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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/67/449( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وسـائر األهـداف اإلمنائيـة املتفـق                 - ٦٧/١٤٠
يتعلـــق باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة حـــىت عـــام  عليهـــا دوليـــا فيمـــا

  وما بعده ٢٠١٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 األطر العملية اليت اعتمدا يف السابق، مثل برنـامج العمـل العـاملي املتعلـق       إىل إذ تشري   
ــاملعوقني ــه يف  )١(ب ــذي اعتمدت ــسمرب / كــانون األول٣ ال ــد املوحــدة  ١٩٨٢دي ــة والقواع  املتعلق

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ اليت اعتمـدا يف   )٢(اقةألشخاص ذوي اإلع  لتحقيق تكافؤ الفرص    ب
ا باألشـخاص ذوي اإلعاقـة بوصـفهم فـاعلني يف التنميـة ومـستفيدين        االعتراف فيه  متو ١٩٩٣

  ، على حد سواء،جبميع جوانبها منها

ــد    ــد تأكيــ ــة   وإذ تعيــ ــخاص ذوي اإلعاقــ ــوق األشــ ــة حقــ ــدا  )٣( اتفاقيــ ــيت اعتمــ  الــ
 وهـي اتفاقيـة تارخييـة تؤكـد حقـوق اإلنـسان واحلريـات              ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ١٣ يف

يف لتنميــة لقــوق اإلنــسان وأداة حلبأــا معاهــدة  تقــرإلعاقــة، وإذ األساســية لألشــخاص ذوي ا
  ،نفسه الوقت

فيهـا   إىل قراراا السابقة املتعلقة باألهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا            وإذ تشري     
األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت سلمت فيها باملسؤولية اجلماعية للحكومات عن إعمال مبـادئ             

 نسانية واملساواة والعدل على الصعيد العاملي، وإذ تؤكد واجب الـدول األعـضاء يف  الكرامة اإل 
  اإلعاقة، حتقيق قدر أكرب من العدالة واملساواة للجميع، وخباصة لألشخاص ذوي

_______________ 

)١( A/37/351/Add.1 و Corr.1 ١، املرفق، الفرع الثامن، التوصية) رابعا.(  

  .، املرفق٤٨/٩٦القرار  )٢(

  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(



حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وســائر األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا    
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تحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        ب املتعلقـة إىل مجيـع قراراـا الـسابقة        وإذ تشري أيضا      

القـرارات  و فيمـا يتعلـق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة           املتفق عليها دوليا   األهداف اإلمنائية ووسائر  

 الصادرة عـن جملـس حقـوق اإلنـسان والـس االقتـصادي واالجتمـاعي             باملوضوع ذات الصلة 

  ،وجلانه الفنية

إىل الوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املـستوى للجمعيـة العامـة            وإذ تشري كذلك      

 والوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة   )٤(ئيــة لأللفيــةاملعــين باألهــداف اإلمنا

الجتماع العام الرفيع املـستوى الـذي       لوالوثيقة اخلتامية    )٥(“املستقبل الذي نصبو إليه   ”املعنونة  

متالزمــة نقــص  بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية و ٢٠١١عقدتــه اجلمعيــة العامــة يف عــام  

اإلعــالن الــسياسي بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  ”املعنونــة  )اإليــدز(املناعــة املكتــسب 

تكثيــف جهودنـا مــن أجــل القــضاء علــى فــريوس  : )اإليــدز(ومتالزمـة نقــص املناعــة املكتــسب  

 الـيت تتـضمن مجيعهـا إشـارات إىل حقـوق األشـخاص ذوي               )٦(“نقص املناعة البـشرية واإليـدز     

  ،املبذولة من أجل التنميةسياق اجلهود اإلعاقة ومشاركتهم ورفاههم ورؤاهم يف 

ــق    ــالغ القل ــساورها ب ــة   وإذ ي شــكال أل إزاء اســتمرار تعــرض األشــخاص ذوي اإلعاق

واستمرار إغفاهلم إىل حد بعيد يف تنفيذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           من التمييز   متعددة وخطرية   

احلكومـات  بالفعـل   ه  التقـدم الـذي أحرزتـ      علـى الـرغم مـن     ورصدها وتقييمها، وإذ تالحظ أنه      

 باعتبارهـا جـزءا ال يتجـزأ مـن        واتمع الدويل ومنظومة األمم املتحدة يف تعميم مراعاة اإلعاقة          

