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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 12: لا

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

نفاذ إىل جممع الويبوتقرير مرحلي عن ال
ّ

  
  األمانةمن إعداد

 مقدمة

يات ادلول األ .1 مجعتريم هذه الويقة إىل تزويد  بو ث يات("يعضاء يف الو  نعن إماكياتبأول تقرير مرحيل ") مجلعا
بو نفاذ إىل مجمع الو يا رشوع ("َّل بو وداخهل") ملا نفاذ الفعيل إىل مجمع الو يونصب الرتكزي فهيا عىل ا ل ومثة جوانب . ّي

تطرق إلهيا يف ظل أطر معل  بيك  نفاذ ا نأخرى يف هذا الصدد اك شـ نظمةأخرى لل  .ملداخل ا

رش ته ومواردهملإدارة ا بنيوع و
 

نة  .2 رشوع يف خريف  ية اإلدارية  سـلقد وضعت ا للم تألف من 2009لبن يق وادلراسة  يغة فريق معين اب ي يف  سـ لتنص
نظمة يد ا ملموظفني عىل   .صع

ية بإذن رؤساء لك من هؤالء املوظفني .3 شاراكت الطو رشوع يف عداد ا تاحة  رشية ا يع املوارد ا ترب  عو مل للم مل ب مج . لتع
ّعلام بأن مثة  رشوع بصفة ً يصا للعمل يف ا ملموظفا قد عني  رشوع"خص للمساعد  تع بعض . بنصف دوام" م يمتو

ثل هذه األمور" تقنية "مبهاراتاألعضاء  سؤوةل عن  ية بوجه خاص أو ا ثلون الوحدة اإلدارية ا ميث  مل ن مي . ملعحب
يا العدد .االت إملام أو اهامتم بأحد اجملأن دلهيم أي" تقنيةغري " هماراتعندمه ومثة أعضاء آخرون  بلغ حا ل و ي

بعة رشوع  شاركني يف ا بو ا سـاإلجاميل ملوظفي الو مل مل  . موظفنيي

رشوع ومبا أن  .4 ية  2009يف هناية اسـهتل ملهذا ا سن إدراجه يف حد ذاته يف ويقة الربانمج واملزيا نمل  ث ّت -2010ي
نا قد نغطي 2011 نة قدر اإلماكن لكن،  شطة  يأ تني املذكورة معن ار الربانمج الفرعي القامئ يف إطلسـنلفرتة ا

باين     ).24.4الربانمج الفرعي (ملخبصوص إدارة ا
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ناء اجلديدوضع  لبرشوع ا م
 

ناء .5 رشوع ا تعلق  بفامي  مب ثال لأل اجلديد اجلاري فلي باين متاال نفاذ إىل ا ية اخلاصة اب ملنظمة ا ل ٌبنيحملل ّ باره من  م عتاب
ناء ورشوط  يص ا سـتر لب ّبُيخ ية خاللت ث يص ستسـبق اليت مس الزايرات الر ية الرت سلطات ا خنح ا حمللم ل

تغالل ناء ناميكنو .2010 خريف  يفسـابال يت يف ا ية حبمك أهنا من األمور اليت رو تا سامت ا ب ذكر ا ع ل ل علام أن (لل
نفاذ إىل املصاعد، ): القامئة غري شامةل ذوي اسرتاحة لألشخاص قاعات ختصيص و، األبوابرض الردهات وَعولا

نو، اإلعاقة نة لصف مأماكن  ّفصةل و يارات معيّ  املوقفيشمل ( املوجود ابلطابق حتت األريض املوقفيف لسـا
ندوبني  ).للماخملصص 

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة موضع 
 

تعلق بقاعة املؤمترات اجلديدة  .6 بةل فيعىل غرار ذكل وفامي  باينملقا نفاذ إىل ا ية اخلاصة اب ثال لألنظمة ا ملاال ل حملل ، مت
بقة عىل مرافق املؤمترات والاجامتعاتفضال عن املواصفا ٌبني  ،ملطت اخلاصة ا ّ ناءم يص ا لبيف تر بت يف خ ّ و سـيث

يص  ية الرت سلطات ا نح ا بق  ية اليت  خياق الزايرات الر حمللم ل سـ مس تغالل ستسـ نا ذكر . 2012يف هناية سـابال ميكنو
ية أل تا سامت ا لا ل بل ل ناء ا يت يف ا ملقهنا من األمور اليت رو ب نفاذ إىل هذه  ):ة غري شامةلعلام أن القامئ(لع لهوةل ا س

بىن الرييس ية أو من ادلاخل عرب هبو ا باحات األما ئالقاعة من اخلارج عرب ا ملم حنو ( من املقاعد ٍتوفري عدد اكفو ل
ُهل عىل لك خشص )  مقعدا50 نصات أو يف شـىت   الوصول إلهياذي إعاقةيسيف قاعة املؤمترات  ملسواء عىل ا

يص قاعات مجيع مقصورات املرتمجني الفوريني إىل ذوي اإلعاقةفاذ األشخاص تيسري نو قاعةصفوف ال ختص و
نفاذ إىل املصاعدذوي اإلعاقةاسرتاحة لألشخاص   .َ وعرض الردهات واألبوابل وا

