  لٌٌد
بقيام فريق املدقم املكرتك بني املوكاالت امل ين ابتفا ي  حقوق األ خاص اا ورحبت املنةمات أيض

إبشكاء فريق قامل ملوضع ل   قمل قلى ش اق املنةومٌ  بكٌأن  2017 قام ذوي ااقا   يف
مكروع جاهز مللوثيق  يف ل وطها امل ريض ، وكاشت و ت مجع املبياانت، كان هناك  ويف ااقا  .

 أحد مس را ا.ملأل خاص ذوي ااقا   إصح  املت هي ت اخلاص  
يف اٌٌياق األماشٌٌ  امل امٌٌ  ملألمٌٌم املتإٌٌدع، جهٌٌود فر ٌٌ  امل مٌٌٌل  اا،وجٌٌدير ابا ٌٌارع أيضٌٌ -175

ع، مثٌل راب ٌ  املكرتك  بني اادارات امل نيٌ  بتي ٌي املوصٌوا، املراميٌ  إ  إ امٌ   ٌراكات جديٌد
موظفي األمم املتإدع ذوي ااقا  ، واملوظفون املذيس ملديهم يف أارهم أفراد مس ذوي ااقا  ، 
وداقميهم، وجمموقات ألرى غي رمسي  مس املت اوشني مع ذوي ااقا   وامل املني مٌس أجلهٌم. 

ياا ورحبت املوكاالت أيض نةيم  2017ه بقيام املنةم  امل املي  مللمل ي  املف ري  يف حزيران/يوش ت ب
وااتضٌاف  اجتمٌٌاع مائٌدع م ٌٌتديرع مكٌرتك بٌٌني املوكٌاالت بكٌٌأن املت ٌهي ت اخلاصٌٌ  املاديٌٌ ، 

وكامل  مس وكاالت األمم املتإدع املت توجد مقرا ا يف جنيف، ومنةمات دوملي  ألرى،  15 ضم
 إضاف  إ  املبلد املضيف.

أاٌٌفهم مللٌنقص امل ٌٌام يف  وبغٌض املنةٌر قٌٌس امواشٌب ااجيابيٌ ، أقٌٌر  املكٌاركون قٌس -176
امل يٌان، مثٌل  أو إبصدار توجيهات قلى ش اق املنةوم  يت لق فيماإجراءات املتاب   امللموا  

املبادئ املتوجيهي  وامل ايي املت لق  ابملت هي ت اخلاص . وكان هناك ااتثناء واحد ملإوظ، هو 
تتضمس فر   امل مل امل ني  ابملباين املكرتك ، املتاب   جملموق  األمم  املتإدع مللتنمي  امل تدام ، املت 

قس املت ٌهي ت اخلاصٌ  وامل ٌ م . وهنٌاك مثٌاا جيٌد  اا ها املتوجيهي  حوا املوضوع   مئمباد
آلر هو فر ٌ  امل مٌل امل نيٌ  مٌدمات األماشٌ ، وتي ٌي إم اشيٌ  املوصٌوا أمٌام األ ٌخاص ذوي 

ت اجل  ااقا  ، وااتخدام ت نوملوجيا امل لومات، املت وض ت واقتمدت ل   ام اشي  املوصوا 
 احلواجز املت يواجهها األ خاص ذوو ااقا   يف املوصوا إ  أقماا جملس حقوق ااش ان.

ما يلي ب ض املكواغل واملتإدايت األلرى املت تت لق ب ي قمل اآلمليات املكرتك  يوف -177
 قاب ت:بني املوكاالت واملتوصيات املت تناوملت املتدابي امل  جي  املت أبرز ا امل

مب أمل  ااقا  ، يسدي  يت لق فيما  ور ملدى ب ض املنةمات ابالفتقار مللقيادع  •
إ  تفاوت يف االملتزام جتا  هذ  امل أمل  يف خمتلف أجزاء منةوم  األمم املتإدع. 
ومل امٌ  هٌذا األمٌر، ا ٌرُتح إضٌفاء طٌابع رمسٌي قلٌى ااطٌار املسا ٌي مللتن ٌيق 

، واملكارك  يف رائاته قلى م توى اشي  املوصواإم املكرتك بني املوكاالت بكأن 
األمٌني امل ٌام امل ٌاقد، وأن يُ هٌد بٌٌه إ   ٌخص متفٌرئ ذي لٌربع يف خت ٌٌيط 

 ؛وااقا   ضااي إم اشي  املوصوا وإدارع وتن يق 

ميٌٌٌل ملٌٌٌٌدى املنةمٌٌٌٌات املرائٌٌٌٌدع يف امل ٌٌٌٌائل املت لقٌٌٌٌ  ابملت ٌٌٌٌهي ت اخلاصٌٌٌٌ  إ   •
آلمليات املكرتك  بني املوكاالت، ب بب االاتفادع بك ل أ ل مس املكارك  يف ا

 ؛تبادا امل لومات يف اجتا  واحد

ميل ملدى فرق امل مٌل املٌت تقودهٌا وحٌدات إدارع املرافٌق إ  أن ت ٌون موجهٌ   •
امواشٌٌٌٌب  اا بكٌٌٌ ل مفٌٌٌرط حنٌٌٌو املرافٌٌٌق املاديٌٌٌٌ ؛ ومل ٌٌٌي تتنٌٌٌاوا احملٌٌٌاداثت أيضٌٌٌ
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   يٌٌادع مٌٌٌس املوضٌٌوقي  ادراج ااقا ٌٌ  واملت ٌٌهي ت اخلاصٌٌ ، هنٌٌاك حاجٌٌ  إ
 ؛مع  ضااي ااقا  اا امل اتب املت تت امل كثي 

بدرجٌٌ  اا كٌون حجٌم األفر ٌٌ  امل املٌ  وفٌٌرق امل مٌل، يف كثٌٌي مٌس األحيٌٌان، كبٌي  •
مين ها مس أداء وظائفها، وت غى قليه احلماا  وقدم وضٌوح املنٌواتج؛ ومي ٌس 

لٌرباء أرب ٌ   أو حت ني ذمل  امل مل املوظيفي بت يني جمموقٌ  صٌغيع مٌس ث ثٌ 
 ؛ملدراا  موضوع م ني وتقدمي توصيات بكأشه إ  جمموق  أكرب

قدم  يام ب ض فرق امل مل أبشك   منذ قدع انوات، واحلاج  إ  إقادع تنكي ها،  •
مثل فر   امل مل امل ني  مب ائل ااقا   واملتاب   ملنةم  املصإ  امل املي ، واملفريق امل امل 

 .ابع ملكب   املوارد املبكري امل ين بتوظيف األ خاص ذوي ااقا   واملت
يلٌي: تنٌوع  مٌا ومس امل لم به أن هناك قوامل خمتلفٌ  ت ٌهم يف أتلٌر األقمٌاا، منهٌا -178

والايت مسا ات منةوم  األمم املتإدع و درا ا يف مراكز امل مل؛ وتبايس املت اريف املت ت  يها 
، ودرجٌ  طاب هٌٌا م اشيٌ ااِ ؛ ودرجٌ  املفهٌم املٌدشيا ملتلٌ  إم اشيٌ  املوصٌواخمتلٌف املنةمٌات إ  

 املسا ي دالل ب ض املنةمات؛ وحمدودي   درات املوظفني و يود امليزاشي .
ومٌع ذملٌ ، وابملنةٌر إ  اام ٌاانت املواضٌٌإ  املتاحٌ  آلمليٌات املتن ٌيق بٌني املوكٌٌاالت  -179

 يت لٌق فيمٌاوداللهٌا، ملٌيس فقٌط ملتبٌادا امل رفٌ  قلٌى م ٌتوى امل مٌل بكٌأن املماراٌات اميٌدع 
ملت وير مبادئ  اا ذوي ااقا   يف املسمترات واالجتماقات، وإمنا أيضاشي  وصوا األ خاص إبم 

لتنفيذيني ، اام اشي توجيهي  قملي  قلى ش اق املنةوم  بكأن تل   ا يهيب املفتش ابلرؤساء 
 لكيززاانت منظومززة األمززم املتحزززدة أن يكلفززوا ممثلززيهم املعنيزززني املشززاركني يف هززذه اآلليزززات

 يلي: مبا
ضع اختصاصات واضحة جلميع آليات التنسيق بني الوكاالت وداخلهزا و  •

 املؤمترات واالجتماعات؛إمكانية الوصول إىل اليت تعاجل مسألة 

 ؛دورايا اا استعراض االختصاصات احلالية من حيث أمهيتها، استعراض •

التأكززد مززن أن األفززراد املرشززحني للعمززل كممثلززني ل ليززات املشززرتكة بزززني  •
إلمكانية الوصول دراية فنية ابجلوانب املوضوعية والتشغيلية  الوكاالت على

 املؤمترات واالجتماعات؛إىل 

ضمان عقد االجتماعات بشكل دوري، وإعداد احملاضر املوجزة وتعميمها  •
يف الوقزززت املناسزززب، وحتديزززد الكيزززاانت املسزززؤولة عزززن مجيزززع اإلجزززراءات 

 العملية.

 تعزيز وعي املوظفني -جيم 
طوي ا حنو ج ل  اا قي بضرورع ج ل أماكس امل مل ميّ رع ملذوي ااقا ات  وطميثل املو  -180

ت لب ذمل   امل بل املت تُنفَّذ مس ل هلا األقماا، مثل املسمترات واالجتماقات، ميّ رع هلم. وي
أبمهي  فهم االقتبارات املت لق  اباقا   واملت هي ت اخلاص  وإدماجهٌا  اا توقي  املوظفني قموم

 قملهم امليومي.بف املي  يف 
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ملٌدى م ةٌٌم املنةمٌٌات املكٌارك  يف وحٌٌدع املتفتٌٌيش املكٌٌرتك  أبن  قٌٌام وهنٌاك اقٌٌرتا  -181
بٌٌني  أو اا مٌنخفض، اٌواء بٌني املٌوظفني قمومٌ ضٌااي إم اشيٌ  املوصٌٌوا املٌوقي امل ٌام اباقا ٌ  و 

 امل اتب امل لف  مبختلف جواشب لدم  املسمترات واالجتماقات. و د ُ ّدد قلٌى أن املٌوظفني
 أبهنٌٌا ت ٌاد تقتصٌر قلٌى املبيئٌٌ  املبنيٌ ، وأن  ّلٌ  مٌنهم تفهٌٌمإم اشيٌ  املوصٌوا مييلٌون إ  تصٌور 

إم اشيٌ  املوصٌٌوا ت ٌي االحتياجٌات احملٌددع املرتب ٌ  مبختلٌٌف ااقا ٌات. ويُنةٌر ابملتٌاإ إ   أو
 تتجزأ منها. الاا بوصفها مس  إضافي  يف املوا ف واملماراات، وملي ت جزء

هذا املقصور، جيب ت ميق ذمل  املفهم، اواء مس حيث األب اد املت لق  حبقوق ومل ام   -182
مٌس حيٌث احلٌواجز  أو ، قلٌى املنإٌو املٌوارد يف االتفا يٌ ،إم اشي  املوصواااش ان يف ااقا   و 

امل ملي  املت مي س أن ختلقها املرافق املادي  واخلدمات ملأل خاص ذوي ااقا ات املختلف  املذيس 
ات واالجتماقٌٌات. وينبغٌٌي قلٌٌى وجٌٌٌه اخلصٌٌوص حت ٌٌني شكٌٌر وفهٌٌم املفٌٌٌاهيم حيضٌٌرون املٌٌسمتر 

ق املٌت يٌتم هبٌا ت بيٌق هٌذ  ائٌاألاااي  مثل املتصميم امل ام، واملرتتيبات املتي يي  امل قومل ، وامل ر 
املبادئ يف املمارا  امل ملي . وتكمل املتدابي املت مي س اختاذها ملتومليد هذا املوقي واملفهم احلرص  

هم  ضااي إم اشي  وصوا األ خاص ذوي ااقا   قلى إدراج  ب  يف ااتقصاءات املوظفني وتدري
 .إم اشي  املوصواااقا   و إدماج  ضااي ااملزامي قلى 

 إمكانية الوصولضمان مشول استقصاءات املوظفني أسئلة عن  -1 
أن ي ٌٌٌٌمح  إبم اشيٌٌٌ  املوصٌٌٌٌواااتقصٌٌٌاءات املٌٌٌٌوظفني أاٌٌٌئل  تت لٌٌٌٌق ملتضٌٌٌٌمني  مي ٌٌٌس -183
تإدايت  ات، مس ل ا شتائج االاتقصاء، بتإديد  مللمنةم أفضل ملل وائق امل لوكي  املرئي ي  وامل

ابملرافق واخلٌدمات احلامليٌ  مللمٌسمترات واالجتماقٌات، وجبمٌع  يت لق فيما، أمام إم اشي  املوصوا
مقرتحات املتإ ني، وحتديد أوملوايت ااتجااب ا يف اختاذ ااجراءات امل  جي . وتبني املقاب ت 

ردود قلى ااتبيان وحدع املتفتيش املكرتك  أن مخس منةمات مكارك  فقط )منةم  امل مٌل وامل
ئي،  املدوملي ، ومركز املتجارع املدوملي ، واألماش  امل ام  ملألمم املتإدع، وبرانمج األمم املتإدع اامنا

ارع يف ذمل  أربع إدارات وم اتب ومان يف األماش  امل ام  ملألمم املتإدع )إد مبا وامليوشي يف(،
ثاا،  ت  سون امم ي  امل ام  واملسمترات، وإدارع االارتاتيجيات وامل يااات ااداري  وم ائل االم
وامللجن  اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ، وم تب لدمات املدقم املركزي ( تضّمس 

 امل دد، حني أن هذ  املنةمات  ليل  ويف .م اشي  املوصواااتقصاءات موظفيها أائل  تت لق إب
أهنا تتبع امل ديد مس املماراات امديرع ابمل حة  واملت ت تإق أن تنةر مجيع املنةمات يف  إال

 املن ج قلى منواهلا يف مبادرات ااتقصاء موظفيها.
ملألمٌٌٌٌم املتإٌٌٌدع، أجٌٌٌٌرى م تٌٌٌٌب لٌٌٌدمات املٌٌٌٌدقم املركزيٌٌٌٌ  درااٌٌٌٌ    ويف األماشٌٌٌ  امل امٌٌٌٌ -184

( ملأل خاص ذوي ااقا   يف 2018ون املثاين/يناير إ  كاش 2017ااتقصائي  )مس متوز/يومليه 
املقر )شيويورك( ملي رت د هبا يف وضع مقرتحات ملتإ ني وت زيز املت هي ت اخلاص  يف املرافق 
توصي   واخلدمات. وكاشت إحدى املنتائج املرئي ي  ملتل  املدراا  ص وب  ااتخدام األبوا ، وامل

دراا ، ايت ا د م تب لدمات املدقم املركزي  ضوء شتائج امل ويف إبزاملتها إ  أ صى حد مم س.
 مٌٌع منةمٌٌ  م نيٌٌ  اباقا ٌٌ  اجٌٌراء تقيٌٌٌيم مهٌٌين مللت ٌٌهي ت اخلاصٌٌ  يف مقٌٌر األمٌٌم املتإٌٌٌدع.

جٌري يف إطٌار تقيٌيم مللت ٌهي ت امللجنٌ  اال تصٌادي  واالجتماقيٌ  آلاٌيا واحملٌيط اهلٌادئ، أُ  ويف
يف  25رد )م دا ااٌتجاب   ٌدر   400اخلاص ، ااتقصاء داللي  امل ألماكس امل مل تلقى 

املائ ( مس املوظفني وم تأجري أماكس امل مل يف ابش وك. وأظهرت شتائج االاتقصاء أن هناك 
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بتإديٌٌٌد امل ريٌٌق، واألشةمٌٌٌ   يت لٌٌق فيمٌٌاحاجٌٌ  ادلٌٌاا حت ٌٌٌينات قلٌٌى املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌٌ  
 امليٌٌٌٌات، ومركٌٌٌٌز املكٌٌٌب ي ، وامل ٌٌٌٌاحات اخلارجيٌٌٌٌ  )مثٌٌٌٌل املٌٌٌدالل املنإٌٌٌٌدرع(، واملكٌٌٌٌارك  يف املف

 املت هي ت اخلاص ، وم رف  إجراءات اال ء يف حاالت امل وارئ.
ويف املردود قلى ااتقصٌاء أجرتٌه م اتٌب بٌرانمج األمٌم املتإٌدع اامنٌائي مللت ٌهي ت  -185

يف املائ  مس امل اتب إ  أهنا ميّ رع ملأل خاص  60اخلاص  واملرتتيبات املتي يي  امل قومل ، أ ار 
ابملت ٌٌٌٌٌهي ت اخلاصٌٌٌٌٌ  يف ت نوملوجيٌٌٌٌٌا امل لومٌٌٌٌٌات  يت لٌٌٌٌٌق فيمٌٌٌٌٌاومٌٌٌٌٌع ذملٌٌٌٌٌ ، و  ذوي ااقا ٌٌٌٌٌ .

ت هي ت  ال يف املائ  مس امل اتب امل تجيب  إ  أهنا 70واالتصاالت، أ ار  ت ر  م توى امل
وأُبلغت تل  املنتائج إ   .(91)أشه يت ذر املوصوا إ  تل  املوا ع أو اخلاص  يف موا  ها املكب ي ،

 اتب املفردي  واارُت د هبا يف وضٌع املٌنهج املٌذي اتب ٌه بٌرانمج األمٌم املتإٌدع اادارع امل ليا وامل
اامنٌٌائي يف ألٌٌذ األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌ  يف االقتبٌٌار. وأدرج املٌٌربانمج اامنٌٌائي أاٌٌئل  تت لٌٌٌق 

مس املكاركني  120، وأظهرت املنتائج أن 2016 مل ام اباقا   يف ااتقصائه امل املي مللموظفني
شف ٌهم ي ٌاشون مٌس إقا ٌ  كاشٌت هلٌم يف م ٌان امل مٌل جتربٌ  اٌلبي  بدرجٌ  أكٌٌرب املٌذيس اقتٌربوا أ
ئلمنةم  امل مل املدوملي ، أُ  ويف ملديهم إقا  . تمقارش  مبس ملي  وا  جري ااتقصاء مللموظفني يف أ

 يف املائٌٌ  مٌٌس اجمليبٌٌٌني 40بكٌٌأن إدراج ااقا ٌٌ ، وأظهٌٌٌرت شتائجٌٌه أن أكثٌٌر مٌٌٌس  2014 قٌٌام
وللٌٌص حتليٌٌل  .مٌٌادايا اا اقٌٌات االجتماقٌات يف مراكٌٌز قملهٌٌم ميّ ٌر ي تٌربون املوصٌٌوا إ    ال

ن يف امل اتٌب امليداشيٌٌ ، و اٌيما أوملئٌٌ  املوجٌود ال مٌٌس اجمليبٌني، اا كبٌي   اا االاتقصٌاء إ  أن قٌدد
 ي تربون املت هي ت اخلاص  املادي  وامل لوماتي  غي كافي .

تإٌدع يف  ٌهري شي ٌٌان/أبريل وقلٌى م ٌتوى املنةومٌ ، أجٌرى احتٌاد مٌوظفي األمٌم امل -186
مللمٌٌوظفني بكٌأن املٌٌوقي اباقا ٌ  يف شةٌٌام األمٌم املتإٌٌدع اا ااتقصٌٌاء قامليٌ 2018وأاير/مٌايو 

 3 228موظٌٌف وبلٌٌٌغ قٌٌدد امل ٌٌٌتجيبني  80 000ان االاتقصٌٌاء إ  ياملوحٌٌد. ووُجٌٌه ااٌٌٌتب
يل يكي إ  امل توى املنخفض مل هتمام بقضااي ااقا   واملتفاقل م ه مما اا،مكارك ا. وللص حتل

يان  ب املردود إ  قدد مس املنتائج املثيع مللقلق واملت تت لب االهتمام. فم ةم اجمليبني قلى االات
 ي وشوا قلى قلم بنكرع األمني امل ام قس ااقا  . ش يف املائ ( 60)

املٌٌذيس قّرفٌوا أشف ٌٌهم أبهنٌم مٌٌس ذوي ااقا ٌٌ ،  248مٌس بٌٌني األفٌراد املبٌٌاملغ قٌددهم و  -187
يف املائ ( ترتيبات تي يي  م قومل  يف م ان امل مل، و د واجه واحد مس   46لي  فقط )تلقت أ 

ب بب إقا ته. وأ ار اجمليبون املذيس ي اشون مس إقا ات غي مرئي  )مثل  اا كل أرب   منهم متييز 
 ااقا ات امل رفي ( إ  أن ردود ف ل زم ئهم ترتاوح بني مو ف االات  ء واملتجاهل املتام. ويريد

ي يف مو ف زم ئهم واادارع. وأُبلغت منٌ  اخلدمٌ  املدشيٌ  م ةم اجمليبني ذوي ااقا   رؤي  تغّ 
املدومليٌ  وإدارع املرافٌق بنتٌائج االاتقصٌاء، واٌي لب احتٌاد املٌوظفني مٌس إدارات املٌوارد املبكٌري  

 إقادع املنةر يف ت ريف ااقا  .

__________ 

مج األمم املتإدع اامنائي املبادئ املتوجيهي  املت لق  بتي ي املوصوا إ  املوا ع املكب ي  ملألمم املتإدع، و ب ته يتبع بران (91)
يف ذمل  املتصفح اباتخدام برجميات  امل املي  متوافق  مع ااصدار املثاين مللمبادئ املتوجيهي  مللنفاذ إ  حمتوى املكب  ، مبا

مل   ائي تدريباا قلى إدارع املصفإات املكب ي  قلى م توى امل اتب املق ري ، مبا راءع املكا  . ويقدم املربانمج اامن ذ يف 
راا.  املتصميم املر مي، مللتأكيد قلى ضرورع اقتماد مبادئ املتصميم امل املي  كجزء مس إشتاج احملتوى م ل املنتج املنهائي ميّ 

مو  ه املكب ي إ   شةامه اامل رتوين مللتوظيف، و وي مل املربانمج اامنائي حاملياا قلى ضمان إم اشي  املوصوا امل امل إ 
 مل رض املوظائف.
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ذي ملركٌٌز املتجٌٌارع املدومليٌ  بكٌٌأن توظيٌٌف ومٌس املماراٌٌات اميٌدع، شكٌٌرع املٌٌدير املتنفيٌ -188
، املت تنص صراح  قلى أن األائل  (92)األ خاص ذوي ااقا   وإصح  املت هي ت اخلاص  هلم

ئ   ذات املصل  بتنفيذ تل  امل ياا  اتضا  إ  ااتقصاءات اهتمامات املوظفني. وأ ارت هي
املٌٌٌت حتٌٌوا دون مكٌٌٌارك   األمٌٌم املتإٌٌدع مللمٌٌٌرأع إ  أهنٌٌا اٌٌٌتجري ااتقصٌٌاء ملتإديٌٌٌد امل قبٌٌات
املت هي ت اا يتناوا حتديداا املوظفني ذوي ااقا   مكارك  ف امل  يف م ان امل مل، ايتضمس   م

اخلاص ، وذمل  يف إطار قمليٌ  م ٌتمرع ملوضٌع ايااٌ  تنةيميٌ  بكٌأن إدمٌاج األ ٌخاص ذوي 
 ااقا   يف املقوع امل امل .

