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 املداوالت موجز  
  

 إضافة  
  

 اإلعاقة منظور إلدماج املتحدة األمم اسرتاتيجية  
  

 موجز 
 يف وحتويلي مســتدام تقدم إلحراز األســا    اإلعاقة منظور إلدماج املتحدة األمم اســتاتيةية توفر 
 .املتحدة األمم عمل ركائز مجيع خالل من اإلعاقة منظور إدماج

 اإلعمال أن جديد من املتحدة األمم منظومة مؤســــــســــــا  تؤكد، االســــــتاتيةية هذه خالل منو  
 للتصــــــــر  قابل غري أســــــــاســــــــي جزء هو اإلعاقة ذوي األشــــــــ ا  جلميع اإلنســــــــان حلقوق الكاملو  التام
 .األساسية واحلراي  اإلنسان حقوق مجيع من التةزئة أو

 وصول إمكانية لتعزيز 2018 أبريل/نيسان يف العام األمني أطلقها عملية مثرة هي االستاتيةيةو  
 ســــتعرا اب وضــــعها يف اســــتنري قدو . حقوقهم مراعاة تعميمو  املنظومة نطاق على اإلعاقة ذوي األشــــ ا 
 .اإلعاقة ذوي األش ا  حبقوق املعنية اخلاصة املقررة قادته النطاق واسع مؤسسي
 .لتنفيذل أخرى طرائقو  ،للمساءلة إطارا  و ، املنظومة نطاق على عامة سياسة   االستاتيةية وتشمل 
 بشــــــ ن املتحدة األمم نظومةمل رؤية   علىو  االلتزام مســــــتواي  أعلى على العامة الســــــياســــــة وتنص 
 حقوق اتفاقية لتنفيذ مؤســـــــــــــــســـــــــــــــي إطار وضـــــــــــــــع إىل هتد  وهي، املقبل العقد يف اإلعاقة منظور إدماج

 حلقوق الدولية الصـــــــــــــكو  من وغريمها 2030 لعام املســـــــــــــتدامة التنمية خطةو  اإلعاقة ذوي األشـــــــــــــ ا 
 . واإلنسانية اإلمنائية اللتزاما اب وللوفاء، اإلنسان
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مؤشـــرا  من  15إطار ملســـاءلة الكيان، يت ـــمن )أ(  عنصـــرين متوائمني مها يشـــمل إطار املســـاءلة و  
القيادة والت طيط االســــــــــــــتاتيةي واإلدارة  و ول  هي  على أربعة جماال مؤشــــــــــــــرا  النظام املوحد ويركز 

ســـةل إ از ملســـاءلة أفرقة األمم املتحدة القعطرية عن إدماج منظور )ب(   و ثقافة املنظمةو اجلميع  والربجمة  
ويشــــــمل اإلطار أي ــــــا  . 2019يف النصــــــف ال اا من عام عداده ويتوقع االنتهاء منه اإلعاقة، جيري حاليا إ

 .الالزمة لتنفيذ السياسة تنفيذا كامالختصيص املسؤوليا  ومعلوما  عن  تقنية وتوجيها جداول زمنية 
 بصورة اإلعاقة ذوي األش ا  حقوق املتحدة األمم منظومة ستدمج، االستاتيةية خالل ومن 
 ببناء وســــتقوم، الداخلي والصــــعيد، الربجمة خالل من، اخلارجي الصــــعيد من كل  على، اأعماهل يف منهةية
 ومن، حتتم وحقوقهم كرامتهم  وأن يقدَّرون أهنم من للت كد اإلعاقة ذوي األشــــــ ا  بني واالطمئنان ال قة
 املســـــــــــــــاواة قدم على وفعالة كاملة  بصـــــــــــــــورة فيها يشـــــــــــــــاركوا لكي العمل مكان يف مؤاتية بيئة جيدون أهنم
 .اآلخرين مع

 تدابري اختاذ جانب إىل، اإلعاقة مع التعامل يف اإلنســـــــــان حقوق على قائم هنج دمج وســـــــــيؤدي 
 الســـياســـا  تصـــميم من يتةزأ ال عدابع  وجتارهبم اإلعاقة ذوي األشـــ ا  شـــواغل جعل إىل، اهلد  حمددة
 يســــــتفيد حبيث واجملتمعية واالقتصــــــادية الســــــياســــــية اجملاال  مجيع يف وتقييمها ورصــــــدها وتنفيذها والربامج

 إرســــاء وتعزيز، النتائج يف املســــاواة حتقيق هو النهائي واهلد  .املســــاواة قدم على اإلعاقة ذوو األشــــ ا 
 .املتحدة األمم منظومة داخل اجلميع  ول ثقافة
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 مقدمة - أوال 
 أساسية معلومات - ألف 

 احلاجة على ال ـــوء العام األمني اأنشـــ ه اليت التنفيذية اللةنة ســـلَّط ، 2018 أبريل/نيســـان يف - 1
 دعم ســــــــــــياق يف (1)اإلعاقة منظور إبدماج يتعلق فيما أداءها املتحدة األمم منظومة حتســــــــــــن أن إىل امللحة
 ،الركب خلف أحد تر  عدمو ، 2030 لعام املســـــــــــــــتدامة التنمية خطة حتقيق أجل من األع ـــــــــــــــاء الدول

 .املتحدة األمم ركائز مجيع يف وذلك، الركب عن ختلفا أشد هم من إىل أوال والوصول

  التالية هامامل 2018/20 قرارها يف التنفيذية اللةنة بين ، الصدد هذا ويف - 2
 تتَّبعه الذي للنهج مؤســـســـي اســـتعرا  بتنســـيق العام لألمني التنفيذي املكتب يقوم أن )أ( 
  املنظمة عمليا  يف اإلعاقة مسائل إدماج تعميم يف حاليا   املتحدة األمم منظومة

 ابتفاقية املعين الوكاال  بني املشـــــــــت  الدعم فريقل التابع الفرعي العامل الفريق يقوم أن )ب( 
 القائم العمل إىل اســـــــــــــــتنادا، واملؤمترا  العامة اجلمعية شـــــــــــــــؤون إدارةو  اإلعاقة ذوي األشـــــــــــــــ ا  حقوق

 وصـــول إمكانية تعزيز أجل من للمســـاءلة وإطار عمل وخطة ســـياســـة وضـــعب ،أعاله املذكور واالســـتعرا 
 .املنظمة عمليا  مجيع يف حقوقهم مراعاة وتعميم املنظومة نطاق على اإلعاقة ذوي ألش ا ا
 2018 يوليه/متوز يف ؤســــســــيامل ســــتعرا اال أجري، العام لألمني التنفيذي املكتب قيادة وحت  - 3

 أخذ  اليت، الرئيســـية النتائج وت ـــمن . اإلعاقة ذوي األشـــ ا  حبقوق ةاملعني ةاخلاصـــ ةاملقرر  من بدعم
  يلي ما، اإلعاقة منظور دماجإل املتحدة األمم استاتيةية وضع عند املابلك االعتبار يف

 يدل مما، اإلعاقة منظور إدماج تعميم يف جيدة ارســــــــــا مم املتحدة األمم منظومة تبدي )أ( 
  نهةيةامل إىل تفتقر اجليدة املمارسا  أن بيد  أدائها حتسني على القدرة لديها املنظومة أن على

 األمم منظومــة ركــائز مجيع يف اإلعــاقــة منظور إدمــاج تعميم يف ثغرا  بوضـــــــــــــــو  توجــد )ب( 
  ةوشامل ةمتسق جهنع  وجود عدم على يدل مما، املستواي  مجيع على املتحدة

 يتعلق فيما وحمددة مالئمة مســـــــــــــــؤوليا  املتحدة األمم كياان   من عدد لدى أن مع )ج( 
 ودعمه احملرز التقدم تنســيق على املتفرغة القدرة كيان  أي لدى توجد ال فإنه، اإلعاقة منظور إدماج بتعميم
 .بذلك القيام سلطة وال نشطة بصورة وتتبعه
 نتائج يف نعظر، 2018 ديســـــمرب/األول كانون  6 يف، العام لألمني العليا اإلدارة فريق اجتماع ويف - 4

 ركائز تقوم أن ضرورة )أ(  يلي ما بش ن اآلراء يف واسعا توافقا هنا  أن إىل وانتهعي، املؤسسي االستعرا 
 اليت لنتائجل الشـــــــاملة املعاجلة ضـــــــرورة )ب(  به تقوم ما كل  يف اإلعاقة منظور إدماج بتعميم املتحدة األمم
 العمــل وخطــة الســـــــــــــــيــاســــــــــــــــة إزاء املنظومــة نطــاق على تبعامل النهج خالل من االســـــــــــــــتعرا  إليهــا انتهى
 . املساءلة وإطار

__________ 

املشـــــــــــــاركة اجملدية لألشـــــــــــــ ا  ذوي اإلعاقة بكل تنوعهم وتعزيز حقوقهم وتعميم  “منظور اإلعاقةإدماج ”يقصـــــــــــــد بعبارة  (1) 
ق ابإلعاقة حتديدا، ومراعاة املنظورا  املتعلقة ابإلعاقة، امت اال التفاقية حقوق مراعاهتا يف أعمال املنظمة، ووضـــع برامج تتعل

األشـــــــــــــــ ا  ذوي اإلعاقة. ويتطلب ذلك وضـــــــــــــــع وتنفيذ هنج متســـــــــــــــق ومنتظم يف إدماج منظور اإلعاقة يف مجيع جماال  
 عاريف أهم املصطلحا .العمليا  والربامج، على الصعيدين الداخلي واخلارجي. انظر املرفق األول لالطالع على ت

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/20
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 ابألمم االمت ال ومســـــــــائل اإلدارية والســـــــــياســـــــــا  االســـــــــتاتيةيا  إدارة إىل العام األمني وطلب - 5
 املنب قة التوصــيا  لتعميم الالزمة الداخلية األدوا  يف املســتوى الرفيعة اإلدارية اللةنة مع تنظر أن املتحدة
 .االستعرا  عن
متكني منظومة األمم دورا رئيســــــــــيا يف  اســــــــــتاتيةية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقةوســــــــــتؤدي  - 6

دعم الدول األع ــــــــــــاء يف حتقيق أهدا  التنمية املســــــــــــتدامة وتنفيذ اتفاقية حقوق األشــــــــــــ ا   مناملتحدة 
نـــداي للحـــد من  ـــاطر الكوار  للفتةو اإلعـــاقـــة،  ذوي  خطـــة العمـــل من أجـــل اإلنســـــــــــــــــانيـــة، وإطـــار ســــــــــــــ 

 ية.اللتزاما  اإلمنائية واإلنسانويف الوفاء اب، وغريها من الصكو  الدولية حلقوق اإلنسان، 2015-2030
 

 اإلعاقة منظور إلدماج املتحدة األمم اسرتاتيجية أهداف - ابء 
، للمســــاءلة وإطارها ســــياســــتها خالل من، اإلعاقة منظور دماجإل املتحدة األمم اســــتاتيةية مت ل - 7

 عـاتقهـا على امللقى ابلـدور للنهو  مهيــ ة املتحــدة األمم منظومـة أن من للتــ كـد شــــــــــــــــاملــة اســـــــــــــــتاتيةيــة
 اإلعاقة منظور إدماج حنو والتحويلي املســــتدام للتغري أســــاســــا   توفر هيو . اإلعاقة منظور إبدماج يتعلق فيما
 اســـــتعراضـــــها بعدها جيري، ســـــنوا  مخس ملدة احلالية االســـــتاتيةية وســـــتنفذ. املنظمة عمل ركائز مجيع يف

 .االقت اء حسب وحتدي ها
 

 املساءلة وإطار السياسة - جيم 
 لتزامال أتكيد إعادة وهي اإلعاقة منظور دماجإب يتعلق فيما املتحدة األمم رؤية ســـــياســـــةال جتســـــد - 8

 من عليها املتحدة األمم ستكز اليت واملهام اجملاال  ددحت يوه. املنظمة مستواي  أعلى على قطع مشت 
 .اإلعاقة منظور إدماج يف املتم ل اهلد  حتقيق أجل
 النحو على، متوائمني عنصـــــــرين، الســـــــياســـــــة تنفيذ تتبعســـــــي الذي، املســـــــاءلة إطار وســـــــيت ـــــــمن - 9

  أدانه املبني
 هذه يف مدرجة، املوحد النظام مؤشـــرا  من مؤشـــرا 15 يت ـــمن الكيان ســـاءلةمل إطار )أ( 
 اجملاال  على اإلطار يركزو . إليها اســـــــــتنادا   ســـــــــنواي ابإلبالغ املتحدة األمم كياان   مجيع ســـــــــتقوم، الوثيقة
  املنظمة ثقافةو   والربجمة  اجلميع و ول  واإلدارة االستاتيةي والت طيط القيادة  التالية األربعة

