اسرتاتيجية األمم املتحدة
إلدماج منظور اإلعاقة
موجز
األساس إلحراز تقدم مستدام وتحوييل يف إدماج منظور اإلعاقة من خالل جميع ركائز عمل
توفر اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة
َ
األمم املتحدة.
ومن خالل هذه االسرتاتيجية ،تؤكد مؤسسات منظومة األمم املتحدة من جديد أن اإلعامل التام والكامل لحقوق اإلنسان لجميع األشخاص ذوي
اإلعاقة هو جزء أسايس غري قابل للترصف أو التجزئة من جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
واالسرتاتيجية هي مثرة عملية أطلقها األمني العام يف نيسان/أبريل  2018لتعزيز إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل نطاق املنظومة وتعميم
مراعاة حقوقهم .وقد استنري يف وضعها باستعراض مؤسيس واسع النطاق قادته املقررة الخاصة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتشمل االسرتاتيجية سياس ًة عامة عىل نطاق املنظومة ،وإطارا ً للمساءلة ،وطرائق أخرى للتنفيذ.
وتنص السياسة العامة عىل أعىل مستويات االلتزام وعىل رؤي ٍة ملنظومة األمم املتحدة بشأن إدماج منظور اإلعاقة يف العقد املقبل ،وهي تهدف إىل
وضع إطار مؤسيس لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وخطة التنمية املستدامة لعام  2030وغريهام من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان،
وللوفاء بااللتزامات اإلمنائية واإلنسانية.
ويشمل إطار املساءلة عنرصين متوامئني هام( :أ) إطار ملساءلة الكيان ،يتضمن  15مؤرشا ً من مؤرشات النظام املوحد ويركز عىل أربعة مجاالت هي:
القيادة والتخطيط االسرتاتيجي واإلدارة؛ وشمول الجميع؛ والربمجة؛ وثقافة املنظمة؛ و (ب) سجل إنجاز ملساءلة أفرقة األمم املتحدة القُطرية عن
إدماج منظور اإلعاقة ،يجري حاليا إعداده ويتوقع االنتهاء منه يف النصف الثاين من عام  .2019ويشمل اإلطار أيضاً جداول زمنية وتوجيهات تقنية
ومعلومات عن تخصيص املسؤوليات الالزمة لتنفيذ السياسة تنفيذا كامال.
ومن خالل االسرتاتيجية ،ستدمج منظومة األمم املتحدة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة منهجية يف أعاملها ،عىل كل من الصعيد الخارجي ،من
خالل الربمجة ،والصعيد الداخيل ،وستقوم ببناء الثقة واالطمئنان بني األشخاص ذوي اإلعاقة للتأكد من أنهم يق َّدرون وأن كرامتهم وحقوقهم تحرتم،
ومن أنهم يجدون بيئة مؤاتية يف مكان العمل ليك يشاركوا فيها بصورة كاملة وفعالة عىل قدم املساواة مع اآلخرين.
وسيؤدي دمج نهج قائم عىل حقوق اإلنسان يف التعامل مع اإلعاقة ،إىل جانب اتخاذ تدابري محددة الهدف ،إىل جعل شواغل األشخاص ذوي اإلعاقة
وتجاربهم بُعدا ال يتجزأ من تصميم السياسات والربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها يف جميع املجاالت السياسية واالقتصادية واملجتمعية بحيث
يستفيد األشخاص ذوو اإلعاقة عىل قدم املساواة .والهدف النهايئ هو تحقيق املساواة يف النتائج ،وتعزيز إرساء ثقافة شمول الجميع داخل منظومة
األمم املتحدة.
1

أوال
مقدمة

ألف  .معلومات أساسية
.1يف نيسان/أبريل  ،2018سلَّطت اللجنة التنفيذية التي أنشأها األمني العام الضوء عىل الحاجة امللحة إىل أن تحسن منظومة األمم املتحدة أداءها
فيام يتعلق بإدماج منظور اإلعاقة 1يف سياق دعم الدول األعضاء من أجل تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وعدم ترك أحد خلف
الركب ،والوصول أوال إىل من هم أشد تخلفا عن الركب ،وذلك يف جميع ركائز األمم املتحدة.
.2ويف هذا الصدد ،بينت اللجنة التنفيذية يف قرارها  20/2018املهام التالية:
(أ)أن يقوم املكتب التنفيذي لألمني العام بتنسيق استعراض مؤسيس للنهج الذي تتَّبعه منظومة األمم املتحدة حالياً يف تعميم إدماج مسائل
اإلعاقة يف عمليات املنظمة؛
(ب)أن يقوم الفريق العامل الفرعي التابع لفريق الدعم املشرتك بني الوكاالت املعني باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإدارة شؤون
الجمعية العامة واملؤمترات ،استنادا إىل العمل القائم واالستعراض املذكور أعاله ،بوضع سياسة وخطة عمل وإطار للمساءلة من أجل تعزيز
إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل نطاق املنظومة وتعميم مراعاة حقوقهم يف جميع عمليات املنظمة.
.3وتحت قيادة املكتب التنفيذي لألمني العام ،أجري االستعراض املؤسيس يف متوز/يوليه  2018بدعم من املقررة الخاصة املعنية بحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة .وتضمنت النتائج الرئيسية ،التي أخذت يف االعتبار بالكامل عند وضع اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة ،ما ييل:
(أ)تبدي منظومة األمم املتحدة مامرسات جيدة يف تعميم إدماج منظور اإلعاقة ،مام يدل عىل أن املنظومة لديها القدرة عىل تحسني أدائها؛ بيد
أن املامرسات الجيدة تفتقر إىل املنهجية؛
(ب)توجد بوضوح ثغرات يف تعميم إدماج منظور اإلعاقة يف جميع ركائز منظومة األمم املتحدة عىل جميع املستويات ،مام يدل عىل عدم وجود
ن ُهج متسقة وشاملة؛
(ج)مع أن لدى عدد من كيانات األمم املتحدة مسؤوليات مالمئة ومحددة فيام يتعلق بتعميم إدماج منظور اإلعاقة ،فإنه ال توجد لدى أي كيان
القدرة املتفرغة عىل تنسيق التقدم املحرز ودعمه وتتبعه بصورة نشطة وال سلطة القيام بذلك.

1يقصد بعبارة ”إدماج منظور اإلعاقة“ املشاركة املجدية لألشخاص ذوي اإلعاقة بكل تنوعهم وتعزيز حقوقهم وتعميم مراعاتها يف أعامل املنظمة ،ووضع برامج تتعلق باإلعاقة تحديدا ،ومراعاة املنظورات
املتعلقة باإلعاقة ،امتثاال التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .ويتطلب ذلك وضع وتنفيذ نهج متسق ومنتظم يف إدماج منظور اإلعاقة يف جميع مجاالت العمليات والربامج ،عىل الصعيدين الداخيل
والخارجي .انظر املرفق األول لالطالع عىل تعاريف أهم املصطلحات.
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.4ويف اجتامع فريق اإلدارة العليا لألمني العام ،يف  6كانون األول/ديسمرب  ،2018نُظر يف نتائج االستعراض املؤسيس ،وانت ُهي إىل أن هناك توافقا واسعا
يف اآلراء بشأن ما ييل( :أ) رضورة أن تقوم ركائز األمم املتحدة بتعميم إدماج منظور اإلعاقة يف كل ما تقوم به؛ (ب) رضورة املعالجة الشاملة
للنتائج التي انتهى إليها االستعراض من خالل النهج املتبع عىل نطاق املنظومة إزاء السياسة وخطة العمل وإطار املساءلة.
.5وطلب األمني العام إىل إدارة االسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية ومسائل االمتثال باألمم املتحدة أن تنظر مع اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى يف
األدوات الداخلية الالزمة لتعميم التوصيات املنبثقة عن االستعراض.
.6وستؤدي اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة دورا رئيسيا يف متكني منظومة األمم املتحدة من دعم الدول األعضاء يف تحقيق أهداف
التنمية املستدامة وتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وخطة العمل من أجل اإلنسانية ،وإطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة
 ،2030-2015وغريها من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،ويف الوفاء بااللتزامات اإلمنائية واإلنسانية.

باء  .أهداف اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة

.7متثل اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة ،من خالل سياستها وإطارها للمساءلة ،اسرتاتيجية شاملة للتأكد من أن منظومة األمم
املتحدة مهيأة للنهوض بالدور امللقى عىل عاتقها فيام يتعلق بإدماج منظور اإلعاقة .وهي توفر أساساً للتغري املستدام والتحوييل نحو إدماج
منظور اإلعاقة يف جميع ركائز عمل املنظمة .وستنفذ االسرتاتيجية الحالية ملدة خمس سنوات ،يجري بعدها استعراضها وتحديثها حسب االقتضاء.