مي س أن متثله االاتقصاءات املت تتناوا  ما وتكي املنتائج املذكورع أق  ، بوضوح، إ  -189
مٌٌٌٌس أمهيٌٌٌ  يف حتديٌٌٌٌد أوجٌٌٌه املقصٌٌٌٌور يف تي ٌٌٌي وصٌٌٌٌوا  وإم اشيٌٌٌٌ  املوصٌٌٌوااقتبٌٌٌارات ااقا ٌٌٌ  

األ خاص ذوي ااقا ات إ  املرافق واخلدمات يف املسمترات واالجتماقٌات، مٌس بٌني جواشٌب 
شكاء م ان قمل  امل مللجميع، بتقييم احلواجز امل لوكي  املت ت يق إاا ألرى. وهي ت مح أيض

ميثل بدور  مس راا قلى  درع املوظفني قلى تقدمي اخلدمات بف املي  إ  األ خاص ذوي  ما وهو
 ااقا   املكاركني يف املسمترات واالجتماقات.

حيث املفتش بقوة الرؤساء التنفيزذيني ملؤسسزات منظومزة األمزم املتحزدة وابملتاإ،  -190
لتسهيالت اخلاصة يف على تضمني استقصاءات ا ا ملوظفني العاملية ذات الصلة أسئلة عن 

مرافززق وخززدمات املززؤمترات واالجتماعززات، وعززن املواقززف جتززاه األشززخاص ذوي اإلعاقززة. 
 وينبغي أن تؤخذ النتائج ذات الصلة املستخلصة من االستقصاءات يف احلسبان عند وضع

 .إبمكانية الوصولنشطتها املتعلقة مراجعة سياسات املنظمة وإجراءاهتا وممارساهتا وأ أو

 اإلعاقة وإمكانية الوصولعلى قضااي ضمان تدريب املوظفني  -2 
ضٌرورع أاااٌي   إم اشيٌ  املوصٌواااقا ٌ  و قلٌى  ضٌااي ميثل تدريب املوظفني ااملزامٌي  -191

أل ٌٌٌٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌٌات املٌٌٌٌٌٌذيس حيضٌٌٌٌٌٌرون املٌٌٌٌٌٌسمترات ملحتياجٌٌٌٌٌٌات املختلفٌٌٌٌٌٌ  الملتٌٌٌٌٌوقيتهم اب
ت. ومٌس األمثلٌ  قلٌى ذملٌ  إضٌفاء امل ٌابع املسا ٌي قلٌى املتٌدريب ااملزامٌي قلٌى واالجتماقٌا

االقتبارات امن اشي ، وفيوس شقص املناق  املبكري /اايدز، وامل  م  واألمس، و د ااقد ذمل  
ت ميم إدراج  املتدريب، قلى األرجح، يف زايدع وقي املوظفني أبمهي  هذ  املواضيع. وأافر قدم 

يف قمل م ةم مسا ات منةوم  األمم املتإدع  ف االا اا ت ميمإم اشي  املوصوا و م ائل ااقا   
ااقا ٌ   ضٌااي قس قدم وجود منةم  واحدع ختصص وحٌدع تدريبيٌ  مللرتكيٌز حصٌراا قلٌى إدراج 

 ذمل  املتدريب.تُلزم مجيع موظفيها بتلقي  أو وإم اشي  املوصوا،
 14ت املٌت  ٌُدمت يف املقٌٌاب ت أن ويتبٌني مٌس املٌردود قلٌى االاٌٌتبيان ومٌس ااجٌااب -192

مان وإدارات وم اتب ملألماش  امل ام  ملألمم  5و (93)منةم  مكارك  يف وحدع املتفتيش املكرتك 

__________ 

(92) ITC/EDB/2017/01. 

منةم  امل يان املدين املدوإ، ومنةم  امل مل املدوملي ، ومركز املتجارع املدوملي ، واالحتاد املدوإ مل تصاالت، واألماش  امل ام   (93)
بٌٌرانمج األمٌم املتإٌٌدع اامنٌٌائي، وصٌندوق األمٌٌم املتإٌٌدع ملألمٌم املتإٌٌدع، ومفوضٌي  األمٌٌم املتإٌٌدع ملكٌسون امل جئٌٌني، و 

ملل  ان، وامليوشي يف، وموئل األمم املتإٌدع، وهيئٌ  األمٌم املتإٌدع مللمٌرأع، ومنةمٌ  امل ٌياح  امل امليٌ ، ومنةمٌ  املصٌإ  
 امل املي ، واملنةم  امل املي  مللمل ي  املف ري .
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. ويتضٌٌمس املرفٌٌق وإم اشيٌٌ  املوصٌٌواااقا ٌٌ   ضٌٌااي ملوظفيهٌٌا قلٌٌى  اا شةمٌٌت تٌٌدريب (94)املتإٌدع
منةوم  األمم املتإدع، مع اخلامس  ائم  غي حصري  بوحدات املتدريب املت تقدمها مسا ات 

اا ارع )كلما أم س ذمل ( إ  موضوع املتدريب، وتواتر ، وطريق  احلصوا قليه، وامل يان املذي 
 اا ي تب د احتماا وجود وحدات تدريب ألرى تتناوا أيض ال ينةمه. وجدير ابا ارع أن املفتش

 با  فريق االات راض إمليها.ت رتع منةما ا اشت ش غي مبا ر( أو )بك ل مبا رإم اشي  املوصوا 
م وحدات املتدريب قلى  -193 قرب ااشرتشت.  أو مبا رع وإم اشي  املوصواااقا    ضااي وتُقدَّ

إدارات حمٌددع يف قٌدد مٌس  أو وإملزاميٌ  ملوحٌدات قٌام واملكارك  فيها طوقيٌ  مللمٌوظفني بكٌ ل
اوى ب ض امل ناصر املوصوا إم اشي  ااقا   و  ضااي متثل  ال امل ديد مس احلاالت، ويف احلاالت.

مفوضي   ويف املتنوع. أو يف وحدات تدريب مقدم  يف إطار مواضيع أواع مثل حقوق ااش ان
، يركز املتدريب قلى قملهما (96)، وهيئ  األمم املتإدع مللمرأع(95)األمم املتإدع ملكسون امل جئني

في  تي ي املوصوا إ  املرافق كي أو توقي  املوظفنياملرتكيز قلى املربانجمي بكأن ااقا  ، بدالا مس 
 واخلدمات.

وتكٌٌمل املماراٌٌات اميٌٌٌدع املت لقٌٌ  ابملتٌٌدريب يف جمٌٌٌاا توقيٌٌ  املٌٌوظفني ابحتياجٌٌٌات  -194
 يلي: ما األ خاص ذوي ااقا  

تقدم منةم  امل مل املدوملي  وحدع تدريبي  قرب ااشرتشت ملدع ااق  واحدع قٌس  •
أن كيفيٌٌٌٌ  إ ٌٌٌٌراك هٌٌٌٌٌسالء األ ٌٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌ ، مٌٌٌٌٌع تقٌٌٌٌدمي املكٌٌٌٌورع بكٌٌٌٌٌ

األ خاص يف قمل املنةم  يف إطار مكاري ها واجتماقا ا وموظفيها. ويوفر 
من ق منةم  امل مل املدوملي  مللصإ  وامل ٌ م  املهنيٌ  تٌدريباا توقٌوايا مللإٌراس، 

 واملوظفني املذيس يقدمون اخلدمات يف مسمتر امل مل املدوإ؛

ني تدريبيتني يف جماا املتوقي  بكأن تقوم امللجن  اال تصادي  ألفريقيا بوضع وحدت •
واأللٌرى مللم اتٌب املٌت تت امٌل  اا ، إحٌدامها مللمٌوظفني قمومٌإم اشي  املوصوا
إم اشيٌٌٌ  املوصٌٌوا )مثٌٌٌل إدارع املرافٌٌٌق، ولٌٌٌدمات امل ٌٌٌ م   ضٌٌٌااي مبا ٌٌرع مٌٌٌع 

 واألمس، وإدارع املسمترات، وت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت(؛

  اال تصٌٌادي  واالجتماقيٌ  آلاٌيا واحملٌيط اهلٌٌادئ تقٌوم املٌدائرع امل بيٌ  يف امللجنٌ •
بوضع دورع درااي  حوا ااقا   مللمديريس ت تند إ  أفضٌل املماراٌات، وإ  
إق ن بيجني بكأن املتنمي  املراقي  القتبارات ااقا ٌ ، وااٌرتاتيجي  إشكٌيون. 

ي  ن اباقا  ،  و د تصبح هذ  املدورع املتدريبي  إملزامي  ابملن ب  ملراكز املتن يق امل 
 ومي س املن ج قلى منواهلا يف مراكز امل مل األلرى.

__________ 

ع املٌٌٌٌسمترات، وامللجنٌٌٌٌ  اال تصٌٌٌادي  ألفريقيٌٌٌٌا، وامللجنٌٌٌٌ  اال تصٌٌٌٌادي  إدارع  ٌٌٌسون امم يٌٌٌٌ  امل امٌٌٌٌ  واملٌٌٌسمترات، و ٌٌٌٌ ب  إدار  (94)
 واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ، ومفوضي  األمم املتإدع حلقوق ااش ان، وم تب إدارع املوارد املبكري .

حٌٌاالت  وضٌ ت مفوضٌي  األمٌٌم املتإٌدع ملكٌسون امل جئٌٌني تٌدريباا  ٌب ياا قلٌٌى امل مٌل مٌع األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌ  يف (95)
 املنزوح املق ري.

دماج  (96) إ ت اوشت هيئ  األمم املتإدع مللمرأع مع املتإاملف املدوإ امل ين بقضااي ااقا   يف تنةيم حلق  قمل مكرتك  بكأن 
(، تناوملت م ائل املت هي ت اخلاص  واملرتتيبات املتي يي  2018متوز/يومليه  30ومت ني املن اء واملفتيات ذوات ااقا   )

 ملتمويل بغرض اادماج.امل قومل ، وا
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ملرافق يف اومس املماراات اميدع يف جماا املتدريب قلى كيفي  توفي املت هي ت اخلاص   -195
 يلي: ما واخلدمات،
جيٌٌري االحتٌٌٌاد املٌٌٌدوإ مل تصٌٌٌاالت تٌٌدريباا ملنتجٌٌٌي احملتٌٌٌوى واملواثئٌٌٌق ومنةمٌٌٌي  •

احتياجات األ خاص ذوي ااقا   مس ل ا  االجتماقات قلى ضمان تلبي 
 توفي لدمات املت هي ت اخلاص ؛

رع تقٌٌدم املنةمٌٌ  امل امليٌٌ  مللمل يٌٌٌ  املف ريٌٌ  املتٌٌدريب قلٌٌٌى إقٌٌداد املواثئٌٌق امليّ ٌٌٌ •
 ملوظفي املتإرير واملتصميم.

مٌٌس املتوقيٌ  وتٌٌوفي املرافٌٌق  وفيمٌا يلٌٌي أمثلٌ  قٌٌس املماراٌات اميٌٌدع املٌت تتضٌٌمس كٌ ا  -196
 ت املي رع:واخلدما

شةمٌٌت إدارع  ٌٌٌسون امم يٌٌٌ  امل امٌٌٌ  واملٌٌسمترات املتاب ٌٌٌ  ملألماشٌٌٌ  امل امٌٌٌ  ملألمٌٌٌم  •
املتإدع، ملوظفيها واادارات األلرى، حلق  قمل قس املتوقي  اباقا   مشلٌت 

 املتصميم امل ام واملرتتيبات املتي يي  امل قومل ، وآدا  امل لوك؛

ادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط تقوم   ب  املتنمي  االجتماقي  يف امللجن  اال تص •
إم اشيٌ  قلٌى  ضٌااي ااقا ٌ  و  واادارع مٌوظفنيمللبوضٌع تٌدريب اا اهلٌادئ حامليٌ

 ؛املوصوا

مس  100دّربت منةم  امل مل املدوملي ، ومفوضي  األمم املتإدع حلقوق ااش ان  •
موظفي م تب األمم املتإدع يف جنيف، مبس فيهم مجيع موظفي املوارد املبكري ، 

 ا املرتتيبات املتي يي  امل قومل ؛يف جما

يقٌٌدم بٌٌرانمج األمٌٌم املتإٌٌٌدع اامنٌٌائي دورع درااٌٌي  قٌٌٌرب ااشرتشٌٌت قٌٌس إ ٌٌٌراك  •
األ خاص ذوي ااقا   وامل مل م هم. وتتضمس املدورع قناصر تي ي املوصوا 
 ،واملتصميم املكامل، ويوصى هبا مميع املديريس، وهٌي متاحٌ  مميٌع املٌوظفني

د شدوات قرب ااشرتشت مللمديريس واملوظفني حٌوا تي ٌي قق اا ومس املتو ع أيض
بوضع مٌذكرات توجيهيٌ   اا املوصوا. ويقوم برانمج األمم املتإدع اامنائي أيض

تغ ي آدا  املت امل مع ذوي ااقا   واارتاتيجيات املتواصل واملتفاقل م هم، 
ووضع املواصفات مللوظائف املكامل  ملإلقا  ، وقمليات املتوظيف وااللتيٌار، 

 وشصائح مللمديريس، ومواد وموا ع  ب ي  مي رع ملذوي ااقا  ؛

تدريبي   • خت ط   ب  ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت يف امليوشي يف مل قد دورع 
ملوظفي ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت )مبا يف ذمل  برانمج األمم املتإدع 

 ضي  إم اشي  وصوا كرح اامنائي، وإدارع املتواصل امل املي املتاب   ملألمم املتإدع( مل
 .وكيفي  تقدمي امل اقدع إمليهمإ  اخلدمات ذوي ااقا   األ خاص 

 ابملتٌٌدريب قلٌٌى امل رفٌٌٌ  املفنيٌٌ  يف جمٌٌاا ااقا ٌٌٌ ، يت لٌٌق فيمٌٌٌاومٌٌس املماراٌٌات اميٌٌدع  -197
 يلي: ما

طٌورت إدارع املكٌٌسون اال تصٌٌادي  واالجتماقيٌٌ  ابألماشٌٌ  امل امٌٌ  ملألمٌٌم املتإٌٌدع  •
وحٌدع  14)اباش ليزيٌ  واملفرش ٌي ( تت لٌق ابالتفا يٌ  وتتضٌمس  جمموقٌ  أدوات
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، وهي موجه  إ  جهٌات إم اشي  املوصواتدريبي ، لصصت إحداها ملقضااي 
راٌٌامل  اا املتن ٌيق احل وميٌ  ومنةمٌات األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌ . وطٌورت أيضٌ

" وتركٌٌز قلٌٌى املقضٌٌااي املت لقٌٌ  Enableإلباريٌ  ميّ ٌٌرع ابمل امٌٌل حتمٌٌل قنٌوان "
 اا؛مكرتك 14 250اقا  ، ويبلغ قدد املكرتكني فيها اب

 أطلقت امللجنٌ  اال تصٌادي  ألفريقيٌا وحٌدع تدريبيٌ  التياريٌ  يف كٌاشون األوا/ •

يف ج لهٌا اا قٌرب ااشرتشٌت تت لٌق ابالتفا يٌ ، وهٌي تنةٌر حامليٌ 2017دي ٌمرب 
 إملزامي  مميع موظفيها؛

 2017يس املثاين/شوفمرب أصدر م هد األمم املتإدع مللتدريب واملبإث يف تكر  •
دورع مللٌت لم اامل ٌرتوين ب نٌٌوان "هنٌج  ٌٌائم قلٌى حقٌٌوق ااش ٌان إزاء ااقا ٌٌ " 

 موجه  إ  املندوبني امدد.
ويف ضوء املبادرات املذكورع أق  ، يرى املفتش أن هناك مبادرات كافي  بكأن املتدريب  -198

ت لم منها املت لق اباقا   واملت هي ت اخلاص  مي س مل ياانت منة وم  األمم املتإدع تبادهلا وامل
املوا ع، بدا ل ا املقاب ت أن م ةم املنةمات  ويف مس أجل ت وير تدريب  وي يف هذا اجملاا.

تداركها  ما جتهل إ  حد ب يد تقدمه امل ياانت األلرى مس تدريب. وهذ  فرص  ضائ   مي س 
املتدريبي  قرب منصات منااب  مكرتك   مس ل ا بذا امهود ملتن يق وتبادا املواد وامل لومات

 بني املوكاالت.
م مٌرع إم اشيٌ  املوصٌوا ااقا ٌ  و إدماج  ضٌااي ومي س ملبادرات املتدريب قلى  -199 املٌت تقٌدَّ

ضٌائ   مللتوقيٌ ؛ ففٌي  اا أن تك ل فرصٌ (98)قلى مدى فرتع  صيع مس املزمس أو (97)واحدع فقط
ع امل رف  ت مح بتقدمي ذملٌ  املتٌدريب مٌس مثل هذ  احلاالت، جيب وضع ضماانت كافي  ادار 

أن اا جديد يف امل تقبل، دون احلاج  إ  إقادع ت وير حمتوا  مس املبداي . ومي س مللمسا ات أيض
ت ت كف املفرص ملت وير حمتوى املتدريب وت زيز  مس ل ا املت اون مع امل ياانت املتخصص  يف 

دريب واملبإث، وكليٌ  مٌوظفي منةومٌ  تصميم املتدريب وتقدميه، مثل م هد األمم املتإدع مللت
 األمم املتإدع يف تورينو إبي امليا.

ومس املنقاط املت حصل قليها  به امجاع املنةمات املٌت أجريٌت م هٌا مقٌاب ت، أن  -200
. إم اشيٌٌ  املوصٌٌواااقا ٌٌ  و  ضٌٌااي تلٌ  املنةمٌٌات ات ٌٌتفيد بٌٌدون  ٌٌ  مٌٌس املتٌدريب قلٌٌى 

تقدمي  اا ريب جيب أن ي ون إملزاميقلى أن هذا املتد اا اتفق م ةمها أيض و د مميع املوظفني، مع 
 ضااي وتدريب أطوا وأدق إ  مس يت امل منهم ابشتةام مع  اا،ملتوقي  املوظفني قموم قام تدريب

 .إم اشي  املوصواااقا   و 

__________ 

قدع  تكمل وحدات املتدريب ملرع واحدع ما (97) يلي: حلق  قمل مل حتاد املدوإ مل تصاالت ملدع يوم واحد حوا كيفي  م ا
األ خاص ذوي ااقا   واملتفاقٌل م هٌم؛ وتٌدريب يقدمٌه لٌرباء ااقا ٌ  يف مقٌر األمٌم املتإٌدع إ  مٌوظفي إدارع األمٌس 

(؛ ودورع تدريبيٌ  حٌوا فهٌم ااقا ٌ  2017م املتإدع يف شيو  يف جمٌاا املت ٌهي ت اخلاصٌ  )واملسمترات يف م تب األم
 (.2017يقدمها مركز املت لم املتابع مللجن  اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ )

ذوي أل ٌخاص ص  ابمس موظفي امللجن  اال تصادي  ألفريقيا وحدع ت ليمي  تفاقلي  بكأن املت هي ت اخلا 183كمل أ (98)
 (.2014) ااقا   )تو ف تقدميها منذ قام
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لتنفيذيني مع هذ  اآلراء، اا ويف ضوء هذ  املنتائج ومتكي -201 ا حيث املفتش بقوة الرؤساء 
ومة األمم املتحدة على أن يضعوا، من خالل املنابر ذات الصلة املشرتكة بني ملؤسسات منظ

 إمكانيزة الوصززولاإلعاقززة و قضزااي الوكزاالت، وحزدة تدريبيززة عامزة عزرب اإلنرتنززت للتوعيزة ب
مية  لزا إ تستند إىل مبادئ االتفاقية وميكن أن تستخدمها مجيع املنظمات، وينبغي أن تكون 

ت زز  ما املفتش كذمل  املتوصي  املتاملي  املت مي نها، إذاويقرتح  جلميع املوظفني. مت تنفيذها، أن 
يقدمون اخلدمات إ  املسمترات واالجتماقات  ساشتكار املماراات اميدع بتوقي  املوظفني املذي

 ابحتياجات األ خاص ذوي ااقا  .
 9التوصية  

يضزعوا وينفزذوا، ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسزات منظومزة األمزم املتحزدة أن  
، مززن خزززالل اآلليززات املشززرتكة بززني الوكزززاالت ذات 2021حبلززول كززانون األول/ديسززمرب 

متخصص مشرتكة على نطاق املنظومزة لتقزدمي تزدريب إلزامزي علزى تدريب الصلة، وحدة 
غري مباشرة  أو إىل املوظفني القائمني بصورة مباشرةإمكانية الوصول اإلعاقة و قضااي ا  مإد

احلصزززر، موظفززززو إدارة  ال علزززى سزززبيل املثزززالهم فزززي مترات واالجتماعزززات، مبزززنةدمزززة املزززؤ 
دمات، وإدارة املززززوارد البشزززرية، واملشززززرتايت، واخلززززدمات اخلزززاملزززؤمترات، وإدارة املرافززززق و 

، شززززؤون اإلعزززززالمالقانونيززززة، وتكنولوجيززززا املعلومززززات واالتصززززاالت، واخلززززدمات الطبيززززة، و 
 وخدمات السالمة واألمن.

 يز املساءلةتعز  -دال 
 حتسني مجع البياانت ووضع مؤشرات األداء الرئيسية -1 

بتقيٌيم أدائهٌٌا اخلٌاص مٌس حيٌٌث تٌوفي املت ٌهي ت واخلٌٌدمات  مٌا مل ٌي تقٌوم منةمٌٌ  -202
املي رع إ  األ خاص ذوي ااقا   يف املسمترات واالجتماقات، جيب أن ت ون ملٌديها بيٌاانت 

حامل  قدم  ويف ي  واملوارد امل تخدم  يف ذمل  املغرض.مت طلبه وتوف ما ذات صل  ت مح بتقييم
تو ع ملس وجود تل  املبياانت،  ي ون مس املم س تقييم االجتاهات مس حيث امل لب امل تقبلي امل

ختصٌٌيص املٌٌوارد امل زمٌٌ  ملتلبيٌٌ  امل لٌٌب. واٌٌيسدي ذملٌٌ  إ  ااٌٌتمرار م ةٌٌم املسا ٌٌات يف  أو
آلر حلة  مس خمتلف بنود  ويف ب ريق  مرجتل  املتصر  قلى أااس رد املف ل، حيث جتّمع املوارد

 امليزاشي  ملتلبي  طلبات املكاركني.
جتمٌع املبيٌٌاانت  ال وأ ٌرت م ةٌٌم املنةمٌات املكٌٌارك  يف وحٌدع املتفتٌٌيش املكٌرتك  أبهنٌٌا -203

ترصٌٌٌدها، وأبشٌٌه ملي ٌٌٌت ملٌٌديها مس ٌٌٌرات أداء  وال بكٌٌ ل منهجٌٌٌي قٌٌس املت ٌٌٌهي ت اخلاصٌٌ ،
منهٌٌا منهجيٌٌ  رااٌخ  ملتقٌٌدير املت ٌٌامليف ااضٌافي . وملٌٌدى أربٌٌع توجٌٌد ملٌدى أي  وال ملقيااٌها.