 على يركز، اإلعاقة منظور إدماج عن القعطرية املتحدة األمم أفرقة ملســــــاءلة إ از ســــــةل )ب( 
 لعملية وســــــي  ــــــع إعداده حاليا جيري، املشــــــتكة والعمليا  الربامج وعلى القطري الصــــــعيد على اإل از
 .2019 عام من ال اا النصف يف القعطرية املتحدة األمم أفرقة من مم لة عينة تنفذها، حتقق
 بني املشــت  واملســتوى ،املنظومة مســتوى على الســياســة تنفيذل طرائق أي ــا الوثيقة هذه وتت ــمن - 10

 إىل اســــــتنادا   املنظومة نطاق على املقدمة الســــــنوية التقارير وســــــتبني .الكياان  فرادى ومســــــتوى، الوكاال 
 املنظومة مستوى على تصحيحية عمل خطط ووضع   التفكري وتيسر احملرز التقدم تفاصيل اإلطار مؤشرا 
 . االقت اء حسب، الكياان  فرادى ومستوى
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 االسرتاتيجية وضع عملية - دال 
 فريقل التابع املنظومة نطاق على ابلعمل املعين الفرعي العامل الفريقع  االســــــــــــــتاتيةية وضــــــــــــــع قاد - 11
 /األول تشــــــرين بني الفتة يف اإلعاقة ذوي األشــــــ ا  حقوق ابتفاقية املعين الوكاال  بني املشــــــت  الدعم
 .2019 مار /وآذار 2018 أكتوبر
 املتحدة األمم ياان ك  من 60 حلوايل املك فة املشـــــــــــــــاركة خالل من االســـــــــــــــتاتيةية ضـــــــــــــــع ووع  - 12

 وجرى. األع ــاء الدول مع لتشــاوراب وكذلك، املدا اجملتمع ومنظما  الوكاال  بني املشــتكة والشــبكا 
 لالطالع ال ـــــاا املرفق )انظر كيـــــاان  21 مع التحقق/التةريـــــب خالل من االســـــــــــــــتاتيةيـــــة من ققالتح
 .التفاصيل( على
 اجلنسني بني املساواة بش ن املنظومة نطاق على العمل خطة غرار على االستاتيةية وضع  وقد - 13

 .للمساءلة رائدا إطارا بوصفها األع اء الدول هبا اعتف  اليت، املرأة ومتكني
  

 املتحدة األمم منظومة نطاق على اإلعاقة منظور إبدماج املتعلقة السياسة - اثنيا 

 ديباجة - ألف 
 إىل الرامية اجلهود وترية بتعةيل، ســــــياســــــةال خالل من، املتحدة األمم منظومة مؤســــــســــــا  تلتزم - 14
 لاللتزاما  العملي التنفيذ خالل من هلم الواجبة اإلنســــــــــان حقوقو  اإلعاقة ذوي األشــــــــــ ا  إدماج دعم
 خطــة ســـــــــــــــيمــا وال، ومتــابعتهــا وقممهــا ومؤمتراهتــا املتحــدة األمم معــاهــدا  يف الواردة عــامليــا عليهــا املتفق
  التنمية لتمويل ال الث الدويل املؤمتر عن الصــــــــادرة أاباب أديس عمل وخطة  يســــــــندا إطارو   2030 عام
 القرارا  من والعديد  ال الث( )املوئل املســــــتدامة احل ــــــرية والتنمية ابإلســــــكان املعين املتحدة األمم مؤمترو 

 االتفاقا و   اإلنســـــــــاا للعمل العاملي القمة ومؤمتر  اإلنســـــــــان حقوق وجملس العامة اجلمعية اعتمدهتا اليت
 .املستقبل يف تعتمد أن ميكن اليت األخرى

 اإلنســــــان حلقوق والكامل التام اإلعمال أن جديد من املتحدة األمم منظومة مؤســــــســــــا  وتؤكد - 15
 اإلنســان حقوق مجيع من التةزئة أو للتصــر  قابل غري أســاســي جزء هو اإلعاقة ذوي األشــ ا  جلميع

 حلقوق العاملي واإلعالن ،املتحدة األمم مي اق يف املكرســـــــة املبادئ مع ذلك ويتفق. األســـــــاســـــــية واحلراي 
  اإلعاقة ذوي األش ا  حقوق اتفاقية سيما وال، اإلنسان حلقوق الدولية الصكو  من اوغريمه ،اإلنسان
 املدنية ابحلقوق اخلا  الدويل والعهد  وال قافية واالجتماعية االقتصـــــــــــــــادية ابحلقوق اخلا  الدويل والعهد

 الدولية واالتفاقية  املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على الق اء واتفاقية  الطفل حقوق واتفاقية  والسياسية
 غىن ال وهو، املنطبقة الدولية العمل منظمة اتفاقيا  وكذلك، العنصري التمييز أشكال مجيع على للق اء
 .واألمن والسالم اإلنسان وحقوق ابلتنمية للنهو  عنه
 املستدامة والتنمية واألمن موالسال اإلنسان قوقحب التمتع ميكن ال هأبن املنظومة مؤسسا  وتسل  م - 16

 غريهم مع املســــــــــــــــاواة قـدم على اجملتمع يف تنوعهم بكـل اإلعـاقـة وذو  األشـــــــــــــــ ـا  أدمج إذا إال للةميع
 فإنه ولذلك. املتحدة األمم منظومة أعمال نتائج من نفسه الوق  يف ومستفيدين تغيري عناصر ابعتبارهمو 
 .املتحدة األمم كياان   مجيع عمل يف منهةية بصورة اإلعاقة منظور إدماج تعميم الالزم من
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 العامة السياسة بيان - ابء 
 حتقيق إىل الســــعي مواصــــلة على هاعزم  ، وجمتمعة فرادى، املتحدة األمم منظومة مؤســــســــا  تعلن - 17
 والتزام ها ومنظوراهتم ورفاههم هلم الواجبة اإلنســــــــان وحقوق اإلعاقة ذوي األشــــــــ ا  متكنيو  إدماج هديف

 أعمال يف منهةية بصــــورة اإلعاقة ذوي األشــــ ا  حقوق املؤســــســــا  وســــتدمج .الســــعي ذلك مبواصــــلة
 ال قة ببناء وســــتقوم، الداخلي والصــــعيد، الربجمة خالل من، اخلارجي الصــــعيد من كل  على، املتحدة األمم

 مأهن منو ، حتتم وحقوقهم كرامتهم  وأن يقدَّرون أهنم من للت كد اإلعاقة ذوي األشـــــــــــ ا  بني واالطمئنان
 وفعالة كاملة  بصــــــــــورة فيها يشــــــــــاركوا لكي العمل مكان يف مواتية بيئة املكان ذلك جيدون العمل مكان يف
 .اآلخرين مع املساواة قدم على
 قيادة بتوفري املؤسسا  تلتزم، رفق(امل، CEB/2017/1) املتحدة األمم منظومة قيادة إبطار وعمال - 18
 الســـــــــياســـــــــا  مجيع يف اإلعاقة مع التعامل يف اإلنســـــــــان حقوق على القائم النهج انعكا  ل ـــــــــمان قوية

 .التنظيمية والنتائج واملمارسا  والربامج
 األمم كياان   من كيان  لكل النســـــــبيةو  التكاملية املزااي ابســـــــت دام ملتزمة املنظومة ومؤســـــــســـــــا  - 19

 متكنيو ، مؤاتية بيئة تهيئةل، املناســـــــــــبة املشـــــــــــتكة والربامج التنســـــــــــيق آليا  خالل من ذلك يف مبا، املتحدة
 من شــــــــكل أبي اإلعاقة أســــــــا  على تمييزوال االســــــــتبعاد ملســــــــ لة والتصــــــــدي ،اإلعاقة ذوي األشــــــــ ا 
 ضـــــد ذلك يف مبا، االرتباط خالل من والتمييز واملتداخلة املتعددة التمييز أشـــــكال ذلك يف مبا، األشـــــكال
 .إعاقة ذوو معالون لديهم الذين املوظفني
 اإلعاقة ذوي األش ا  متكني يف املتم ل اهلد  حتقيق إىل الرامية ابجلهود املؤسسا  وستعةل - 20
 يف ســيما وال، املتحدة األمم موظفي فئا  مجيع بني مت يلهم يف وكبرية متدرجة زايدة وحدو  تنوعهم بكل

 .القرار صنع مستواي 
 األمم منظومة داخل وال قافا  الفنية واخلربا  التةارب يف التنوع بتوظيف املؤســــســــا  وســــتقوم - 21

 يف املؤسسا  بني قوية شراكة حتقيق أجل من واإلبداع لإلهلام مصدرا ابعتباره منه والتعلم وتقامسه املتحدة
 اإلعاقة ذوي األشــــــــ ا  ومتكني إدماج وكفالة تعزيز هو مشــــــــت  هبد  النهو  إىل اجلماعي مســــــــعاها

 .عملها يف هلم الواجبة اإلنسان حقوقو 
 

 سرتاتيجيةاال - جيم 
 إلدماج الرئيســـــية االســـــتاتيةية هو، اهلد  حمددة تدابري اختاذ جانب إىل، اإلعاقة منظور إدماج - 22

 حقوق على قائم هنج إدماج وتعميم. هلم الواجبة اإلنســـــــــــــــان وحقوق اإلعاقة ذوي األشـــــــــــــــ ا  ومتكني
 عمل يف مدجمة اإلعاقة ذوي األشــــ ا  حقوق أن من الت كد عملية هو اإلعاقة مع التعامل يف اإلنســــان
 األشــــ ا  على برامج أو ســــياســــا  أي آاثر وتقييم، األشــــ ا  هلؤالء اجملدية املشــــاركة وكفالة ،املنظمة
 تصـــميم من يتةزأ ال بعدا وجتارهبم اإلعاقة ذوي األشـــ ا  شـــواغل جلعل طريقة أي ـــا   وهو. اإلعاقة ذوي

 حبيث واجملتمعية واالقتصــادية الســياســية اجملاال  مجيع يف وتقييمها ورصــدها وتنفيذها والربامج الســياســا 
 هو النهائي واهلد . املســــــاواة النعدام حد ويوضــــــع املســــــاواة قدم على اإلعاقة ذوو األشــــــ ا  يســــــتفيد
 .املتحدة األمم منظومة داخل اجلميع  ول ثقافة إرساء وتعزيز النتائج يف املساواة حتقيق

https://undocs.org/ar/CEB/2017/1
https://undocs.org/ar/CEB/2017/1


CEB/2019/1/Add.6 
 

 

19-08795 7/25 

 

 بني لتفاعلل والدينامية اهليكلية اآلاثر عاجلةم يف اجلوانب متعدد هنةا املؤســــــــــــســــــــــــا  وســــــــــــتطبق - 23
 لألشــــــ ا  ختلق أن ميكن اليت الظرو  مجيع مراعاة تشــــــمل بســــــبل، واملتداخلة املتعددة التمييز أشــــــكال
 واهلوية والســـــــــــــن اجلنس نوع قبيل من عوامل إىل اســـــــــــــتنادا  ، موضـــــــــــــوعيا متمايزة حياتية جتربة اإلعاقة ذوي

 .العوامل من ذلك وغري االجتماعية الطبقةو  اإلثين واألصل والعرق والدين اجلنسانية

 املنظومة تقد  م، الســـــــــياســـــــــة تنفيذ عن لمســـــــــاءلةل املتحدة األمم منظومة نطاق على إطار ووجودع  - 24
 وحقوق اإلعاقة ذوي األشـــــ ا  إدماج اســـــتاتيةية لتفعيل عنه غىن ال أمر  ، إليه اســـــتنادا التقارير أبســـــرها
 عن ومعلوما  تقنية وتوجيها  زمنية جداولو  مؤشــــــــرا  اإلطار هذا يشــــــــملســــــــو . هلم الواجبة اإلنســــــــان
 نطاق على الت طيط تيســــــري إىل وســــــيؤدي. كامال  تنفيذا الســــــياســــــة لتنفيذ الالزمة املســــــؤوليا  ختصــــــيص
 احملرز التقدم تقييمو   االزدواجية وتقليل الكياان  فرادىو  املتحدة لألمم النســـــــــــــــبية املزااي تحديدل املنظومة
 وحقوق اإلعاقة ذوي األشـــــــــــــــ ا  ومتكني دماجإب املتعلق املنظمة عمل ســـــــــــــــتواي م مجيع على وال غرا 
 واإلقليمية الدولية املســـــــــتواي  وعلى الســـــــــياســـــــــا  جماال  يف، ومنظوراهتم همورفاه هلم الواجبة اإلنســـــــــان
، املســاءلة إطار خالل نوم. املنظومة نطاق على تتحقق اليت وتلك الكياان  فرادى نتائج وتتبع  والقطرية
 اإلعاقة ذوي األشـــــــــ ا  إدماج وتيســـــــــري تعزيز يف لدورهم اتم فهم املتحدة األمم موظفي ميعجل ســـــــــيتوفر
 بذلك االضـــــطالع من وســـــيمكَّنون، املنظمة نطاق على ومنظوراهتم ورفاههم هلم الواجبة اإلنســـــان وحقوق
 هاتعزيز  وأ للمســــاءلة الداخلية هنععةها إضــــافة على قدرهتاب املتحدة األمم كياان   فرادى ســــتحتف و . الدور