  ،الصدد كربى ماثلة يف هذا حتديات زالت هناك ماالتنمية، خطط 

عـن اإلعاقـة     ـا املوثـوق نقص البيانات واملعلومـات    ستمرار  ألن ا  وإذ يساورها القلق    

 يـسهم يف إغفـال   ة والعامليـ ة واإلقليميـ ةخاص ذوي اإلعاقة علـى الـصعد الوطنيـ        وعن حالة األش  

ذوي اإلعاقة يف اإلحصاءات الرمسية، مما يشكل عقبة أمام ختطيط التنميـة وتنفيـذها          األشخاص

  اإلعاقة،مسائل بطريقة تشمل 

 وفقـا   وحتليلـها   عـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة        ـا  أمهية مجع بيانات موثـوق     وإذ تؤكد   

، وإذ تـشجع اجلهـود املبذولـة حاليـا     )٧(إحـصاءات اإلعاقـة  ب القائمـة املتعلقـة  مبادئ التوجيهيـة    لل

_______________ 

  .٦٥/١القرار  )٤(

  .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )٥(

 .، املرفق٦٥/٢٧٧القرار  )٦(

منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع       (ساسية لوضع إحصاءات اإلعاقـة   املبادئ األ توجيهية و البادئ  املمثل   )٧(
E.01.XVII.15 (تعدادات السكان واملساكن  املتعلقة ب توصيات  البادئ و املو)     منشورات األمم املتحدة، رقم املبيـع
A.07.XVII.8 (جدةواملعلومات املست.  
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 تؤكـد  لتحسني مجع البيانات من أجل تصنيف البيانات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقـة، وإذ         

دويل لتقيــيم التقــدم احملــرز يف سياســات علــى الــصعيد الــضــرورة تــوافر بيانــات قابلــة للمقارنــة 

  إلعاقة، سائلمل الشاملة ةالتنمي

توى رؤسـاء   بعقد االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامـة علـى مـس        ترحب  - ١  

: ســبل املــضي قــدما” رئيــسيال هموضــوعو ٢٠١٣ســبتمرب /أيلــول ٢٣الــدول واحلكومــات يف 

تعزيز اجلهـود الراميـة إىل     ل “ وما بعده  ٢٠١٥ وضع خطة تنمية شاملة ملسائل اإلعاقة حىت عام       

فيهـا، وتتطلـع    ومـشاركتهم ة استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من التنمية جبميـع جوانبـها    كفال

الوثيقة اخلتامية لالجتمـاع يف تعمـيم مراعـاة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف        أن تسهمإىل  

  ؛٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

ة لأللفيـة   حتقيـق األهـداف اإلمنائيـ     ” بتقريـر األمـني العـام املعنـون          ترحب أيضا   - ٢  

وضـع خطـة     :ألشـخاص ذوي اإلعاقـة    فيما يتعلق با   وسائر األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا     

  ؛ الواردة فيهتوصيات وال)٨(“ وما بعده٢٠١٥حىت عام اإلعاقة  تنمية شاملة ملسائل

اإلقليميــة ومنظمــات التكامــل   و الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة    حتــث  - ٣  

ــي واملؤســـسات ــخاص     اإلقليمـ ــراك األشـ ــل إشـ ــن أجـ ــضافرة مـ ــود متـ ــذل جهـ ــى بـ ــة علـ  املاليـ

مـن   ذوي اإلعاقـة  اسـتفادة  مبـدأي    ومراعـاة  وتقييمهـا  يف رصد األهداف اإلمنائيـة    اإلعاقة   ذوي

  ؛فيهما ومشاركتهمهذا الرصد والتقييم 

 على تعبئة املـوارد علـى حنـو مـستدام مـن أجـل تعمـيم مراعـاة مـسائل                  تشجع  - ٤  

ــة علــى مجيــع املــستويات،    يف هــذا الــصدد ضــرورة تــشجيع التعــاون    وتؤكــداإلعاقــة يف التنمي

، مبــا فيــه التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي، دعمــا للجهــود  هوتعزيــز الــدويل

  ؛النامية  يف البلدانوخباصةآليات وطنية،  استحداث ،حسب االقتضاء منها،الوطنية، بوسائل 

تعزيـز  مـن أجـل   شراكة األمـم املتحـدة   لـ  بإنشاء الـصندوق االسـتئماين    ترحب  - ٥  

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتشجع الدول األعضاء واجلهات املعنية األخـرى علـى دعـم               