منةمات )منةم  امل مل املدوملي ، واالحتاد املدوإ مل تصاالت، وصندوق األمم املتإدع ملل  ان، 
وامليوشي يف( وامللجن  اال تصٌادي  واالجتماقيٌ  آلاٌيا واحملٌيط اهلٌادئ، مس ٌرات وغٌاايت أداء 

 ٌ  واملت ٌهي ت اخلاصٌ ، ومل ٌس ملٌيس ابملت ٌهي ت اخلاصٌ  تت لق ب ملها املربانجمي بكٌأن ااقا
 املداللي  ملديها.

واتضإت أوجه املقصور هذ  ب هومل  قندما قجزت هذ  املنةمات قس تقدمي املبياانت  -204
املت لق  ابملت هي ت اخلاص  امل لوب  يف ااٌتبيان وحٌدع املتفتٌيش املكٌرتك  )واملتإقٌق منهٌا مٌس 
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االت املتاملي : )أ( املقدرات املداللي ، ومس رات األداء يف املت امل ل ا مقاب ت املتاب  ( يف اجمل
مع ااقا   وإم اشي  املوصوا؛ ) ( املرافق املادي  يف املو ع ولارج املو ع واألدوات املت نوملوجي  
امل تخدم  يف املت هي ت اخلاص  يف املسمترات واالجتماقات؛ )ج( املت امليف املتقديري  ملتإ ني 

 ص .املت هي ت اخلا
ف لى ابيل املثاا، وقند ااجاب  قلى اساا حوا قدد األ خاص ذوي ااقا   املذيس  -205

، كٌان 2017و 2012 ٌُدمت هلٌم ت ٌهي ت يف املٌسمترات واالجتماقٌات امل ٌربى بٌني قٌامي 
قٌس االجتماقٌات لٌارج املو ٌع. اا االحتاد املربيدي امل املي هو املنةم  املوحيدع املت  ٌدمت أر امٌ

 جتماقات يف املو ع، كان مركز املتجارع املدوملي  هو املوحيد املذي كاشت مله أر ام، يف وابملن ب  مل
حني  دمت منةم  امل مل املدوملي ، واالحتٌاد املربيٌدي امل ٌاملي، ومفوضٌي  األمٌم املتإٌدع حلقٌوق 

تقٌدم هلٌٌم  ش تقديريٌ . وقنٌد ااجابٌٌ  قلٌى اٌساا حٌوا قٌٌدد األ ٌخاص املٌذيساا ااش ٌان أر امٌ
وأدوات يف االجتماقٌٌٌٌات يف املو ٌٌٌٌع ولٌٌٌارج املو ٌٌٌٌع، ب ٌٌٌٌبب غيٌٌٌٌا  تلٌٌٌٌ   لاصٌٌٌٌ ت ٌٌٌهي ت 

ي س إبم ان أي مس املنةمٌات تقٌدمي أي بيٌاانت.  ش قدم كفايتها، أو املت هي ت واألدوات
ي ي  ت وقند ااجاب  قلى امل ساا بكأن املت لف  ااضافي  املتقديري  املت تتإملها املنةمات يف 

 اخلٌٌامس، املفٌٌرع أملٌٌف(، املرافٌٌق واخلٌٌدمات )اشةٌر املفصٌٌل وصٌوا األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌ  إ 
ت س ملدى املنةمات تقديرات  امل  تغ ي مجيع االجتماقٌات واملٌسمترات. وينٌا ش املفصٌل  ش

م  ويف   مجع تل  امل لومات ب ريق  ح اا ي، كيف‘1‘اخلامس، حتت ابء كنف امل ري  مع احرتا
 لصوصي  املكاركني.

، توجٌٌٌد ب ٌٌض املماراٌٌٌات اميٌٌٌدع يف رصٌٌد جواشٌٌٌب حمٌٌٌددع وابملٌٌرغم مٌٌٌس هٌٌذ  املقيٌٌٌود -206
ع االحتاد املدوإ مل تصاالت، و  ب  مللت هي ت اخلاص  ومجع بياان ا. ف لى ابيل املثاا، يتتبّ 

ي   إدارع املسمترات مب تب األمم املتإدع يف جنيف، قدد االجتماقات املت تقدم امل ناويس امل فل
بُ د. ويتضمس برانمج وميزاشي  املنةم  امل املي  مللمل ي  املف ري  واملرتمج  املفوري  بلغ  اا ارع قس 

حت ٌني املت ٌهي ت اخلاصٌ  املاديٌ  إ  مبٌاين املنةمٌ  كمس ٌر ملٌٌألداء،  2011-2010مللفٌرتع 
تتمثل يف بناء  ضبان محاي  جاشبي  )قند اال تضاء(، وإ ام  أجهزع ملقراءع املكارات قلى اا وأهداف

ااقا  . ووض ت فر   امل مل امل ني  ابملتنوع يف مفوضي  األمم  ارتفاع منااب ملأل خاص ذوي
 املتإدع حلقوق ااش ان مس رات الارتاتيجيتها يف جماا املرتتيبات املتي يي  امل قومل .

ومٌٌٌٌٌس أفضٌٌٌٌٌل املماراٌٌٌٌٌٌات، يتضٌٌٌٌٌمس إطٌٌٌٌٌار شتٌٌٌٌٌٌائج اخل ٌٌٌٌٌ  االاٌٌٌٌٌرتاتيجي  ملليوشي ٌٌٌٌٌٌيف  -207
ابأل ٌٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌٌ  اصٌٌٌٌ  مس ٌٌٌٌريس يت لقٌٌٌٌان ابملت ٌٌٌٌهي ت اخل 2021-2018 مللفٌٌٌٌرتع

، مها: املن ب  املئوي  مللم اتب املت تفي مب ايي احلد األدىن مس املت هي ت اخلاص ، همدماجإبو
؛ واملن ب  املئوي  2021 قام يف املائ  حبلوا 50يف املائ ، وغاي   درها  25مع لط أااس  در  

ومٌات األاااٌي  ذات املصٌل  يف مللموظفني املذي هلم إم اشي  وصوا كامٌل إ  مجيٌع شةٌم امل ل
امليوشي ٌيف، مٌٌع إم اشيٌ  املوصٌٌوا إ  تلٌٌ  األشةمٌ  بوااٌٌ   اهلواتٌٌف احملموملٌ ، ولٌٌط أاٌٌاس 

 .(99)2021 قام يف املائ  حبلوا 100يف املائ  وغاي   درها  83  در 
  ابملبادرات املقبل ، أ ارت هيئ  األمم املتإدع مللمرأع إ  أهنا  د تضع ل  يت لق فيماو  -208

تها  ،ذوي ااقا  إم اشي  وصوا األ خاص قمل ذات مس رات وأهدا  ملقياس  يجي ت يف اارتا
__________ 

 .E/ICEF/2017/18اشةر  (99)
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األماش  امل ام  ملألمم املتإدع، أ ارت   ب   ويف امل نوش  "مت ني املن اء واملفتيات ذوات ااقا  ".
بع إدارع املسمترات، وإدارع  سون امم ي  امل ام  واملسمترات، إ  أهنما الحةتا أهنما  د تق ت ت ب ومان 

ب   مكاهدع املبث املكب ي املذي ي تخدم امل ناويس امل فلي ، واملرتمج  املفوري  بلغ  اا ارع، ومرا 
ذوي ااقا ٌٌ ، وتتبٌٌع أل ٌٌخاص ااٌتخدام اخلٌٌدمات املٌٌت يقٌدمها مركٌٌز املت ٌٌهي ت اخلاصٌ  اب

 اا.املبياانت املت لق  ابخلدمات املتي يي  امل لوب  م بق
يف ذمل ، رأى قدد مس املنةمات أشه  د ي ون مس املفيد وضع اا وك ريق  مللمضي  دم -209

 اقدع بياانت قس ااقا   ممع وتبادا امل لومات حوا ت وير وااتخدام أدوات املت هي ت 
ذوي ااقا ٌٌ . ويرحٌب املفٌٌتش هبٌٌذا اال ٌرتاح ويٌٌدقو مجيٌٌع املنةمٌٌات إ  أل ٌٌخاص اخلاصٌ  اب

 ا اآلمليات ذات املصٌل  املكٌرتك  بٌني املوكٌاالت، املضي  دماا ابملنا كات يف هذا اجملاا مس ل
 إم اشي  املوصوا.امل ني  اباقا   و 

ومل ام  أوجه املقصور يف رصد ومجع املبياانت بكأن املت ٌهي ت اخلاصٌ  يف املٌسمترات  -210
حيث املفتش بقوة مجيع الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة واالجتماقات، 
كاتب ذات الصلة بوضع مؤشرات أداء رئيسية بشأن التسهيالت اخلاصة على تكليف امل

يف املؤمترات واالجتماعات، وحتديد الطرائق املناسبة جلمزع البيزاانت مزن أجزل قيزاس تلزك 
 املؤشرات.

 ابملستجدات يف جمال إمكانية الوصول ضمان إبالغ اهليئات التشريعية دورايا  -2 
يف جمٌاا حققتٌه يف تلبيٌ  االحتياجٌات  مٌا بتقيٌيم يت لٌق يمافمل اءمل  املنةمات اا ت زيز  -211

ي أو ذوي ااقا  ، وتنفيذ املتدابي املت املتزمت ابختاذهاإم اشي  وصوا األ خاص   اا،اختذ ا قمل
تقوم  واملتدابي املت ت تزم اختاذها مل ام  أوجه املقصور احلاملي ، يت ني قلى اهليئات املتكري ي  أن 

ي  ابمل تجدات  ا ت ليف املرئيس املتنفيذي إبب غها دورايا بدور ااتبا ي مس ل  ش يف جماا إم ا
يف منةمته. ووجد املفتش حامل  واحدع فقط مس هذا املت ليف، حيث طلبت امم ي   املوصوا

نةيمي  امل ام  مس األمني امل ام أن يقدم تقارير قس حقوق األ خاص ذوي ااقا  ، و  ت امللوائح امل
ي  املوصوا ملرتتيبات املتياملت لق  اب  يي  امل قومل ، وحامل  املرافق واخلدمات يف اياق ضمان إم اش

امل امل، وكذمل  توصيات بكأن املنهج املن ق  ملتلبي  احتياجٌات األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  يف 
 .(100)املسمترات واالجتماقات املت ت قدها األمم املتإدع

"حنو  م نوانا اا تقرير  2016وااتجاب  ملذمل  امل لب،  دم األمني امل ام يف آ /أغ  س  -212
توفي ابل اادماج وت هي ت املوصوا ملأل خاص ذوي ااقا   قلى املوجه األكمل يف األمم 

. وميثل املتقريٌر احلاملٌ  األو  اجٌراء تقيٌيم  ٌامل وخمصٌص ام اشيٌ  املوصٌوا يف (101)املتإدع"
ته مللتدابي امللموا  املت مله أمهي  لاص  يف هذا املتقرير، تغ ي ومما األماش  امل ام  ملألمم املتإدع.

اختذها مقر األمم املتإدع ملتإ ني إم اشيٌ  املوصٌوا إ  املرافٌق املاديٌ  يف أمٌاكس امل مٌل، وإ  
بادرات  اا ويقدم املتقرير أيض لدمات املسمترات واملرافق، وامل لومات واملواثئق. حمل  حمدودع قس امل

 واملربامج، واملوكاالت املتخصص . املت اخُتذت قلى م توى امللجان اا ليمي ، واملصناديق،

__________ 

 .72/162و 70/170اشةر  راري امم ي  امل ام   (100)

(101) A/71/344 وCorr.1. 
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وجيمل تقرير األمني امل ام ب ض املتوصيات احليوي  وااجراءات املقرتح ، املت يرحب هبا  -213
فيذها،  املفتش ويدقو مجيع املنةمات املكارك  يف وحدع املتفتيش املكرتك  إ  املنةر فيها وإ  تن

 :مس أجل تي ي املوصوا إ  أماكس قملهم ولدما م، وهي
املتواصل مع لرباء تي ي املوصوا ملي وشوا مبثاب  موارد ملتناوا هذا املوضوع يف  •

 امل تقبل؛

 توقي  املوظفني مب ائل ااقا   خللق ثقاف   امل  مللجميع يف أماكس امل مل؛ •

وضع جرد مللمماراات وامل يااات املت لق  إبم اشي  املوصوا املتب   يف خمتلف  •
تكغيل مراكز امل مل، ومل رق تن يقها، مس  أجل مواءم  إجراءات املتخ يط وامل

ييس ومس رات  يت لق فيما بتي ي املوصوا إ  لدمات املسمترات، ووضع مقا
 أداء ملقياس ااتخدامها وأتثيها؛

إقداد دمليل ت لف   يااي مللخدمات املي رع املوصوا واملتاحٌ  قنٌد امل ٌداد يف  •
 مراكز امل مل؛

اس املماراات اميدع ملل ياانت إجراء التبار قملي مللمكارك  قس بُ د قلى أا •
 األلرى؛

مواءم  ظرو  امل مل واملت ا د مع مرتمجي ملغ  اا ارع يف مجيع مراكٌز امل مٌل،  •
 واملقيام أبشك   اتصاملي  ملزايدع توافر مرتمجي ملغ  اا ارع املدومليني؛

ي   • إ ام  اتصاا مع املختربيس وامل وريس اخلارجيني ذوي اخلربع يف مت لبات إم اش
  زيز توافق األ  اا اامل رتوشي  مع مت لبات إم اشي  املوصوا؛املوصوا ملت

وضع ترتيبات طويل  األجل مع  ركات امل رض املنصي املت مي س االات اش  هبا  •
 يف خمتلف مراكز امل مل، ووضع م ايي موحدع مللغات وملرا ب  امودع؛

ن دور املقيام حبمل  توقي  بني املدوا األقضاء واائر امل ٌامهني احملتملٌني بكٌأ •
ذوي ااقا   وفرص دقم املكاريع املرامي  أل خاص مراكز املت هي ت اخلاص  اب

 إ  توفي تل  املت هي ت يف مجيع مراكز امل مل؛

إ امٌ   ٌٌراك  مٌع م اتٌٌب ت نوملوجيٌا امل لومٌٌات واالتصٌاالت ملبإٌٌث وتنفيٌٌذ  •
ٌٌٌٌر ملٌٌٌذوي االحتياجٌٌٌٌات، واملت ٌٌٌٌر   املصٌٌٌٌويت،  حلٌٌٌوا يف جمٌٌٌٌاالت املتوثيٌٌٌٌق املي َّ

كارك  قس بُ د، مٌس أجٌل حت ٌني جٌودع املرتتيبٌات املتي ٌيي  ملٌذوي ااقا ٌ  وامل
 ولفض ت امليفها؛

ئم قلى epubاباتخدام م يار  DAISYحتقيق مزيد مس املتوافق مع شةام  • قا ، امل
 (؛XMLشةام املرتميز املواع )

فاذ إ   • ن امل  ي بنكاط إ  اقتماد امل ايي وتنفيذ املبادئ املتوجيهي  املت لق  ابمل
توى املكب  ، املصادرع قس مبٌادرع تي ٌي املوصٌوا إ   ٌب   ااشرتشٌت، املٌت حم

 اختذها ائت    ب   ااشرتشت؛

 اات راض مجيع املوا ع املكب ي  مللمنةمات ملضمان اهومل  املوصوا إمليها. •
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ويرحب املفتش بت ليف امم ي  امل ام  األمني  امل ام إبقداد هذا املتقريٌر كٌأداع مهمٌ   -214
ذوي إبم اشي  وصوا األ خاص  يت لق فيماتقييم، ملتقييم احلامل  امل ائدع يف املنةم  مللم اءمل  وامل

ل ك  -  ااقا  ، وهو يرى أشه ينبغي مميع مسا ات منةوم  األمم املتإدع أن تقدم تقارير دوري
إم اشيٌ    هيئا ا املتكري ي  قس املتدابي املت تتخذها ملتإ ٌني إ -ل مخس انوات، قلى األ 

 يت لق فيمايها. ومس املتو ع أن يسدي تنفيذ املتوصي  املتاملي  إ  ت زيز املكفافي  وامل اءمل  فاملوصوا 
ذوي ااقا   أل خاص إ  حت ني املت هي ت اخلاص  اباا ابملبادرات املت تتخذها املنةمات ا ي

 يف مرافقها ولدما ا.
 10التوصية  

تحزدة أن تزدر  يف جزداول ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمزم امل 
األشخاص ذوي  إمكانية وصولحالة للتقارير الدورية املقدمة إليها بشأن اا أعماهلا استعراض

يف احملززرز يف ذلزك حالزة التقزدم  مبزا اإلعاقزة إىل مرافزق وخزدمات املزؤمترات واالجتماعززات،
 اإلجراءات الرامية إىل معاجلة أوجه القصور يف تلك اإلمكانية.

إدما   يتعلق افيمو  -215 ابألمانة العامة لألمم املتحدة، حيث املفتش جلنة املؤمترات على 
بصورة أكثر مشوالا يف عملها، ويدعو األمني العام إىل تقدمي إمكانية الوصول قضااي اإلعاقة و 

لسنوية عن  ا تقرير إىل جلنة املؤمترات عن التدابري املتخذة والتقدم احملرز، يف سياق التقارير 
إمكانيزة ملزؤمترات، وابلتزاإ إىل إضزفاء الطزابع املؤسسزي علزى دمزج قضزااي اإلعاقزة و خطزة ا
 وجعل ذلك مسة مستمرة من مسات إشراف النظام التشريعي على إدارة املؤمترات.الوصول 

 ضمان قيام هيئات الرقابة بدور يف رصد إمكانية الوصول وتقييمها -3 
 املدور املذي مي س أن تقوم به م اتب املر اب  يف تتمثل إحدى أدوات امل اءمل  املهم  يف -216

ت زيز  ي  م اقدع املنةمات قلى تقييم مدى امتثاهلا ملإلجراءات واملوالايت املتفق قليها مل ش إم ا
ذوي ااقا   يف املسمترات واالجتماقات، وف امليٌ  املٌدقم املٌذي تقدمٌه تلٌ  وصوا األ خاص 

ملرغم مس  يام هيئات املر اب  يف املنةمات املكارك  . وقلى ااام اشي املهام ملبادرات إصح  تل  
املٌٌٌسمترات ام اشيٌٌ  املوصٌٌٌوا إ  يف وحٌٌدع املتفتٌٌٌيش املكٌٌرتك  إبصٌٌٌدار تقٌٌٌارير تٌٌد يق خمصصٌٌٌ  
 اا.واالجتماقات، فقد قوجل هذا املوضوع يف تقارير أواع ش ا 

ود إطٌار ومس امدير ابملذكر أن جملس مراج ي ح اابت األمم املتإٌدع أبٌرز قٌدم وجٌ -217
 إم اشيٌٌٌٌ  املوصٌٌٌٌٌوايضٌٌٌٌمس رصٌٌٌٌد االمتثٌٌٌٌاا مل يااٌٌٌٌ  األماشٌٌٌٌ  امل امٌٌٌٌٌ  ملألمٌٌٌٌم املتإٌٌٌٌدع يف جمٌٌٌٌاا 

(ST/SGB/2014/3 و دد قلى احلاج  إ  رصد تنفيذ امل يااات وت يني جهات تن يق ملرصد )
وأكٌٌد اجمللٌٌس، يف تقريٌٌر  قٌٌس مراج ٌٌ  ح ٌٌاابت  .(102)االمتثٌاا ملتلٌٌ  امل يااٌٌ  بكٌٌ ل أفضٌٌل

ع امل ين ابملخدرات وامرمي ، قلى ضرورع امتثاا مجيع كياانت األماش  امل ام  م تب األمم املتإد
ذوي ااقا ٌٌ ، وأوصٌى، ابملن ٌٌب  إبم اشيٌٌ  وصٌوا األ ٌخاص ملألمٌم املتإٌدع ملل يااٌٌ  املت لقٌ  

مللم اتب امليداشي ، بت يٌني جهٌات تن ٌيق م نيٌ  اباقا ٌ  واملت ٌهي ت اخلاصٌ  هبٌم، وبت ٌوير 

__________ 

(102) A/70/5 (Vol. I) وCorr.1 ؛A/72/5 (Vol. I) وCorr.1 154-141، املفقرات. 
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ي  أبن يضع صندوق األمم املتإدع ملل  ان اياا  يف جماا اا أيضوأوصى  .(103)م اييها ش إم ا
 .(104)2019 قام ، يُتو ع صدورها يفاملوصوا
توجٌد تقييمٌٌات م روفٌ  ام اشيٌ  املوصٌٌوا إ  املٌسمترات واالجتماقٌٌات،  ال ويف حٌني -218

 .2016  ٌٌاممل أصٌدر بٌٌرانمج األمٌم املتإٌٌدع اامنٌٌائي تقييمٌاا مللتنميٌٌ  املكٌٌامل  مل ٌائل ااقا ٌٌ ،
قلٌٌى امل مٌٌل املربانجمٌٌي املٌٌذي تقٌوم بٌٌه تلٌٌ  املنةمٌٌ  بكٌٌأن اا حٌني ركٌٌز ذملٌٌ  املتقيٌٌيم أاااٌ ويف

االمتثٌاا ملبٌٌادئ األمٌٌم املتإٌدع املتوجيهيٌٌ  بكٌأن املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌ   اا ااقا ٌ ، فحشٌٌه  ٌّيم أيضٌٌ
ومراكز امل مل املوظيفي  يف أماكس امل مل املكرتك ، ووجد أن االمتثاا متبايس بني امل اتب املق ري  

األلرى. ووجد أشه ابملرغم مس أن برانمج األمم املتإدع اامنائي  د اختذ ب ض اخل وات ااجيابي  
 .(105)أشه مليس منةم  تيّ ر مكارك  األ خاص ذوي ااقا   إال ملتهيئ  بيئ  قمل مواتي ،

 ويزرل املفزتش أنزه مزن املؤسزف أن إمكانيزة الوصزول إىل املزؤمترات واالجتماعززات -219
ابستعراض  تلقى االهتمام الواجب يف عمل مكاتب الرقابة، وهو حيثها على القيام دورايا  ال

املخززاطر املرتبطززة هبزززذا املوضززوع واملوجززودة علزززى مسززتول املنظمززات، مزززع إيززالء االعتبزززار 
ئج تلك  نتا الواجب لوالايت مكاتب الرقابة، واستقالليتها، ومواليقها، وبتقدمي تقارير عن 

 إىل الرؤساء التنفيذيني واهليئات التشريعية. االستعراضات

__________ 

(103) A/72/5/Add.10 63، و62، و60، و57، املفقرات. 