 .إليها املسندة احملددة واألدوار الوالاي  مراعاة على قدرهتاب وستحتف 
، الكياان   تلفمل الداخلية والشبكا ، الوكاال  بني املشتكة املتحدة األمم شبكا  وستقوم - 25
 ،اإلدارا  بني املشـــــــتكة العمل فرقو ، الوصـــــــول وإمكانية ابإلعاقة املعنية التنســـــــيق جها  شـــــــبكا  م ل

 .السياسة لتنفيذ االستباقي الدعم بتوفري، املوظفني واحتادا 
  يلي ما لالستاتيةية الرئيسية العناصر وتشمل - 26
 

  واإلدارة االسرتاتيجي التخطيط  
 اإلنســان حقوقو  اإلعاقة ذوي األشــ ا  ومتكني إدماج بشــ ن االســتاتيةي الت طيط )أ( 
 األمم منظومة كياان   مجيع يف، للةميع الشــــــــــاملة والربجمة، الت طيط هذا تعزيز ســــــــــيســــــــــتمر  هلم الواجبة
 بصـــــــــورة إشـــــــــراكها خالل ومن اإلعاقة ذوي لألشـــــــــ ا  املم لة املنظما  مع الوثيق ابلتشـــــــــاور، املتحدة
 إدماج يف مبســـــــامهاهتا تتعلق خطط بوضـــــــع املنظمة ســـــــتقوم، املتحدة األمم منظومة صـــــــعيد علىف. نشـــــــطة

 يف، عنها تقارير وإعداد املســـــــامها  تلك وتنفيذ، هلم الواجبة اإلنســـــــان وحقوق اإلعاقة ذوي األشـــــــ ا 
 كياان   وســــــتدرج. القطري الصــــــعيد على ذلك يف مبا، املســــــتدامة التنمية ألهدا  الكامل التنفيذ ســــــياق
 بشـــــــ ن أفكار ها ،بوالايهتا يتعلق فيما، االســـــــتاتيةي ابلت طيط املتعلقة الرئيســـــــية واثئقها يف املتحدة األمم
 املســـــــتدامة التنمية أبهدا  صـــــــلتها منظور من الواجبة اإلنســـــــان وحقوق اإلعاقة ذوي األشـــــــ ا  إدماج

 اليت والكيفية، املنظمة عمليا  على النتائج على القائم التكيز وســــــــــينصــــــــــب. األخرى الدولية وااللتزاما 
 مبةرد واإلمنائية املعيارية النتائج عن املســـاءلة على ســـينصـــب كما،  املرغوبة النتائج إىل العمليا  هبا تف ـــي
  اإلعاقة منظور مراعاة بتعميم املتعلقة املساءلة إطار عناصر على املؤسسي الطابع إضفاء

 اجلهود وتنســــــــيق اتســــــــاق عن غىن ال  واملعلوما  املعار  وإدارة والتنســــــــيق االتســــــــاق )ب( 
 أجل من ضرورية هلم الواجبة اإلنسان وحقوق اإلعاقة ذوي األش ا  إلدماج استاتيةية تنفيذ إىل الرامية
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 تنســـــــيق آليا و . املســــــــاءلة إطار يف ترد اليت عليها املتفق األهدا  حتقيق صــــــــوب مفيدة نتائج تتحقق أن
 ســـــياقا  يف اإلعاقة ذوي ألشـــــ ا ل كبرية  أمهية هلا والقطري العاملي الصـــــعيدين على اإلنســـــانية الشـــــؤون
 يتعني فإنه، به خاصـــــــــــــــة والية املتحدة األمم كياان   من كيان  لكل أن ورغم. الطوارئ وحاال  األزما 
 األشــــــــــ ا  إدماج تعزيز يف العمل أســــــــــاليب اتســــــــــاقو  املشــــــــــتكة األهدا  تعزز أن ككل  املنظومة على
 أجل من القطري الصــــــــعيد على خاصــــــــة أمهية ذو أمر وذلك. هلم الواجبة اإلنســــــــان وحقوق اإلعاقة ذوي

 املتعددة الطبيعة إىل وابلنظر. املتحدة األمم أفرقة من متةانس فريق مع ابلتحاور األع ــاء لدولل الســما 
 أمهية املشـــتكة للربجمة الفعالة للمنصـــا  ســـتكون، اإلعاقة منظور إدماج إىل الرامية لســـياســـا ل القطاعا 
 حتسني وسيةري. املتحدة األمم كياان   لفرادى النسبية املزااي من االستفادة أجل ومن التنسيق يف حامسة
 بتعميم يتعلق فيما وممارســـــــــــاهتا ودرايتها املتحدة األمم كياان    تلف جتارب تشـــــــــــمل حبيث املعار  إدارة
 األع ـــاء والدول القطرية األفرقةو  نفســـها الكياان  تســـت دمها لكي ســـتوضـــع اليت ،اإلعاقة منظور إدماج

  نو اآلخر  والشركاء
 حتسني خالل من الرقابة تعزيزل إن  احلسااب  ومراجعة والتقييم الرصد طريق عن الرقابة )ج( 
 للمســاءلة املتحدة األمم كياان   خ ــوع كفالةل حامسة أمهية احلســااب  ومراجعة والتقييم الرصــد إجراءا 

  هلم الواجبة اإلنسان وحقوق اإلعاقة ذوي األش ا  إدماج يف اأدائه عن
 

 اجلميع مشول  
 لتيسـري عناصــر ابعتبارها إليها ينظر أن وينبغي جوانب لعدة شــاملة الفرع هذا يف الواردة العناصــر 
  السياسة تنفيذ

 ويف املعيارية والســــــــياســــــــا  األطر وتنفيذ وضــــــــع يف، املتحدة األمم ســــــــتقوم  املشــــــــاركة )د( 
 مجيع مع الوثيق ابلتشـــاور، اإلعاقة ذوي ألشـــ ا اب املتعلقة املســـائل بشـــ ن األخرى القرار صـــنع عمليا 

، هتميشـــــــــــا األك ر واألشـــــــــــ ا  واألطفال النســـــــــــاء من اإلعاقة ذوو فيهم مبن، اإلعاقة ذوي األشـــــــــــ ا 
 اإلعاقة ذوي ملوظفنيا مع التشاور أي ا   وسيتم. مت لهم يتال املنظما  خالل من ،نشطة بصورة وإشراك هم
، املوظفني احتـادا  خالل ومن أنفســـــــــــــــهم معهم ابلتواصــــــــــــــــل، إعـاقـة ذوو معـالون لـديهم الـذين واملوظفني
 وتغطية االجتماعية واســـــــتحقاقاهتم ورفاههم الوظيفي بتطويرهم املتعلقة املســـــــائل يف ســـــــيما ال، وإشـــــــراكهم
   هبم اخلاصة الصحية الرعاية نفقا 

 النوعيــة البيــاان  ذلــك يف مبــا، ابإلعــاقــة املتعلقــة البيــاان  نقص يشـــــــــــــــكــل  البيــاان  )ه( 
 الســــــــــــياقا  يف اإلعاقة منظور إلدماج دقيقال تقييمال دون حتول اليت الرئيســــــــــــية العقبا  أحد، واملفصــــــــــــلة
. ال غرة تلك معاجلة على هلا املصــــاحب الســــياســــا  وإطار العامة الســــياســــة وســــتعمل. واإلنســــانية اإلمنائية

 الرؤســــــــاء جملس وضــــــــعها اليت واخلصــــــــوصــــــــية الشــــــــ صــــــــية البياان  محاية مببادئ ابلتقيد الكياان  تلتزمو 
 متســـــــاوية مبعايري تفي اليت الصـــــــكو  من غريهاب أو (2)ابلتنســـــــيق املعين املتحدة األمم منظومة يف التنفيذيني

  الش صية البياان  سرية وستكفل، أعلى أو
 املتحدة األمم ســــــتقوم  املعقولة التيســــــريية والتتيبا  الوصــــــول وإمكانية العام التصــــــميم )و( 
 دون حتول اليت واجزاحل حتديد وينبغي. وبراجمها ســـــــياســـــــاهتا مجيع يف العام التصـــــــميم مبادئ وتطبيق بتنفيذ

__________ 

 .www.unsystem.org/personal-data-protection-and-privacy-principlesميكن االطالع عليها يف املوقع الشبكي   (2) 
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 األمم مع يتعاملون الذين اإلعاقة ذوو ألشـــــ ا وا. صـــــحي  بشـــــكل وإزالتها ومعاجلتها الوصـــــول إمكانية
  املعقولة التيسريية التتيبا  يف احلق لديهم، إعاقة ذوو معالون لديهم الذين واملوظفون، صفة أبي املتحدة

 
 املنظمة ثقافة  

 اجمـــإبد يتعلق فيمـــا وكفـــاءهتم املوظفني قـــدرا  تعزيز أو/و تنميـــة إن  القـــدرا  تنميـــة )ز( 
 ضـــرورة وهنا . والربامج الســـياســـا  يف إلعاقةل منظور مراعاة تعميم لنةا  عنه غىن ال أمر اإلعاقة منظور
 اخلدما  عن املســــــــــــــؤولني واملوظفني، وتنفيذها الربامج تصــــــــــــــميم عن املســــــــــــــؤولني املوظفني قدرا  لتنمية

 يف عملهم يف اإلعاقة مع التعامل يف اإلنســـان حقوق على قائم هنج انعكا  ل ـــمان، التقنية االســـتشـــارية
 محال  تنفيذ تشـمل بسـبل، القدرا  يف لل غرا  ومنهةية شـاملة بصـورة التصـدي سـيتمو . األوقا  مجيع
  أبسرها واملنظومة الكياان  ومستويي األفراد مستوى على، التدريب تقدميو  لتوعيةل

 واخلارجي الداخلي تواصلها يف املتحدة األمم منظومة ستكفل  ال قة وبناء الوعي إذكاء ) ( 
 الوصـــم من احلد منها ألغرا ، هلم الواجبة اإلنســـان وحقوق اإلعاقة ذوي األشـــ ا  مجيع واحتام  ول
 تعت  للمنظمة ثقافة شــيوع النظام ســيكفل، ذلك على عالوة. املطا  هناية يف عليهما والق ــاء والتمييز

  وتقدرهم اإلعاقة ذوي ألش ا اب
. اإلعاقة منظور إلدراج كافية  ومالية بشـــــــرية موارد ســـــــت صـــــــص  واملالية البشـــــــرية املوارد )ط( 
 وختصــــــيص املتوقعة النتائج مع مواءمتها وزايدة احلالية املوارد من االســــــتفادة حتســــــني على ذلك وســــــينطوي

 .االقت اء حسب، إضافية موارد
 

 السياسة استعراض - دال 

 .سنوا  مخس بعد خارجي الستعرا  السياسة ست  ع - 27
  

 الكيان مساءلة إطار - اثلثا 

 عامة نظرة - ألف 

  يشـــــــمل مبا، املؤســـــــســـــــي املســـــــتوى على الرئيســـــــية التنظيمية املهام الكيان مســـــــاءلة إطار يغطي - 28
 إمكانيةو   البشـــــــرية املوارد وإدارة التوظيف ممارســـــــا و   القدرا  تنميةو   ربجمةوال  االســـــــتاتيةي الت طيط
 .معقولة التيسريية والتتيبا   الوصول

 مســـــؤوليا و  ككل  املتحدة األمم ملســـــؤولية األســـــاســـــية اجملاال  حتدد مؤشـــــرا  اإلطار يشـــــملو  - 29
 15 الــــــــــــــــ األداء مؤشرا  وستصنف .اإلعاقة منظور إدماج بتعميم يتعلق فيما والوحدا  اإلدارا  فرادى
 األمم منظومة يف اإلعاقة ملنظور املؤســــــــســــــــي التعميم يف التدرجيي التحســــــــني وســــــــتدعم متدرج ملقيا  اوفق