جيم  .السياسة وإطار املساءلة

.8تجسد السياسة رؤية األمم املتحدة فيام يتعلق بإدماج منظور اإلعاقة وهي إعادة تأكيد اللتزام مشرتك قطع عىل أعىل مستويات املنظمة .وهي
تحدد املجاالت واملهام التي سرتكز األمم املتحدة عليها من أجل تحقيق الهدف املتمثل يف إدماج منظور اإلعاقة.
.9وسيتضمن إطار املساءلة ،الذي سيتتبع تنفيذ السياسة ،عنرصين متوامئني ،عىل النحو املبني أدناه:
(أ)إطار ملساءلة الكيان يتضمن  15مؤرشا من مؤرشات النظام املوحد ،مدرجة يف هذه الوثيقة ،ستقوم جميع كيانات األمم املتحدة باإلبالغ سنويا
استنادا ً إليها .ويركز اإلطار عىل املجاالت األربعة التالية :القيادة والتخطيط االسرتاتيجي واإلدارة؛ وشمول الجميع؛ والربمجة؛ وثقافة املنظمة؛
(ب)سجل إنجاز ملساءلة أفرقة األمم املتحدة القُطرية عن إدماج منظور اإلعاقة ،يركز عىل اإلنجاز عىل الصعيد القطري وعىل الربامج والعمليات
املشرتكة ،يجري حاليا إعداده وسيخضع لعملية تحقق ،تنفذها عينة ممثلة من أفرقة األمم املتحدة القُطرية يف النصف الثاين من عام .2019

.10وتتضمن هذه الوثيقة أيضا طرائق لتنفيذ السياسة عىل مستوى املنظومة ،واملستوى املشرتك بني الوكاالت ،ومستوى فرادى الكيانات .وستبني
التقارير السنوية املقدمة عىل نطاق املنظومة استنادا ً إىل مؤرشات اإلطار تفاصيل التقدم املحرز وتيرس التفكري ووض َع خطط عمل تصحيحية
عىل مستوى املنظومة ومستوى فرادى الكيانات ،حسب االقتضاء.
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دال  .عملية وضع االسرتاتيجية
الفريق العامل الفرعي املعني بالعمل عىل نطاق املنظومة التابع لفريق الدعم املشرتك بني الوكاالت املعني باتفاقية
.11قاد وضع االسرتاتيجية
ُ
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الفرتة بني ترشين األول /أكتوبر  2018وآذار/مارس .2019
.12و ُوضعت االسرتاتيجية من خالل املشاركة املكثفة لحوايل  60من كيانات األمم املتحدة والشبكات املشرتكة بني الوكاالت ومنظامت املجتمع
املدين ،وكذلك بالتشاور مع الدول األعضاء .وجرى التحقق من االسرتاتيجية من خالل التجريب/التحقق مع  21كيانا (انظر املرفق الثاين لالطالع
عىل التفاصيل).
.13وقد وضعت االسرتاتيجية عىل غرار خطة العمل عىل نطاق املنظومة بشأن املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،التي اعرتفت بها الدول األعضاء
بوصفها إطارا رائدا للمساءلة.
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ثانيا
السياسة املتعلقة بإدماج منظور
اإلعاقة عىل نطاق منظومة األمم املتحدة
ألف  .ديباجة
.14تلتزم مؤسسات منظومة األمم املتحدة ،من خالل السياسة ،بتعجيل وترية الجهود الرامية إىل دعم إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان
الواجبة لهم من خالل التنفيذ العميل لاللتزامات املتفق عليها عامليا الواردة يف معاهدات األمم املتحدة ومؤمتراتها وقممها ومتابعتها ،وال
سيام خطة عام 2030؛ وإطار سنداي؛ وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية؛ ومؤمتر األمم املتحدة املعني
باإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة (املوئل الثالث)؛ والعديد من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان؛ ومؤمتر
القمة العاملي للعمل اإلنساين؛ واالتفاقات األخرى التي ميكن أن تعتمد يف املستقبل.
.15وتؤكد مؤسسات منظومة األمم املتحدة من جديد أن اإلعامل التام والكامل لحقوق اإلنسان لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة هو جزء أسايس
غري قابل للترصف أو التجزئة من جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية .ويتفق ذلك مع املبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة ،واإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان ،وغريهام من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،وال سيام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والعهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛ والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية القضاء عىل
جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي ،وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية املنطبقة،
وهو ال غنى عنه للنهوض بالتنمية وحقوق اإلنسان والسالم واألمن.
.16وتسلِّم مؤسسات املنظومة بأنه ال ميكن التمتع بحقوق اإلنسان والسالم واألمن والتنمية املستدامة للجميع إال إذا أدمج األشخاص ذوو اإلعاقة
بكل تنوعهم يف املجتمع عىل قدم املساواة مع غريهم وباعتبارهم عنارص تغيري ومستفيدين يف الوقت نفسه من نتائج أعامل منظومة األمم
املتحدة .ولذلك فإنه من الالزم تعميم إدماج منظور اإلعاقة بصورة منهجية يف عمل جميع كيانات األمم املتحدة.

باء  .بيان السياسة العامة
.17تعلن مؤسسات منظومة األمم املتحدة ،فرادى ومجتمعة ،عز َمها عىل مواصلة السعي إىل تحقيق هديف إدماج ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة
وحقوق اإلنسان الواجبة لهم ورفاههم ومنظوراتهم والتزا َمها مبواصلة ذلك السعي .وستدمج املؤسسات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة
منهجية يف أعامل األمم املتحدة ،عىل كل من الصعيد الخارجي ،من خالل الربمجة ،والصعيد الداخيل ،وستقوم ببناء الثقة واالطمئنان بني
األشخاص ذوي اإلعاقة للتأكد من أنهم يق َّدرون وأن كرامتهم وحقوقهم تحرتم ،ومن أنهم يف مكان العمل يجدون ذلك املكان بيئة مواتية يف
مكان العمل ليك يشاركوا فيها بصورة كاملة وفعالة عىل قدم املساواة مع اآلخرين.
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.18وعمال بإطار قيادة منظومة األمم املتحدة ( ،1/CEB/2017املرفق) ،تلتزم املؤسسات بتوفري قيادة قوية لضامن انعكاس النهج القائم عىل حقوق
اإلنسان يف التعامل مع اإلعاقة يف جميع السياسات والربامج واملامرسات والنتائج التنظيمية.
.19ومؤسسات املنظومة ملتزمة باستخدام املزايا التكاملية والنسبية لكل كيان من كيانات األمم املتحدة ،مبا يف ذلك من خالل آليات التنسيق
والربامج املشرتكة املناسبة ،لتهيئة بيئة مؤاتية ،ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة ،والتصدي ملسألة االستبعاد والتمييز عىل أساس اإلعاقة بأي شكل
من األشكال ،مبا يف ذلك أشكال التمييز املتعددة واملتداخلة والتمييز من خالل االرتباط ،مبا يف ذلك ضد املوظفني الذين لديهم معالون ذوو إعاقة.
.20وستعجل املؤسسات بالجهود الرامية إىل تحقيق الهدف املتمثل يف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة بكل تنوعهم وحدوث زيادة متدرجة وكبرية يف
متثيلهم بني جميع فئات موظفي األمم املتحدة ،وال سيام يف مستويات صنع القرار.
.21وستقوم املؤسسات بتوظيف التنوع يف التجارب والخربات الفنية والثقافات داخل منظومة األمم املتحدة وتقاسمه والتعلم منه باعتباره مصدرا
لإللهام واإلبداع من أجل تحقيق رشاكة قوية بني املؤسسات يف مسعاها الجامعي إىل النهوض بهدف مشرتك هو تعزيز وكفالة إدماج ومتكني
األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان الواجبة لهم يف عملها.