 قس املبياانت املاملي  ملصندوق األمم املتإدع ملل  ان. 2017 تقرير جملس مراج ي ح اابت األمم املتإدع مل ام (104)

م تٌٌب املتقيٌٌٌيم امل ٌٌٌتقل ملٌٌٌربانمج األمٌٌٌم املتإٌٌٌدع اامنٌٌٌائي، تقيٌٌيم املتنميٌٌٌ  املكٌٌٌامل  ملإلقا ٌٌٌ  يف بٌٌٌرانمج األمٌٌٌم املتإٌٌٌدع  (105)
 .2016 اامنائي،
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 أمهية تعميم دمج اإلعاقة وإمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة -اا سابع 
 تباين وبهلء وترية التقدم يف التعامل مع إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة -ألف 

يٌز إم اشيٌ  إن املوضوع املرئي ي املذي جيمع بني خمتلف جواشب هذا االات راض ملت ز  -220
حيدث فقط م ى  ش ذوي ااقا   إ  املسمترات واالجتماقات هو أن املتقدم األ خاص وصوا

ئ ، ففي اا ب يئ  بل حدث أيض ب ي بن ق غي مت او  يف خمتلف املنةمات. وكاشت وتيع املتقدم 
 حني أن مسا ات منةوم  األمم املتإدع بدأت يف تناوا  واغل األ خاص ذوي ااقا   منذ

 األ خاص ، فحشه مليس مل ةم تل  املسا ات اياا  بكأن إصح  إم اشي  وصوا1982 امق
ت ٌٌٌٌس منةومٌٌٌٌ  األمٌٌٌٌم املتإٌٌٌٌدع قلٌٌٌٌى درجٌٌٌٌ  مٌٌٌٌس  وش ضٌٌٌٌماهنا ابملقٌٌٌٌدر األدىن. أو ذوي ااقا ٌٌٌ 

فيها  ضايما يف جماالت لفّ  ال املدينامي ي  ت في مللت يف مع املتقدم املت نوملوجي وااتخدامه،
 املذكاء االص ناقي واملروبوصت.جماإ املرافق واخلدمات، مثل إصح  ف مس ت املي ذمل  املتقدم

ويتجلٌى املتبٌٌايس يف ااٌتخدام ذملٌٌ  املتقٌدم يف امل ريقٌٌ  املٌت ت ٌٌاجل هبٌا امللجنٌٌ  وجملٌٌس  -221
حقوق ااش ان مس جه ، وامل ديد مس كياانت منةوم  األمم املتإدع األلرى مس جه  اثشي ، 

ذوي ااقا ٌٌ  وقٌدم املتمييٌٌز ضٌدهم وإدمٌٌاجهم.  األ ٌخاص اامل ٌائل املت لقٌٌ  إبم اشيٌ  وصٌٌو 
ألن  اا شةٌر اا فاألوملوي  املت تومليها امللجن  واجمللس هلذا املوضوع قلى املنإو املواجب ملٌيس مفاجئٌ

مس االتفا ي ، املت تتناوا إم اشي  املوصوا،  د ُوصفت أبهنا "امل مود املفقري مل تفا ي ".  9املادع 
تمام احملدود املذي أبدا  امل ديد مس امل ياانت األلرى )ومل س مليس  وهذا تنا ض ملإوظ مع االه

 كلهٌا(، رمبٌٌا ب ٌٌبب  لٌٌ  املتقٌدير واملفهٌٌم مللُب ٌٌد املت لٌٌق حبقٌوق ااش ٌٌان يف إم اشيٌٌ  املوصٌٌوا.
وابملتاإ، فحن املرتكيز قلى ااقا   يف تل  امل ياانت مييل إ  اال تصار قلى ااقا ات احلركي ، 

 ا ٌٌٌ  غٌٌي املرئيٌٌ ، ولاصٌٌ  املذهنيٌٌٌ  وامل رفيٌٌ ، مهملٌٌ  إ  حٌٌد كبٌٌٌي.يف حٌٌني تبٌٌدو أ ٌٌ اا ااق
نكأ قس  اا يو  اهتمام كا  دائم وال ت مللت امل مع ااقا ات ذات امل بي   املس ت ، مثل تل  املت 

 املرتب   ابمل مر. أو حوادث،
وال ينبغٌٌي مللم حةٌٌٌات امل ٌٌٌابق  أن حتجٌٌب احلمٌٌٌاس احلقيقٌٌٌي املٌٌذي أظهرتٌٌٌه ب ٌٌٌض  -222
ت جتا  هذ  امل أمل  ل ا هذا االات راض. و د ااتوحت إحدى املنةمات املتخصص ، املنةما

ت زيز  وهي منةم  األغذي  واملزراق ، مس ااتبيان وحدع املتفتيش املكرتك  فوض ت ل   قمل مل
 حٌدود املٌوارد املتاحٌ ؛ ويف إم اشي  املوصوا قلى ث ث مراحل:  صيع املدى، يف ث ث   ٌهور

املٌدى  ويف ط وحيث يت ني حتديٌد املٌوارد امل زمٌ  مللتٌدابي املٌت مي ٌس اختاذهٌا؛املدى املتوا ويف
امل ويل، حيث يت لب األمر شفقات ماملي  كبيع ومنا كات مع احل وم  املضيف  املت متل  جممع 

 ث ث . أو املبا، مس أجل إجراء حت ينات هي لي   د ي تغرق إجنازها قامني
ءات وب د منا كات مع فريق مك -223 روع وحدع املتفتيش املكرتك  بكأن امل مليات وااجرا

قلٌى إدلٌٌاا تغيٌيات يف إجٌراءات املت ٌجيل ملسمترا ٌٌا  اا احلامليٌ ، وافٌق قٌدد مٌٌس املنةمٌات طوقٌ
مٌس املكٌاركني احملتملٌٌني قلٌى م لومٌات قٌس مت لبٌا م احملٌٌددع اا واجتماقا ٌا مللإصٌوا ااٌتبا ي

دع كيٌاانت قلٌى تضٌٌمني مٌذكرع امل لومٌات اخلاصٌٌ  إبم اشيٌٌ  املوصٌوا. ووافقٌت قٌٌ يت لٌق فيمٌا
ابملسمترات واالجتماقات م لومات حوا مدى توفر املرافق واخلٌدمات مللمكٌاركني، بينمٌا وافٌق 

م اشيٌ  تت لٌق إبااتقصاءا ا امل املي  مللموظفني أائل  تضمني املب ض مس تل  امل ياانت قلى 
أجرته وحدع املتفتيش املكرتك . وتكي هذ  املوصوا، دون اشتةار املنكر املرمسي مل ات راض املذي 
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اخل وع االاتبا ي  إ  أن املتإدي األاااي يف تناوا إم اشي  املوصوا يتمثل يف شقص امل لومات 
 ومليس يف غيا  املرغب  يف املتصر .

وهنٌاك صٌٌ وب  ألٌٌرى تواجٌه امهٌٌود املراميٌٌ  إ  حتقيٌق إم اشيٌٌ  املوصٌٌوا، وتتمثٌٌل يف  -224
تكري ي   ااتجاب  وكامل  متخصص  الاتف ار صادر قس وحدع املتفتيش املكرتك  بكأن األطر امل

واملتنةيميٌ  امل مٌوا هبٌٌا واملت لقٌ  اباقا ٌ  وإبم اشيٌٌ  املوصٌوا. فقٌد أفٌٌادت تلٌ  املنةمٌ  أبهنٌٌا 
ملي ت ملزم  أبي  رار تتخذ  امم ي  امل ام  ملألمم املتإدع، وأهنا ملزم  فقط بقرارات ومقررات 

 خلاص  هبا.أجهز ا املتكري ي  ا
فهم ملوالي  والتصاص امم ي  امل امٌ   أو قس  ل  تقديراا و د ي ون هذا املو ف ان ئ -225

مس ميثاق األمم املتإدع، املت تنص  62واجمللس اال تصادي واالجتماقي، ولاص  أح ام املادع 
ت لق ت  بوضوح قلى أشه مي س مللمجلس االجتماقي أن يقدم إ  املوكاالت املتخصص  توصيات 
 ابمل ائل املدوملي  اال تصادي  واالجتماقي  واملثقافي  واملت ليمي  واملصإي ، وامل ائل ذات املصل .

 تعزيز التصميم العام وإقامة نظام بيئي يتيح الوصول بدون عوائق -ابء 
ااتبا ي  قس خماطر متس اا  د ي فر قدم بذا مسا ات منةوم  األمم املتإدع جهود -226

ي  ادرع قلى املوفاء بوقد "قدم ترك أي أحد للف املركب". ومي س أن ب م تها إذا اقُتربت غ
ين وي االقتماد قلى املماراات املخصص ، بدالا مس املنةرع امل ام  املوافي  واملنهج املن ق واملوحد 

أهدا  مس  5ذُكر أق  ، تسكد  وكما قلى ش اق املنةوم ، قلى مصاريف م لف  وغي متو   .
قلٌٌى ضٌرورع إيٌٌ ء اهتمٌٌام  2030 مل ٌام ل ٌ  املتنميٌٌ  امل ٌٌتدام  مٌس أهٌٌدا  اا هٌٌدف 17أصٌل 

لاص حلقوق األ خاص ذوي ااقا   واختاذ إجراءات متضافرع قلى املص يديس امل املي واملوطين 
 يف جماالت حمددع.

ومٌٌٌٌس املضٌٌٌٌٌروري، يف هٌٌٌٌٌذا امل ٌٌٌٌياق، أن تنةٌٌٌٌٌر املنةمٌٌٌٌٌات إ  أب ٌٌٌٌد مٌٌٌٌٌس احلٌٌٌٌٌد األدىن  -227
إبم اشي  املوصوا وأن تضع ايااات قلى م توى املنةم  حتدد احلد مللتكري ات املوطني  املت لق  

األدىن مس م توايت املوصٌوا وتت لٌع إ  حتقيٌق املتصٌميم املكٌامل وإصحٌ  املرتتيبٌات املتي ٌيي  
تصميم امل ا ويف امل قومل .  ماملوا ع، أكدت منةمات األ خاص ذوي ااقا   مراراا وت راراا أن امل

أن تدرك أن م ةم جواشب املتصميم  اا وجيب قلى املنةمات أيضضروري مللب ض ومفيد مللجميع. 
امل ام واملرتتيبات املتي يي  امل قوملٌ  هٌي، يف جوهرهٌا، ل ٌوات واٌي   حنٌو تي ٌي املوصٌوا إ  

 كٌٌام ا   يف ذملٌ  املواثئٌق وامل لومٌات، وصٌوالا  مبٌا مجيٌع أمٌاكس امل مٌل واملٌسمترات واالجتماقٌات،
 مس امل وائق.اا ولاملي
وقلى  كام ا اا  د يف املوا ع طريق  ملضمان إدماج األ خاص ذوي ااقا   إدماجوال توج -228

ئق. وحىت   دم امل اواع مع غيهم أفضل مس إشكاء شةام بيئي يتيح املوصوا امل امل وبدون قوا
أبحدث املتجهيزات، فحن امل قبات املوجودع يف اا يف احلاالت املت  د ي ون فيها مقر املنةم  جمهز 

م  املبيئ  احملي   به، مثل ازدحام املرور، وحمدودي  م احات موا ف امل يارات، وص وب  ااتخدا
واائل املنقل امل ام، وص وب  املرور قرب األرصف  واملكوارع، مي س أن متنع املكاركني مس املوصوا 
إ  املسمترات واالجتماقات. وابملتاإ، فحن إم اشي  املوصوا تتجاوز املباين واملرافق وتكمل املنةام 

املٌٌٌذي توجٌٌٌد فيٌٌٌه املنةمٌٌٌ . وهٌٌٌذ  املتإٌٌٌدايت املٌٌٌت ميثلهٌٌٌا املنةٌٌٌٌام  اا  وملٌٌٌوجي األواٌٌٌع ش ا ٌٌٌااي
ااي وملٌٌوجي تن بٌٌٌق قلٌٌٌى موا ٌٌٌع املقٌٌار املرئي ٌٌٌي  يف كٌٌٌل مٌٌٌس املبلٌٌدان املتقدمٌٌٌ  املنمٌٌٌو )ملنٌٌٌدن، 
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وشيويورك، وروما، وابريس، وفيينا( واملبلدان املنامي  )أديس أاباب، وابش وك، وشيو (، وإن كان 
 جات متفاوت .ذمل  بدر 
ويف حني يدرك املفٌتش متٌام اادراك أن حت ٌني املرافٌق واخلٌدمات يف املٌدن املٌت ت قٌد  -229

قس اي رع كياانت منةومٌ  األمٌم املتإٌدع، فحشٌه مي ٌس  اا فيها املسمترات واالجتماقات خيرج متام
نةمات. ف لى أن تتخذ تدابي مللتخفيف مس ص وابت املوصوا إ  مباين املاا هلذ  امل ياانت    

ابيل املثاا، مي س مللمنةمات أن تتخذ ترتيبات م بق  ملتوفي واٌائل تنقٌل األ ٌخاص ذوي 
ااقا ٌ  بٌني موا ٌع االجتماقٌٌات، واملفنٌادق، وامل ٌارات، وحم ٌٌات احلٌاف ت واملق ٌارات. و ٌٌد 

شكٌٌر  اا يت لٌب ذملٌٌ  املت ا ٌد مٌٌع مكٌغلي مركبٌٌات ميّ ٌرع االاٌٌت ماا. ومي ٌس مللمنةمٌٌات أيضٌ
ت قس أماكس اا ام  املت تتيح ترتيبات تي يي  )مثل املفنادق املت توجٌد هبٌا ترتيبٌات م لوما

 ملذوي ااقا ات( وقس واائل املنقل )مثل واائل املنقل امل ام امل ئم  ملل رااي املتإرك (.
ذوي إقا ٌٌٌٌٌٌٌ  كمنٌٌٌٌٌٌٌدوبني يف املٌٌٌٌٌٌٌسمترات اا وقنٌٌٌٌٌٌدما ت ٌٌٌٌٌٌٌنّي املٌٌٌٌٌٌٌدوا األقضٌٌٌٌٌٌٌاء أ خاصٌٌٌٌٌٌٌ -230

ا منةوم  األمم املتإدع، فحهنا تتإمل م سوملي  تزويدهم ب ل امل اقدع واالجتماقات املت ت قده
امل زمٌٌ  ملتي ٌٌي مكٌٌاركتهم املف املٌٌ . وينبغٌٌي االقٌٌرتا  واملوفٌٌاء ابمل ٌٌسوملي  املكٌٌرتك  بٌٌني املٌٌٌدوا 

 األقضاء وكياانت منةوم  األمم املتإدع يف هذا املصدد.

النتقززال إىل تعمززيم املنظزززور اإلعاقززة وإمكانيززة الوصزززول: احلاجززة إىل اذوي ا  مززإد -جيم 
 على نطاق املنظومة

ااقا ٌٌ  وإم اشيٌٌ  إدمٌٌاج ذوي مٌس املتٌٌدابي املقرتحٌٌ  لٌٌ ا االاٌٌت راض ابٌراز  ضٌٌااي  -231
املوصوا إ  املسمترات واالجتماقات إشكاء كيان جديد قلى ش اق املنةوم  ملتن يق األشك   املت 

ئل هذا تقوم هبا املنةمات ملفائدع األ خاص ذوي ااقا   ، و ضااي إم اشي  املوصوا. وأحد بدا
ينٌا ش  ش حٌني ويف املقرتح هو ت يني أحٌد امل يٌاانت املقائمٌ  ملي ٌون وكاملٌ  رائٌدع هلٌذا املغٌرض.

حيللها مللتوصل إ  شتيج  جمدي ، حّذرت املنةمات مس  وش املفتش بك ل شقدي هذ  املقرتحات
  مي س أن يسدي بك ل غٌي مقصٌود إ  أن إاناد امل سوملي  قس هذا املوضوع إ  وحدع م ين

ل املوحدات األلرى مس أي م سوملي  قس هذا املوضوع، بصر  املنةر قما إذا كان املوضوع تنصّ 
 ال. أم م سومليتها أو يقع ضمس التصاصها

ويرى املفتش أشه يف حني ينبغي أن ت ون هناك جه  تن يق مل أمل  إم اشي  املوصوا  -232
ينبغي ملتل  امل أمل  أن  ما جراءات بني املوحدات ذات املصل ، فحشهدالل كل منةم  ملتن يق اا

فٌرد واحٌد، بٌل ينبغٌٌي أن ت ٌون م ٌسوملي  املنةمٌ  ك ٌل وم ٌسوملي  كٌٌل  أو تٌُرتك ملوحٌدع واحٌدع
وحدع وكل فرد فيها. وابملتاإ، يدقو املفتش إ  ااتجاب  مت ق  قلى ش اق املنةوم  مللتإدي 

 املذي متثله إم اشي  املوصوا.
يوجٌٌد تركيٌٌز منٌتةم قلٌٌى موضٌوع مراقٌٌاع ااقا ٌٌ   ال وهٌذا مهٌٌم بكٌ ل لٌٌاص، ألشٌه -233

تُ تمٌد  وال يف أي مس هيئا ا املتكري ي ، أو وإم اشي  املوصوا يف األماش  امل ام  ملألمم املتإدع
قلى  اا،ابشتةام أي  رارات حوا هذا املوضوع. وتقتصر املنا كات املت لق  إبم اشي  املوصوا، أااا

سمتر املدوا األطرا  يف اتفا ي  حقوق األ خاص ذوي ااقا  ، وجملس حقوق ااش ان، دورات م
شون األوا/  3واألحداث ذات املصل  اباقا  ، مثل امليوم املدوإ ملأل خاص ذوي ااقا   )  كا
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توحد  21دي مرب(، وامليوم امل املي ملت زم  داون ) توقي  مبرض امل آذار/مارس(، وامليوم امل املي ملل
ي تربون أ شي ان/ 2) بريل(. و د ج ل ذمل  امل ديد مس األ خاص املذيس أجريت م هم مقاب ت 

"، يف ضوء امل مباالع املن بي  مللدوا األقضاء، اا مسا ي اا موضوع ااقا   وإم اشي  املوصوا "يتيم
 واملتقدم احملدود وغي املت افئ املذي حققته كياانت منةوم  األمم املتإدع يف هذا اجملاا.

ايما مس  ال ذمل ، أكد امل ديد مس األ خاص املذيس أُجريت م هم مقاب ت،وشتيج  مل -234
يضاا  مفوضي  األمم املتإدع حلقوق ااش ان وامللجن  امل ني  حبقوق األ خاص ذوي ااقا  ، وأ
مس أوااط ألرى مثل املوارد املبكري  وامل اتب املقاشوشي ، قلى ضرورع "ت ميم" منةٌور ااقا ٌ  

يع األقماا املت تقوم هبا مسا ٌات منةومٌ  األمٌم. واي ٌاقد ج ٌل وإم اشي  املوصوا يف مج
امل ائل املت لق  إبدماج األ خاص ذوي ااقا   وإم اشي  املوصوا قلى ضمان درج  أقلى مس 

توقي   أو املدقم املسا ي، وتي ي إدراجها يف امليزاشي  امل ادي  األاااي ، ومواصل  ت وير برامج امل
ايسدي املت ميم إ  فهم أفضل ملختلف أشواع ااقا ات وكيفي   كما  ضوع.ااملزامي  بكأن هذا املو 

 ايما ااقا ات غي املرئي  مثل ااقا ات املذهني  واادراكي . وال املت امل م ها،
 توافق كابالملتزامات قلى امل توى امل يااي. وكان هنا إال وال مي س حتقيق هذا املت ميم -235
مس ممثلي املنةمات واملدوا األقضاء قلى أن املوضوع "غي  بني مس أجريت م هم مقاب ت قام

ايااي" ش بياا، ومل س ت ميمه مي ٌس أن يضٌمس  بٌوا ودقٌم املٌدوا األقضٌاء حلكٌد املزيٌد مٌس 
 املدقم امل يااي واملسا ي وختصيص موارد إضافي  ملتإ ني إم اشي  املوصوا.

ت لق  وملت ميم هذا املنةور بدرج  أكرب، ينبغي مللمنةمات أن تغ -236 تنم فرص  األحداث امل
يف ت زيز إم اشي   اا اباقا  ، مثل امليوم املدوإ ملأل خاص ذوي ااقا  ، ملتقييم املتقدم احملرز داللي

املوصوا وحتديد اخل وط امل ريض  الملتزامات واضإ  ابختاذ إجراءات ق جي  يف امل تقبل. وجيب 
اخلٌاص ومنةمٌات اجملتمٌع املٌدين  أن ت ثٌف تفاقلهٌا مٌع كيٌاانت املق ٌاع اا قلى املنةمات أيض

ملتإديد فرص املت اون يف ت زيز إم اشي  املوصوا ومتاب تها بقوع. واي ون هذا هو احلاا لاص  
مع منةمات اجملتمع املدين املت تنكط يف جماا إدراج م ائل ااقا   وإم اشي  املوصوا. وابملثل، 

تقدم يف مي س ملسا ات املق اع اخلاص املنا    يف جماا املتقنيات امل  اقدع، واملت ت تخدم امل
جمٌٌاا املروبٌٌوصت، واملٌٌٌذكاء االصٌٌ ناقي، وغيهٌٌا مٌٌٌس واٌٌائل امل لٌٌم احلديثٌٌٌ  ملتإ ٌٌني إم اشيٌٌٌ  

 كبيع مللت اون.  اا املوصوا، أن تتيح فرص
يف امل ياانت ذات اهلي ل أن املقيادع املتنةيمي ، ألياا ومليس آلراا، جيب املتأكيد قلى  -237

  األمٌٌم املتإٌدع، هٌٌي امل امٌٌل املرئي ٌي يف إحٌٌداث تغيٌٌيات يف اهلرمٌي مثٌٌل مسا ٌات منةومٌٌ
إبدراج  يت لق فيمات زيز حتديد األوملوايت يف أي موضوع. ويصح هذا بنفس املقدر  ويف املوا ف،

احلٌاالت املٌٌت أظهٌر فيهٌا املٌرئيس املتنفيٌذي  ٌدرع قلٌٌى  ويف م ٌائل ااقا ٌ  وإم اشيٌ  املوصٌوا.
 وإبصح  إم اشي  املوصوا هلم، حقق امل يان ل وات ملإوظ . إبدماج امل و نياا املقيادع واملتزام

ي ئها أوملوي   ملا ف لى ابيل املثاا، وشتيج   امت به إدارع املنةم  امل املي  مللمل ي  املف ري  يف إ
ام اشي  املوصوا، أصبح وصوا األ خاص ذوي ااقا   إ  املرافق واخلدمات أحد مس رات 

(. ومنذ ذمل  2009تل  املنةم  اقادع املتنةيم االارتاتيجي )املنتائج امل ت  قكر يف برانمج 
احلٌني، أصٌبإت إم اشيٌ  املوصٌٌوا مٌس امل ٌمات املٌت حُيٌٌرص قلٌى إدراجهٌا يف أقمٌاا املتكٌٌييد 

 أظهر مٌٌا نيي ٌتإق املثنٌٌاء، امل ٌرق  واملقٌدرع قلٌى املقيٌادع امللتٌ وممٌا املرئي ٌي  يف مبٌاين املنةمٌ .
فاذ إ  املنةم  امل املي  مللمل ي  املف ري   ن ي ي امل ت يف التتام املفاوضات بكأن م اهدع مراكش مل
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ذوي إقا ات ألرى يف  راءع  أو م ا ي املبصر أو املصنفات املنكورع ملفائدع األ خاص امل فوفني
 (، واقتمادها.2013امل بوقات )

، يف حاملٌ  اٌٌإب املٌٌوارد احلامليٌ  مٌٌس جهٌٌود اا أيضٌٌ اا وامل  ٌس مي ٌٌس أن ي ٌون صٌٌإيإ -238
ي س املوضوع مس أوملوايت املقيادع املتنةيمي . ف لى ابيل  ش قا   وإم اشي  املوصوا، إذامراقاع اا

املثٌاا، الحٌٌظ أحٌد امل يٌٌاانت أن وظيفٌ  م تكٌٌار  ٌٌسون ااقا ٌ  أملغيٌٌت قنٌدما تو ٌٌف قنهٌٌا 
تبذا أي حماومل  ملتمويل املوظيفٌ  مٌس  وش املتمويل مس لارج املوارد األاااي  ب د أربع انوات.