  يلي ما املتحدة األمم منظومة مستوى على التقارير جتميع وسييسر. املتحدة

، الكياان  ولفرادى املتحدة لألمم النســــــبية امليزة لتحديد املنظومة نطاق على الت طيط )أ( 
  االزدواجية وتقليل ،التآزر أوجه وتعزيز

 .اإلعاقة منظور إدماج تعميمب املتعلق املنظمة عمل يف وال غرا  احملرز التقدم تقييم )ب( 
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 فليس، اإلطار هذا إىل ابالســـتناد التقارير أبســـرها املتحدة األمم منظومة تقدم أن يتوقع حني ويف - 30
. الكياان  مهام تنوع إىل ابلنظر، املتحدة األمم كياان   من كيان  كل  على ينطبق اإلطار يف مؤشــــــــــــــر كل
 واضـحة بطريقة املنظومة مؤســســا  نطاق على وتتبعه التقدم تعزيز إمكانية ل ــمان اإلطار هذا صــمم وقد

 .اإلعاقة منظور وإدماج احملرز التقدم برصد الكياان  مجيع قيام ل مان الت ثري وفعالة
 الوفــاء عن وإدارة ووحــدة موظف كــل  مبوجبــه يســــــــــــــــاءل، المركزي منوذج إىل اإلطــار ويســـــــــــــــتنــد - 31

 مســـــــــؤولية هو اإلعاقة منظور إدماج أن هو ذلك وســـــــــبب. حمددة مؤشـــــــــرا  حالة يف وجتاوزها ابملتطلبا 
 وتنســـيقي حفاز بدور ابإلعاقة املعنية التنســـيق وجها  الوحدا  وســـت ـــطلع. املتحدة األمم موظفي مجيع
 ابلدور للنهو  مهي ة املنظمة ةعلســـــــــــــــت أهنا توقع ميكن ال ولكن وجتاوزها ابملتطلبا  ابلوفاء يتعلق فيما
 .أبسرها املنظمة من الكامل الدعم هلا يتوفر أن دون عاتقها على امللقى
 ألمما يف األخرى املســـــــــــاءلة آليا  مع التآزر أوجه وضـــــــــــعها أثناء االســـــــــــتاتيةية يف أدجم  وقد - 32

 املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة بش ن املتحدة األمم منظومة نطاق على العمل خطة سيما وال، املتحدة
 أثناء تعزيزها وسيتم، املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة جمال يف القطرية املتحدة األمم أفرقة أداء ومؤشرا 
، املســـتوى الرفيعة اإلدارية اللةنة من الواردة، االقت ـــاء حســـب، واملدخال  التعليقا  مراعاة مع، نشـــرها
 .املستدامة للتنمية املتحدة األمم وجمموعة ،ابلربامج املعنية املستوى الرفيعة واللةنة
 تصنيفيا   ا  نظام الكيان مساءلة إطار يست دم، املتحدة األمم يف األخرى املساءلة أطر غرار وعلى - 33

  هي نقاط مخس من يت لف متدرجا   طموحا  
 املتطلبا  يتةاوز • 
 ابملتطلبا  يفي • 
 املتطلبا  يقارب • 
 يوجد ال • 
 ينطبق ال • 

 وســتحدَّ . التنفيذ لدعم اجليدة للممارســا  وأم لة توجيها    هذا ا املؤشــر  إطار   وســتصــاحب - 34
 “ابملتطلبا  يفي” وتصــنيف. الكيان أداء تقييم كيفية  بوضــو  وســتبني االقت ــاء حســب التوجيها  هذه
 تلزم أن أي ـــــــــــــــا   للكياان  وينبغي، املتحدة األمم كياان   مجيع إليه تطم  أن ينبغي الذي األدىن احلد هو

 ت ــــــطلع ال اليت احلاال  يف “يوجد ال” تصــــــنيف إعطاء وينبغي. الوق  مبرور املتطلبا  بتةاوز نفســــــها
 متطلبا  تكون عندما إعطاؤه فينبغي “ينطبق ال” تصـــــنيف أما، ابملؤشـــــر متعلقة أبنشـــــطة الكياان  فيها
 . صلة ذا  غري املؤشر
 

 التنفيذ - ابء 
 الشامل التنسيق  

 رفيع أويل دعم توفري مهمة العامة ابلســــياســــا  املعين العام األمني مســــتشــــاري كبري  إىل أســــند  - 35
 هذا ضـــوء يف وســـتســـتعر . االســـتاتيةية بتنفيذ يتعلق فيما والتنســـيق والتوجيه القيادة خالل من املســـتوى
 .نطاقا األوسع املؤسسية التتيبا  القرار



CEB/2019/1/Add.6 
 

 

19-08795 11/25 

 

 الكياانت إجراءات  
 عن حمد ثة معلوما  وتقدمي، اإلطار إىل ابالســـــــتناد ســـــــنوية تقارير تقدمي على الكياان  تعشـــــــةَّع - 36
 .للةمهور تقاريرها إاتحةو  منها كل  إدارة جملس إىل أدائها
 ابملتطلبا  الوفاء عن الرئيســــــــــــية املســــــــــــؤولية ســــــــــــيتحملون، أوصــــــــــــياء الكياان  تعني   أن ينبغيو  - 37
 ،والتقييم ،االســـتاتيةي الت طيط، امل ال ســـبيل )على خربهتم جمال يف حمددة مؤشـــرا  حالة يف جتاوزها أو

 .ودقته اإلبالغ صرامة ل مان داخلية آليا  وإنشاء البشرية( واملوارد
 

 التصحيحية العمل خطط  
 حتدد تصــــــــحيحية عمل خطة بوضــــــــع جتاوزها أو ابملتطلبا  وفائها عدم حالة يف الكياان  تقوم - 38
  يلي ما اخلطط هذه وتشمل. أدائها لتحسني خططها فيها

  ابملتطلبا  الوفاء فيها يتم مل اليت اجملاال  مجيع تبني، التحسني مبةاال  قائمة )أ( 
 الوق  بوضو  حتدد وأن واقعية الزمنية اجلداول تكون أن ينبغي  للتحسني زمين جدول )ب( 
  يتةاوزها أو ابملتطلبا  الكيان فيه سيفي الذي

 على األول املقام يف املسؤولية تقع، أعاله املبني النحو على  املتابعة عن املسؤولة اجلهة )ج( 
  هبم اخلاصة الوحدة أو واإلدارة األوصياء عاتق

احتياجا  إىل املوارد للتحسني، ينبغي بيان ذلك بوضو . يف حالة وجود املوارد املطلوبة   )د( 
واإلشــــــــــــارة إىل وجود احتياجا  من املوارد ال تلزم كياان  األمم املتحدة بت صــــــــــــيص األموال بل توفر دليال  

األموال الالزمــة  نظراي  بشــــــــــــــــ ن االحتيــاجــا  املقــدرة من املوارد. وينبغي أن تقــدم الكيــاان  تفــاصــــــــــــــيــل عن
 للتكاليف ابإلضافة إىل تكاليف التوظيف، م ل تكاليف التدريب والتتيبا  التيسريية املعقولة والربجمة 

 م ل، األداء لتحسني املقررة األنشطة الكياان  تدرج أن ينبغي  للتحسني العمل نقاط )ه( 
 .التدريب إجراء أو اإلعاقة مسائل مراعاة لتعميم سياسة وضع
 

 الوكاالت بني املشرتكة اإلجراءات  
 على، االســــــــتاتيةية تنفيذ يف مهما دورا الوكاال  بني املشــــــــتكة واآلليا  الشــــــــبكا  ســــــــتؤدي - 39
  التايل النحو

 اإلعاقة ذوي األشــــ ا  حقوق ابتفاقية املعين الوكاال  بني املشــــت  الدعم فريق يقوم )أ( 
. الكيان مســاءلة إلطار الكايف التنفيذ لدعم خا  اهتمام إيالءو  والتنســيق التواصــل جمايل يف قدراته بتعزيز

  الفريق ع وية إىل االن مام على املتحدة األمم كياان   مجيع وستشةع
، اإلعاقة ذوي األشـــــــــــــــ ا  حقوق لتعزيز املتحدة األمم شـــــــــــــــراكة مع التعاون يعتوخى )ب( 

  املتحدة األمم موظفي قدرا  وتنمية املتحدة لألمم املشتكة الربجمة سياق يف سيما ال
 بدعم، اإلقليمية املتحدة األمم مكاتب مع ابلتعاون ،اإلمنائي التنســـــــيق مكتب ســـــــيقوم )ج( 
 منها بوســــائل القعطرية املتحدة األمم أفرقة ومســــتوى اإلقليمي املســــتوى على اإلعاقة ملنظور الفعال اإلدماج
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 وإطار هلا املصـــــــــــــــاحبة والواثئق اإلمنائية للمســـــــــــــــاعدة املتحدة األمم عمل طارإب املتعلقة التوجيهية املبادئ
 .واملساءلة اإلدارة

 بند على املســـــــــــــــتدامة للتنمية املتحدة األمم جملموعة التابعة ابلنتائج املعنية األفرقة تبقي )د( 
  األعمال جدول بنود من دائما بندا ابعتباره اإلعاقة منظور إدماج

 بشـــــ ن التوجيهية بادئهامل النهائية الصـــــيغة الوكاال  بني املشـــــتكة الدائمة اللةنة ت ـــــع )ه( 
. القطري املســـــــــــتوى على التوجيهية املبادئ لتنفيذ املبذولة اجلهود وتدعم اإلعاقة ذوي األشـــــــــــ ا  إدماج

 العام االســـــــــتعرا  ذلك يف مبا، اإلنســـــــــانية الربامج دورا  أدوا  أن اللةنة ت ـــــــــمن، ذلك إىل إضـــــــــافةو 
 .اإلعاقة ذوي األش ا  تشمل، اإلنسانية االستةابة وخطط اإلنسانية لالحتياجا 

 األمم جمموعةو  ابلربامج املعنية املســـــــــــــــتوى الرفيعة اللةنةو  املســـــــــــــــتوى الرفيعة اإلدارية اللةنة تقوم - 40
، الســــــــــياســــــــــة تنفيذ يف احملرز التقدم ابســــــــــتعرا ، منهما كل  والية ســــــــــياق يف، املســــــــــتدامة للتنمية املتحدة

 يعده مرحلة تقرير أسا  على ،األقل على سنتني كل  مرة، االقت اء حسب، املتابعة إجراءا  ذلك يف مبا
 .املستشارين كبري
 

 املؤشرات - جيم 
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  1 املؤشر
  القيادة

 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
ــــــــــار املــــــــــديرين إدمــــــــــاج منظــــــــــور     يناصــــــــــر كب

 اإلعاقة داخليا  وعلنا  
ــــــــــار املــــــــــديرين إدمــــــــــاج منظــــــــــور  يناصــــــــــر كب

 اإلعاقة داخليا  وعلنا  
يناصـــــر كبـــــار املـــــديرين إدمـــــاج منظـــــور اإلعاقـــــة 

 داخليا  وعلنا  
ـــــــــــذ   ـــــــــــا ســـــــــــنواي تنفي تســـــــــــتعر  اإلدارة العلي

ـــــــــــان للسياسة/اال اخلاصـــــــــــة ســـــــــــتاتيةية الكي
ــــه املتعلقــــة ابإلعاقــــة، مــــع اختــــاذ إجــــراءا   ب

 تصحيحية حسب االقت اء

الكيـــــان تســـــتعر  اإلدارة العليـــــا ســـــنواي تنفيـــــذ 
املتعلقــــــــة  اخلاصــــــــة بــــــــهســــــــتاتيةية للسياسة/اال

ابإلعاقــــــــة، مــــــــع اختــــــــاذ إجــــــــراءا  تصــــــــحيحية 
 حسب االقت اء

ــــــة حمــــــددة رفيعــــــة املســــــتوى ل ــــــمان    توجــــــد آلي
 ةاملساءلة عن إدماج منظور اإلعاق

  
  2 املؤشر

 االسرتاتيجي التخطيط
 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 

ــــزام الكيــــان إبدمــــاج منظــــور اإلعاقــــة     ــــرد الت ي
ت طـــــــــيط اليف االســـــــــتعرا  العـــــــــام لوثيقـــــــــة 

 االستاتيةي الرئيسية و/أو ديباجتها

ــــزام الكيــــان إبدمــــاج منظــــور اإلعاقــــة  ــــرد الت ي
ت طـــــــــيط اليف االســـــــــتعرا  العـــــــــام لوثيقـــــــــة 