جيم  .االسرتاتيجية
.22إدماج منظور اإلعاقة ،إىل جانب اتخاذ تدابري محددة الهدف ،هو االسرتاتيجية الرئيسية إلدماج ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان
الواجبة لهم .وتعميم إدماج نهج قائم عىل حقوق اإلنسان يف التعامل مع اإلعاقة هو عملية التأكد من أن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مدمجة
يف عمل املنظمة ،وكفالة املشاركة املجدية لهؤالء األشخاص ،وتقييم آثار أي سياسات أو برامج عىل األشخاص ذوي اإلعاقة .وهو أيضاً طريقة
لجعل شواغل األشخاص ذوي اإلعاقة وتجاربهم بعدا ال يتجزأ من تصميم السياسات والربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها يف جميع املجاالت
السياسية واالقتصادية واملجتمعية بحيث يستفيد األشخاص ذوو اإلعاقة عىل قدم املساواة ويوضع حد النعدام املساواة .والهدف النهايئ هو
تحقيق املساواة يف النتائج وتعزيز إرساء ثقافة شمول الجميع داخل منظومة األمم املتحدة.
.23وستطبق املؤسسات نهجا متعدد الجوانب يف معالجة اآلثار الهيكلية والدينامية للتفاعل بني أشكال التمييز املتعددة واملتداخلة ،بسبل تشمل
مراعاة جميع الظروف التي ميكن أن تخلق لألشخاص ذوي اإلعاقة تجربة حياتية متاميزة موضوعيا ،استنادا ً إىل عوامل من قبيل نوع الجنس
والسن والهوية الجنسانية والدين والعرق واألصل اإلثني والطبقة االجتامعية وغري ذلك من العوامل.
.24ووجو ُد إطار عىل نطاق منظومة األمم املتحدة للمساءلة عن تنفيذ السياسة ،تق ِّدم املنظومة بأرسها التقارير استنادا إليه ،أم ٌر ال غنى عنه
لتفعيل اسرتاتيجية إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان الواجبة لهم .وسيشمل هذا اإلطار مؤرشات وجداول زمنية وتوجيهات
تقنية ومعلومات عن تخصيص املسؤوليات الالزمة لتنفيذ السياسة تنفيذا كامال .وسيؤدي إىل تيسري التخطيط عىل نطاق املنظومة لتحديد
املزايا النسبية لألمم املتحدة وفرادى الكيانات وتقليل االزدواجية؛ وتقييم التقدم املحرز والثغرات عىل جميع مستويات عمل املنظمة املتعلق
بإدماج ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان الواجبة لهم ورفاههم ومنظوراتهم ،يف مجاالت السياسات وعىل املستويات الدولية
واإلقليمية والقطرية؛ وتتبع نتائج فرادى الكيانات وتلك التي تتحقق عىل نطاق املنظومة .ومن خالل إطار املساءلة ،سيتوفر لجميع موظفي
األمم املتحدة فهم تام لدورهم يف تعزيز وتيسري إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان الواجبة لهم ورفاههم ومنظوراتهم عىل نطاق
املنظمة ،وسيمكَّنون من االضطالع بذلك الدور .وستحتفظ فرادى كيانات األمم املتحدة بقدرتها عىل إضافة نُ ُهجها الداخلية للمساءلة أو تعزيزها
وستحتفظ بقدرتها عىل مراعاة الواليات واألدوار املحددة املسندة إليها.
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.25وستقوم شبكات األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت ،والشبكات الداخلية ملختلف الكيانات ،مثل شبكات جهات التنسيق املعنية باإلعاقة
وإمكانية الوصول ،وفرق العمل املشرتكة بني اإلدارات ،واتحادات املوظفني ،بتوفري الدعم االستباقي لتنفيذ السياسة.
 .26وتشمل العنارص الرئيسية لالسرتاتيجية ما ييل:
التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة
(أ)التخطيط االسرتاتيجي بشأن إدماج ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان الواجبة لهم :سيستمر تعزيز هذا التخطيط،
والربمجة الشاملة للجميع ،يف جميع كيانات منظومة األمم املتحدة ،بالتشاور الوثيق مع املنظامت املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومن
خالل إرشاكها بصورة نشطة .فعىل صعيد منظومة األمم املتحدة ،ستقوم املنظمة بوضع خطط تتعلق مبساهامتها يف إدماج األشخاص
ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان الواجبة لهم ،وتنفيذ تلك املساهامت وإعداد تقارير عنها ،يف سياق التنفيذ الكامل ألهداف التنمية
املستدامة ،مبا يف ذلك عىل الصعيد القطري .وستدرج كيانات األمم املتحدة يف وثائقها الرئيسية املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي ،فيام
يتعلق بوالياتها ،أفكا َرها بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان الواجبة من منظور صلتها بأهداف التنمية املستدامة
وااللتزامات الدولية األخرى .وسينصب الرتكيز القائم عىل النتائج عىل عمليات املنظمة ،والكيفية التي تفيض بها العمليات إىل النتائج
املرغوبة ،كام سينصب عىل املساءلة عن النتائج املعيارية واإلمنائية مبجرد إضفاء الطابع املؤسيس عىل عنارص إطار املساءلة املتعلقة
بتعميم مراعاة منظور اإلعاقة؛
(ب)االتساق والتنسيق وإدارة املعارف واملعلومات :ال غنى عن اتساق وتنسيق الجهود الرامية إىل تنفيذ اسرتاتيجية إلدماج األشخاص ذوي
اإلعاقة وحقوق اإلنسان الواجبة لهم رضورية من أجل أن تتحقق نتائج مفيدة صوب تحقيق األهداف املتفق عليها التي ترد يف إطار
املساءلة .وآليات تنسيق الشؤون اإلنسانية عىل الصعيدين العاملي والقطري لها أهمية كبرية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف سياقات األزمات
وحاالت الطوارئ .ورغم أن لكل كيان من كيانات األمم املتحدة والية خاصة به ،فإنه يتعني عىل املنظومة ككل أن تعزز األهداف
املشرتكة واتساق أساليب العمل يف تعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان الواجبة لهم .وذلك أمر ذو أهمية خاصة عىل
الصعيد القطري من أجل السامح للدول األعضاء بالتحاور مع فريق متجانس من أفرقة األمم املتحدة .وبالنظر إىل الطبيعة املتعددة
القطاعات للسياسات الرامية إىل إدماج منظور اإلعاقة ،ستكون للمنصات الفعالة للربمجة املشرتكة أهمية حاسمة يف التنسيق ومن
أجل االستفادة من املزايا النسبية لفرادى كيانات األمم املتحدة .وسيجري تحسني إدارة املعارف بحيث تشمل تجارب مختلف كيانات
األمم املتحدة ودرايتها ومامرساتها فيام يتعلق بتعميم إدماج منظور اإلعاقة ،التي ستوضع ليك تستخدمها الكيانات نفسها واألفرقة
القطرية والدول األعضاء والرشكاء اآلخرون؛
(ج)الرقابة عن طريق الرصد والتقييم ومراجعة الحسابات :إن لتعزيز الرقابة من خالل تحسني إجراءات الرصد والتقييم ومراجعة
الحسابات أهمية حاسمة لكفالة خضوع كيانات األمم املتحدة للمساءلة عن أدائها يف إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق اإلنسان
الواجبة لهم؛
شمول الجميع
العنارص الواردة يف هذا الفرع شاملة لعدة جوانب وينبغي أن ينظر إليها باعتبارها عنارص لتيسري تنفيذ السياسة:
(د) املشاركة :ستقوم األمم املتحدة ،يف وضع وتنفيذ األطر والسياسات املعيارية ويف عمليات صنع القرار األخرى بشأن املسائل املتعلقة
باألشخاص ذوي اإلعاقة ،بالتشاور الوثيق مع جميع األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبن فيهم ذوو اإلعاقة من النساء واألطفال واألشخاص األكرث
تهميشا ،وإرشاكِهم بصورة نشطة ،من خالل املنظامت التي متثلهم .وسيتم أيضاً التشاور مع املوظفني ذوي اإلعاقة واملوظفني الذين
لديهم معالون ذوو إعاقة ،بالتواصل معهم أنفسهم ومن خالل اتحادات املوظفني ،وإرشاكهم ،ال سيام يف املسائل املتعلقة بتطويرهم
الوظيفي ورفاههم واستحقاقاتهم االجتامعية وتغطية نفقات الرعاية الصحية الخاصة بهم؛
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(ه) البيانات :يشكل نقص البيانات املتعلقة باإلعاقة ،مبا يف ذلك البيانات النوعية واملفصلة ،أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون التقييم
الدقيق إلدماج منظور اإلعاقة يف السياقات اإلمنائية واإلنسانية .وستعمل السياسة العامة وإطار السياسات املصاحب لها عىل معالجة
تلك الثغرة .وتلتزم الكيانات بالتقيد مببادئ حامية البيانات الشخصية والخصوصية التي وضعها مجلس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة
األمم املتحدة املعني بالتنسيق 2أو بغريها من الصكوك التي تفي مبعايري متساوية أو أعىل ،وستكفل رسية البيانات الشخصية؛
(و)التصميم العام وإمكانية الوصول والرتتيبات التيسريية املعقولة :ستقوم األمم املتحدة بتنفيذ وتطبيق مبادئ التصميم العام يف جميع
سياساتها وبرامجها .وينبغي تحديد الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول ومعالجتها وإزالتها بشكل صحيح .واألشخاص ذوو اإلعاقة
الذين يتعاملون مع األمم املتحدة بأي صفة ،واملوظفون الذين لديهم معالون ذوو إعاقة ،لديهم الحق يف الرتتيبات التيسريية املعقولة؛
ثقافة املنظمة
(ز)تنمية القدرات :إن تنمية و/أو تعزيز قدرات املوظفني وكفاءتهم فيام يتعلق بإدماج منظور اإلعاقة أمر ال غنى عنه لنجاح تعميم
مراعاة منظور لإلعاقة يف السياسات والربامج .وهناك رضورة لتنمية قدرات املوظفني املسؤولني عن تصميم الربامج وتنفيذها ،واملوظفني
املسؤولني عن الخدمات االستشارية التقنية ،لضامن انعكاس نهج قائم عىل حقوق اإلنسان يف التعامل مع اإلعاقة يف عملهم يف جميع
األوقات .وسيتم التصدي بصورة شاملة ومنهجية للثغرات يف القدرات ،بسبل تشمل تنفيذ حمالت للتوعية وتقديم التدريب ،عىل
مستوى األفراد ومستويي الكيانات واملنظومة بأرسها؛
(ح)إذكاء الوعي وبناء الثقة :ستكفل منظومة األمم املتحدة يف تواصلها الداخيل والخارجي شمول واحرتام جميع األشخاص ذوي اإلعاقة
وحقوق اإلنسان الواجبة لهم ،ألغراض منها الحد من الوصم والتمييز والقضاء عليهام يف نهاية املطاف .عالوة عىل ذلك ،سيكفل النظام
شيوع ثقافة للمنظمة تعرتف باألشخاص ذوي اإلعاقة وتقدرهم؛
(ط)املوارد البرشية واملالية :ستخصص موارد برشية ومالية كافية إلدراج منظور اإلعاقة .وسينطوي ذلك عىل تحسني االستفادة من املوارد
الحالية وزيادة مواءمتها مع النتائج املتوقعة وتخصيص موارد إضافية ،حسب االقتضاء.