ية باين احلا لوضع ا مل
 

يد .7 بو فال بد من الاعرتاف بأنه نظرا موا ها الو ية اليت  باين احلا عأما ا ي ل ًمل باين متلك مبىن (مل إمتام أقدم هذه ا
بىن أرابد بوكش يف 1958يف  بودهناوزن األول بىن 1978م و ثاينبودهناوزن م، و رشوط ) 1995يف  لا لوألن ا

رس من هذه األمور نفذ إال الزنر ا يآنذاك اكنت إما معدومة أو حمدودة، فإىل حد اآلن مل  سني . لي تلزم  حتو يسـ
باين أعامال  إىل هذه ذوي اإلعاقةنفاذ األشخاص  يط لعدة فرتات كبريةملا تدعي ا ية، مما  ية  تخط لوضع  سـ لت ي حت بن

ية ية اك فتني ورصد مزيا نن  . سـ

تلف  .8 بو بعض اليشء ألن عددا من ) 2003" (مبىن الرباءات"حاةل ختو ناء قامئ متلكه الو ياذلي يعد أحدث  ب
بقة آنذاك فامي ية ا ناء وفق املعايري ا ناء ا ملطاألمور قد أدرجت أ حملل ب باين اإلدارية، لث مثال نفاذ نذكر مهنا مل خيص ا

تب ولك طابقذوي اإلعاقةاألشخاص  يص قاعامك إىل لك  نفاذ تختص و سري ا هؤالء األشخاص و ل اسرتاحة  تي ل
بىن ية حف. ملإىل هبو ا يةل لوضع بىن  تلزم إال أعامال  تذلكل فرمغ أن األمر لن  قل حتسـ نات جم ي سـهتان به لتحسيا يال 

يط ذل بغي ا لتخطو يةكلين ية اك نة ورصد مزيا ف عىل مدى فرتة  ن  . معي

ببويف لك األحوال فإن .9 باين وشـىت األماكن بسه  بري بني هذه ا تالف ا مل الا لك يهناخ  الطابق ممر - باليت تصل 
ب(األريض  ثاينبودهناوزن   وبودهناوزن األول أرابد بوكش وينامبني  نفق )لا نيي أرابد بوكش (ل وا مببني 

ببودهناوزن األولو رس العلوي )ىن الرباءاتم و بىن (جل، وا بىن الرباءاتبودهناوزن األولمبني  بب عدم -)م و بس و
نة  ندسني وغريمه من اخلرباء إما يف ا يق عىل يد  يني يف األمانة، ال بد من طلب إجراء تد سـوجود خرباء  هم لن ّ ق تق

سب األموال  بةل  تني ا تني أو يف فرتة ا ية من فرتة ا ثا حا ن ملقل ن سـن لسـ تاحةل  .  ملا

بو و .10 تأجرها الو باين املاكتب اليت  تعلق  يط عىل حنو معقول ألي أمر  يال ميكن ا سـ مب ي تتخط بل (ل مبىن بروكرت وغا م
بىن الاكم تأجر)بويس-ل واخملازن الواقعة يف كويهمو بو جمرد  سـ ما دامت الو باين لن خت،مي ُ وما دامت هذه ا ىل مل

 . 2011قبل هناية عىل لك حال 
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تة  حسب احلالقحلول مؤ
 

تاج أي خشص املكو .11 ندواب أو زائرا - معاقح ا ساعدة - مسواء اكن عضوا أو موظفا أو  مفختلف  معينةمل 
بووال سـامي  -الوحدات يف األمانة  سالمة يف الو يق األمن وا يدائرة  ل بة تنسـ باين و ية  بىن ا بة ا شع و للم ت ل لتحشع

 خاصة ابلقدر املمكن واملالمئ فامي ّ قد وحدت هجودها يك تقدم حلوال-إن لزم األمر  مدير املطعمكذكلاملؤمترات و
باين  يةملخيص ا ية مل يكن دامئا ابإلماكن إرضاء هأنوذكل علام . ملعنا هات ا ملعنا تكون  . متاماجل سـوهذه األمور 

ناايت تدخل عىل تصممي ا تعديالت اليت  بةل وا تجديد ا ية يف أعامل ا بنارص أسا سـ ل ل سـ لع يق  ملق تد نادا إىل ا قا لت س
 .املذكور أعاله

ية تعمل مع املعاقنيإقا حملمة اتصاالت مع هجات 
 

نذ هناية عام  .12 توفري فرص لمنظامت القطاع الت مع  األمانة اتصاالأقامت، 2009مو ية امللكفة  بعام ا أو /عمل ولحملل
ية دورات  ية لمعاقنيليبتدر نتلف املؤهالت ا رشوع يف إطار .ملهمبخ سمة اخلاصة اب نظر يف هذه ا بغي ا مل و ل ل ين

ب يجي يبرانمج الو تقومي الاسرتا تو   ).انظر أدانه(لل

بل يغ عن العمل ا ملقا لتبل
 

يدرج .13 يجي ألن  سـو  تقومي الاسرتا بو  رشوع مضن برانمج الو بل يف ا يغ عن العمل ا تقارير  تإعداد ا لل ي مل بل ملقل للت
نفاذ لسأةل ا ية واإلدارية" مدرجة يف إطار إحدى قمي هذا الربانمج ويه م ية والاجامت ية ا سؤو عا ل  ".لبيئمل

بو  .14 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو مدعوة إىل اإلحاطة علام  يوالاحتادات اليت تديرها الو

ثمبضمون هذه الويقة
 

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 

 

 

 

 

 

 