 االستاتيةي الرئيسية و/أو ديباجتها

ــــان إبدمــــاج منظــــور اإلعاقــــة يف  ــــزام الكي ــــرد الت ي
ت طـــــــــــــــــيط الاالســــــــــــــــتعرا  العـــــــــــــــــام لوثيقــــــــــــــــة 
 االستاتيةي الرئيسية و/أو ديباجتها

ــــــــان ابســــــــتهدا  وتعمــــــــيم   يــــــــرد التــــــــزام الكي
ج منظـــــور اإلعاقـــــة يف بيـــــاان  النتـــــائج إدمـــــا 

و/أو املؤشــــــــــــــــرا  يف وثيقــــــــــــــــة الت طــــــــــــــــيط 
 االستاتيةية الرئيسية

ـــــــــــان ابســـــــــــتهدا  وتعمـــــــــــيم  يـــــــــــرد التـــــــــــزام الكي
إدمــــــــاج منظــــــــور اإلعاقــــــــة يف بيــــــــاان  النتــــــــائج 
و/أو املؤشـــــــــــــــــــــرا  يف وثيقـــــــــــــــــــــة الت طـــــــــــــــــــــيط 

 االستاتيةية الرئيسية
البيــــــاان  حســــــب اإلعاقــــــة ونـــــــوع  تصــــــنف 

يقــــــة الت طــــــيط االســــــتاتيةية اجلــــــنس يف وث
 الرئيسية، حسب االقت اء

البيـــــــــاان  حســـــــــب اإلعاقـــــــــة ونــــــــــوع  تصـــــــــنف
اجلــــــــــنس يف وثيقــــــــــة الت طــــــــــيط االســــــــــتاتيةية 

 الرئيسية، حسب االقت اء
لتتبــــــع ختصــــــيص املــــــوارد إلدمــــــاج  ينفــــــذ نظــــــام  

 منظور اإلعاقة على نطاق الكيان
  



 CEB/2019/1/Add.6 

 

14/25 19-08795 

 

 3 املؤشر
 ابإلعاقة اخلاصة االسرتاتيجية/السياسة

 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
توجــــــــــــــــد سياسة/اســــــــــــــــتاتيةية موضــــــــــــــــوعة    

 بش ن تعميم إدماج منظور اإلعاقة
سياسة/اســــــــــــــــتاتيةية موضــــــــــــــــوعة توجــــــــــــــــد 

ومنفــــــــــذة بشــــــــــ ن تعمــــــــــيم إدمــــــــــاج منظــــــــــور 
 اإلعاقة

توجــــــد سياسة/اســـــــتاتيةية موضـــــــوعة ومنفـــــــذة 
 بش ن تعميم إدماج منظور اإلعاقة

يــــــــوايف الكيــــــــان جملــــــــس اإلدارة أو مــــــــا يعادلــــــــه   
مــــرة كــــل ســــنتني علــــى األقــــل مبعلومــــا  حمدثــــة 
عـــــــــــن تنفيـــــــــــذ السياسة/االســـــــــــتاتيةية وينفـــــــــــذ 

 لتصحيحية حسب االقت اء.اإلجراءا  ا
  

 4 املؤشر
 املؤسسي اهليكل

 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
لــــــدى الكيـــــــان وحدة/شـــــــ ص  ـــــــربة فنيـــــــة    

يف جمـــــــال وضـــــــع هنـــــــج قـــــــائم علـــــــى حقـــــــوق 
 اإلنسان يف التعامل مع اإلعاقة

لــــــدى الكيـــــــان وحدة/شـــــــ ص  ـــــــربة فنيـــــــة 
حقـــــــوق يف جمـــــــال وضـــــــع هنـــــــج قـــــــائم علـــــــى 

 اإلنسان يف التعامل مع اإلعاقة

لــــــدى الكيــــــان وحدة/شـــــــ ص  ــــــربة فنيـــــــة يف 
جمــــال وضــــع هنــــج قــــائم علــــى حقــــوق اإلنســــان 

 يف التعامل مع اإلعاقة
ينســــــــــــق الكيــــــــــــان شــــــــــــبكة مــــــــــــن جهــــــــــــا   

التنســــــــيق معنيـــــــــة ابإلعاقــــــــة تشـــــــــمل مجيـــــــــع 
 ذا  الصلةاإلدارا  واملكاتب القطرية 

ينســــــق الكيــــــان شــــــبكة مــــــن جهــــــا  التنســــــيق 
ـــــــــــــع اإلدارا  م عنيـــــــــــــة ابإلعاقـــــــــــــة تشـــــــــــــمل مجي

 ذا  الصلةواملكاتب القطرية 
يعقــــــــــد الكيــــــــــان اجتماعــــــــــا لشــــــــــبكة جهــــــــــا    

 التنسيق مرة يف السنة على األقل
  

 5 املؤشر
 اإلعاقة ذوي األشخاص مع التشاور

 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
التشــــــــــاور بصــــــــــورة وثيقــــــــــة ومنهةيــــــــــة مــــــــــع    

منظمــــــــــــــــا  األشــــــــــــــــ ا  ذوي اإلعاقــــــــــــــــة 
يتعلـــــــــــق  ميـــــــــــع املســـــــــــائل اخلاصـــــــــــة  فيمــــــــــا

 ابإلعاقة وإشراكهم يف تلك املسائل

التشــــــــــاور بصــــــــــورة وثيقــــــــــة ومنهةيــــــــــة مــــــــــع 
منظمــــــــــــــــا  األشــــــــــــــــ ا  ذوي اإلعاقــــــــــــــــة 

يتعلـــــــــــق  ميـــــــــــع املســـــــــــائل اخلاصـــــــــــة  فيمــــــــــا
  ابإلعاقة وإشراكهم يف تلك املسائل

التشـــــــــــــاور بصـــــــــــــورة وثيقـــــــــــــة ومنهةيـــــــــــــة مـــــــــــــع 
شـــــــــــــــــــــ ا  ذوي اإلعاقـــــــــــــــــــــة منظمـــــــــــــــــــــا  األ

ــــع املســــائل اخلاصــــة ابإلعاقــــة  فيمــــا ــــق  مي يتعل
  وإشراكهم يف تلك املسائل
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 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
 مبادئ توجيهية للتشاور توجد مبادئ توجيهية للتشاور توجد مبادئ توجيهية للتشاور توجد   
لــــــــــــــدى الكيــــــــــــــان شــــــــــــــراكة مــــــــــــــع منظمــــــــــــــا    

ـــــــــــى مســـــــــــتوى  ـــــــــــة عل األشـــــــــــ ا  ذوي اإلعاق
املقـــــر وتوجيهـــــا  بشـــــ ن العمـــــل مـــــع جمموعـــــة 
متعاونـــــة مـــــع جمموعــــــة متنوعـــــة مـــــن منظمــــــا  

ــــــــــــى   الصــــــــــــعداألشــــــــــــ ا  ذوي اإلعاقــــــــــــة عل
 اإلقليمية/القعطرية

  
 6 املؤشر

 الوصول إمكانية

 املتطلبا يتةاوز  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
أ ــــــــز التقيــــــــيم األساســــــــي بشــــــــ ن إمكانيــــــــة    

 الوصول
توجــــــد سياسة/اســــــتاتيةية بشــــــ ن إمكانيــــــة 

 جرى تنفيذهاو الوصول 
توجــــــــــد سياسة/اســــــــــتاتيةية بشــــــــــ ن إمكانيــــــــــة 

 جرى تنفيذهاو الوصول 
جيــــــــــرى اســــــــــتعرا /تقييم السياسة/االســــــــــتاتيةية   

 مرة كل مخس سنوا  على األقل
  

 1-6 املؤشر
 واملناسبات املؤمترات

 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
ــــــــــــــــة     ــــــــــــــــيم األساســــــــــــــــي إلمكاني أ ــــــــــــــــز التقي

الوصــــــــــول والتتيبــــــــــا  التيســــــــــريية املعقولــــــــــة 
 للمؤمترا  واملناسبا 

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــيم األساســــــــــــــــي إلمكاني أ ــــــــــــــــز التقي
الوصــــــــــول والتتيبــــــــــا  التيســــــــــريية املعقولــــــــــة 

 واملناسبا للمؤمترا  

أ ــــــــز التقيــــــــيم األساســــــــي إلمكانيــــــــة الوصــــــــول 
ـــــــــــا  التيســـــــــــريية املعقولـــــــــــة للمـــــــــــؤمترا   والتتيب

 واملناسبا 
توجـــــد سياســـــا  ومبـــــادئ توجيهيـــــة بشـــــ ن  

ـــــــــــــوافر خاصـــــــــــــية  ـــــــــــــة الوصـــــــــــــول ت  يفإمكاني
خــــــدما  ومرافــــــق املــــــؤمترا  وجــــــرى وضــــــع 

 وبلوغ أهدا  تتعلق إبمكانية الوصول

توجــــــــد سياســــــــا  ومبــــــــادئ توجيهيــــــــة بشــــــــ ن 
خـــــدما   يفإمكانيـــــة الوصـــــول تـــــوافر خاصـــــية 

ومرافـــــــــــق املــــــــــــؤمترا  وجــــــــــــرى وضــــــــــــع وبلــــــــــــوغ 
 أهدا  تتعلق إبمكانية الوصول

جيــــــــري ســــــــنواي تقيــــــــيم خطــــــــة العمــــــــل املتعلقــــــــة   
خـــــــــــــدما   يفإمكانيـــــــــــــة الوصـــــــــــــول  اصـــــــــــــية 

املــــــــــؤمترا  واملناســــــــــبا  وتنقيحهــــــــــا، حســــــــــب 
 االقت اء
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 7 املؤشر
 املعقولة التيسريية الرتتيبات

 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
جيـــــــــري وضـــــــــع سياسة/اســـــــــتاتيةية بشـــــــــ ن    

 التتيبا  التيسريية املعقولة
السياسة/االســـــــــــــــــتاتيةية جـــــــــــــــــرى تنفيـــــــــــــــــذ 

املتعلقـــــة ابلتتيبـــــا  التيســـــريية املعقولـــــة، مبـــــا 
 يف ذلك وضع آلية متول بصورة كافية

جـــــــرى تنفيـــــــذ السياسة/االســـــــتاتيةية املتعلقـــــــة 
ابلتتيبـــــــا  التيســـــــريية املعقولـــــــة، مبـــــــا يف ذلـــــــك 

 وضع آلية متول بصورة كافية
حيـــــتف  الكيـــــان بســـــةل ابلتتيبـــــا  التيســـــريية   

الــــــــــيت طعلبــــــــــ  وقعــــــــــد  م  ومبســــــــــتوى  املعقولــــــــــة
 الرضا عن توفري التتيبا  التيسريية املعقولة

  
 8 املؤشر
 الشراء

 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
تكفـــــــــــــل سياســـــــــــــا  الشـــــــــــــراء أن الســـــــــــــلع    

 جـــــــــــــرىواخلـــــــــــــدما  ذا  الصـــــــــــــلة الـــــــــــــيت 
تتســــــم  اصــــــية إمكانيــــــة الوصــــــول اقتناؤهــــــا 
 تنشئ حواجز جديدة أو ال

تكفـــــــــــــل سياســـــــــــــا  الشـــــــــــــراء أن الســـــــــــــلع 
 جـــــــــــــرىواخلـــــــــــــدما  ذا  الصـــــــــــــلة الـــــــــــــيت 

تتســــــم  اصــــــية إمكانيــــــة الوصــــــول اقتناؤهــــــا 
 تنشئ حواجز جديدة أو ال

تكفـــــــــــــــــل سياســـــــــــــــــا  الشـــــــــــــــــراء أن الســـــــــــــــــلع 
اقتناؤهــــــا  جــــــرىواخلــــــدما  ذا  الصــــــلة الــــــيت 

تتســـــــــــــــــــــم  اصـــــــــــــــــــــية إمكانيـــــــــــــــــــــة الوصـــــــــــــــــــــول 
 تنشئ حواجز جديدة ال أو

تكفـــــــــــــل سياســـــــــــــا  الشـــــــــــــراء أن عمليـــــــــــــة 
 تتسم  اصية إمكانية الوصولالشراء 

تكفـــــــــــــل سياســـــــــــــا  الشـــــــــــــراء أن عمليـــــــــــــة 
 تتسم  اصية إمكانية الوصولالشراء 

تكفـــــــل سياســـــــا  الشـــــــراء أن عمليـــــــة الشـــــــراء 
 تتسم  اصية إمكانية الوصول