دال  .استعراض السياسة
 .27ستخضع السياسة الستعراض خارجي بعد خمس سنوات.

 2ميكن االطالع عليها يف املوقع الشبيكwww.unsystem.org/personal-data-protection-and-privacy-principles :
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ثالثا
إطار مساءلة الكيان

ألف -نظرة عامة
.28يغطي إطار مساءلة الكيان املهام التنظيمية الرئيسية عىل املستوى املؤسيس ،مبا يشمل :التخطيط االسرتاتيجي؛ والربمجة؛ وتنمية القدرات؛
ومامرسات التوظيف وإدارة املوارد البرشية؛ وإمكانية الوصول؛ والرتتيبات التيسريية معقولة.
.29ويشمل اإلطار مؤرشات تحدد املجاالت األساسية ملسؤولية األمم املتحدة ككل ومسؤوليات فرادى اإلدارات والوحدات فيام يتعلق بتعميم إدماج
منظور اإلعاقة .وستصنف مؤرشات األداء الـ  15وفقا ملقياس متدرج وستدعم التحسني التدريجي يف التعميم املؤسيس ملنظور اإلعاقة يف منظومة
األمم املتحدة .وسييرس تجميع التقارير عىل مستوى منظومة األمم املتحدة ما ييل:
(أ)التخطيط عىل نطاق املنظومة لتحديد امليزة النسبية لألمم املتحدة ولفرادى الكيانات ،وتعزيز أوجه التآزر ،وتقليل االزدواجية؛
(ب)تقييم التقدم املحرز والثغرات يف عمل املنظمة املتعلق بتعميم إدماج منظور اإلعاقة.
.30ويف حني يتوقع أن تقدم منظومة األمم املتحدة بأرسها التقارير باالستناد إىل هذا اإلطار ،فليس كل مؤرش يف اإلطار ينطبق عىل كل كيان من
كيانات األمم املتحدة ،بالنظر إىل تنوع مهام الكيانات .وقد صمم هذا اإلطار لضامن إمكانية تعزيز التقدم وتتبعه عىل نطاق مؤسسات املنظومة
بطريقة واضحة وفعالة التأثري لضامن قيام جميع الكيانات برصد التقدم املحرز وإدماج منظور اإلعاقة.
.31ويستند اإلطار إىل منوذج المركزي ،يساءل مبوجبه كل موظف ووحدة وإدارة عن الوفاء باملتطلبات وتجاوزها يف حالة مؤرشات محددة .وسبب
ذلك هو أن إدماج منظور اإلعاقة هو مسؤولية جميع موظفي األمم املتحدة .وستضطلع الوحدات وجهات التنسيق املعنية باإلعاقة بدور حفاز
وتنسيقي فيام يتعلق بالوفاء باملتطلبات وتجاوزها ولكن ال ميكن توقع أنها ستجعل املنظمة مهيأة للنهوض بالدور امللقى عىل عاتقها دون أن
يتوفر لها الدعم الكامل من املنظمة بأرسها.
.32وقد أدمجت يف االسرتاتيجية أثناء وضعها أوجه التآزر مع آليات املساءلة األخرى يف األمم املتحدة ،وال سيام خطة العمل عىل نطاق منظومة
األمم املتحدة بشأن املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ومؤرشات أداء أفرقة األمم املتحدة القطرية يف مجال املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة،
وسيتم تعزيزها أثناء نرشها ،مع مراعاة التعليقات واملدخالت ،حسب االقتضاء ،الواردة من اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى ،واللجنة الرفيعة
املستوى املعنية بالربامج ،ومجموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة.
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.33وعىل غرار أطر املساءلة األخرى يف األمم املتحدة ،يستخدم إطار مساءلة الكيان نظاماً تصنيفياً طموحاً متدرجاً يتألف من خمس نقاط هي:
• يتجاوز املتطلبات
• يفي باملتطلبات
• يقارب املتطلبات
• ال يوجد
• ال ينطبق
.34وستصاحب إطا َر املؤرشات هذا توجيهاتٌ وأمثلة للمامرسات الجيدة لدعم التنفيذ .وستح َّدث هذه التوجيهات حسب االقتضاء وستبني بوضوح
كيفية تقييم أداء الكيان .وتصنيف ”يفي باملتطلبات“ هو الحد األدىن الذي ينبغي أن تطمح إليه جميع كيانات األمم املتحدة ،وينبغي للكيانات
أيضاً أن تلزم نفسها بتجاوز املتطلبات مبرور الوقت .وينبغي إعطاء تصنيف ”ال يوجد“ يف الحاالت التي ال تضطلع فيها الكيانات بأنشطة متعلقة
باملؤرش ،أما تصنيف ”ال ينطبق“ فينبغي إعطاؤه عندما تكون متطلبات املؤرش غري ذات صلة.