مل تصاا أبي م اهم آلر مليم س اابقاء قلى املوظيف ، ابملرغم مس  أو األاااي  ل ا املوارد
 دوالر. 200 000تتجاوز  ال أن ت لفتها املتقديري  امل نوي 

ويرى املفتش أشه يت ني قلى املرؤااء املتنفيذيني أداء دورهم يف ضمان إق اء األوملوي   -239
واحلفاظ قلى تل  األوملوي . ومس طرق حتقيق مل أمل  إم اشي  املوصوا املداللي يف قمل املنةم ، 

يف ااطٌٌٌٌٌٌار  اا،منهجيٌٌٌٌٌاا ذملٌٌٌٌٌ ، إدراج املواضٌٌٌٌٌيع املت لقٌٌٌٌٌ  اباقا ٌٌٌٌٌ  وإم اشيٌٌٌٌٌ  املوصٌٌٌٌٌوا، إدراجٌٌٌٌٌ
ي ر إ  حد   أو االارتاتيجي مللمنةم  ت يف ل تها املتوا   األجل. ومس  أن هذ  اخل وع أن 

نةوم ، إبصح  إم اشي  املوصوا، وقدم كبي املتزام أقلى امل توايت يف املسا  ، وقلى ش اق امل
 املتمييز، واادماج.

ويف هذا امل ياق، وملت زيز االت اق واملتواؤم يف قمل كياانت منةوم  األمم املتإدع يف  -240
حيززث املفززتش بقززوة الرؤسززاء التنفيززذيني ملؤسسززات منظومززة األمززم جمٌاا إم اشيٌٌ  املوصٌٌوا، 

يف أعمززاهلم اا مشزرتكاا اء التنفيزذيني، موقفززاملتحزدة علزى أن يتخززذوا، يف إطزار جملززس الرؤسز
املزززززؤمترات إىل التنفيذيززززة والربانجميزززززة بشزززززأن أولويزززززة مراعزززززاة اإلعاقزززززة وإمكانيزززززة الوصزززززول 

 واالجتماعات.

 مالحظات ختامية -دال 
متثٌٌل املتٌٌدابي املنفٌٌذع مٌٌس لٌٌٌ ا  ال مثلمٌٌا اٌٌبق املتأكيٌٌد قليٌٌه يف منااٌٌبات قديٌٌٌدع، -241

 قومل ، واملتصميم امل ام، اوى ل وات واي   يف املرحل  امل ويل  مل ياانت املرتتيبات املتي يي  امل
 منةوم  األمم املتإدع حنو حتقيق إم اشي  املوصوا امل امل وبدون قوائق. وب بارع ألرى، فحشٌه

قس اا جماا ألي تقاقس يف هذا املكأن. ويود املفتش يف هذا امل ياق أن خيتتم اباقرا  جمدد ال
 ل خمتلف أصإا  املصلإ  املنةر فيها:ب ض األف ار مل ي يواص

 ،ينبغي ملنةمات األ خاص ذوي ااقا  ، امل ّل   قلى  ضااي إم اشي  املوصوا •
أن تنةر إ  أب د مس امللجن  ومس جملس حقوق ااش ان، وأن تكجع وت لب 

مٌٌٌس االهتمٌٌٌام هبٌٌٌذا املوضٌٌٌوع يف امم يٌٌٌ  امل امٌٌٌ ، واجمللٌٌٌس اال تصٌٌٌادي اا مزيٌٌد
دى امل يااٌٌي املرفيٌٌٌع امل ٌٌٌتوى امل ٌٌين ابملتنميٌٌٌ  امل ٌٌٌتدام ، واالجتمٌٌاقي، واملنتٌٌٌ

 ؛واألجهزع املتكري ي  ملسا ات منةوم  األمم املتإدع األلرى

مثلمٌا أكٌد هٌذا املتقريٌر يف خمتلٌف أجزائٌه، جيٌب أن ي ٌون مبٌدأ "ال غٌا قنٌٌا  •
يف قمٌٌل مجيٌع مسا ٌٌات منةومٌ  األمٌٌم املتإٌٌدع اا متامٌٌ خيصٌٌنا" متأصٌ ا  فيمٌا
مل و ني. أي أشه جيب ااتكارع منةمات األ خاص ذوي ااقا   اب يت لق فيما

يف مجيع املراحل ذات املصل ، وجيب وضع أح ام ملل ماح مبكٌاركتهم امل املٌ  
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اختٌاذ وتنفيٌٌذ املقٌٌرارات بكٌٌأن  ويف واملف املٌ  يف مجيٌٌع املٌٌسمترات واالجتماقٌٌات،
 ؛تدابي إم اشي  املوصوا

اٌتثناء توصٌي  واحٌدع، موجهٌٌ  إ  مجيٌع املتوصٌيات املٌواردع يف هٌذا املتقريٌر، اب •
املرؤااء املتنفيذيني، تقديراا مللدور املقيادي احليوي املذي مي نهم وجيٌب قلٌيهم 

 ؛املقيام به بكأن موضوع إم اشي  املوصوا

ينبغي أن تت اون املدوا األقضاء ومنةمات اجملتمع املدين املٌت ت ٌاجل املقضٌااي  •
في  توايع املت لق  اباقا   مع املنةم  امل املي  مللمل ي   املف ري  يف املنةر يف كي

نكر،  يت لق فيماش اق االاتثناءات ورفع املقيود  يف وامل مب اهدات حقوق املتأمل
ملفائٌدع ذوي ااقا ٌٌ  املبصٌٌري ، وكيفيٌٌ  ااٌٌتخدام االاٌٌتثناءات واملقيٌٌود ملت زيٌٌز 

 ؛إم اشي  وصوا األ خاص ذوي ااقا ات األلرى إ  املواثئق واخلدمات

ك  يف ت ٌخي املت ٌٌورات املت نوملوجيٌ  ملت زيٌٌز يميٌٌ  املكٌاِر ينبغٌي مللوحٌدات املتنة •
جيمٌٌٌع بٌٌٌني  اا ذوي ااقا ٌٌٌ  أن تنكٌٌئ جمتم ٌٌٌأل ٌٌٌخاص املت ٌٌهي ت اخلاصٌٌٌ  اب

 ؛املقائمني أبشك   املت يف املت نوملوجي

ينبغي مل ل كيان أن ينةر، ضمس واليته وجماا التصاصه، يف أي إضاف  مي نه  •
ابملت اون مع كياانت ألٌرى،  أو ف هتقدميها ملت زيز إم اشي  املوصوا، اواء بن

 وأن يضع برامج ملموا  وأن يتابع تنفيذها بك ل ااتبا ي.

مسا ات منةوم  األمم املتإدع أن تف ل امل ثٌي، منفٌردع ومجاقيٌ ، ملت زيٌز إبم ان و -242
نإس مٌدينون بٌذمل  ملأل ٌخاص ذوي ااقا ٌ  يف فٌ: ، وقليهٌا أن تقٌوم بٌذمل إم اشي  املوصوا
نمي  ا ينا إ  حتقي ت امل ق  در أكرب مس املكموا، إذا أردان أن شقرن املقوا ابملف ل يف تنفيذ ل   

 .2030 مل ام امل تدام 
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 املرفق األول

واثئق توجيهية بشأن إمكانية الوصول وتعميم اتفاقيزة حقزوق األشزخاص   
 ذوي اإلعاقة

 واثئق توجيهية تغطي جماالت حمددة من إمكانية الوصول:
( 2014)2 ر ٌماأل خاص ذوي ااقا  ، املت ليٌق امل ٌام  امللجن  امل ني  حبقوق •

 بكأن إم اشي  املوصوا.

املبادئ املتوجيهي  املت لق  بتي ي املوصوا إ  املوا ع املكب ي  ملألمٌم املتإٌدع،  •
تقدم  .(1)املصادرع قس إدارع املتواصل امل املي ابألماش  امل ام  ملألمم املتإدع وهي 

مي ٌرع املوصٌوا مٌس حيٌث امل ٌياق  إر ادات حوا كيفيٌ  إشتٌاج موا ٌع  ٌب ي 
 واملتصميم واملت نوملوجيا.

مبادئ توجيهي  ملدقم املكارك  قس بُ د يف االجتماقات املتاح  مللجميع )ور    •
 .(2)تقنيٌ  صٌٌادرع قٌٌس   ٌاع تقيٌٌيس االتصٌٌاالت ابالحتٌاد املٌٌدوإ مل تصٌٌاالت(

يملضمان وهي حتدد مت لبات  هم وصوا املكاركني قس بُ د إ  املسمترات، مبس ف
 األ خاص ذوو ااقا   وم تخدمو املتقنيات امل اقدع.

املبٌادئ املتوجيهيٌ  مل جتماقٌات املي ٌرع )ور ٌ  تقنيٌ  صٌادرع قٌس   ٌاع تقيٌيس  •
جتمٌل كيفيٌٌ  تنةٌيم االجتماقٌٌات  (3)االتصٌاالت ابالحتٌٌاد املٌدوإ مل تصٌٌاالت(

 املي رع.

ي تقدم إر ادات ر يف منةم  املصإ  امل املي . وهاملبادئ املتوجيهي  مللنكر املي ّ  •
 أل ٌٌٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌٌاتملوصٌٌٌٌٌوا امل عي ٌٌٌٌٌر ماملٌٌٌٌٌواد امل بوقٌٌٌٌٌ  ج ٌٌٌٌٌل حٌٌٌٌٌوا 

يلي:   ل احلرو  )أمناطها،  يت لق مبا فيماايما  ال املص وابت املبصري ، أو
واملتصٌٌٌٌٌميم وامل ٌٌٌٌرض )احملٌٌٌٌٌاذاع، واملواصٌٌٌٌ ت واملتباقٌٌٌٌٌد،  ،وحجمهٌٌٌٌا، ومس هٌٌٌٌا(

، وتبٌايس األملٌوان، واهلوامش وامل إات املفاصل  بٌني األقمٌدع، وموضٌع املٌنص
وجمموقٌات األملٌوان(، واملصٌٌور )موضٌع املصٌورع، ووصٌٌفها، وامٌداوا، واملراٌٌوم 

 ائم  مرج يٌ  جبواشٌب اا واأل  اا املبياشي ( وامل باق . وهي تقدم أيض ،املبياشي 
 ريس.املتصميم وامل باق  املي ّ 

: دمليل اجراء املقاب ت مع األ خاص ذوي (Ask It Right) "امل رح املصإيح" •
قا ٌٌٌٌ  )منةمٌٌٌٌ  املصٌٌٌٌإ  امل امليٌٌٌٌ (. وهٌٌٌٌو يقٌٌٌٌدم ا رتاحٌٌٌٌات ت ٌٌٌٌاهم يف تلبيٌٌٌٌٌ  اا

االحتياجٌٌات مٌٌس املرتتيبٌٌات املتي ٌٌيي ، وآدا  اجملاملٌٌ  وامل ٌٌلوك، مٌٌع شصٌٌائح 
حمٌددع بكٌأن كيفيٌٌ  إجٌراء مقٌٌاب ت مٌع األ ٌٌخاص املٌذيس ي ٌٌاشون مٌس أشٌٌواع 

 واملذهني (. خمتلف  مس امل اهات )املتنقل، وامل مع، وامل  م، وااقا ات املبصري 
__________ 

 .www.un.org/en/webaccessibility/index.shtml متاح يف (1)

www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/tut/T متاح يف (2) -TUT-FSTP-2015-ACC-PDF-E.pdf. 

 .www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/tut/T-TUT-FSTP-2015-AM-PDF-E.pdfمتاح يف  (3)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.un.org/en/webaccessibility/index.shtml
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ت زيٌٌز املتنٌٌٌوع واملكٌٌموا إبدلٌٌٌاا ت ٌٌدي ت قلٌٌٌى م ٌٌان امل مٌٌٌل: دمليٌٌل قملٌٌٌي  •
(. وهٌٌٌٌو يكٌٌٌرح مفهٌٌٌوم املرتتيبٌٌٌات املتي ٌٌٌٌيي  2016)منةمٌٌٌ  امل مٌٌٌل املدومليٌٌٌ ، 

امل قوملٌ ، ويقٌٌدم إر ٌٌادات قمليٌٌ  تفصٌٌيلي  حٌوا كيفيٌٌ  وتو يٌٌت إصحٌٌ  تلٌٌ  
 املرتتيبات يف م ان امل مل.

 يي  يف جماا االتصاالت )ور   تقني  صادرع قس  ائم  مرج ي  ابملرتتيبات املتي •
  اع تقييس االتصاالت ابالحتاد املدوإ مل تصاالت(. وهي  د  إ  ضمان 
أن ت ون اخلدمات وامليزات احملددع  ابل  مل اتخدام مس  بل األ خاص ذوي 
ااقا ٌ ، وأن ت بٌٌَّق قلٌى كٌٌل جاشٌٌب مٌس جواشٌٌب امل مٌٌل قنٌد اكتمٌٌاا امل مٌٌل 

 .(4) وأثناء  وب د

م اهٌٌٌدع مٌٌٌٌراكش ملتي ٌٌٌي املنفٌٌٌٌاذ إ  املصٌٌٌٌنفات املنكٌٌٌورع ملفائٌٌٌٌدع األ ٌٌٌٌخاص  •
ذوي إقا ات ألرى يف  راءع امل بوقات )املنةم   أو م ا ي املبصر أو امل فوفني

قواقد  امل املي  مللمل ي  املف ري (. وهي تضع جمموق  مس املقيود واالاتثناءات مل
خ وتوزيٌع وإصحٌ  األقمٌاا حقوق املتأمليف واملنكر، مٌس أجٌل امل ٌماح اباتن ٌا 

 رع ألوملئ  األ خاص.املنكورع يف أ  اا مي ّ 

دمليٌٌل امل ٌٌٌتخدم خلٌٌٌدمات وأشةمٌٌٌ  ت نوملوجيٌٌا امل لومٌٌٌات حٌٌٌوا كيفيٌٌٌ  إشتٌٌٌاج  •
حمتوايت ميّ رع  ب ي  ومت ددع املواٌائط )امليوشي ٌيف(. وهٌو يٌُربز، يف مجلٌ  

إ  املوا ٌع  ر ويكٌرح كيفيٌ  تي ٌي املوصٌواأمور، مبادئ تصٌميم احملتٌوى امليّ ٌ
 املكب ي  قلى األجهزع احملمومل .

وثيق  املبادئ املتوجيهي  خلدمات وأشةم  ت نوملوجيا امل لومات ملتوحيد منتجات  •
خمتلف  مس هذ  املتقنيات،  اا املت نوملوجيا امل اقدع )امليوشي يف(. وهي ت رد أشواق

تق يم املت مصنف  وفق مسات منها أشواع ااقا  ، واملواصفات املفني ، وم ايي امل ي
 مي س ااتخدامها يف ا تنائها.

دمليل املتخ يط اج ء األ خاص ذوي ااقا ٌ  يف حٌاالت امل ٌوارئ )بٌرانمج  •
 األمم املتإدع اامنائي(.

إر ٌٌادات مل جتماقٌٌات واملنااٌٌبات امليّ ٌٌرع )مفوضٌٌي  األمٌٌم املتإٌٌدع ملكٌٌسون  •
 امل جئني(.

فوضي  األمم املتإدع إ راك األ خاص ذوي ااقا   يف املتقييمات املتكاركي  )م •
 ملكسون امل جئني(.

 واثئق توجيهية بشأن تعميم االتفاقية وجدول األعمال املتعلق ابإلعاقة يف العمل الربانجمي  
مذكرع توجيهي : ت بيق اتفا ي  حقوق األ خاص ذوي ااقا   يف برجم  أقماا  •

تدقو إ  وهي جتمل األابا  املت  .(5)(2012برانمج األمم املتإدع اامنائي )
__________ 

 .www.itu.int/pub/T-TUT-FSTP-2006-TACL/enمتاح يف  (4)

 www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Disabilityمتاح يف  (5)

Guidance_Web41pgs.pdf. 
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يقها  ت ب ت بيق االتفا ي  يف برجم  أقماا برانمج األمم املتإدع اامنائي، وكيفي  
 س ينبغي إ راكه يف ذمل .وم  

رع ملٌذوي ااقا ٌات )منةمٌ  امل مٌل قلٌى غٌي امل ٌادع: ج ٌل أمٌاكس امل مٌل ميّ ٌ •
وهي وثيق  جتمل دواقي توظيف األ خاص ذوي  .(6)(2014امل مل املدوملي ، 
املماراٌات اميٌٌدع مٌس املق ٌاقني امل ٌٌام واخلٌاص م ٌل أمٌٌاكس ااقا ٌ  وكٌذمل  

 رع ملذوي ااقا ات.امل مل مي ّ 

إدراج حقوق األ خاص ذوي ااقا ٌ  يف بٌرامج األمٌم املتإٌدع قلٌى امل ٌتوى  •
املق ري: مذكرع إر ادي  ألفر   األمم املتإدع املق ريٌ  و ٌركاء املتنفيٌذ )بٌرانمج 

هٌٌي جتمٌل اال رتاحٌٌات املت لقٌ  بت مٌٌيم و  .(7)(2011األمٌم املتإٌٌدع اامنٌائي، 
حقٌٌوق األ ٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌ  يف اجملٌٌٌاالت املتامليٌٌ : ت ٌٌٌاون منةومٌٌٌ  األمٌٌٌم 
املتإدع قلى امل توى املق ري؛ واملتإليل املق ري ) بل إشكاء أطر قمل األمم 
املتإٌٌدع مللم ٌٌٌاقدع اامنائيٌٌ (؛ واملتخ ٌٌٌيط االاٌٌرتاتيجي )ت ٌٌٌوير إطٌٌار امل مٌٌٌل 

 ملرصد واملتقييم.ومصفوف  شتائجه(؛ وا

ت زيٌٌٌٌٌٌز حقٌٌٌٌٌٌوق األ ٌٌٌٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌٌٌ : جمموقٌٌٌٌٌٌ  أدوات بكٌٌٌٌٌٌأن ااقا ٌٌٌٌٌٌ   •
ومبٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌادئ توجيهيٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  ادراج م ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌائل ااقا ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ   (8)(2013 )األوشٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌروا،
وهي تقدم املكورع بكأن كيفي  ت ميم إدراج ااقا   يف  .(9)(2017 )األوشروا،

 برامج األوشروا ولدما ا.

وهٌٌٌو حيٌٌٌدد  .(10)  يف امل مٌٌٌل ااش ٌٌٌاينميثٌٌٌاق إدمٌٌٌاج األ ٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌ •
االملتزامٌٌات بضٌٌٌمان مكٌٌارك  أوملئٌٌٌ  األ ٌٌخاص يف ت ٌٌٌوير املٌٌربامج ااش ٌٌٌاشي  

 وخت ي ها وتنفيذها.

املن اء واملكبا  ذوي ااقا  : مبادئ توجيهي  ملتوفي اخلدمات املقائمٌ  قلٌى  •
احلقوق واالاتجاب  امن اشي  مللتصدي ملل نف امن اين وتناوا م ائل املصإ  

 (.2018احلقوق امن ي  وااجنابي  )صندوق األمم املتإدع ملل  ان، و 

__________ 

 _www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_emp/-ifp_skills/documents/publication/wcmsمتاح  يف  (6)

316815.pdf. 