جـــــــــرى وضـــــــــع وبلـــــــــوغ عدد/نســـــــــبة مئويـــــــــة  
مســــــــــتهدفة لواثئــــــــــق الشــــــــــراء ذا  الصــــــــــلة 
الـــــــيت تت ـــــــمن خاصـــــــية إمكانيـــــــة الوصـــــــول  

 كشرط إلزامي

جــــــــــــرى وضــــــــــــع وبلــــــــــــوغ عدد/نســــــــــــبة مئويــــــــــــة 
ــــــــــــــق الشــــــــــــــراء ذا  الصــــــــــــــلة  مســــــــــــــتهدفة لواثئ

تت ــــــــــمن خاصــــــــــية إمكانيــــــــــة الوصــــــــــول   الــــــــــيت
 كشرط إلزامي

مــــــن مــــــوردين  سياســــــة الشــــــراء تشــــــةع الشــــــراء  
يـــــــــدجمون منظـــــــــور اإلعاقـــــــــة، وتوجـــــــــد مبـــــــــادئ 

 هلذا الغر . أععد توجيهية 
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 9 املؤشر
 واملشاريع الربامج

 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
مــــــذكرة إرشــــــادية أو مــــــا يعادهلــــــا  اعتعمــــــد    

بشـــــــ ن تعمـــــــيم إدمـــــــاج منظـــــــور اإلعاقـــــــة يف 
 مجيع مراحل دورة الربامج/املشاريع

مــــــذكرة إرشــــــادية أو مــــــا يعادهلــــــا  اعتعمــــــد 
بشـــــــ ن تعمـــــــيم إدمـــــــاج منظـــــــور اإلعاقـــــــة يف 

 مجيع مراحل دورة الربامج/املشاريع

مـــــــــذكرة إرشـــــــــادية أو مـــــــــا يعادهلـــــــــا  اعتعمـــــــــد 
ر اإلعاقــــــــــة يف بشــــــــــ ن تعمــــــــــيم إدمــــــــــاج منظــــــــــو 
 مجيع مراحل دورة الربامج/املشاريع

ي ــــــــــع الكيــــــــــان بــــــــــرامج ومشــــــــــاريع تعمــــــــــم  
مراعـــــــاة إدمـــــــاج منظـــــــور اإلعاقـــــــة ويســـــــتويف 

 احلد األدىن من تلك الربامج واملشاريع

ي ـــــع الكيـــــان بـــــرامج ومشـــــاريع تعمـــــم مراعـــــاة 
إدمـــــاج منظـــــور اإلعاقـــــة ويســـــتويف احلـــــد األدىن 

 واملشاريعمن تلك الربامج 
  

 10 املؤشر
 التقييم

 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
تت ــــــــــــــمن املبــــــــــــــادئ التوجيهيــــــــــــــة للتقيــــــــــــــيم    

إرشــــــــادا  بشـــــــــ ن ســـــــــبل معاجلـــــــــة إدمـــــــــاج 
 منظور اإلعاقة

تت ــــــــــــــمن املبــــــــــــــادئ التوجيهيــــــــــــــة للتقيــــــــــــــيم 
إرشــــــــادا  بشـــــــــ ن ســـــــــبل معاجلـــــــــة إدمـــــــــاج 

 منظور اإلعاقة 

تت ـــــــــــــــــمن املبــــــــــــــــــادئ التوجيهيــــــــــــــــــة للتقيــــــــــــــــــيم 
إرشــــادا  بشــــ ن ســــبل معاجلــــة إدمــــاج منظــــور 

 اإلعاقة
جــــــــــرى بفعاليــــــــــة تعمــــــــــيم إدمــــــــــاج منظــــــــــور  

اإلعاقـــــــة يف مجيـــــــع مراحـــــــل عمليـــــــة التقيـــــــيم 
االختصاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يف وإدراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــة وتقرير/تقــــــــــــارير ارير تقرير/التقــــــــــــوال األولي
 التقييم

جـــــرى بفعاليـــــة تعمـــــيم إدمـــــاج منظـــــور اإلعاقـــــة 
يف وإدراجــــــه يف مجيــــــع مراحــــــل عمليــــــة التقيــــــيم 

األوليـــــــــــــــة تقرير/التقـــــــــــــــارير االختصاصـــــــــــــــا  وال
 التقييموتقرير/تقارير 

جيــــرى كــــل مخــــس ســــنوا  علــــى األقــــل حتليــــل   
للنتـــــــائج الـــــــيت يلـــــــص إليهـــــــا التقيـــــــيم جتميعـــــــي 
إليـــــه مـــــن اســـــتنتاجا  وتوصـــــيا   ومـــــا ينتهـــــي
 منظور اإلعاقةبش ن إدماج 

  
 11 املؤشر
 القطرية الربامج واثئق

 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
ـــــــق الـــــــربامج     تقـــــــوم التوجيهـــــــا  بشـــــــ ن واثئ

 القطرية بتعميم إدماج منظور اإلعاقة
ـــــــق الـــــــربامج  تقـــــــوم التوجيهـــــــا  بشـــــــ ن واثئ

 القطرية بتعميم إدماج منظور اإلعاقة
ــــــــــق الــــــــــربامج  تقــــــــــوم التوجيهــــــــــا  بشــــــــــ ن واثئ

 القطرية بتعميم إدماج منظور اإلعاقة
تت ـــــــــمن مجيـــــــــع واثئـــــــــق الـــــــــربامج القطريـــــــــة  

حتلــــــــــيال وبــــــــــرامج منــــــــــاظرة بشــــــــــ ن إدمــــــــــاج 
 منظور اإلعاقة

تت ـــــمن مجيـــــع واثئـــــق الـــــربامج القطريـــــة حتلـــــيال 
 منظور اإلعاقةوبرامج مناظرة بش ن إدماج 
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 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
ـــــــا  املتعلقـــــــة إبدارة       تعـــــــزز املمارســـــــا  والعملي

املعـــــــــــار  حتســـــــــــني تعمـــــــــــيم إدمـــــــــــاج منظـــــــــــور 
 اإلعاقة يف واثئق الربامج القطرية

  
 12 املؤشر

 املشرتكة املبادرات
 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 

يشـــــــــــــــــار  الكيــــــــــــــــــان بنشـــــــــــــــــاط يف آليــــــــــــــــــة    
املشـــــــــــــــــت  بـــــــــــــــــني  التنســـــــــــــــــيقآليـــــــــــــــــا   أو

 الوكاال  بش ن إدماج منظور اإلعاقة

يشـــــــــــــــــار  الكيــــــــــــــــــان بنشـــــــــــــــــاط يف آليــــــــــــــــــة 
املشـــــــــــــــــت  بـــــــــــــــــني  التنســـــــــــــــــيقآليـــــــــــــــــا   أو

 الوكاال  بش ن إدماج منظور اإلعاقة

يشـــــــار  الكيـــــــان بنشـــــــاط يف آليـــــــة أو آليـــــــا  
املشـــــــــــت  بــــــــــني الوكـــــــــــاال  بشـــــــــــ ن  التنســــــــــيق
 منظور اإلعاقةإدماج 

هنـــــا  بـــــرانمج مشـــــت  واحـــــد و/أو مبـــــادرة  
 مشتكة واحدة

هنـــــــــا  أك ـــــــــر مـــــــــن بـــــــــرانمج مشـــــــــت  واحـــــــــد 
 مبادرة مشتكة واحدة أوو/

  
 13 املؤشر
 العمالة

 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
ــــــــــــــــة تت ــــــــــــــــمن     سياسة/اســــــــــــــــتاتيةية العمال

السياسا /االســــــــــتاتيةيا  وغريهــــــــــا مــــــــــن 
املتعلقــــــة ابملــــــوارد البشــــــرية أحكامــــــا جلــــــذب 
املـــــــــــــــوظفني ذوي اإلعاقـــــــــــــــة واســـــــــــــــتقدامهم 

 واستبقائهم وتعزيز تطويرهم الوظيفي

ــــــــــــــــة تت ــــــــــــــــمن  سياسة/اســــــــــــــــتاتيةية العمال
وغريهــــــــــا مــــــــــن السياسا /االســــــــــتاتيةيا  
املتعلقــــــة ابملــــــوارد البشــــــرية أحكامــــــا جلــــــذب 

امهم املـــــــــــــــوظفني ذوي اإلعاقـــــــــــــــة واســـــــــــــــتقد
 واستبقائهم وتعزيز تطويرهم الوظيفي

وغريهـــــــا سياسة/اســـــــتاتيةية العمالـــــــة تت ـــــــمن 
مــــــــــــــن السياسا /االســــــــــــــتاتيةيا  املتعلقـــــــــــــــة 
ابملــــــــوارد البشــــــــرية أحكامــــــــا جلــــــــذب املــــــــوظفني 
ذوي اإلعاقــــــــــــــــة واســــــــــــــــتقدامهم واســـــــــــــــــتبقائهم 

 وتعزيز تطويرهم الوظيفي
يبلـــــظ املوظفـــــون ذوو اإلعاقـــــة عـــــن مســـــتوى  

رفـــــاه مماثـــــل للمســـــتوى الـــــذي مـــــن الرضـــــا وال
 يبلظ عنه عموم املوظفني

يبلــــــــظ املوظفــــــــون ذوو اإلعاقــــــــة عــــــــن مســــــــتوى 
ـــــــذي  مـــــــن الرضـــــــا والرفـــــــاه مماثـــــــل للمســـــــتوى ال

 يبلظ عنه عموم املوظفني 
حــــــــــــــــــــــدث  زايدة يف عــــــــــــــــــــــدد األشــــــــــــــــــــــ ا    

اإلعاقـــــــــة الـــــــــذين ين ـــــــــمون إىل املنظمـــــــــة  ذوي
 موجهـــــــــــةمـــــــــــن خـــــــــــالل ممارســـــــــــا  اســـــــــــتقدام 

 عامة أو
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 14 املؤشر
 املوظفني قدرات تنمية

 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 
فـــــــر  الـــــــتعلم و/أو التـــــــدريب علـــــــى  تتـــــــا    

زايدة قـــــــدرا  املــــــــوظفني لـــــــنطـــــــاق الكيـــــــان 
ـــــــع املســـــــتواي  يف جمـــــــال إدمـــــــاج  ـــــــى مجي عل

 منظور اإلعاقة

فـــــــر  الـــــــتعلم و/أو التـــــــدريب علـــــــى  تتـــــــا 
زايدة قـــــــدرا  املــــــــوظفني لـــــــنطـــــــاق الكيـــــــان 

ـــــــع املســـــــتواي  يف جمـــــــال إدمـــــــاج  ـــــــى مجي عل
 منظور اإلعاقة

ــــــــــا  ــــــــــتعلم و/أو التــــــــــدريب علــــــــــى  تت فــــــــــر  ال
زايدة قـــــدرا  املـــــوظفني علـــــى لـــــنطــــاق الكيـــــان 

مجيــــــــع املســــــــتواي  يف جمـــــــــال إدمــــــــاج منظـــــــــور 
 اإلعاقة

دام إمتــــــــام أنشــــــــطة الــــــــتعلم بنةــــــــا  واســــــــت  
مــــوارد الــــتعلم املتاحــــة بشــــ ن إدمــــاج منظــــور 

إلزامـــــــي، ويـــــــتم تتبـــــــع إمتـــــــام  اإلعاقـــــــة شـــــــرط  
 األنشطة واست دامها

إمتــــام أنشــــطة الــــتعلم بنةــــا  واســــت دام مــــوارد 
الـــــتعلم املتاحـــــة بشـــــ ن إدمـــــاج منظـــــور اإلعاقـــــة 

إلزامــــــــي، ويــــــــتم تتبــــــــع إمتــــــــام األنشــــــــطة  شــــــــرط  
 واست دامها

مصــــــــممة  أنشــــــــطة تعلــــــــم ومـــــــوارد تعلــــــــم تتـــــــا   
خصيصـــــــــا بشـــــــــ ن إدمـــــــــاج منظـــــــــور اإلعاقـــــــــة، 

ســــــــــيما لكبــــــــــار املــــــــــديرين ومم لــــــــــي احتــــــــــاد  وال
 املوظفني

  
 15 املؤشر

 التواصل
 يتةاوز املتطلبا  يفي ابملتطلبا  يقارب املتطلبا 

يوجـــــــــــــــــد مبـــــــــــــــــدأ تـــــــــــــــــوجيهي أو مبـــــــــــــــــادئ    
أن توجيهيــــــــــــــــــة/إجراءا  للت كــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن 

ت مـــــــــــــون يف  األشـــــــــــــ ا  ذوي اإلعاقـــــــــــــة حيع
 الداخلية واخلارجيةالتواصل  أنشطة