باء  .التنفيذ
التنسيق الشامل
.35أسندت إىل كبري مستشاري األمني العام املعني بالسياسات العامة مهمة توفري دعم أويل رفيع املستوى من خالل القيادة والتوجيه والتنسيق
فيام يتعلق بتنفيذ االسرتاتيجية .وستستعرض يف ضوء هذا القرار الرتتيبات املؤسسية األوسع نطاقا.
إجراءات الكيانات
.36تُش َّجع الكيانات عىل تقديم تقارير سنوية باالستناد إىل اإلطار ،وتقديم معلومات مح ّدثة عن أدائها إىل مجلس إدارة كل منها وإتاحة
تقاريرها للجمهور.
تعي الكيانات أوصياء ،سيتحملون املسؤولية الرئيسية عن الوفاء باملتطلبات أو تجاوزها يف حالة مؤرشات محددة يف مجال خربتهم
 .37وينبغي أن ّ
(عىل سبيل املثال ،التخطيط االسرتاتيجي ،والتقييم ،واملوارد البرشية) وإنشاء آليات داخلية لضامن رصامة اإلبالغ ودقته.
خطط العمل التصحيحية
.38تقوم الكيانات يف حالة عدم وفائها باملتطلبات أو تجاوزها بوضع خطة عمل تصحيحية تحدد فيها خططها لتحسني أدائها .وتشمل هذه الخطط
ما ييل:
(أ) قامئة مبجاالت التحسني ،تبني جميع املجاالت التي مل يتم فيها الوفاء باملتطلبات؛
(ب)جدول زمني للتحسني :ينبغي أن تكون الجداول الزمنية واقعية وأن تحدد بوضوح الوقت الذي سيفي فيه الكيان باملتطلبات أو يتجاوزها؛
(ج)الجهة املسؤولة عن املتابعة :عىل النحو املبني أعاله ،تقع املسؤولية يف املقام األول عىل عاتق األوصياء واإلدارة أو الوحدة الخاصة بهم؛
(د)املوارد املطلوبة :يف حالة وجود احتياجات إىل املوارد للتحسني ،ينبغي بيان ذلك بوضوح .واإلشارة إىل وجود احتياجات من املوارد ال تلزم
كيانات األمم املتحدة بتخصيص األموال بل توفر دليالً نظرياً بشأن االحتياجات املقدرة من املوارد .وينبغي أن تقدم الكيانات تفاصيل عن
األموال الالزمة للتكاليف باإلضافة إىل تكاليف التوظيف ،مثل تكاليف التدريب والرتتيبات التيسريية املعقولة والربمجة؛
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(ه)نقاط العمل للتحسني :ينبغي أن تدرج الكيانات األنشطة املقررة لتحسني األداء ،مثل وضع سياسة لتعميم مراعاة مسائل اإلعاقة أو
إجراء التدريب.
اإلجراءات املشرتكة بني الوكاالت
.39ستؤدي الشبكات واآلليات املشرتكة بني الوكاالت دورا مهام يف تنفيذ االسرتاتيجية ،عىل النحو التايل:
(أ)يقوم فريق الدعم املشرتك بني الوكاالت املعني باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بتعزيز قدراته يف مجايل التواصل والتنسيق وإيالء
اهتامم خاص لدعم التنفيذ الكايف إلطار مساءلة الكيان .وستشجع جميع كيانات األمم املتحدة عىل االنضامم إىل عضوية الفريق؛
(ب)يُتوخى التعاون مع رشاكة األمم املتحدة لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ال سيام يف سياق الربمجة املشرتكة لألمم املتحدة وتنمية
قدرات موظفي األمم املتحدة؛
(ج)سيقوم مكتب التنسيق اإلمنايئ ،بالتعاون مع مكاتب األمم املتحدة اإلقليمية ،بدعم اإلدماج الفعال ملنظور اإلعاقة عىل املستوى اإلقليمي
ومستوى أفرقة األمم املتحدة القُطرية بوسائل منها املبادئ التوجيهية املتعلقة بإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية والوثائق
املصاحبة لها وإطار اإلدارة واملساءلة.
(د)تبقي األفرقة املعنية بالنتائج التابعة ملجموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة عىل بند إدماج منظور اإلعاقة باعتباره بندا دامئا من بنود
جدول األعامل؛
(ه)تضع اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت الصيغة النهائية ملبادئها التوجيهية بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وتدعم الجهود املبذولة
لتنفيذ املبادئ التوجيهية عىل املستوى القطري .وإضافة إىل ذلك ،تضمن اللجنة أن أدوات دورات الربامج اإلنسانية ،مبا يف ذلك االستعراض
العام لالحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة اإلنسانية ،تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة.
.40تقوم اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى واللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج ومجموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،يف سياق والية كل
منهام ،باستعراض التقدم املحرز يف تنفيذ السياسة ،مبا يف ذلك إجراءات املتابعة ،حسب االقتضاء ،مرة كل سنتني عىل األقل ،عىل أساس تقرير
مرحلة يعده كبري املستشارين.
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جيم  .املؤرشات
القيادة والتخطيط
االسرتاتيجي واإلدارة

شمول الجميع

 .1القيادة

.5التشاور مع األشخاص
ذوي اإلعاقة

 .2التخطيط االسرتاتيجي

 .6إمكانية الوصول

.3السياسة/االسرتاتيجية
املتعلقة باإلعاقة تحديداً
 .4الهيكل املؤسيس

ثقافة املنظمة

الربمجة

 .9الربامج واملشاريع

 .13العاملة

 .10التقييم
.14تنمية قدرات
املوظفني

 .1.6املؤمترات واملناسبات
 .7الرتتيبات التيسريية
املعقولة

 .11وثائق الربامج القطرية

 .12املبادرات املشرتكة

 .8الرشاء

 .15التواصل

املؤرش  :1القيادة
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

ينارص كبار املديرين إدماج منظور اإلعاقة
داخلياً وعلناً

ينارص كبار املديرين إدماج منظور اإلعاقة
داخلياً وعلناً

ينارص كبار املديرين إدماج منظور اإلعاقة
داخلياً وعلناً

تستعرض اإلدارة العليا سنويا تنفيذ الكيان
للسياسة/االسرتاتيجية الخاصة به املتعلقة
باإلعاقة ،مع اتخاذ إجراءات تصحيحية
حسب االقتضاء

تستعرض اإلدارة العليا سنويا تنفيذ الكيان
للسياسة/االسرتاتيجية الخاصة به املتعلقة
باإلعاقة ،مع اتخاذ إجراءات تصحيحية
حسب االقتضاء
توجد آلية محددة رفيعة املستوى لضامن
املساءلة عن إدماج منظور اإلعاقة
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املؤرش  :2التخطيط االسرتاتيجي
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

يرد التزام الكيان بإدماج منظور اإلعاقة
يف االستعراض العام لوثيقة التخطيط
االسرتاتيجي الرئيسية و/أو ديباجتها

يرد التزام الكيان بإدماج منظور اإلعاقة
يف االستعراض العام لوثيقة التخطيط
االسرتاتيجي الرئيسية و/أو ديباجتهاً

يرد التزام الكيان بإدماج منظور اإلعاقة
يف االستعراض العام لوثيقة التخطيط
االسرتاتيجي الرئيسية و/أو ديباجتها

يرد التزام الكيان باستهداف وتعميم
إدماج منظور اإلعاقة يف بيانات النتائج
و/أو املؤرشات يف وثيقة التخطيط
االسرتاتيجية الرئيسية

يرد التزام الكيان باستهداف وتعميم
إدماج منظور اإلعاقة يف بيانات النتائج
و/أو املؤرشات يف وثيقة التخطيط
االسرتاتيجية الرئيسية

تصنف البيانات حسب اإلعاقة ونوع الجنس
يف وثيقة التخطيط االسرتاتيجية الرئيسية،
حسب االقتضاء

تصنف البيانات حسب اإلعاقة ونوع
الجنس يف وثيقة التخطيط االسرتاتيجية
الرئيسية ،حسب االقتضاء
ينفذ نظام لتتبع تخصيص املوارد إلدماج
منظور اإلعاقة عىل نطاق الكيان

املؤرش  :3السياسة/االسرتاتيجية الخاصة باإلعاقة
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

توجد سياسة/اسرتاتيجية موضوعة بشأن
تعميم إدماج منظور اإلعاقة

توجد سياسة/اسرتاتيجية موضوعة ومنفذة
بشأن تعميم إدماج منظور اإلعاقة

توجد سياسة/اسرتاتيجية موضوعة ومنفذة
بشأن تعميم إدماج منظور اإلعاقة
يوايف الكيان مجلس اإلدارة أو ما يعادله
مرة كل سنتني عىل األقل مبعلومات محدثة
عن تنفيذ السياسة/االسرتاتيجية وينفذ
اإلجراءات التصحيحية حسب االقتضاء.
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املؤرش  :4الهيكل املؤسيس
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

لدى الكيان وحدة/شخص بخربة فنية يف
مجال وضع نهج قائم عىل حقوق اإلنسان يف
التعامل مع اإلعاقة

لدى الكيان وحدة/شخص بخربة فنية يف
مجال وضع نهج قائم عىل حقوق اإلنسان يف
التعامل مع اإلعاقة

لدى الكيان وحدة/شخص بخربة فنية يف
مجال وضع نهج قائم عىل حقوق اإلنسان يف
التعامل مع اإلعاقة

ينسق الكيان شبكة من جهات التنسيق
معنية باإلعاقة تشمل جميع اإلدارات
واملكاتب القطرية ذات الصلة

ينسق الكيان شبكة من جهات التنسيق
معنية باإلعاقة تشمل جميع اإلدارات
واملكاتب القطرية ذات الصلة
يعقد الكيان اجتامعا لشبكة جهات
التنسيق مرة يف السنة عىل األقل

املؤرش  :5التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

التشاور بصورة وثيقة ومنهجية مع
منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة فيام
يتعلق بجميع املسائل الخاصة باإلعاقة
وإرشاكهم يف تلك املسائل

التشاور بصورة وثيقة ومنهجية مع منظامت
األشخاص ذوي اإلعاقة فيام يتعلق بجميع
املسائل الخاصة باإلعاقة وإرشاكهم يف تلك
املسائل

التشاور بصورة وثيقة ومنهجية مع
منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة فيام
يتعلق بجميع املسائل الخاصة باإلعاقة
وإرشاكهم يف تلك املسائل

توجد مبادئ توجيهية للتشاور

توجد مبادئ توجيهية للتشاور

توجد مبادئ توجيهية للتشاور
لدى الكيان رشاكة مع منظامت األشخاص
ذوي اإلعاقة عىل مستوى املقر وتوجيهات
بشأن العمل مع مجموعة متعاونة مع
مجموعة متنوعة من منظامت األشخاص
ذوي اإلعاقة عىل الصعد اإلقليمية/القُطرية
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املؤرش  :6إمكانية الوصول
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