 .www.un.org/disabilities/documents/iasg/undg_guidance_note_final.pdfمتاح  يف  (7)

 .www.unrwa.org/userfiles/file/disability%202/DISABILITY%20TOOLKIT%20English.pdfمتاح  يف  (8)

 .www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/disability_inclusion_guidelines.pdfمتاح  يف  (9)

 ./http://humanitariandisabilitycharter.orgمتاح يف  (10)
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 املرفق الثاين

 قائمة غري حصرية ابملعايري الدولية إلمكانية الوصول  
 املمارسة واجلوانب املتعلقة إبمكانية الوصول أو وصف املعيار الكيان املبادئ التوجيهية أو اسم املعيار جمال التطوير
م اشيٌ  املوصٌٌوا إ  إ - تكٌييد املبٌاين املبيئ  املبني 

 ISOاملبيئ  املبني  و ابليتها مل اتخدام )
21542: 2011) 

املنةمٌٌٌٌٌٌٌٌ  املدومليٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ملتوحيد املقاييس

حيٌٌٌٌدد جمموقٌٌٌٌٌ  مٌٌٌٌٌس املت لبٌٌٌٌات واملتوصٌٌٌٌٌيات مل ناصٌٌٌٌٌر املتكٌٌٌٌٌييد،  ▪
 ؛واملتجم ات، وامل وانت، واملتجهيزات املت تك ل املبيئ  املبني 

اشكٌائي  املٌت تتٌيح املوصٌوا إ  ممٌرات تت لق املت لبات ابمواشب ا ▪
إل ءهٌٌا يف  أو املبٌاين داللهٌٌا، واخلٌٌروج منهٌا يف احلٌٌاالت امل اديٌٌ 

 ؛حاالت امل وارئ
  .(1)جواشب إدارع إم اشي  املوصوا يف املباين اا يغ ي أيض ▪

املبيئٌٌٌٌ  املبنيٌٌٌٌ /ت نوملوجيا 
 امل لومات واالتصاالت

قتبٌٌٌٌٌٌٌارات ا -ت ت نوملوجيٌٌٌٌٌٌٌا امل لومٌٌٌٌٌٌٌا
ا األ ٌٌٌٌٌٌٌٌخاص ذوي إم اشيٌٌٌٌٌٌٌ  وصٌٌٌٌٌٌٌو 

 (ISO/IEC TR 29138:2009)ااقا   

املنةمٌٌٌٌٌٌٌٌ  املدومليٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ملتوحيد املقاييس

حيٌدد جمموقٌٌ  مٌٌس احتياجٌات امل ٌٌتخدمني ذوي ااقا ٌٌ ، موجهٌٌ   ▪
 إ  م ٌٌوري امل ٌٌٌايي أللٌٌٌذها يف اقتبٌٌٌارهم قنٌٌٌد ت ٌٌٌوير م ٌٌٌاييهم

 ؛تنقيإها أو
مل ٌٌٌٌوري منتجٌٌٌٌٌات  اا احتياجٌٌٌٌات امل ٌٌٌٌتخدمني هٌٌٌٌذ  مفيٌٌٌٌدع أيضٌٌٌٌ ▪

ت ت نوملوجيٌٌٌٌٌا امل لومٌٌٌٌٌات، وداقمٌٌٌٌٌي إصحٌٌٌٌٌ  املت ٌٌٌٌٌهي ت ولٌٌٌٌدما
  .(2)ذوي ااقا  أل خاص اخلاص  اب

املبيئٌٌٌٌ  املبنيٌٌٌٌ /ت نوملوجيا 
 امل لومات واالتصاالت

بادئ توجيهي  م -ت ت نوملوجيا امل لوما
بكأن تي ي ااتخدام امل دات امل تبي  
مللم ٌٌٌٌنني واأل ٌٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌ  

(ISO/IEC 10779:2009) 

املدومليٌٌٌٌٌٌٌٌ  املنةمٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ملتوحيد املقاييس

حيدد املبادئ املتوجيهي  بكأن املرتتيبات املتي يي  املت جيب مراقا ا  ▪
 -  قنٌٌد خت ٌٌيط وت ٌٌٌوير وتصٌٌميم آالت االاتن ٌٌاخ املفوتوغرافيٌٌٌ

 ؛مل هرابئيٌٌ ، وطاب ٌٌٌات املصٌٌٌفإات، واألجهٌٌزع املت ٌٌٌددع املوظٌٌٌائفا
و ٌٌٌد  هٌٌٌٌذ  املبٌٌٌٌادئ املتوجيهيٌٌٌ  إ  تي ٌٌٌٌي ااٌٌٌٌتخدام امل ٌٌٌٌدات 

مللم نني، واأل خاص ذوي ااقا  ، واأل ٌخاص اا  تبي ، أاااامل
  .(3)ذوي ااقا ات املس ت 

املتصٌٌميم وفٌٌق مبٌٌادئ إصحٌٌ  إم اشيٌٌ   املبيئ  املبني 
 بيٌٌٌٌٌٌٌٌق طريقٌٌٌٌٌٌٌٌ  بريٌٌٌٌٌٌٌٌل ت -ا املوصٌٌٌٌٌٌٌو 
امل فتٌٌٌٌٌات وامل ٌٌٌٌدات واألجهٌٌٌٌٌزع  قلٌٌٌٌى

(ISO 17049:2013) 

املنةمٌٌٌٌٌٌٌٌ  املدومليٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ملتوحيد املقاييس

ي  الاٌٌٌتخدام طريقٌٌٌ  بريٌٌٌل يف امل فتٌٌٌات حيٌٌٌدد املت لبٌٌٌات األاااٌٌٌ ▪
يف ذمل  ابرامرتات األب اد يف حرو  بريل،  مبا وامل دات واألجهزع،

  .(4)ولصائص املواد امل تخدم ، واملبادئ املتوجيهي  مللتنفيذ امل ملي

املنتجات امل اِقدع مللم فوفني وض ا   املبيئ  املبني 
ملس رات امللم ي  مللم اقدع يف ا -ر املبص

 (ISO 23599:2012املكي )

املنةمٌٌٌٌٌٌٌٌ  املدومليٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ملتوحيد املقاييس

يوفر مواصفات املنتجات مللمس رات امللم ي  مللم اقدع يف املكي  ▪
وتوصٌيات ملتثبيتهٌٌا مٌس أجٌٌل م ٌٌاقدع امل فٌوفني وضٌٌ ا  املبصٌٌر 

  .(5)ظرو  آمن  ويف قلى املتنقل اباتق ملي 

املبيئٌٌٌٌ  املبنيٌٌٌٌ /ت نوملوجيا 
 امل لومات واالتصاالت

مل ٌٌٌاقدع ملٌٌٌذوي امل اهٌٌٌات املنتجٌٌات ا
املبصٌٌٌٌٌٌٌري  وذوي امل اهٌٌٌٌٌٌٌٌات املبصٌٌٌٌٌٌٌٌري  

 ٌٌٌارات املٌٌرور املصٌٌٌوتي  إ -  وامل ٌٌم ي
 (ISO 23600:2007وامللم ي  مللمكاع )

املنةمٌٌٌٌٌٌٌٌ  املدومليٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ملتوحيد املقاييس

حيٌدد مت لبٌات إ ٌارات املٌرور املصٌوتي  وامللم ٌي  مل ٌاقدع املكٌٌاع  ▪
ي املبصري  وامل م ي  قلى املتنق أو ذوي امل اهات املبصري   ل اباتق مل

 ؛ظرو  آمن  ويف
ين بٌٌق قلٌٌٌى تصٌٌٌميم وتركيٌٌٌب وتكٌٌٌغيل إ ٌٌٌارات املٌٌٌرور املصٌٌٌوتي   ▪

  .(6)وامللم ي 
__________ 

 .www.iso.org/standard/50498.html متاح يف: (1)

 .www.iso.org/standard/45161.html متاح يف: (2)

 .www.iso.org/standard/46086.html متاح يف: (3)

 .www.iso.org/standard/58086.html متاح يف: (4)

 .www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:23599:ed-1:v1:en متاح يف: (5)

 .www.iso.org/standard/41683.html متاح يف: (6)
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 املمارسة واجلوانب املتعلقة إبمكانية الوصول أو وصف املعيار الكيان املبادئ التوجيهية أو اسم املعيار جمال التطوير
ت نوملوجيا امل لومات 

 واالتصاالت
م اشيٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  إ -ت ت نوملوجيٌٌٌٌٌٌٌٌا امل لومٌٌٌٌٌٌٌٌٌا

املتكٌٌٌٌٌٌغيل املتوافٌٌٌٌٌٌق مٌٌٌٌٌٌع املت نوملوجيٌٌٌٌٌٌا 
 األجهٌٌٌٌزع (1: )3مٌٌٌٌزء ا -ع امل ٌٌٌٌاقد

( واجهٌٌٌٌٌٌٌ  2اخلٌٌٌٌٌٌٌدمات امليّ ٌٌٌٌٌٌٌرع؛ ) أو
 ISO/IEC TRيٌٌق املرباجميٌٌٌ  )املت ب

13066-3:2012) 

املنةمٌٌٌٌٌٌٌٌ  املدومليٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ملتوحيد املقاييس

وينٌٌٌدوز ملتم ٌٌٌني  تماي رواٌٌوفحيٌٌدد اخلٌٌٌدمات املقدمٌٌ  يف شةٌٌٌام  ▪
املتقنيٌٌات امل ٌٌاِقدع مٌٌٌس املتفاقٌٌل مٌٌع املربجميٌٌٌات األلٌٌرى. وحيٌٌٌدد 

جمي  اجمموق  مس واجهات برجم  املت بيقات ملل ماح مللت بيقات املرب 
  .(7)وجيات امل اقدع يف شةام ماي رواوفت ويندوزبتكغيل املت نومل

ت نوملوجيا امل لومات 
 واالتصاالت

ملبٌٌٌٌٌٌٌٌٌادئ ا -ت ت نوملوجيٌٌٌٌٌٌٌٌٌا امل لومٌٌٌٌٌٌٌٌٌا
املتوجيهيٌٌٌ  املت لقٌٌٌٌ  ابحملتٌٌٌوى املكٌٌٌٌب ي 

W3C (ISO/IEC 40500:2012) 

املنةمٌٌٌٌٌٌٌٌ  املدومليٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ملتوحيد املقاييس

يغ ٌٌي جمموقٌٌ  وااٌٌ   مٌٌس املتوصٌٌيات ملتي ٌٌي وصٌٌوا األ ٌٌخاص  ▪
ومٌس  ٌأن اتبٌاع هٌذ  املبٌٌادئ  قا ٌ  إ  حمتٌوى ااشرتشٌت.ذوي اا

املتوجيهيٌٌ  أن جي ٌٌل ذملٌٌ  احملتٌٌٌوى يف متنٌٌاوا جمموقٌٌ  وااٌٌ   مٌٌٌس 
األ ٌخاص ذوي ااقا ٌٌ ، مبٌس فٌٌيهم امل فوفٌون، وضٌٌ ا  املبصٌٌر، 

 اادراك، أو إقا ٌٌٌٌٌات املٌٌٌٌٌت لم، ووضٌٌٌٌٌ ا  امل ٌٌٌٌٌمع، وذو  واملصٌٌٌٌٌم،
مٌس هلٌٌم أكثٌر مٌٌس  أو احل ااٌٌي  مللضٌوء، أو املن ٌق، أو احلركٌ ، أو

 .(8)إقا   واحدع مس ااقا ات املذكورع
 

ت نوملوجيا امل لومات 
 واالتصاالت

اهلندا  املبكري  مللتفاقل بٌني ااش ٌان 
: مبٌٌٌادئ 171 مٌٌزءا -ل وشةٌٌم امل مٌٌ

توجيهيٌٌٌٌ  بكٌٌٌٌأن املرتتيبٌٌٌٌات املتي ٌٌٌٌٌيي  
 (ISO 9241-171:2008املرباجمي  )

املنةمٌٌٌٌٌٌٌٌ  املدومليٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ملتوحيد املقاييس

ئ توجيهيٌٌٌٌٌٌ  بكٌٌٌٌٌأن اهلنداٌٌٌٌٌٌ  املبكٌٌٌٌٌٌري  واملواصٌٌٌٌٌٌفات يقٌٌٌٌٌدم مبٌٌٌٌٌٌاد ▪
 امل ٌٌتخدم  يف تصٌٌٌميم املربجميٌٌٌات املي ٌٌرع االاٌٌٌتخدام يف امل مٌٌٌل،

 ؛املت ليم، واألماكس امل ام  ويف املنزا، ويف
يغ ي امل ائل املرتب   بتصميم املربجميات املت مي س ااتخدامها مس  ▪

طٌٌٌٌٌر  ذوي جمموقٌٌٌٌٌٌ  وااٌٌٌٌٌٌ   مٌٌٌٌٌٌس املقٌٌٌٌٌٌدرات املبدشيٌٌٌٌٌٌ  واحل ٌٌٌٌٌٌي  
  .(9)فيهم امل نون وذوو ااقا ات املس ت  مبا راكي ،وااد

ت نوملوجيا امل لومات 
 واالتصاالت

م اجهات امل ٌتخدو  -ت تقني  امل لوما
اجه  امل تخدم املي رع االاتخدام و  -

 اقٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌدادات إم اشيٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  املوصٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌوا
(ISO/IEC 24786:2009) 

املنةمٌٌٌٌٌٌٌٌ  املدومليٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ملتوحيد املقاييس

ي ٌٌي ااٌٌتخدام إقٌٌدادات إم اشيٌٌ  حيٌدد املت لبٌٌات واملتوصٌٌيات ملت ▪
املوصٌٌٌٌٌوا. ويٌٌٌٌٌسدي ذملٌٌٌٌٌ  إ  ج ٌٌٌٌٌل تقنيٌٌٌٌٌات امل لومٌٌٌٌٌات أي ٌٌٌٌٌٌر 

مٌس لٌ ا ضٌٌمان مت ٌني األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  مٌٌس اا ااٌتخدام
ي    اا ضبط إقدادات إم اشي  املوصوا أبشف هم. وهو حيدد أيض كيف

ل  املوصوا إ  وضع إقداد إم اشي  املوصوا وتكغيله، وكيفي  املتف ي
  .(10)ظائف حمددع يف تل  اام اشي املبا ر ملو 

ت نوملوجيا امل لومات 
 واالتصاالت

ملت يٌٌٌٌٌٌٌٌف ا -ت ت نوملوجيٌٌٌٌٌٌٌٌا امل لومٌٌٌٌٌٌٌٌا
املفردي وإم اشي  املوصوا يف ت بيقات 

 -ب املت لم اامل رتوين واملت ليم واملتدري
: ااطٌٌٌٌار واملنمٌٌٌٌوذج املرج ٌٌٌٌي 1مٌٌٌزء ا
(ISO/IEC 24751-1:2008) 

املنةمٌٌٌٌٌٌٌٌ  املدومليٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ملتوحيد املقاييس

هد  إ  تلبي  احتياجات املت لمٌني ذوي ااقا ٌ ، وأي  ٌخص ي ▪
ملوصٌف وحتديٌد احتياجٌات  اا مكٌرتك اا يف اياق ااقا  . ويوفر إطٌار 

املت لم وتفضي ته، مس جه ، واملوصف املقابل ملوارد املت لم املر مي، 
مٌٌس جهٌٌ  اثشيٌٌ ، ملتت ٌٌا م ابقٌٌ  تلٌٌ  املتفضٌٌي ت واالحتياجٌٌات 

 ٌٌٌٌٌٌتخدم املنااٌٌٌٌٌب  ومٌٌٌٌٌوارد املٌٌٌٌٌٌت لم املفرديٌٌٌٌٌ  مٌٌٌٌٌع أدوات واجهٌٌٌٌٌ  امل
  .(11)املر مي 

ت نوملوجيا امل لومات 
 واالتصاالت

مبادرع تي ي املوصوا إ   ب   
 ااشرتشت

مبٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌادرع تي ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌي 
املوصٌوا إ   ٌب   

 ااشرتشت

يف ت ٌوير  W3Cتتمثل مبادرع تي ي املوصوا إ   ب   ااشرتشت  ▪
صٌوا األ ٌخاص االارتاتيجيات وامل ايي واملٌواد املداقمٌ  ملتي ٌي و 

  .(12)ذوي ااقا   إ  ااشرتشت

__________ 

 .www.iso.org/standard/53998.html متاح يف: (7)

 .www.iso.org/standard/58625.html :متاح يف (8)

 .www.iso.org/standard/39080.html متاح يف: (9)

 .www.iso.org/standard/41556.htmlمتاح يف:  (10)

 .www.iso.org/standard/41521.htmlمتاح يف:  (11)

 ./www.w3.org/WAI متاح يف: (12)
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 املمارسة واجلوانب املتعلقة إبمكانية الوصول أو وصف املعيار الكيان املبادئ التوجيهية أو اسم املعيار جمال التطوير
ت نوملوجيا امل لومات 

 واالتصاالت
لدمات املرتحيل مل تصاالت املت ددع 

 (ITU-T F.930املواائط )
  ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاع تقيٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌيس  

االتصٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاالت 
ابالحتٌٌٌٌٌٌٌٌاد املٌٌٌٌٌٌٌٌدوإ 

 مل تصاالت

 متّ س لدمات ترحيل االتصاالت األ خاص ذوي إقا ات امل مع ▪
يتم نٌٌٌون ألاٌٌبا  ألٌٌرى مٌٌٌس  ال املن ٌٌق، واأل ٌٌخاص املٌٌذيس أو

املتخاطب املصويت، مس إجراء م املات هاتفي  صوتي  مع أ خاص 
 آلريس.

اا ألرب ٌ  أشٌواع  ٌائ   االاٌتخدام حامليٌ اا وظيفي اا وتقدم املتوصي  وصف ▪
مٌٌس لٌٌدمات املرتحيٌٌل: ترحيٌٌل املٌٌنص، وترحيٌٌل املفيٌٌديو، وترحيٌٌل 
اا لدمٌٌٌٌ  اهلٌٌٌٌاتف املنصٌٌٌٌي ، واملرتحيٌٌٌٌل املصٌٌٌٌويت. وهٌٌٌٌي حتٌٌٌٌدد أيضٌٌٌٌٌ
املت لبٌٌات املوظيفيٌٌٌ  احملٌٌٌددع خلٌٌدمات املرتحيٌٌٌل املت لقٌٌٌ  ابمل ٌٌٌدات، 
وإقٌٌٌٌداد امل املٌٌٌٌٌات اهلاتفيٌٌٌٌٌ ، وجتربٌٌٌٌ  االتصٌٌٌٌٌاا، واالتصٌٌٌٌٌاالت يف 

  .(13)حاالت امل وارئ، واارتجاع املراائل
ت نوملوجيا امل لومات 

 واالتصاالت
شةام م ح   ب ي  ائم قلى املصوت 
ملأل ٌٌٌٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌٌٌ  املبصٌٌٌٌٌٌٌري  

(ITU-T F.921) 

  ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاع تقيٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌيس 
االتصٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاالت 
ابالحتٌٌٌٌٌٌٌٌاد املٌٌٌٌٌٌٌٌدوإ 

 مل تصاالت

تكرح هذ  املتوصي  كيفي  تصميم أشةم  امل ح  املكٌب ي  املقائمٌ   ▪
قلٌٌى املصٌٌوت ملضٌٌمان مشومليتهٌٌا وتلبيتهٌٌا الحتياجٌٌات األ ٌٌٌخاص 
ذوي ااقا ٌات املبصٌري . وهٌي تبٌٌنّي كيفيٌ  االاٌتجاب  ملتفضٌٌي ت 

  املكب ي  املقائمٌ  قلٌى امل تخدمني يف ااتخدامهم ألشةم  امل ح
  .(14)املصوت، وضمان املتكغيل املتوافق بينها

ت نوملوجيا امل لومات 
 واالتصاالت

ملفات ت ريف األشةم  املتلفزي  املقائم  
 ITU-Tقلٌٌى املربوتوكٌٌوا املكٌٌب ي )

H.702) 

  ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاع تقيٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌيس 
االتصٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاالت 
ابالحتٌٌٌٌٌٌٌٌاد املٌٌٌٌٌٌٌٌدوإ 

 مل تصاالت

إم اشي  املوصٌوا حتدد هذ  املتوصي  ث ث  ملفات ت ريف مل مات  ▪
يف األشةم  املتلفزي  املقائم  قلى املربوتوكوا املكب ي، مع م توايت 
دقٌم حم ٌن . وامل لومٌٌات املت لقٌ  إبم اشيٌٌ  املوصٌوا هٌٌي مٌس  بيٌٌل 
حمتوايت امل رض املنصٌي، وقٌرض ملغٌ  اا ٌارع، واملوصٌف املصٌويت، 
املٌت يٌتم إراٌاهلا بكٌ ل منفصٌل قٌس حمتٌوايت املفيٌديو إ  أجهٌٌزع 

ر حتديٌد املتلفزي املقائم قلى املربوتوكٌوا املكٌب ي. وييّ ٌاالاتقباا 
ملفٌٌٌات املت ريٌٌٌٌف تلٌٌٌٌ ، قلٌٌٌى األ ٌٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌ  التيٌٌٌٌار 

  .(15)األجهزع امل رفي  اجملهزع ابملوظائف املت حيتاجوهنا
ت نوملوجيا امل لومات 

 واالتصاالت
لٌٌٌٌدمات احملادثٌٌٌٌ  املت ٌٌٌٌددع املواٌٌٌٌٌائط 

(ITU-T F.703) 
  ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاع تقيٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌيس 
االتصٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاالت 

الحتٌٌٌٌٌٌٌٌاد املٌٌٌٌٌٌٌٌدوإ اب
 مل تصاالت

تلٌٌل هٌٌٌذ  املواصٌٌٌفات مت لبٌٌٌات "االتصٌٌٌاا امل لٌٌٌي"، وهٌٌٌو مبٌٌٌدأ  ▪
أاااٌٌٌي مٌٌٌٌس مبٌٌٌٌادئ املتصٌٌٌٌميم املكٌٌٌٌامل اباٌٌٌٌتخدام االتصٌٌٌٌاالت 
املت ددع املواائط. وهي حتدد مبادئ تضمني االتصاالت لدمات 

ي مح ملأل خاص يف  مما املفيديو واملصوت واملنص يف و ت واحد،
ي: )أ( رؤيٌٌ  ب ضٌٌهم املٌٌب ض؛ ) ( مسٌٌٌاع يلٌٌ مبٌٌا أكثٌٌر أو مٌٌو  ني

املتواصل آشيا أبي  أو ب ضهم املب ض؛ )ج( تبادا املنصوص )آشيا(،
 مزيج مس هذ  اام اانت املث ث .

ت نوملوجيا امل لومات 
 واالتصاالت

مبٌٌادئ توجيهيٌٌ  ملوصٌٌوا كبٌٌار امل ٌٌٌس 
واأل ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  إ  

 (ITU-T F.790االتصاالت )

  ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاع تقيٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌيس  
االتصٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاالت 
ابالحتٌٌٌٌٌٌٌٌاد املٌٌٌٌٌٌٌٌدوإ 

 مل تصاالت

 د  هذ  املتوصي  إ  تقدمي مبادئ توجيهي  قام  ملتوحيٌد مجيٌع  ▪
أ  اا م دات وبرجميات االتصاالت واخلدمات االتصاملي  املرتب   
هبٌٌا، وخت ي هٌٌٌا وت ويرهٌٌٌا وتصٌٌٌميمها وتوزي هٌٌٌا، ملضٌٌٌمان اٌٌٌهومل  
ااٌٌتخدامها مٌٌس طٌٌر  ذوي أواٌٌع جمموقٌٌ  مم نٌٌ  مٌٌس املقٌٌدرات. 

إر ٌٌادات ملفهٌم موضٌوع إم اشيٌٌ  املوصٌوا وطٌرق دمٌٌج  وهٌي تقٌدم
  .(16)تل  اام اشي  يف املنتجات واخلدمات

__________ 

 .www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=13571&lang=en متاح يف: (13)

 .www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=13185 متاح يف: (14)

 .www.itu.int/rec/T-REC-H.702-201511-I/en متاح يف: (15)

 .www.itu.int/rec/T-REC-F.790/en متاح يف: (16)
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 املمارسة واجلوانب املتعلقة إبمكانية الوصول أو وصف املعيار الكيان املبادئ التوجيهية أو اسم املعيار جمال التطوير
ت نوملوجيا امل لومات 

 واالتصاالت
املصٌٌٌٌٌٌٌٌٌ لإات واملت ٌٌٌٌٌٌٌٌٌاريف املت لقٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  

 (ITU-T F.791إبم اشي  املوصوا )
  ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاع تقيٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌيس 
االتصٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاالت 
ابالحتٌٌٌٌٌٌٌٌاد املٌٌٌٌٌٌٌٌدوإ 

 مل تصاالت

م اشيٌ  املوصٌوا يف امل ٌايي ت مح ملل ّتا  امل اديني بدمج ميٌزات إ ▪
وبصٌٌٌياغ  م ٌٌٌايي حمٌٌٌددع ام اشيٌٌٌٌ  املوصٌٌٌوا. فتصٌٌٌميم املنتجٌٌٌٌات 
واخلدمات بنجاح يت لب وجود ملغ  مكرتك . و د  هٌذ  املوثيقٌ  
إ  تقدمي ت ريفات تيّ ر قلى املق اقٌات املصٌناقي  ت بيٌق ميٌزات 
إم اشي  املوصوا تل  وم اييها إذا كان امميٌع ي ٌتخدمون شفٌس 

أن يصٌبح مٌس املماراٌات امل اديٌ   اا واملفردات. ومس املهم أيض امللغ 
إ  احل ومٌٌٌٌٌات  اا،اا ٌٌٌٌارع، يف امللغٌٌٌٌٌ  امل ٌٌٌٌٌائدع امل ٌٌٌٌٌتخدم  يوميٌٌٌٌٌ

واملوكٌٌٌاالت احل وميٌٌٌ  واملنةمٌٌٌٌات غٌٌٌي احل وميٌٌٌٌ  واألمٌٌٌم املتإٌٌٌٌدع 
 ووكاال ا امل ني .