يوجـــــــــــــــــد مبـــــــــــــــــدأ تـــــــــــــــــوجيهي أو مبـــــــــــــــــادئ 
أن توجيهيــــــــــــــــــة/إجراءا  للت كــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن 

ت مـــــــــــــون يف  األشـــــــــــــ ا  ذوي اإلعاقـــــــــــــة حيع
 الداخلية واخلارجيةالتواصل  أنشطة

هي أو مبـــــــــــــــــــــادئ يوجـــــــــــــــــــــد مبـــــــــــــــــــــدأ تـــــــــــــــــــــوجي
أن توجيهيـــــــــــــــــــــــة/إجراءا  للت كـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن 

ت مــــــــــــــــــون يف  األشــــــــــــــــــ ا  ذوي اإلعاقــــــــــــــــــة حيع
 الداخلية واخلارجيةالتواصل  أنشطة

ـــــــــرد ذكـــــــــر األشـــــــــ ا  ذوي اإلعاقـــــــــة يف  ي
 عموم االتصاال 

ـــــــــــــة يف  يـــــــــــــرد ذكـــــــــــــر األشـــــــــــــ ا  ذوي اإلعاق
 عموم االتصاال 

تنفـــــــذ محلـــــــة إعالميـــــــة بشـــــــ ن إدمـــــــاج منظـــــــور   
 كل سنتني على األقلمرة  اإلعاقة 
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 األول املرفق
 الرئيسية والتعاريف املفاهيم  

 
ــــــة”يشــــــمل مصــــــطل   األش ا  ذوو اإلعاقة ــــــة “  األشــــــ ا  ذوي اإلعاق كــــــل مــــــن يعــــــانون مــــــن عاهــــــا  طويل

ــــــدى  ــــــة أو حســــــية، قــــــد متــــــنعهم ل ــــــة أو عقليــــــة أو ذهني ــــــف األجــــــل بدني التعامــــــل مــــــع  تل
ــــة يف اجملتمــــع علــــى قــــدم املســــاواة مــــع اآلخــــرين  احلــــواجز مــــن املشــــاركة بصــــورة كاملــــة وفعال

 (1)اتفاقية حقوق األش ا  ذوي اإلعاقة، املادة 

املشـــــــاركة اجملديـــــــة لألشـــــــ ا  ذوي اإلعاقـــــــة بكـــــــل تنـــــــوعهم، وتعزيـــــــز حقـــــــوقهم ومراعـــــــاة  إدماج منظور اإلعاقة
 اقة، امت اال التفاقية حقوق األش ا  ذوي اإلعاقة املنظورا  املتعلقة ابإلع

تعمــــــــــــــيم إدمــــــــــــــاج منظــــــــــــــور 
 اإلعاقة

 هنج متسق ومنتظم إزاء إدماج منظور اإلعاقة يف مجيع جماال  العمليا  والربجمة

ــــــــع  هنج املسار املزدوج ــــــــة يف تصــــــــميم وتنفيــــــــذ ورصــــــــد وتقيــــــــيم مجي ــــــــة لظــــــــرو  اإلعاق إدمــــــــاج التــــــــدابري املراعي
ـــــــــــربام ـــــــــــق ابإلعاقـــــــــــة حتديـــــــــــدا لـــــــــــدعم متكـــــــــــني السياســـــــــــا  وال ج والقيـــــــــــام مببـــــــــــادرا  تتعل

األشــــــــــ ا  ذوي اإلعاقــــــــــة. وينبغــــــــــي أن تراعــــــــــى املوازنــــــــــة بــــــــــني اســــــــــتاتيةيا  التعمــــــــــيم 
ــــــة حمــــــددة  غــــــري أنــــــه جيــــــب أن يكــــــون  ــــــه تبعــــــا الحتياجــــــا  جمتمعــــــا  حملي والــــــدعم املوج 

انــــــب اهلــــــد  العــــــام هــــــو دومــــــا إدمــــــاج وإشــــــرا  األشــــــ ا  ذوي اإلعاقــــــة يف مجيــــــع جو 
 (12، الفقرة E/CN.5/2012/6اجملتمع والتنمية )

ممت ــــــــــــل التفاقيــــــــــــة حقـــــــــــــوق 
 األش ا  ذوي اإلعاقة

ــــــع املبــــــادئ وااللتزامــــــا  العامــــــة الــــــيت تؤكــــــدها االتفاقيــــــة،  السياســــــا  واملمارســــــا  الــــــيت تتب
 األش ا  ذوي اإلعاقة يف تفسريها لالتفاقية ف ال عن معايري اللةنة املعنية حبقوق

ــــــة، علــــــى قــــــدم املســــــاواة مــــــع غــــــريهم، إىل  إمكانية الوصول ــــــة إمكانيــــــة وصــــــول األشــــــ ا  ذوي اإلعاق كفال
البيئـــــة املاديـــــة احمليطـــــة ووســـــائل النقـــــل واملعلومـــــا  واالتصـــــاال ، مبـــــا يف ذلـــــك تكنولوجيـــــا  
ـــــــــق واخلـــــــــدما  األخـــــــــرى املتاحـــــــــة لعامـــــــــة اجلمهـــــــــور  ونظـــــــــم املعلومـــــــــا  واالتصـــــــــال، واملراف

 (9رية والريفية على السواء )االتفاقية، املادة املقدمة إليه، يف املناطق احل  أو

ـــــا ، أبكـــــرب  التصميم العام ـــــع الن ـــــربامج واخلـــــدما  لكـــــي يســـــتعملها مجي ـــــا  وال تصـــــميم املنتةـــــا  والبيئ
ــــــف أو تصــــــميم مت صــــــص. وال يســــــتبعد  التصــــــميم ”قــــــدر ممكــــــن، دون حاجــــــة إىل تكيي

حي مـــــــا تكـــــــون  األجهـــــــزة املعينـــــــة لفئـــــــا  معينـــــــة مـــــــن األشـــــــ ا  ذوي اإلعاقـــــــة“ العـــــــام
 ( 2هنا  حاجة إليها )االتفاقية، املادة 

التمييــــــــــــــــز علــــــــــــــــى أســــــــــــــــا  
 اإلعاقة

ــــــة يكــــــون غرضــــــه أو أثــــــره إضــــــعا   ــــــز أو اســــــتبعاد أو تقييــــــد علــــــى أســــــا  اإلعاق أي متيي
إحبــــــــاط االعـــــــــتا  بكافـــــــــة حقـــــــــوق اإلنســـــــــان واحلـــــــــراي  األساســـــــــية أو التمتـــــــــع هبـــــــــا  أو
، يف امليــــــادين السياســــــية أو االقتصــــــادية ممارســــــتها، علــــــى قــــــدم املســــــاواة مــــــع اآلخــــــرين أو

أو االجتماعيــــــــة أو ال قافيـــــــــة أو املدنيـــــــــة أو أي ميـــــــــدان آخــــــــر. ويشـــــــــمل مجيـــــــــع أشـــــــــكال 
 (2التمييز، مبا يف ذلك احلرمان من ترتيبا  تيسريية معقولة )االتفاقية، املادة 

https://undocs.org/ar/E/CN.5/2012/6
https://undocs.org/ar/E/CN.5/2012/6
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التتيبـــــــــــــــــــــــــا  التيســـــــــــــــــــــــــريية 
 املعقولة

واملناســـــــبة الــــــيت ال تفـــــــر  عبئــــــا غـــــــري متناســــــب أو غـــــــري التعــــــديال  والتتيبـــــــا  الالزمــــــة 
ضـــــروري، والـــــيت تكـــــون هنــــــا  حاجـــــة إليهـــــا يف حالـــــة حمــــــددة، لكفالـــــة متتـــــع األشــــــ ا  
ذوي اإلعاقــــــة علـــــــى أســـــــا  املســــــاواة مـــــــع اآلخـــــــرين  ميــــــع حقـــــــوق اإلنســـــــان واحلـــــــراي  

 (2األساسية وممارستها )االتفاقية، املادة 

منظمـــــــــــــــــــا  األشـــــــــــــــــــ ا  
 ذوي إعاقة 

نصــــــــف عــــــــدد  -ظمــــــــا  الــــــــيت تتــــــــ لف مــــــــن أغلبيــــــــة مــــــــن األشــــــــ ا  ذوي اإلعاقــــــــة املن
ويــــــــديرها ويقودهــــــــا ويوجههــــــــا أشــــــــ ا  مــــــــن ذوي اإلعاقــــــــة  -أع ــــــــائها علــــــــى األقــــــــل 

(CRPD/C/11/2 وينبغــــــــــي أن تســــــــــتمد هــــــــــذه املنظمــــــــــا  3، املرفــــــــــق ال ــــــــــاا، الفقــــــــــرة .)
ادئ واحلقــــــوق املعــــــت  هبــــــا يف االتفاقيــــــة وأن تلتــــــزم هبــــــا وتراعيهــــــا علــــــى أسســــــها مــــــن املبــــــ

 (11، الفقرة CRPD/C/GC/7حنو كامل )

 
  

https://undocs.org/ar/CRPD/C/11/2
https://undocs.org/ar/CRPD/C/11/2
https://undocs.org/ar/CRPD/C/GC/7
https://undocs.org/ar/CRPD/C/GC/7
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 الثاين املرفق
 التشاور عملية يف املشاركة  

 من 2018 ديســمرب/األول وكانون أكتوبر/األول تشــرين بني ما الفتة يف أولية مشــاورا  عقد  
 ابتفاقية املعين الوكاال  بني املشـــــت  الدعم لفريق التابع الفرعي العامل للفريق إلكتونية اجتماعا  خالل
 كياان   من كياان  28 من ابإلعاقة معنية تنسيق جها  من يت لف الذي، اإلعاقة ذوي األش ا  حقوق
 .املدا اجملتمع منظما  من واثنتني املتحدة األمم

 ثنائية مشـــــــــاورا  وأجري ، 2019 يناير/ال اا كانون  أوائل يف للواثئق أولية مســـــــــودة تعميم ومت 
 األولية املســـــــــــــــودة على كتابية  تعليقا  وورد ، املتحدة األمم كياان   من 11 مع عليها التعليقا  جلمع
 ينــاير/ال ــاا كــانون  24 يف عمــل حلقــة عقــد ، ذلــك على وعالوة. املتحــدة األمم كيــاان   من 16 من

 املدا اجملتمع منظما  من واثنتني املتحدة األمم كياان   من 22 مي لون مشـــــــــــــاركا 56 ضـــــــــــــم  2019
 .تعليقا  وتقدمي الواثئق بش ن مناقشا  إلجراء

 وشــكل . فرباير/شــباط أوائل يف وتعميمها للواثئق منقحة مســودة إعداد مت، للمشــاورا  ونتيةة 
 مع التحقق/للتةريب متعمقة وجلســـــــا  إضـــــــافية ومشـــــــاورا  إحاطة جللســـــــا  األســـــــا  املســـــــودة هذه
 كيــــاان   مع اهلــــاتف طريق وعن، وابنكو  ونيويور  جنيف يف عقــــد  املتحــــدة األمم كيــــاان   من 22
 وورد . 2019 مــار /آذار 1 و فرباير/شـــــــــــــــبــاط 19 بني مــا الفتة يف، انوعمــ   رومــا يف املتحــدة األمم

 .املتحدة األمم كياان   من 13 من املنقحة املسودا  على كتابية  تعليقا 
 استقصائية دراسة أع ائها على املستوى الرفيعة اإلدارية اللةنة أمانة عمم ، 2019 فرباير ويف 
 إشـــــــــــــــرا  جرى، ذلك على عالوة. التنمية عملية لدعم اإلعاقة منظور إدماج بشـــــــــــــــ ن احلالية للمبادرا 
 البشــــــــرية املوارد شــــــــبكة إىل  صــــــــصــــــــة إعالمية إحاطة وقدم ، الوكاال  بني مشــــــــتكة شــــــــبكا  ســــــــ 
 .كتابية  مسامها  عدة قدم  كما

واستنادا  إىل نتائج املشاورا /اإلحاطا  وجلسا  التةريب/التحقق، مت إعداد مسودة هنائية للواثئق  
تلـــك النســــــــــــــ ـــة من مثـــانيـــة كيـــاان ، وأقر . وورد  تعليقـــا  على 2019وتعميمهـــا يف أوائـــل آذار/مـــار  

الــــدعم املشــــــــــــــت  بني الوكــــاال  املعين ابتفــــاقيــــة حقوق األشــــــــــــــ ــــا  ذوي اإلعــــاقــــة الواثئق رمسيــــا يف  فريق
 فيها. آذار/مار  لتقدميها إىل اللةنة اإلدارية الرفيعة املستوى واللةنة الرفيعة املستوى املعنية ابلربامج للنظر 14