أنجز التقييم األسايس بشأن إمكانية الوصول

توجد سياسة/اسرتاتيجية بشأن إمكانية
الوصول وجرى تنفيذها

توجد سياسة/اسرتاتيجية بشأن إمكانية
الوصول وجرى تنفيذها
يجرى استعراض/تقييم السياسة/االسرتاتيجية
مرة كل خمس سنوات عىل األقل

املؤرش  :1.6املؤمترات واملناسبات
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

أنجز التقييم األسايس إلمكانية الوصول
والرتتيبات التيسريية املعقولة للمؤمترات
واملناسبات

أنجز التقييم األسايس إلمكانية الوصول
والرتتيبات التيسريية املعقولة للمؤمترات
واملناسبات

أنجز التقييم األسايس إلمكانية الوصول
والرتتيبات التيسريية املعقولة للمؤمترات
واملناسبات

توجد سياسات ومبادئ توجيهية بشأن توافر
خاصية إمكانية الوصول يف خدمات ومرافق
املؤمترات وجرى وضع وبلوغ أهداف تتعلق
بإمكانية الوصول

توجد سياسات ومبادئ توجيهية بشأن توافر
خاصية إمكانية الوصول يف خدمات ومرافق
املؤمترات وجرى وضع وبلوغ أهداف تتعلق
بإمكانية الوصول
يجري سنويا تقييم خطة العمل املتعلقة
بخاصية إمكانية الوصول يف خدمات
املؤمترات واملناسبات وتنقيحها ،حسب
االقتضاء

املؤرش  :7الرتتيبات التيسريية املعقولة
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

يجري وضع سياسة/اسرتاتيجية بشأن
الرتتيبات التيسريية املعقولة

جرى تنفيذ السياسة/االسرتاتيجية املتعلقة
بالرتتيبات التيسريية املعقولة ،مبا يف ذلك
وضع آلية متول بصورة كافية

جرى تنفيذ السياسة/االسرتاتيجية املتعلقة
بالرتتيبات التيسريية املعقولة ،مبا يف ذلك
وضع آلية متول بصورة كافية
يحتفظ الكيان بسجل بالرتتيبات التيسريية
املعقولة التي طُلبت وقُ ِّدمت ومبستوى الرضا
عن توفري الرتتيبات التيسريية املعقولة
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املؤرش  :8الرشاء
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

تكفل سياسات الرشاء أن السلع والخدمات
ذات الصلة التي جرى اقتناؤها تتسم
بخاصية إمكانية الوصول أو ال تنشئ
حواجز جديدة

تكفل سياسات الرشاء أن السلع والخدمات
ذات الصلة التي جرى اقتناؤها تتسم
بخاصية إمكانية الوصول أو ال تنشئ
حواجز جديدة

تكفل سياسات الرشاء أن السلع والخدمات
ذات الصلة التي جرى اقتناؤها تتسم ب
خاصية إمكانية الوصول أو ال تنشئ
حواجز جديدة

تكفل سياسات الرشاء أن عملية الرشاء
تتسم بخاصية إمكانية الوصول

تكفل سياسات الرشاء أن عملية الرشاء
تتسم بخاصية إمكانية الوصول

تكفل سياسات الرشاء أن عملية الرشاء
تتسم بخاصية إمكانية الوصول

جرى وضع وبلوغ عدد/نسبة مئوية
مستهدفة لوثائق الرشاء ذات الصلة التي
تتضمن خاصية إمكانية الوصول
كرشط إلزامي

جرى وضع وبلوغ عدد/نسبة مئوية
مستهدفة لوثائق الرشاء ذات الصلة
التي تتضمن خاصية إمكانية الوصول
كرشط إلزامي
سياسة الرشاء تشجع الرشاء من موردين
يدمجون منظور اإلعاقة ،وتوجد مبادئ
توجيهية أُعدت لهذا الغرض.

املؤرش  :9الربامج واملشاريع
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

اعتُمدت مذكرة إرشادية أو ما يعادلها بشأن اعتُمدت مذكرة إرشادية أو ما يعادلها بشأن اعتُمدت مذكرة إرشادية أو ما يعادلها بشأن
تعميم إدماج منظور اإلعاقة يف جميع مراحل تعميم إدماج منظور اإلعاقة يف جميع مراحل تعميم إدماج منظور اإلعاقة يف جميع مراحل
دورة الربامج/املشاريع
دورة الربامج/املشاريع
دورة الربامج/املشاريع
يضع الكيان برامج ومشاريع تعمم مراعاة
يضع الكيان برامج ومشاريع تعمم مراعاة
إدماج منظور اإلعاقة ويستويف الحد األدىن من إدماج منظور اإلعاقة ويستويف الحد األدىن
تلك الربامج واملشاريع
من تلك الربامج واملشاريع
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املؤرش  :10التقييم
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

تتضمن املبادئ التوجيهية للتقييم إرشادات
بشأن سبل معالجة إدماج منظور اإلعاقة

تتضمن املبادئ التوجيهية للتقييم إرشادات
بشأن سبل معالجة إدماج منظور اإلعاقة

تتضمن املبادئ التوجيهية للتقييم إرشادات
بشأن سبل معالجة إدماج منظور اإلعاقة

جرى بفعالية تعميم إدماج منظور اإلعاقة
يف جميع مراحل عملية التقييم وإدراجه
يف االختصاصات والتقرير/التقارير األولية
وتقرير/تقارير التقييم

جرى بفعالية تعميم إدماج منظور اإلعاقة
يف جميع مراحل عملية التقييم وإدراجه
يف االختصاصات والتقرير/التقارير األولية
وتقرير/تقارير التقييم
يجرى كل خمس سنوات عىل األقل تحليل
تجميعي للنتائج التي يخلص إليها التقييم وما
ينتهي إليه من استنتاجات وتوصيات بشأن
إدماج منظور اإلعاقة

املؤرش  :11وثائق الربامج القطرية
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

تقوم التوجيهات بشأن وثائق الربامج القطرية تقوم التوجيهات بشأن وثائق الربامج
بتعميم إدماج منظور اإلعاقة
القطرية بتعميم إدماج منظور اإلعاقة
تتضمن جميع وثائق الربامج القطرية
تحليال وبرامج مناظرة بشأن إدماج
منظور اإلعاقة

يتجاوز املتطلبات
تقوم التوجيهات بشأن وثائق الربامج القطرية
بتعميم إدماج منظور اإلعاقة
تتضمن جميع وثائق الربامج القطرية
تحليال وبرامج مناظرة بشأن إدماج
منظور اإلعاقة
تعزز املامرسات والعمليات املتعلقة
بإدارة املعارف تحسني تعميم إدماج منظور
اإلعاقة يف وثائق الربامج القطرية
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املؤرش  :12املبادرات املشرتكة
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

يشارك الكيان بنشاط يف آلية أو آليات
التنسيق املشرتك بني الوكاالت بشأن إدماج
منظور اإلعاقة

يشارك الكيان بنشاط يف آلية أو آليات
التنسيق املشرتك بني الوكاالت بشأن إدماج
منظور اإلعاقة

يشارك الكيان بنشاط يف آلية أو آليات
التنسيق املشرتك بني الوكاالت بشأن إدماج
منظور اإلعاقة

هناك برنامج مشرتك واحد و/أو مبادرة
مشرتكة واحدة

هناك أكرث من برنامج مشرتك واحد و/أو
مبادرة مشرتكة واحدة

املؤرش  :13العاملة
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

تتضمن سياسة/اسرتاتيجية العاملة وغريها
تتضمن سياسة/اسرتاتيجية العاملة وغريها
من السياسات/االسرتاتيجيات املتعلقة باملوارد من السياسات/االسرتاتيجيات املتعلقة
البرشية أحكاما لجذب املوظفني ذوي اإلعاقة باملوارد البرشية أحكاما لجذب املوظفني
واستقدامهم واستبقائهم وتعزيز تطويرهم
ذوي اإلعاقة واستقدامهم واستبقائهم
الوظيفي
وتعزيز تطويرهم الوظيفي
يبلغ املوظفون ذوو اإلعاقة عن مستوى من
الرضا والرفاه مامثل للمستوى الذي يبلغ
عنه عموم املوظفني

يتجاوز املتطلبات
تتضمن سياسة/اسرتاتيجية العاملة وغريها
من السياسات/االسرتاتيجيات املتعلقة
باملوارد البرشية أحكاما لجذب املوظفني
ذوي اإلعاقة واستقدامهم واستبقائهم
وتعزيز تطويرهم الوظيفي
يبلغ املوظفون ذوو اإلعاقة عن مستوى من
الرضا والرفاه مامثل للمستوى الذي يبلغ
عنه عموم املوظفني
حدثت زيادة يف عدد األشخاص ذوي اإلعاقة
الذين ينضمون إىل املنظمة من خالل
مامرسات استقدام موجهة أو عامة
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املؤرش  :14تنمية قدرات املوظفني
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