ت نوملوجيا امل لومات 
 واالتصاالت

م يٌٌٌٌٌٌار املنةٌٌٌٌٌٌام املر مٌٌٌٌٌٌي مللم لومٌٌٌٌٌٌٌات 
 اح املت

جمموقٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  املنةٌٌٌٌٌٌٌٌٌام 
املر مٌي مللم لومٌٌات 

 املتاح 

املنةٌٌٌام املر مٌٌٌٌي مللم لومٌٌٌات املتاحٌٌٌٌ  هٌٌٌو واٌٌٌٌيل  اشكٌٌٌاء امل تٌٌٌٌب  ▪
املصٌٌوتي  املر ميٌٌ  ملأل ٌٌخاص املٌٌٌذيس يرغبٌٌون يف االاٌٌتماع مللمٌٌٌواد 
امل توبٌ ، يف  ٌٌ ل م ٌٌموع، واملتنقٌٌل بٌني حمتواي ٌٌا. فلل ديٌٌد مٌٌس 

 امل بوقٌٌات،هٌسالء امل ٌٌتم ني إقا ٌات متٌٌن هم مٌٌس االطٌ ع قلٌٌى 
يف ذملٌٌ  امل مٌى، وضٌٌ ف املبصٌر، وُق ٌٌر املقٌراءع، وغيهٌٌا مٌٌس  مبٌا

املصٌٌٌ وابت. وي ٌٌٌمح املنةٌٌٌام املر مٌٌٌٌي مللم لومٌٌٌات املتاحٌٌٌ  بتقٌٌٌٌدمي 
امل بوقات يف   ل يتيح املتنقل داللها وفق بني  مت ل ل  وهرمي  

 تت ون مس شص مرّمز ومتزامس مع املصوت.
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 ملرفق الثالثا

 امستوايهتومدل كفاية ت للمؤمترات واالجتماعات توفري املرافق واخلدما  

 الكيان

مركز التجارة الدولية
 

مكتب األمم املتحدة يف فيينا/مكتب 
األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
 

برانمج األمم
 

املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان 

 

منظمة األمم املتح
دة للطفولة 

)اليونيسيف(
 

منظمة األغذية والزراعة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

منظمة الطريان املدين الدوإ 
 

املنظمة البحرية الدولية
 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة

 

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
 

االحتاد الربيدي العاملي
برانمج األمم املتحدة ا 

ملشرتك املعين 
ص املناعة البشرية/اإليدز

بفريوس نق
 

منظمة الصحة العاملية
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 

 تشييد املرافق وإاتحة اخلدمات يف أماكن عمل املنظمة
نقزززززززززززززززززززاط الزززززززززززززززززززدخول، 
واملززززززززززززززززززززززداخل/املخار ، 

 واملمرات واألروقة
 2 ش م 3 ش م 3 ش م 2 ش م 2 ش م 3 ش م 3 ش م 3 ش م 1 ش م 3 ش م 3 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 3 ش م

 2 ش م 3 ش م 3 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 3 ش م 3 ش م 1 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م اإلضاءة
املصاعد والسالمل 

 2 ش م 2 ش م 1  مش 2 ش م 1 ش م 3 ش م 3 ش م 3 ش م 1 ش م 2 ش م 3 ش م 3 ش م 3 ش م 2 ش م 1 ش م 2 ش م الكهرابئية

 2 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 1 ش م 3 ش م 3 ش م 1 ش م 2 ش م 2 ش م 1 ش م 3 ش م 2 ش م 2 ش م 3 ش م جتماعاتغرف اال
التدفئة/التهوية/تكييف 

 2 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 3 ش م 0 ش م 3 ش م 3 ش م 2 ش م 2 ش م .. ال 2 ش م 3 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م اهلواء

 2 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 3 ش م 3 ش م 1 ش م 2 ش م 1 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 3 ش م 3 ش م املقابس الكهرابئية
 1 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 1 ش م 3 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 1 ش م 3 ش م دورات املياه

دخول السيارات، 
 1 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 3 ش م 1 ش م 2 ش م .. ال .. ال .. ال 2 ش م 2 مش  2 ش م املرآب

 2 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م .. .. 3 ش م 2 ش م 3 ش م 1 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 1 ش م مرافق/خطهل اإلخالء
 2 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 3 ش م 3 ش م 1 ش م 2  مش 2 ش م 1 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م خدمات املطاعم

 .. ال 2 ش م 1 ش م .. ال 1 ش م .. ال .. .. 3 ش م 1 ش م 1 ش م .. ال .. ال .. ال .. ال 1 ش م .. ال خدمات جتارة التجزئة
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 الكيان
مركز التجارة الدولية

 

مكتب األمم املتحدة يف فيينا/مكتب 
األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
 

برانمج األمم
 

املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان 

 

منظمة األمم املتح
دة للطفولة 

)اليونيسيف(
 

منظمة األغذية والزراعة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

منظمة الطريان املدين الدوإ 
 

املنظمة البحرية الدولية
 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة

 

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
 

االحتاد الربيدي العاملي
برانمج األمم املتحدة ا 

ملشرتك املعين 
ص املناعة البشرية/اإليدز

بفريوس نق
 

منظمة الصحة العاملية
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 

 توفري اخلدمات لالجتماعات واملؤمترات
 2 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 1 ش م 3 ش م 3 ش م 3 ش م .. .. 0 ش م 3 ش م 2  مش 3 ش م .. ال 1 ش م 3 ش م امليّسرةاملقاعد 

 2 ال 2 ش م .. ال .. ال 0 ش م .. ال .. ال .. ال .. .. .. ال 3 ش م .. ال 3 ش م .. ال 0 ش م .. ال العناوين السفلية
 .. ال 1 ش م .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. .. .. ال 3 ش م .. ال 3 ش م .. ال .. ال .. ال بريل

الرتمجة الفورية بلغة 
 .. ال 2 ش م .. ال .. ال 0 ش م .. ال .. ال .. ال .. .. .. ال 3 ش م .. .. 3 ش م .. ال 0 ش م .. ال اإلشارة

 .. ال 2 ش م .. ال 2 ش م 2 ش م .. ال 3 ش م 3 ش م .. .. 1 ش م 3 ش م .. .. .. ال .. ال 2 ش م .. ال التصويت
يف أشكال الواثئق 
 2 ش م 2 ش م 2 ش م 2 ش م .. .. 2 ش م .. ال 2 ش م .. .. .. ال 3 ش م .. .. 3 ش م .. ال .. ال .. .. ميّسرةإلكرتونية 

الكراسززززززززززززززي املتحركززززززززززززززة 
االحتياطيززززززة للمشززززززاركني 

 ذوي اإلعاقة
 2 ش م 2 ش م 3 ش م .. ال .. .. 3 ش م .. ال .. ال 0 ش م .. ال .. ال .. .. .. ال .. ال .. ال .. ال

الزيت التسزهيالت اخلاصزة 
 1 ش م 2 ش م 2 ش م .. ال .. .. .. ال .. ال .. ال .. .. .. ال .. ال .. .. 3 ش م .. ال 1 ش م .. ال للمشاركنيعارهتا ميكن إ

 توفري خدمات تكنولوجيا املعلومات لالجتماعات واملؤمترات
 2 ش م 2 ش م 1 ش م 2 ش م .. .. .. ال 2 ش م .. ال .. .. .. ال 3 ش م .. .. .. ال .. ال .. ال .. ال التطبيقات
مطبوعة املعلومات 
 .. ال 1 ش م .. ال .. ال .. .. .. ال .. ال .. ال .. .. .. ال 3 ش م .. .. 3 ش م .. ال .. ال .. ال بطريقة بريل

 .. ال 2 ش م 2 ش م .. ال 2 ش م .. ال 2 ش م .. ال .. .. .. ال 3 ش م .. .. 2 ش م 2 ش م 2 ش م .. ال اهلواتف املكتبية
 .. ال 2 ش م 1 ش م .. ال 2 ش م .. ال 1 ش م .. ال 1 ش م .. ال 3 ش م .. .. 3 ش م .. ال 2 ش م .. ال الالفتات

 2 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 3 ش م 1 ش م 2 ش م 3 ش م 3 ش م 3 ش م 2 ش م 2 ش م 3 ش م االجتماعات ابلفيديو
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 الكيان
مركز التجارة الدولية

 

مكتب األمم املتحدة يف فيينا/مكتب 
األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
 

برانمج األمم
 

املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان 

 

منظمة األمم املتح
دة للطفولة 

)اليونيسيف(
 

منظمة األغذية والزراعة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

منظمة الطريان املدين الدوإ 
 

املنظمة البحرية الدولية
 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة

 

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
 

االحتاد الربيدي العاملي
برانمج األمم املتحدة ا 

ملشرتك املعين 
ص املناعة البشرية/اإليدز

بفريوس نق
 

منظمة الصحة العاملية
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 

االتصال الشبكي 
 2 ش م 2 ش م 3 ش م 2 ش م 2 ش م 3 ش م 3 ش م 3 ش م 2 ش م 3 ش م 3 ش م 3 ش م 3 ش م 2 ش م 2 ش م 3 ش م الالسلكي

 ردود املنةمات قلى ااتبيان وحدع املتفتيش املكرتك  بكأن ااقا   وإم اشي  املوصوا. املصدر:
 بك ل كا . تابالحتياجاتفي  ال = 0 اا؛= تفي ابالحتياجات جزئي 1= تفي ابالحتياجات بك ل كا ؛  2 اا؛= تفي ابالحتياجات متام 3رد؛  يوجد ال )..( = املرموز:
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 املرفق الرابع

 الوصولاليت تتعامل مع إمكانية آليات التنسيق   
 آليات التنسيق املشرتكة بني الوكاالت -أوالا 

 للجنة اإلدارية الرفيعة املستولاملعنية بواجب العناية، التابعة  فرقة العمل املتعددة الوظائف
 .واألمس، وم تكارو املوظفني، ومديرون طبيون، وإدارات املرافق املكاركون مس املكب ات املتقني  املتاب   ملنةوم  األمم املتإدع وممثلو املوكاالت، مبس فيهم ممثلون قس وحدات املوارد املبكري  واملاملي  :العضوية

الجتماقي  واملصإي  وامل بي ، وإدارع املوارد املبكري ، ا -  ، هو حت ني املتوجيه وت زيز ااجراءات يف اجملاالت املوظيفي  مللخدمات املنف ي2016 قام يف امللجن  ااداري  املرفي   امل توىاهلد  مس فر   امل مل هذ  املت أشكأ ا  :طبيعة العمل
 ب د املت يني مللتوظيفِ أو املنكر. والحةت املوكاالت امل تجو ب  أشه جرى املت امل مع ااقا   وإم اشي  املوصوا يف اياق قمل فر   امل مل. وما ا املتإضيي ، و غل املوظائف،وامل  م  واألمس ل ا مراحل األقما

 الفريق العامل املعين بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة والتابع لشبكة املوارد البشرية
 ن اال تصادي  واالجتماقي  املتاب   ملألماش  امل ام  ملألمم املتإدع، ومفوضي  األمم املتإدع ملكسون امل جئني، وامليوشي يف.إدارع املكسو  :العضوية

الليٌ  ملتوظيٌف األ ٌخاص ذوي ااقا ٌ  )مبٌا يف ذملٌ  إم اشيٌ  وصٌوا املد أُشكٌئ هٌذا املفريٌق امل امٌل ملتبٌادا املماراٌات اميٌدع والاٌت راض املصٌ وابت املٌت تواجههٌا مسا ٌات منةومٌ  األمٌم املتإٌدع يف تنفيٌذ امل يااٌات :طبيعة العمل
 .اا ياأل خاص ذوي ااقا   يف م ان امل مل(، وملتقدمي تقارير قس ذمل  إ  امللجن  ااداري  املرفي   امل توى. وهذا املفريق امل امل غي شكط حامل

 الشبكة املشرتكة بني الوكاالت ملديري املرافق
ملركزي (، وصندوق األمم املتإدع ملل  ان، ومفوضي  األمٌم املتإٌدع ملكٌسون   ملألمم املتإدع )إدارع االارتاتيجيات وامل يااات ااداري  وم ائل االمتثاا، و  ب  املرافق واخلدمات املتجاري ، وم تب لدمات املدقم ااألماش  امل ام :العضوية

 ي .امل جئني، وامليوشي يف، وامليوشيدو، واملنةم  امل املي  مللمل ي  املف ر 
م ٌايي مرج يٌ  قمليٌ  ملقارشٌ  أفضٌل  2011 قٌام يف ذمل  إم اشي  املوصوا يف املباين و اقات املسمترات. و د وضٌ ت يف مبا  د  هذ  املكب   إ  تبادا أفضل املماراات واخلربات يف امل ديد مس جماالت إدارع املرافق، :طبيعة العمل 

مل ام يف  ما يف ذمل  امل اح ، وامل دات املتقني ، وإدارع امليزاشي . وتضمنت االجتماقات امل نوي  قروضاا حوا مبا م يار، 400يف ممارا  مجيع املنةمات مس منةور املماراات يف إدارع املباين واملرافق، وشةرت  م ا يلي: )أ( اقتبارات املتصمي
 ا املوطني  املتصل  ابمل ديد مس اخلصائص امل ماري ، ملتإديد امل ايي املرج ي  املت يت ني ااتخدامها يف جتديد مرافق املسمترات.مكاريع املتكييد؛ ) ( مقارش  أجر ا امللجن  اال تصادي  ألفريقيا ألشةم  إم اشي  املوصو 

 فرقة العمل املعنية إبدما  األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين، التابعة للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت
وبٌرانمج األغذيٌ  امل ٌاملي، ومنةمٌ  املصٌإ  امل امليٌ (؛ وامللجنٌ   وي ااقا  ؛ واملنةمات غي احل ومي ؛ ووكاالت منةوم  األمم املتإدع )مبا يف ذمل  مفوضي  األمم املتإٌدع ملكٌسون امل جئٌني، وامليوشي ٌيف،منةمات األ خاص ذ :العضوية

 -  مل قليٌ  واملٌسازرع املنف ٌيمٌ  ملل مليٌات األوروبيٌ  مللإمايٌ  املدشيٌ  وامل وشٌ  ااش ٌاشي ؛ واملفريٌق املرج ٌي مللجنٌ  املدائمٌ  املكٌرتك  بٌني املوكٌاالت امل ٌين ابملصٌإ  ااملدوملي  مللصليب األمحر؛ واملنةم  املدوملي  مللهجرع؛ واحل ومٌات؛ واملديريٌ  امل ا
 مللم و ني، واهليئ  املدوملي  مل اقدع امل و ني.الجتماقي  يف حاالت امل وارئ. املرؤااء: امليوشي يف، واملتإاملف املدوإ امل ين بقضااي ااقا  ، واملتإاملف املدوإ ا

مل مل 2018إ  كاشون األوا/دي مرب  2017 د  فر   امل مل هذ  )يف املفرتع مس كاشون املثاين/يناير  طبيعة العمل: ( إ  وضع وإ رار املبادئ املتوجيهي  مللجن  املدائم  املكرتك  بني املوكاالت بكأن إدماج األ خاص ذوي ااقا   يف ا
يٌسدي  مبٌا املٌت ت ٌزز ف امليٌ  وكفٌاءع امل مٌل ااش ٌاين، وخت ي هٌا، وتنفيٌذها، ورصٌدها، وتقييمهٌاش اين. وات اقد تل  املبادئ املتوجيهي  امهات املفاقل  ااش اشي ، واحل ومات، واجملتم ات املتٌأثرع، قلٌى تن ٌيق ااجٌراءات األاااٌي  اا

 مجيع مراحله. ويف   ، وتغيي املماراات يف كل   اقات امل مل ااش اينبك ل كامل إ  مكارك  وإدماج األ خاص ذوي ااقا
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 فريق الدعم املشرتك بني الوكاالت املعين ابتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )عاملي(
صل امل املي؛ وإدارع اارتاتيجي  اادارع وامل ياا  واالمتثاا؛ وإدارع االتصاالت امل املي ؛ وإدارع قمليات حفظ امل  م؛ وم تب األماش  امل ام  ملألمم املتإدع )إدارع االارتاتيجيات وامل يااات ااداري  وم ائل االمتثاا؛ وإدارع املتوا العضوية:

ي   وارث(؛ وامللجاتن يق املكسون ااش اشي ؛ وم تب لدمات املدقم املركزي ؛ ومفوضي  األمم املتإدع حلقوق ااش ان؛ وم تب األمم املتإدع مللإد مس خماطر امل ن ي ن اا ليمي  )امللجن  اال تصادي  ألفريقيا، وامللجن  اال تصادي  ألمري ا امل ت
مج األمم املتإدع املكرتك امل ين بفيوس شقص امللجان اا ليمي  يف شيويورك(؛ واملصناديق واملربامج )برانومن ق  املبإر امل اريل، وامللجن  اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ، وامللجن  اال تصادي  واالجتماقي  ملغر  آايا، وم تب 

مللمٌرأع، وئٌل األمٌم املتإٌدع، وامليوشي ٌيف، ودائٌرع ااجٌراءات املت لقٌ  ابألملغٌام، وهيئٌ  األمٌم املتإٌدع املناق  املبكري /اايدز، وبرانمج األمم املتإدع اامنائي، وصندوق األمم املتإدع ملل  ان، ومفوضٌي  األمٌم املتإٌدع ملكٌسون امل جئٌني، وم
د املٌدوإ مل تصٌاالت، وامليوش ٌ و، وامليوشيٌدو، ومنةمٌ  امل ٌياح  امل امليٌ ، ومنةمٌ  املصٌإ  امل امليٌ ، ومت وقو األمم املتإدع، ووحدع دقم تنفيذ اتفا ي  حةر األملغام املضادع ملألفراد(؛ واملوكاالت املتخصص  )منةم  امل مل املدوملي ، واالحتا

 تصٌادي  واالجتماقيٌ  املتاب ٌ  ملألماشٌ  امل امٌ  ملألمٌم املتإٌدع، ومفوضٌي  األمٌم (. املرا بون: املبن  املدوإ، واملسا   املدوملي  مللتنمي ، واالحتاد املدوإ ملإلقا   واملتنمي . املكٌرتكون يف األماشٌ : إدارع املكٌسون االواملنةم  امل املي  مللمل ي  املف ري 
 األمم املتإدع مللمرأع.هيئ   :املتإدع ملكسون امل جئني، وامليوشي يف. املرئيس ابملتناو 

ي  2006 قام ةوم  األمم املتإدع امل ين ابملتن يق يفتتمثل مهم  فريق املدقم املكرتك بني املوكاالت امل ين ابتفا ي  حقوق األ خاص ذوي ااقا  ، املذي أشكأ  جملس املرؤااء املتنفيذيني يف من طبيعة العمل: مل ، يف ت زيز وزايدع ش اق وف ا
كرع إر ادي  بكأن دمج حقوق األ خاص ذوي ااقا   يف برامج األمم املتإدع قلى م املتإدع يف  ضااي ااقا  ، واملتنفيذ املف اا مل تفا ي . و د ت اون املفريق مع جمموق  األمم املتإدع مللتنمي  امل تدام  يف إقداد مذ مكارك  منةوم  األم
فريق قامل م لف بوضٌع ل ٌ  قمٌل قلٌى ش ٌاق املنةومٌ ، حبلٌوا اا ، منها مبادئ توجيهي  وأدوات مرج ي  وغيها مس املواد قس ااقا  ، مج ها مس أقضائه. وملديه حامليأقد جمموق  مس املواد املرج ي  واألدوات كما  امل توى املق ري.