 ذلك يف مبا، نشــــــط بدور مت لهم اليت واملنظما  اإلعاقة ذوو األشــــــ ا  ي ــــــطلع، البداية ومنذ 
 التحالف بر  وما. الصياغة عملية يف واملسامها  واالجتماعا  اإلحاطة جلسا  يف املشاركة خالل من

 مشــــاركا، اإلعاقة ذوي األشــــ ا  منظما  من تت لف جامعة منظمة وهو، اإلعاقة بق ــــااي املعين الدويل
 تعمل املدا اجملتمع منظما  من منظمة وهو، والتنمية لإلعاقة الدويل االحتاد الصــياغة يف وســاهم. نشــطا
 .اإلعاقة ق ااي جمال يف

 واملشــــــاورا  اإلحاطة جلســــــا  خالل من اإلعاقة ذوي املوظفني إشــــــرا  مت، ذلك على وعالوة 
 .التحقق/التةريب بش ن العمل وحلقا 
 املتحدة األمم كياان   من 60 حوايل من ش ص 300 حوايل إبشرا  التيسري فريق قام، وإمجاال 
 من أكرب عدد وقدم. األدوا  وضــــــــــــــع يف مباشــــــــــــــرة بصــــــــــــــورة املدا اجملتمع ومنظما  املوظفني واحتادا 
 .مباشر بشكل أشركوا الذين، زمالئهم من إحاطا  إىل االستماع بعد تعليقاهتم األش ا 
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 1 اجلدول
 (2019 يناير/الثاين )كانون األولية املسودة

 التعليقا  الكتابية حلقة العمل العاملية يف نيويور  املشاورا /االجتماعا 
أمانة جملس الرؤســــــــــــــــاء  - 1     

التنفيــــذيني يف منظومــــة 
األمــم املــتــحــــــــدة املـعــين 

 ابلتنسيق

أمانة جملس الرؤســــــــــــــــاء  - 1
التنفيــــذيني يف منظومــــة 

املـعــين األمــم املــتــحــــــــدة 
 ابلتنسيق

إدارة شـــــــــــــــؤون اجلمعيــة  - 14
 العامة واملؤمترا 

أمانة جملس الرؤســــــــــــــــاء  - 1
التنفيــــذيني يف منظومــــة 
األمــم املــتــحــــــــدة املـعــين 

 ابلتنسيق

هيئـــــــــــة األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة  - 10
للمســـــاواة بـــــني اجلنســـــني 

 ومتكني املرأة

املـــكـــتــــــــب الـــتـــنـــفــيــــــــذي  - 2 منظمة العمل الدولية - 2
 لألمني العام

إدارة االســـــــــــــــتاتيةيا   - 15
والســـــــــياســـــــــا  اإلدارية 

 ومسائل االمت ال

إدارة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون  - 11 أمانة االتفاقية - 2
 االقتصادية واالجتماعية

اللةنــــة االقتصــــــــــــــــــاديــــة  - 3 املنظمة الدولية للهةرة - 3
واالجتمـــاعيـــة آلســـــــــــــــيـــا 

 واحمليط اهلادئ

اللةنــــة االقتصــــــــــــــــــاديــــة  - 3 إدارة شؤون الف اء - 16
واالجتمـــاعيـــة آلســـــــــــــــيـــا 

 واحمليط اهلادئ

إدارة االســـــــــــــــــــــــتاتيةيا   - 12
والسياســـــــــــــا  اإلداريـــــــــــــة 

 ومسائل االمت ال
مكتب تنســيق الشــؤون  - 4

 اإلنسانية
اللةنـــــــة االقتصــــــــــــــــــــاديـــــــة  - 4

 واالجتماعية لغريب آسيا
مــــــكــــــتــــــــب الــــــلــــــةــــــــان  - 17

 اإلقليمية يف نيويور 
اللةنـــــــة االقتصــــــــــــــــــــاديـــــــة  - 4

 آسياواالجتماعية لغريب 
 إدارة شؤون الف اء - 13

 حلقوق اإلنسانمفو ضــــــية األمم املتحدة  - 5
التحـــالف الـــدويل املعين  - 5

 )أ(بق ااي اإلعاقة
برانمج األمم املتحـــــــدة  - 18

 اإلمنائي
االحتــاد الــدويل لإلعــاقــة  - 5

 )أ(والتنمية
صــــندوق األمــــم املتحـــــدة  - 14

 للسكان
إدارة االســـــــــــــــتاتيةيا   - 6

والســـــــــياســـــــــا  اإلدارية 
 ومسائل االمت ال

االحتــاد الــدويل لإلعــاقــة  - 6
 )أ(والتنمية

صـــــندوق األمم املتحدة  - 19
 للسكان

مكتــــــب األمــــــم املتحــــــدة  - 15 املنظمة الدولية للهةرة - 6
 يف جنيف

مفوضــــــية األمم املتحدة  - 20 منظمة العمل الدولية - 7 إدارة شؤون الف اء - 7
 الالجئنيلشؤون 

املبعو  اخلــا  لألمني  - 7
العـــــام املعين ابإلعـــــاقـــــة 

 وإمكانية الوصول

شــــــــراكة األمــــــــم املتحــــــــدة  - 16
ـــــــــــــــــــــــــــــز حقـــــــــــــــــــــــــــــوق  لتعزي
األشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا  ذوي 

 اإلعاقة
مفوضــــــية األمم املتحدة  - 8

 لشؤون الالجئني
منظمـــــة األمم املتحـــــدة  - 21 املنظمة الدولية للهةرة - 8

 للطفولة
احتــــــــاد مـــوظـــفـــي األمـــم  - 8

 املتحدة
وكالـــــــــة األمــــــــــم املتحــــــــــدة  - 17

إلغاثــــــــــــــــــــــــة وتشـــــــــــــــــــــــــغيل 
الالجئــــــــني الفلســــــــطينيني 

 يف الشرق األدىن 
منظمـــــة األمم املتحـــــدة  - 9

 للطفولة
 حلقوق اإلنسانمفو ضــــــية األمم املتحدة  - 9

مكتــــب األمم املتحــــدة  - 22
 يف جنيف

برانمج األمم املتحـــــــدة  - 9
 للمستوطنا  البشرية

 

املتحــــدة مكتــــب األمم  - 10
 يف جنيف

احتــــــــاد مـــوظـــفـــي األمـــم  - 10
 املتحدة

مكتــــب األمم املتحــــدة  - 23
 خلدما  املشاريع

  

هيئــــــــة األمم املتحــــــــدة  - 11 منظمة الصحة العاملية - 11
للمســـاواة بني اجلنســـني 

 ومتكني املرأة

شــــــــــــــراكــــة األمم املتحــــدة  - 24
لتعزيز حقوق األشــ ا  

 ذوي اإلعاقة

  

العاملية للملكية املنظمة  - 12
 الفكرية

مـــكـــتــــــــب الـــتـــنســـــــــــــــــيـــق  - 12
 اإلمنائي

   برانمج األغذية العاملي - 25

إدارة الشـــؤون االقتصـــادية  - 13 
 واالجتماعية

   البنك الدويل - 26

 
 .مدا جمتمع منظمة )أ( 
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 2 اجلدول
 (2019 فرباير/)شباط األوىل املسودة

 التعليقا  الكتابية التةريب/التحقق املشاورا /االجتماعا 
اللةنة االقتصــــادية واالجتماعية  - 1 املنظمة الدولية للهةرة - 1    

 آلسيا واحمليط اهلادئ
إدارة االســـــــــــــــــــــــتاتــــــــيــــــــةــــــــيــــــــا   - 12

والســـــياســـــا  اإلدارية ومســـــائل 
 )ب(االمت ال

اللةنة االقتصــــــــــــادية واالجتماعية  - 1
 آلسيا واحمليط اهلادئ

منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم  - 2 
 املتحدة

منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة لألمم  - 2 )ب(إدارة شؤون الف اء - 13
 املتحدة

الصـــــــــــــــنـــــــدوق الـــــــدويل للتنميــــــة  - 3 
 الزراعية

 )أ(االحتاد الدويل لإلعاقة والتنمية - 3 )ب(إدارة عمليا  السالم - 14

الشــــــؤون الســــــياســــــية وبناء إدارة  - 15 منظمة العمل الدولية - 4 
 )ب(السالم

 منظمة العمل الدولية - 4

هيئة األمم املتحدة للمســـــاواة بني  - 5 )ب(إدارة شؤون السالمة واألمن - 16 االحتاد الدويل لالتصاال  - 5 
 اجلنسني ومتكني املرأة

 اإلنسانمفو ضــــــــــية األمم املتحدة حلقوق  - 6 
إدارة الشـــــــــــــــؤون االقتصــــــــــــــــــــاديــــــة  - 6 اإلمنائيبرانمج األمم املتحدة  - 17

 واالجتماعية
هيئة األمم املتحدة للمســــــــــــــــاواة  - 7 

 بني اجلنسني ومتكني املرأة
إدارة االسـتاتيةيا  والسـياسا   - 7 منظمة األمم املتحدة للطفولة - 18

 اإلدارية ومسائل االمت ال
 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي - 8 املتحدة يف جنيفمكتب األمم  - 19 )ب(مكتب التنسيق اإلمنائي - 8 
إدارة الشـــــــــــــــؤون االقتصـــــــــــــــــاديــة  - 9 

 واالجتماعية
وكـــــالـــــة األمم املتحـــــدة إلغـــــاثـــــة  - 20

وتشـــغيل الالجئني الفلســـطينيني 
 يف الشرق األدىن

 صندوق األمم املتحدة للسكان - 9

إدارة شـــــــــــــــؤون اجلمعيـــة العـــامـــة  - 10 
 )ب(واملؤمترا 

مفوضـــــــــية األمم املتحدة لشـــــــــؤون  - 10 منظمة الصحة العاملية - 21
 الالجئني

شـــــــــــــــراكــــــة األمم املتحــــــدة لتعزيز  - 11  )ب(إدارة التواصل العاملي - 11 
 حقوق األش ا  ذوي اإلعاقة

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية - 12   

   
منظمـــــــة األمم املتحـــــــدة للتنميــــــة  - 13

 الصناعية
 

 .مدا جمتمع منظمة )أ( 
 .العامة األمانة نطاق على حتقق/جتريب دورة يف شارك  )ب( 
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 3 اجلدول
 (2019 مارس/)آذار النهائية املسودة

 التعليقا  الكتابية
 برانمج األغذية العاملي - 7 صندوق األمم املتحدة للسكان - 4 احتادا  املوظفني - 1   
 منظمة الصحة العاملية - 8 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني - 5 للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةهيئة األمم املتحدة  - 2
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية - 9 منظمة األمم املتحدة للطفولة - 6 إدارة شؤون الف اء - 3

  
 4 اجلدول
 اللجنة أمانة إىل املقدمة التعليقات أو/و املستوى الرفيعة اإلدارية اللجنة من املقدم االستقصاء على الردود

 الكياان  الشبكا  املشتكة بني الوكاال 
 صندوق األمم املتحدة للسكان - 12 منظمة الطريان املدا الدويل - 1 شبكة املوارد البشرية - 1   
الوراثية والتكنولوجيا املركز الدويل للهندســــــــــــة  - 2 شبكة الشراء - 2

 البيولوجية
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني - 13

 منظمة األمم املتحدة للطفولة - 14 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية - 3 شبكة تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  - 3
 األمم املتحدة خلدما  املشاريعمكتب  - 15 املنظمة البحرية الدولية - 4 شبكة املالية وامليزانية - 4
الشـــــــــــــــبكــة املشـــــــــــــــتكــة بني الوكــاال  إلدارة  - 5

 املسائل األمنية
 منظمة السياحة العاملية - 16 املنظمة الدولية للهةرة - 5

االجتمــاع الســـــــــــــــنوي الــدويل املعين بتتيبــا   - 6
 اللغا  والواثئق واملنشورا 

 ج األغذية العامليبرانم - 17 منظمة حظر األسلحة الكيميائية - 6

هيئة األمم املتحدة للمســــــــاواة بني اجلنســــــــني  - 7 
 ومتكني املرأة

 منظمة الصحة العاملية - 18

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية - 19 مكتب تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  - 8 
برانمج األمم املتحدة املشـــــت  املعين بفريو   - 9 

 البشرية/اإليدزنقص املناعة 
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية - 20

 البنك الدويل - 21 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي - 10 
 منظمة التةارة العاملية - 22 برانمج األمم املتحدة للبيئة - 11 

 