تتاح فرص التعلم و/أو التدريب عىل نطاق
الكيان لزيادة قدرات املوظفني عىل جميع
املستويات يف مجال إدماج منظور اإلعاقة

تتاح فرص التعلم و/أو التدريب عىل نطاق
الكيان لزيادة قدرات املوظفني عىل جميع
املستويات يف مجال إدماج منظور اإلعاقة

تتاح فرص التعلم و/أو التدريب عىل نطاق
الكيان لزيادة قدرات املوظفني عىل جميع
املستويات يف مجال إدماج منظور اإلعاقة

إمتام أنشطة التعلم بنجاح واستخدام موارد
التعلم املتاحة بشأن إدماج منظور اإلعاقة
رش ٌط إلزامي ،ويتم تتبع إمتام األنشطة
واستخدامها

إمتام أنشطة التعلم بنجاح واستخدام موارد
التعلم املتاحة بشأن إدماج منظور اإلعاقة
رش ٌط إلزامي ،ويتم تتبع إمتام األنشطة
واستخدامها
تتاح أنشطة تعلم وموارد تعلم مصممة
خصيصا بشأن إدماج منظور اإلعاقة،
وال سيام لكبار املديرين وممثيل
اتحاد املوظفني

املؤرش  :15التواصل
يقارب املتطلبات

يفي باملتطلبات

يتجاوز املتطلبات

يوجد مبدأ توجيهي أو مبادئ توجيهية/
إجراءات للتأكد من أن األشخاص ذوي
اإلعاقة يُح َرتمون يف أنشطة التواصل
الداخلية والخارجية

يوجد مبدأ توجيهي أو مبادئ توجيهية/
إجراءات للتأكد من أن األشخاص ذوي
اإلعاقة يُح َرتمون يف أنشطة التواصل
الداخلية والخارجية

يوجد مبدأ توجيهي أو مبادئ توجيهية/
إجراءات للتأكد من أن األشخاص ذوي
اإلعاقة يُح َرتمون يف أنشطة التواصل
الداخلية والخارجية

يرد ذكر األشخاص ذوي اإلعاقة يف عموم
االتصاالت

يرد ذكر األشخاص ذوي اإلعاقة يف عموم
االتصاالت
تنفذ حملة إعالمية بشأن إدماج منظور
اإلعاقة مرة كل سنتني عىل األقل
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املرفق األول

املفاهيم والتعاريف الرئيسية
األشخاص ذوو اإلعاقة

يشمل مصطلح ”األشخاص ذوي اإلعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو
ذهنية أو حسية ،قد متنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف
املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة )1

إدماج منظور اإلعاقة

املشاركة املجدية لألشخاص ذوي اإلعاقة بكل تنوعهم ،وتعزيز حقوقهم ومراعاة املنظورات املتعلقة
باإلعاقة ،امتثاال التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

تعميم إدماج منظور
اإلعاقة

نهج متسق ومنتظم إزاء إدماج منظور اإلعاقة يف جميع مجاالت العمليات والربمجة

نهج املسار املزدوج

إدماج التدابري املراعية لظروف اإلعاقة يف تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم جميع السياسات والربامج والقيام
مببادرات تتعلق باإلعاقة تحديدا لدعم متكني األشخاص ذوي اإلعاقة .وينبغي أن تراعى املوازنة بني
اسرتاتيجيات التعميم والدعم املو ّجه تبعا الحتياجات مجتمعات محلية محددة؛ غري أنه يجب أن يكون
الهدف العام هو دوما إدماج وإرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة يف جميع جوانب املجتمع والتنمية
( ،E/CN.5/2012/6الفقرة )12

ممتثل التفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة

السياسات واملامرسات التي تتبع املبادئ وااللتزامات العامة التي تؤكدها االتفاقية ،فضال عن معايري اللجنة
املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف تفسريها لالتفاقية
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إمكانية الوصول

كفالة إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ،عىل قدم املساواة مع غريهم ،إىل البيئة املادية املحيطة
ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال ،واملرافق
والخدمات األخرى املتاحة لعامة الجمهور أو املقدمة إليه ،يف املناطق الحرضية والريفية عىل السواء
(االتفاقية ،املادة )9

التصميم العام

تصميم املنتجات والبيئات والربامج والخدمات ليك يستعملها جميع الناس ،بأكرب قدر ممكن ،دون حاجة
إىل تكييف أو تصميم متخصص .وال يستبعد ”التصميم العام“ األجهزة املعينة لفئات معينة من األشخاص
ذوي اإلعاقة حيثام تكون هناك حاجة إليها (االتفاقية ،املادة )2

التمييز عىل أساس
اإلعاقة

أي متييز أو استبعاد أو تقييد عىل أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعرتاف بكافة
حقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو مامرستها ،عىل قدم املساواة مع اآلخرين ،يف امليادين
السياسية أو االقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية أو املدنية أو أي ميدان آخر .ويشمل جميع أشكال
التمييز ،مبا يف ذلك الحرمان من ترتيبات تيسريية معقولة (االتفاقية ،املادة )2

الرتتيبات التيسريية
املعقولة

التعديالت والرتتيبات الالزمة واملناسبة التي ال تفرض عبئا غري متناسب أو غري رضوري ،والتي تكون هناك
حاجة إليها يف حالة محددة ،لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أساس املساواة مع اآلخرين بجميع
حقوق اإلنسان والحريات األساسية ومامرستها (االتفاقية ،املادة )2

منظامت األشخاص
ذوي إعاقة

املنظامت التي تتألف من أغلبية من األشخاص ذوي اإلعاقة  -نصف عدد أعضائها عىل األقل  -ويديرها
ويقودها ويوجهها أشخاص من ذوي اإلعاقة ( CRPD/C/11/2،املرفق الثاين ،الفقرة  .)3وينبغي أن
تستمد هذه املنظامت أسسها من املبادئ والحقوق املعرتف بها يف االتفاقية وأن تلتزم بها وتراعيها عىل
نحو كامل ( ،CRPD/C/GC/7الفقرة )11
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املرفق الثاين

املشاركة يف عملية التشاور
عقدت مشاورات أولية يف الفرتة ما بني ترشين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمرب  2018من خالل اجتامعات إلكرتونية للفريق العامل
الفرعي التابع لفريق الدعم املشرتك بني الوكاالت املعني باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،الذي يتألف من جهات تنسيق معنية
باإلعاقة من  28كيانا من كيانات األمم املتحدة واثنتني من منظامت املجتمع املدين.
وتم تعميم مسودة أولية للوثائق يف أوائل كانون الثاين/يناير  ،2019وأجريت مشاورات ثنائية لجمع التعليقات عليها مع  11من كيانات
األمم املتحدة ،ووردت تعليقات كتابية عىل املسودة األولية من  16من كيانات األمم املتحدة .وعالوة عىل ذلك ،عقدت حلقة عمل يف 24
كانون الثاين/يناير  2019ضمت  56مشاركا ميثلون  22من كيانات األمم املتحدة واثنتني من منظامت املجتمع املدين إلجراء مناقشات بشأن
الوثائق وتقديم تعليقات.
ونتيجة للمشاورات ،تم إعداد مسودة منقحة للوثائق وتعميمها يف أوائل شباط/فرباير .وشكلت هذه املسودة األساس لجلسات إحاطة
ومشاورات إضافية وجلسات متعمقة للتجريب/التحقق مع  22من كيانات األمم املتحدة عقدت يف جنيف ونيويورك وبانكوك ،وعن طريق
وعمن ،يف الفرتة ما بني  19شباط/فرباير و  1آذار/مارس  .2019ووردت تعليقات كتابية عىل
الهاتف مع كيانات األمم املتحدة يف روما ّ
املسودات املنقحة من  13من كيانات األمم املتحدة.
ويف فرباير  ،2019عممت أمانة اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى عىل أعضائها دراسة استقصائية للمبادرات الحالية بشأن إدماج منظور
اإلعاقة لدعم عملية التنمية .عالوة عىل ذلك ،جرى إرشاك ست شبكات مشرتكة بني الوكاالت ،وقدمت إحاطة إعالمية مخصصة إىل شبكة
املوارد البرشية كام قدمت عدة مساهامت كتابية.
واستنادا ً إىل نتائج املشاورات/اإلحاطات وجلسات التجريب/التحقق ،تم إعداد مسودة نهائية للوثائق وتعميمها يف أوائل آذار/مارس .2019
ووردت تعليقات عىل تلك النسخة من مثانية كيانات ،وأقر فريق الدعم املشرتك بني الوكاالت املعني باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الوثائق رسميا يف  14آذار/مارس لتقدميها إىل اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى واللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج للنظر فيها.
ومنذ البداية ،يضطلع األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظامت التي متثلهم بدور نشط ،مبا يف ذلك من خالل املشاركة يف جلسات اإلحاطة
واالجتامعات واملساهامت يف عملية الصياغة .وما برح التحالف الدويل املعني بقضايا اإلعاقة ،وهو منظمة جامعة تتألف من منظامت
األشخاص ذوي اإلعاقة ،مشاركا نشطا .وساهم يف الصياغة االتحاد الدويل لإلعاقة والتنمية ،وهو منظمة من منظامت املجتمع املدين تعمل
يف مجال قضايا اإلعاقة.
وعالوة عىل ذلك ،تم إرشاك املوظفني ذوي اإلعاقة من خالل جلسات اإلحاطة واملشاورات وحلقات العمل بشأن التجريب/التحقق.
وإجامال ،قام فريق التيسري بإرشاك حوايل  300شخص من حوايل  60من كيانات األمم املتحدة واتحادات املوظفني ومنظامت املجتمع املدين
بصورة مبارشة يف وضع األدوات .وقدم عدد أكرب من األشخاص تعليقاتهم بعد االستامع إىل إحاطات من زمالئهم ،الذين أرشكوا بشكل مبارش.
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الجدول 1
املسودة األولية (كانون الثاين/يناير )2019
			