، إ  حتديد املتإدايت املت تواجه تنفيٌذ االتفا يٌ ، وت مٌيم منةٌور ااقا ٌ  يف 2017 قام املذي أُشكئ يف، ملت زيز قمل منةوم  األمم املتإدع يف جماا حقوق األ خاص ذوي ااقا  . ويهد  هذا املفريق امل امل، 2019 باط/فرباير 
 ء منةوم  األمم املتإدع، ب ضهم مس ذوي ااقا  . امل لرباُء يف ااقا   مس خمتلف أحناأشك   منةوم  األمم املتإدع مس ل ا وضع مبادئ توجيهي ، وم ايي واضإ  وموحدع بكأن ااقا  ، ملت تخدمها املنةوم . ويقود املفريق  امل

 االجتماع السنوي الدوإ املعين برتتيبات اللغات والواثئق واملنشورات )عاملي(
 امة لألمم املتحدة.مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة، ومنظمات دولية أخرل. الرئيس: إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات التابعة لألمانة الع 80العضوية: 

، وهو قبارع قس منتدى و ب   دومليني مل قد اجتماقٌات اٌنوي  جتمٌع بٌني مقٌدمي لٌدمات املٌسمترات ولٌدمات امللغٌات ملتبٌادا 1967 قام أشكئ االجتماع امل نوي املدوإ امل ين برتتيبات امللغات واملواثئق واملنكورات يف طبيعة العمل:
تقدمي اخلدمات إ  األ خاص ذوي ااقا   املكاركني رات وامللغات واملنكر. و د أشكأ فر   قمل م ني  إبم اشي  املوصوا ُكلفت إبجراء ااتقصاء خلدمات وموارد املنةمات األقضاء امل تخدم  يف أفضل املماراات يف جماا لدمات املسمت

 حلقات قمل حوا لدمات املت هي ت اخلاص  ابأل خاص ذوي ااقا  .اا هذا اجملاا. وهو ينةم أيضيف املسمترات، وحتليل املماراات اميدع، وصياغ  مبادئ توجيهي  مللت اون يف امل تقبل يف 
 فرقة العمل التابعة جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، واملعنية أبماكن العمل املشرتكة

 األمم املتإدع ملكسون امل جئني، وامليوشي يف، وم تب األمم املتإدع خلدمات املكاريع، وبرانمج األغذي  امل املي.برانمج األمم املتإدع اامنائي، وصندوق األمم املتإدع ملل  ان، ومفوضي   العضوية:
 ٌ  املق ريٌ  ملألمٌم املتإٌدع ووكاال ٌا املٌت تنٌوي املكٌارك  يف مكٌاريع وات إ  األفر تقدم فر   امل مل هذ  املت يكرتك يف رائاتها كل مس بٌرانمج األغذيٌ  امل ٌاملي، ومفوضٌي  األمٌم املتإٌدع ملكٌسون امل جئٌني، اار ٌادات واألد طبيعة العمل:

يي  ابحللوا ملت زيز كفاءع أماكس امل مل املكرتك  ملنةوم  األمم املتإدع يف مجيع أحناء امل اش، وملزايدعاا إ  أماكس قمل مكرتك . وهي تدرس وتوصي أيض أو االشتقاا إ  دار األمم املتإدع أو املتكييد أو املتجديد ها. و د وض ت م ا قدد
ملوصوا يف  مبا امل اقدع املفني  إ  األفر   املق ري  قند امل لب،اا قس إم اشي  املوصوا وامل  م . وتقدم فر   امل مل هذ  أيض اا ومبادئ توجيهي  دوملي  ملتصميم أماكس امل مل املكرتك  ملألمم املتإدع، تتضمس   م ي  ا ش إم ا يف ذمل  بكأن 

 افق املسمترات املقرتح .املوا ع وامل اتب ومر 
 شراكة األمم املتحدة لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 ، ومنظمة الصحة العاملية.اإلنسان(، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف العضوية: منظمة العمل الدولية، واألمانة العامة لألمم املتحدة )إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق
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ي   ،(1)2011 قام  د  هذ  املكراك  املت أُشكئت كصندوق ااتئماين مت دد املاحنني يف طبيعة العمل: إ  ت وير  درات أصإا  املصلإ  املوطنيني، ولاص  احل ومات ومنةمات األ خاص ذوي ااقا  ، قلى املتنفيذ املف اا مل تفا 
 مللمماراات املداللي . تقدم أمواالا  ال ر املقدرات قلى امل توى املق ري. وهيمس ل ا بناء املتإاملفات وت وي

 ليات التنسيق املشرتكة بني الوكاالتآ - اثنياا 
 جلنة اخلدمات العامة )فيينا(

 ملخدرات وامرمي .املوكامل  املدوملي  ملل ا   املذري ، وامليوشيدو، وم تب األمم املتإدع يف فيينا، وم تب األمم املتإدع امل ين اب العضوية:
 جماا امل يااات املت لق  ابادارع املكامل  مللخدمات املكرتك  املتاملي : األمس، واخلدمات من  اخلدمات امل ام  م سومل  قس توجيه مجيع املقضااي املنا ئ  قس ااجيار املكرتك يف مركز فيينا املدوإ. وهي تقدم املكورع واملتن يق يف طبيعة العمل:
 (.Mيلي: املفنون، وامل ارض، ومركز رقاي  األطفاا، وم تودع امل يارات، ومبا املسمترات امديد )املبا  مبا املكورع واملتن يق يف جماا امل يااات املت لق اا س، وإدارع املباين، ولدمات امل اقم. وتقدم من  اخلدمات امل ام  أيضامل بي ، واملتموي

 ية ةدمات األمانة، وتيسري إمكانية الوصول أمام األشخاص ذوي اإلعاقة، واستخدام تكنولوجيا املعلوماتفرقة العمل التابعة جمللس حقوق اإلنسان واملعن
 ملصلإ (.ممثلو املدوا األقضاء وغيهم مس أصإا  ااا م تب جملس حقوق ااش ان، ومفوضي  األمم املتإدع حلقوق ااش ان، وم تب األمم املتإدع يف جنيف )ي اهم يف أقماهلا أيض العضوية:

جمللس، وجبدوى ااتخدام يف دراا  املقضااي املت لق  بتإ ني اخلدمات املت تقدمها األماش  إ  اجمللس وآملياته، وبتي ي وصوا األ خاص ذوي ااقا   إ  أقماا ا 2011تتمثل مهم  فر   امل مل هذ  املت أُشكئت يف متوز/يومليه  طبيعة العمل:
شون األوا/دي مرب  ويف ت صاحب  املصلإ  امل ني .ت. وهي ت قد ابشتةام، اثراء قملها، مكاورات مع املدوا، واملسا ات املوطني  حلقوق ااش ان، واملنةمات غي احل ومي ، وغيها مس امهات نوملوجيا امل لومات واالتصاال ، 2017كا

إمليها. و د  االت أوملواي ا وااجراءات ذات املصل  مل ام  احلواجز املت حتوا دون مكارك  األ خاص ذوي ااقا   يف أقماا اجمللس وآملياته واملوصوا حتدد جم (2)اقتمدت فر   امل مل ل   تت لق ابملت هي ت اخلاص  ابأل خاص ذوي ااقا  
 كارك  األ خاص ذوي ااقا  .إ  حتديد املوارد امل زم ، كلما أم س ذمل ، وامدوا املزمين وامل يان امل سوا. وارتا ب فر   امل مل تنفيذ اخل   مب اا اخل   أيض

 فرقة العمل املشرتكة بني اإلدارات املعنية بتيسري الوصول )عاملية(
االمتثٌاا )م تٌب إدارع املٌوارد املبكٌري ، واملخ ٌط امل ٌام ملتجديٌد ت وامل يااات ااداريٌ  وم ٌائل األماش  امل ام  ملألمم املتإدع )إدارع املكسون اال تصادي  واالجتماقي ، وإدارع  سون امم ي  امل ام  واملسمترات، وإدارع االارتاتيجيا العضوية:

 ااش ان(. املدقوع موجه  إ : امليوشي يف، وهيئ  األمم املتإدع مللمرأع. مباين املقر، ودائرع إدارع املرافق(، وإدارع املتواصل امل املي، وم تب ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت؛ ومفوضي  األمم املتإدع حلقوق
)أي بدون ت ليف اا ويكارك يف رائاتها كل مس إدارع املكسون اال تصادي  واالجتماقي  وإدارع  سون امم ي  امل ام  واملسمترات، طوقي 2006 قام تقوم فر   امل مل املكرتك  بني اادارات امل ني  بتي ي املوصوا املت أُشكئت يف عة العمل:طبي

اللتصاصا ا، يف وضع اياا  قلى م توى األماش  امل ام  بكأن إم اشي  املوصوا ملتم ني املكٌارك  امل املٌ   اا امل ام  ملنقاط االتصاا امل ني  إبم اشي  املوصوا وااقا  . ويتمثل هدفها، وفق رمسي( بدور  ب   ااتكاري  قلى ش اق األماش 
ات واخلدمات يف مجيع أماكس قمل األماش  امل ام  ملألمم املتإدع، مس ل ا تي ي املوصوا إ  املرتمج  املكفوي  واملواثئق، وايااات ت يني واملف امل  ملأل خاص ذوي ااقا   يف مجيع جواشب قمل املنةم . ويكمل ذمل  االجتماقات واملسمتر 

 مات قس احلواجز املت حتوا دون املوصوا إ  اخلدمات واملرافق يف مقر األمم املتإدع.امل لو املوظفني واالحتفاظ هبم، املكامل  ملأل خاص ذوي ااقا  ، وظرو  امل مل املي رع مللموظفني ذوي ااقا  . وأجرت فر   امل مل ااتقصاء ممع 
 فرقة العمل التابعة لالحتاد الدوإ لالتصاالت واملعنية ابلتنسيق بني القطاعات )عاملية(

 ث ث  م اتب واألماش  امل ام  مل حتاد. العضوية:
__________ 

يف بلد م ني. وت مح تل  األمواا بتقدمي م امهات  أكثر مس وكاالت األمم املتإدع ملتكجيع امل مل بكأن  ضي  م ين  أو املتان أواملصناديق االاتئماشي  املت ددع املاحنني هي أدوات متويل تنكئها وك (1)
 متويل حمددع اهلد  مس املدوا كت مل  مل امها ا يف ميزاشي  األمم املتإدع.

 .www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/APlan_15.12.2017_ADOPTED.DOCXمتاح يف:  (2)
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ميوهلٌا صٌندوق املت ٌهي ت املتٌابع ملت زيز املتن يق واملت اون بني امل اتب ذات املصل ، ملتجنب االزدواجي  وحت ني ااتخدام املٌوارد. و ٌد أجٌرت منا كٌات بكٌأن مقرتحٌات مكٌاريع  2015 قام أشكئت فر   امل مل هذ  يف طبيعة العمل:
 وا يف مجيع جواشب قمل االحتاد، املذي ميتد إ  قمليات املكراء.اات رضت تنفيذ املصندوق ملقرتحات املكاريع. وهي تكجع املوقي إبم اشي  املوص كما  مل حتاد املدوإ مل تصاالت،

 الفريق العامل التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليهل اهلادئ واملعين إبمكانية الوصول
 األمس، وإدارع املرافق، ووحدات املتنمي  االجتماقي ، و  ب  املبيئ ، وفريق مكروع ختفيف خماطر املزالزا، واملركز امل ل(.  ب ووحدات امللجن  اال تصادي  واالجتماقي  آلايا واحمليط اهلادئ )اادارع، وإدارع املسمترات، و  العضوية:

ملراميٌ  إ  إصحٌٌ  إم اشيٌ  املوصٌوا يف خمتلٌف اجملٌاالت )املبيئٌ  املبنيٌٌ ، ، بتقٌدمي م حةٌٌات تقنيٌ  قٌس ااجٌراءات املتنةيميٌ  احلامليٌ  ا70/170، بقٌرار امم يٌ  امل امٌ  2016 قٌام ُكّلٌف هٌذا املفريٌق امل امٌل املٌٌذي أشكٌئ يف  طبيعزة العمزل:
 م أجري يف و ت اابق ام اشي  املوصوا املكامل.وت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت، واخلدمات( وبدقم ت وير وتنفيذ مبادرع تي ي إم اشي  املوصوا إمليها ومشوهلا، املت ااُتمدت مس تقيي

 لجنة االقتصادية ألفريقيا واملعنية إبمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة )أديس أاباب(فرقة العمل التابعة ل
مس؛ واحتاد املوظفني(، وأربع وكاالت توجد م اتبها يف د املبكري ، وإدارات املرافق وامل  م  واألإدارات وم اتب امللجن  اال تصادي  ألفريقيا )  م ت نوملوجيا امل لومات واالتصاالت، ومركز املرقاي  املصإي ، وإدارع املسمترات، واملوار  العضوية:

 مباين امللجن  اال تصادي  ألفريقيا )امليوش  و، وامليوشي يف، وصندوق األمم املتإدع ملل  ان، وبرانمج األمم املتإدع اامنائي(.
يف اجملٌاالت املرئي ٌي  املث ثٌ  املتامليٌ : تقيٌيم إم اشيٌ  املوصٌوا يف املبيئٌ  املاديٌ ، اا ، أااا70/170ٌبقرار امم ي  امل ام   ، قم ا 2016 قام يف ت مل فر   امل مل هذ  املت أشكأها األمني املتنفيذي مللجن  اال تصادي  ألفريقيا طبيعة العمل:

د واخلدمات واملتجنيد قس طريق واائط ااق م اامل رتوشي  واملتوقي  اباقا   وإم اشي  املوصوا، واملرصد واملتاب  . وهي توثق املتإدايت املت ت و  ملوا ق إم اشي  املوصوا يف أماكس قمل امللجن  اال تصادي  ألفريقيا، واملتإدايت يف جلب ا
 ها هنج قملها يف األجلني املقصي وامل ويل.بت وير التصاصا ا وواثئق ألرى، من اا حاملياملت لق  إبم اشي  املوصوا إ  إثيوبيا. ويرأس فر   امل مل رئيُس   م إدارع املرافق، وهي جتتمع مرع يف املكهر. وتقوم فر   امل مل هذ  

 فريق العمل الداخلي هليئة األمم املتحدة للمرأة واملعين ابإلعاقة والشمول )عاملي(
 جهات املتن يق املتاب   ملختلف املوحدات يف املقر املرئي ي وامل اتب اا ليمي  واملق ري  هليئ  األمم املتإدع مللمرأع. العضوية:

 ، وات ون إم اشي  املوصوا أحد حماورها املرئي ي . 2019، وأن حلق  قمل اتنةَّم يف أوالر كاشون األوا/دي مرب 2017 قام تُقّدم أي  م لومات قس فريق امل مل هذا اباتثناء أشه أشكئ يف ش طبيعة العمل:
 فرقة العمل التابعة ملنظمة الصحة العاملية، واملعنية ابإلعاقة )عاملية(

 (.2011-2008س امل اتب اا ليمي  وخمتلف اجملموقات دالل مقر منةم  املصإ  امل املي  )كاشت شك   يف املفرتع ممثلون ق العضوية:
يلٌي: إجٌراء ااتقصٌاء ملألشكٌ    مٌا ها. ومشلٌت م ٌسومليا اامل امليٌ  ومكٌاري  أُشكئت فر   امل مل هذ  ملدقم تنفيذ االتفا ي . ومتثل هدفها يف ضمان مراقاع األ خاص ذوي ااقا   قند تصميم وتنفيذ برامج منةم  املصإ  طبيعة العمل:
قا  ؛ وتلبيٌ  ت درااي  ووحدات تدريبي  ملرفع درج  وقي املوظفني وفهمهم ملقضااي اايف ذمل  املقرارات املت اختذ ا مج ي  املصإ  امل املي  وامللجان اا ليمي  ملنةم  املصإ  امل املي ، ملتإديد املفجوات واملفرص؛ وتنةيم حلقا مبا واملبادرات،

ةم  يف ابملوصوا إ  م لومات منةم  املصإ  امل املي  ومباشيها وفرص امل مل فيها. و دمت فر   امل مل هذ  توصيات إ  املدير امل ام ملنةم  املصإ   يت لق فيماايما  ال احتياجات املوظفني واملزوار ذوي ااقا  ، ملن امل املي  بكأن اياا  ا
 االت قملها املت لق  اباقا  .مبختلف جم يت لق فيماامل تقبل 
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 املرفق اخلامس

 املتعلق ابإلعاقة وإمكانية الوصول وحدات التدريببصرية حقائمة غري   
 املنظمة الرتكيز التواتر الشكل التدريب

مت ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌررع )قنٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌد  حلق  قمل حلق  قمل مللتوقي  مب ائل ااقا  
 امل لب(

إدارع  ٌٌٌٌٌٌٌسون امم يٌٌٌٌٌٌٌٌ   ااقا  /إم اشي  املوصوا
امٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  واملٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌسمترات امل 

)شيويورك(/ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ب  إدارع 
 املسمترات )جنيف(

م تٌٌٌٌٌٌٌٌب إدارع املٌٌٌٌٌٌٌٌٌوارد  املتنوع/حقوق ااش ان عمرع واحد ملوجهاا وجه (2017برانمج ت لم املتنوع )
اج األ خاص ذوي مدورع قرب ااشرتشت حوا إد املبكري  )شيويورك(

 ااقا   ) يد املت وير(
قٌٌٌٌٌٌٌٌرب ااشرتشٌٌٌٌٌٌٌٌت/ت ليم 

 إمل رتوين
 ااقا  /إم اشي  املوصوا و غي م ر 

مفوضٌٌي  األمٌٌم املتإٌٌدع  غي م رو  غي م رو  غي م رو  (2009مراقاع ااقا   )
حلقٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌوق ااش ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌان 

 )جنيف، شيويورك(
 ااقا  /إم اشي  املوصوا عمرع واحد ملوجهاا وجه املرتتيبات املتي يي  امل قومل 

تٌٌدريب بكٌٌأن اتفا يٌٌٌ  حقٌٌوق األ ٌٌٌخاص ذوي 
 وكوهلا االلتياريااقا   وبروت

 ااقا  /إم اشي  املوصوا مت رر ملوجهاا وجه

اتفا يٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  حقٌٌٌٌٌٌٌٌٌوق األ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 LMS-2967  (2017)- وبروتوكوهلا االلتياري

قٌٌٌٌٌٌٌٌرب ااشرتشٌٌٌٌٌٌٌٌت/ت ليم 
 إمل رتوين

امللجنٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  اال تصٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌادي   ااقا  /إم اشي  املوصوا عمرع واحد
 ألفريقيا )أديس أاباب(

 مركز املتجارع املدوملي  املتنوع/حقوق ااش ان مت رر ملوجهاا جهو  االمم املتإدع مللجميع

مفوضٌٌي  األمٌٌم املتإٌٌدع  ااقا  /إم اشي  املوصوا مت رر ملوجهاا وجه املتدريب قلى مراقاع ااقا  
امل مل مع األ خاص ذوي ااقا   ل ا املنزوح  ملكسون امل جئني

 املق ري ) يد املت وير(
قٌٌٌٌٌٌٌٌرب ااشرتشٌٌٌٌٌٌٌٌت/ت ليم 

 إمل رتوين
 ااقا  /إم اشي  املوصوا عواحدمرع 

هيئٌٌٌٌٌٌ  األمٌٌٌٌٌٌم املتإٌٌٌٌٌٌدع  املتنوع/حقوق ااش ان مت رر ملوجهاا وجه االمم املتإدع مللجميع
مللمٌرأع، صٌٌندوق األمٌٌم 

 املتإدع ملل  ان
األ ٌخاص ذوو ااقا ٌٌ ، و ٌٌدرا م، وإم ٌٌاان م، 

 و ابليتهم مللتوظيف ) يد املت وير(
قٌٌٌٌٌٌٌٌرب ااشرتشٌٌٌٌٌٌٌٌت/ت ليم 

 إمل رتوين
بٌٌٌرانمج األمٌٌٌٌم املتإٌٌٌٌدع  قا  /إم اشي  املوصوااا مت رر

اامنائي، صندوق األمم 
 املتإدع ملل  ان

دورات تدريبيٌٌٌٌٌٌ  افرتاضٌٌٌٌٌٌٌي  قلٌٌٌٌٌٌٌى امل مٌٌٌٌٌٌٌل مٌٌٌٌٌٌٌع 
األ ٌٌخاص ذوي ااقا ٌٌٌ  )اٌٌاقتان( مللم اتٌٌٌب 
املكٌارك  يف بٌرانمج املواهٌب املكٌرتك بٌني بٌرانمج 
األمم املتإدع اامنائي ومت ٌوقي األمٌم املتإٌدع، 

 يني املكبا  ذوي ااقا  ملتدريب املهن

املتإٌٌٌٌدع  بٌٌٌرانمج األمٌٌٌٌم ااقا  /إم اشي  املوصوا عمرع واحد قرب ااشرتشت
 اامنائي

صٌندوق األمٌم املتإٌٌدع  املتنوع/حقوق ااش ان مت رر ملوجهاا وجه االمم املتإدع مللجميع
 ملل  ان

بٌٌرانمج املتوقيٌٌٌ  ابمل مليٌٌٌات املكٌٌٌامل  وامل ٌٌٌتدام  
 ) يد املت وير(

 امليوشي يف املتنوع/حقوق ااش ان  م رو غي غي م رو 

 موئل األمم املتإدع املتنوع/حقوق ااش ان مت رر ملوجهاا وجه تدريب املوظفني يف جماا حقوق ااش ان
منةمٌٌٌ  امل ٌٌٌيان املٌٌٌدين  غي م رو  غي م رو  غي م رو  تدريب ملوظفي األمس

 غي م رو  غي م رو  غي م رو  تدريب موظفي االجتماقات ) يد املت وير( املدوإ
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مت ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌررع )قنٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌد  حلق  قمل حلق  قمل مللتوقي  مب ائل ااقا  

 امل لب(
إدارع  ٌٌٌٌٌٌٌسون امم يٌٌٌٌٌٌٌٌ   ااقا  /إم اشي  املوصوا

امٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  واملٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌسمترات امل 
)شيويورك(/ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ب  إدارع 

 املسمترات )جنيف(
املتٌدريب قٌرب ااشرتشٌٌت قلٌى  ضٌااي األ ٌٌخاص 

 ذوي ااقا  
قٌٌٌٌٌٌٌٌرب ااشرتشٌٌٌٌٌٌٌٌت/ت ليم 

 إمل رتوين
 منةم  امل مل املدوملي  ااقا  /إم اشي  املوصوا مت رر

 ااقا  /إم اشي  املوصوا مت رر ملوجهاا وجه املتدريب املتوقوي ملل  اع واحلراس واملوظفني
 قمٌٌل االحتٌٌاد املٌٌدوإ إضٌٌاف  منةٌٌور ااقا ٌٌ  يف

 مل تصاالت
االحتٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاد املٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌدوإ  ااقا  /إم اشي  املوصوا غي م رو  غي م رو 

 مل تصاالت
 منةم  امل ياح  امل املي  غي م رو  عمرع واحد ملوجهاا وجه دورع تدريبي  إق مي  وتوقوي  مللموظفني

املتٌدريب قلٌى شكٌر املواثئٌق املي ٌرع ملأل ٌٌخاص 
 ذوي ااقا  

املنةم  امل املي  مللمل ي   ااقا  /إم اشي  املوصوا عمرع واحد ملوجهاا وجه
 املف ري 
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 واملوكامل  املدوملي  ملل ا   املذري  املوكاالت املتخصص  األمم املتإدع وصناديقها وبراجمها  
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                               الختاذ إجراء 

                               للعلم 

 هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء ءها هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء  )و( 1التوصية 

 هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء  )ه( 2التوصية 

 هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء ءها هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء  ) ( 3التوصية 

 هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء  )د( 4التوصية 

 هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء ءها هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء  )أ( 5التوصية 

 هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء  )ب(، )ط( 6التوصية 

 هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء ءها هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء  )ه(، )ط(   7التوصية 

 هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء  )ه(، )ط( 8التوصية 

 هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء  )ب(، )ط( 9التوصية 

 الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم  الم   الم  الم   الم الم  )أ( 10التوصية 

 .جملس اادارع أو ابختاذ  رار مس امهاز املتكري ي توصي  : الم  الرموز:
 .ختاذ إجراءات مس املرئيس املتنفيذيتوصي  اب : هاء  
 تت لب إجراء مس هذ  املنةم . ال املتوصي  :   

ت زيٌٌز املر ابٌٌٌ  )ه(: ت زيٌٌز االت ٌٌٌاق واملواءمٌٌ ؛ )د(:  ت زيٌٌٌز املتن ٌٌيق واملت ٌٌاون؛ (: شكٌٌٌر املماراٌٌات اميدع/أفضٌٌل املماراٌٌات؛ ))ب(:  ت زيٌٌز املكٌٌفافي  وامل ٌٌاءمل ؛)أ(  التألري املقصود:
 .أتثيات مقصودع ألرىتعزيز الكفاءة؛ )ط(: : )ح(حتقيق فورات ماملي  كبيع؛ ؛ )ز(: ت زيز املف املي  )و( واالمتثاا؛

 .ST/SGB/2015/3هو موضح يف املوثيق   كما )أ( 
    

 