املشاورات/االجتامعات

حلقة العمل العاملية يف نيويورك

 .1أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيني
يف منظومة األمم املتحدة
املعني بالتنسيق

 .1أمانة مجلس الرؤساء
التنفيذيني يف منظومة
األمم املتحدة املعني
بالتنسيق
 .2املكتب التنفيذي لألمني
العام

 .3املنظمة الدولية للهجرة

 .3اللجنة االقتصادية
واالجتامعية آلسيا
واملحيط الهادئ
 .4اللجنة االقتصادية
واالجتامعية لغريب آسيا
 .5التحالف الدويل املعني
أ
بقضايا اإلعاقة
 .6االتحاد الدويل لإلعاقة
أ
والتنمية
 .7منظمة العمل الدولية

 .2منظمة العمل الدولية

.4
.5
.6
.7

مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية
مف ّوضية األمم املتحدة لحقوق
اإلنسان
إدارة االسرتاتيجيات والسياسات
اإلدارية ومسائل االمتثال
إدارة شؤون الفضاء

 .8مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني

 .8املنظمة الدولية للهجرة

 .9منظمة األمم املتحدة للطفولة

 .9مف ّوضية األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان
 .10اتحاد موظفي األمم
املتحدة
 .11هيئة األمم املتحدة
للمساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة

 .10مكتب األمم املتحدة يف جنيف
 .11منظمة الصحة العاملية

 .12املنظمة العاملية للملكية
الفكرية

 .12مكتب التنسيق اإلمنايئ
 .13إدارة الشؤون
االقتصادية
واالجتامعية

 .14إدارة شؤون الجمعية
العامة واملؤمترات
 .15إدارة االسرتاتيجيات
والسياسات اإلدارية
ومسائل االمتثال
 .16إدارة شؤون الفضاء
 .17مكتب اللجان
اإلقليمية يف نيويورك
 .18برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ
 .19صندوق األمم
املتحدة للسكان
 .20مفوضية األمم
املتحدة لشؤون
الالجئني
 .21منظمة األمم املتحدة
للطفولة
 .22مكتب األمم املتحدة
يف جنيف
 .23مكتب األمم املتحدة
لخدمات املشاريع
 .24رشاكة األمم املتحدة
لتعزيز حقوق
األشخاص ذوي
اإلعاقة
 .25برنامج األغذية
العاملي
 .26البنك الدويل

التعليقات الكتابية
 .1أمانة مجلس الرؤساء
التنفيذيني يف منظومة
األمم املتحدة املعني
بالتنسيق
 .2أمانة االتفاقية
	 .3اللجنة االقتصادية
واالجتامعية آلسيا
واملحيط الهادئ
 .4اللجنة االقتصادية
واالجتامعية لغريب آسيا
 .5االتحاد الدويل لإلعاقة
أ
والتنمية
 .6املنظمة الدولية للهجرة
 .7املبعوث الخاص لألمني
العام املعني باإلعاقة
وإمكانية الوصول
 .8اتحاد موظفي األمم
املتحدة
 .9برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية

أ منظمة مجتمع مدين.
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 .10هيئة األمم املتحدة
للمساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة
 .11إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتامعية
 .12إدارة االسرتاتيجيات
والسياسات اإلدارية
ومسائل االمتثال
 .13إدارة شؤون الفضاء
 .14صندوق األمم املتحدة
للسكان
 .15مكتب األمم املتحدة
يف جنيف
 .16رشاكة األمم املتحدة
لتعزيز حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة
 .17وكالة األمم املتحدة
إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني
يف الرشق األدىن

الجدول 2
املسودة األوىل (شباط/فرباير )2019

			

التعليقات الكتابية

املشاورات/االجتامعات

التجريب/التحقق

 .1املنظمة الدولية للهجرة

 .1اللجنة االقتصادية واالجتامعية
آلسيا واملحيط الهادئ
 .2منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة
 .3الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 .4منظمة العمل الدولية
 .5االتحاد الدويل لالتصاالت
 .6مف ّوضية األمم املتحدة لحقوق
اإلنسان
 .7هيئة األمم املتحدة للمساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة
	.8مكتب التنسيق اإلمنايئ
 .9إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتامعية
.10إدارة شؤون الجمعية العامة
ب
واملؤمترات
ب
.11إدارة التواصل العاملي
ب

 .14إدارة عمليات السالم

ب

 .15إدارة الشؤون السياسية
ب
وبناء السالم
 .16إدارة شؤون السالمة
ب
واألمن
 .17برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ
 .18منظمة األمم املتحدة
للطفولة
 .19مكتب األمم املتحدة يف
جنيف
 .20وكالة األمم املتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق
األدىن
 .21منظمة الصحة العاملية

 .1اللجنة االقتصادية واالجتامعية آلسيا واملحيط
الهادئ
 .2منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
 .3االتحاد الدويل لإلعاقة والتنمية

أ

 .4منظمة العمل الدولية
 .5هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة
 .6إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية
 .7إدارة االسرتاتيجيات والسياسات اإلدارية
ومسائل االمتثال
 .8برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
 .9صندوق األمم املتحدة للسكان
 .10مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

.12إدارة االسرتاتيجيات والسياسات
ب
اإلدارية ومسائل االمتثال
ب
.13إدارة شؤون الفضاء

.11رشاكة األمم املتحدة لتعزيز حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة
.12املنظمة العاملية للملكية الفكرية
.13منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

أ منظمة مجتمع مدين.
ب شاركت يف دورة تجريب/تحقق عىل نطاق األمانة العامة.

الجدول 3
املسودة النهائية (آذار/مارس )2019
			
التعليقات الكتابية
 .1اتحادات املوظفني
 .2هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
 .3إدارة شؤون الفضاء

 .4صندوق األمم املتحدة للسكان
 .5مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 .6منظمة األمم املتحدة للطفولة
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 .7برنامج األغذية العاملي
 .8منظمة الصحة العاملية
 .9منظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية

الجدول 4
			 عىل االستقصاء املقدم من اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى و/أو التعليقات املقدمة إىل أمانة اللجنة
الردود
الشبكات املشرتكة بني الوكاالت

الكيانات

 .1شبكة املوارد البرشية

 .1منظمة الطريان املدين
الدويل

 .2شبكة الرشاء

 .2املركز الدويل للهندسة
الوراثية والتكنولوجيا
البيولوجية
 .3الصندوق الدويل
للتنمية الزراعية
 .4املنظمة البحرية
الدولية
 .5املنظمة الدولية
للهجرة

 .3شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 .4شبكة املالية وامليزانية
 .5الشبكة املشرتكة بني الوكاالت إلدارة املسائل األمنية
 .6االجتامع السنوي الدويل املعني برتتيبات اللغات والوثائق واملنشورات

 .6منظمة حظر األسلحة
الكيميائية
 .7هيئة األمم املتحدة
للمساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة
 .8مكتب تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
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 .9برنامج األمم املتحدة
املشرتك املعني
بفريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز
.10برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ

 .17برنامج األغذية
العاملي
 .18منظمة الصحة
العاملية

 .11برنامج األمم
املتحدة للبيئة
.12صندوق األمم
املتحدة للسكان
.13مفوضية األمم
املتحدة لشؤون
الالجئني

 .19املنظمة العاملية
للملكية الفكرية
 .20املنظمة العاملية
لألرصاد الجوية
 .21البنك الدويل

 .14منظمة األمم
املتحدة للطفولة
 .15مكتب األمم املتحدة
لخدمات املشاريع

 .21منظمة التجارة
العاملية

 .16منظمة السياحة
العاملية