   تقدمي التربعات؛بطرق منهاأهداف الصندوق، 

تيــسري تقــدمي املــساعدة التقنيــة يف حــدود    املتحــدة األمــممــة  إىل منظوتطلــب  - ٦  
ــدرات     ــاء القـ ــة لبنـ ــساعدة الالزمـ ــدمي املـ ــا يف ذلـــك تقـ ــة، مبـ ــوارد املتاحـ ــتقاءاملـ ــات واسـ  البيانـ

ــة واإلحــصاءات  ــة واإلقليمي ــة الوطني ــةب املتعلق ــااإلعاق ــة،    وجتميعه ــدان النامي ، وخباصــة إىل البل
ــب  ــصدد  وتطلـ ــذا الـ ــنيإىل يف هـ ــااألمـ ــصاءات    م العـ ــات واإلحـ ــل البيانـ ــن حتليـ ، اإلعاقـــةعـ

_______________ 

)٨( A/67/211.  
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ــة    وفقــا ــة القائمــة املتعلقــة بإحــصاءات اإلعاق ــادئ التوجيهي ــشرها وتوزيعهــا  ،للمب حــسب  ،ون
ــة الــيت  ،االقتــضاء ــة    يف تقــدم يف التقــارير الدوري املــستقبل عــن حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفي

  يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة؛فيما املتفق عليها دوليا األخرى األهداف اإلمنائية و

األمــم املتحــدة واللجــان اإلقليميــة علــى  ومؤســسات الــدول األعــضاء تــشجع  - ٧  
املنظمـات املعنيـة باألشـخاص ذوي       و األشـخاص ذوي اإلعاقـة       إلشـراك بذل قصارى جهودها    

 عمليــات التنميــة حــسب االقتــضاء، يفاإلعاقــة واملؤســسات الوطنيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان،  
 وكفالــة مــشاركتهم يف تلــك ة والدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة القــرار علــى الــصعد احملليــوصــنع

  ؛ كاملة وفعالةبصورة العمليات وإدماجهم فيها

ــة،    تطلـــب  - ٨   ــوارد املتاحـ ــدود املـ ــدة أن تقـــوم، يف حـ ــم املتحـ ــة األمـ إىل منظومـ
لغــرض اســتفادة ليلــها بتحــديث املنــهجيات املعمــول ــا يف مجــع البيانــات املتعلقــة باإلعاقــة وحت

حالـة  بـشأن    على الصعيد الدويل  للحصول على بيانات قابلة للمقارنة      األشخاص ذوي اإلعاقة    
ــضاء       ــام وحــسب االقت ــة وأن تــدرج بانتظ ــةبيانــات الاألشــخاص ذوي اإلعاق اإلعاقــة ب املتعلق

ميــدان يف  باملوضــوع ذات الــصلة ــا يف منــشورات األمــم املتحــدة ةتــصلاملنوعيــة القــائق احل أو
  التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

  : العاماألمني إىل تطلب  - ٩  

يف دورـــا  معلومـــات عـــن تنفيـــذ هـــذا القـــرار العامـــة اجلمعيـــةأن يقـــدم إىل   )أ(  
  ؛والستني التاسعة

ربنـامج  ل والتقيـيم الـسادس    االسـتعراض  نتـائج أن يعرض علـى اجلمعيـة العامـة           )ب(  
، قبـل انعقـاد اجتمـاع    ٢٠١٣يونيـه  / يف موعد أقـصاه حزيـران      )١(العمل العاملي املتعلق باملعوقني   

األهــداف اإلمنائيــة واجلمعيــة العامــة الرفيــع املــستوى املعــين بتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  
مـسامهة يف هـذا     هـا   باعتبار ،املتفق عليهـا دوليـا فيمـا يتعلـق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة             األخرى  

األمـم املتحــدة املعنيـة أن تقــدم، عــن    مؤســساتاالجتمـاع، وتطلــب يف هـذا الــصدد إىل مجيـع    
مـع   مبا يتسق ،  يف سياق التنمية  عموما  الة األشخاص ذوي اإلعاقة     حلطريق األمني العام، حتليال     

 يتفـق  ومبـا  إىل البيانات املتاحة     استنادا ،)٣(اإلعاقة اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي     
اإلعاقــة  مــع األشــخاص ذويالــيت جتــرى باملــشاورات  وباالسترشــادمــع اختــصاص كــل منــها 

 املتاحـة يف حـدود املـوارد      ،   علـى الـصعيد اإلقليمـي      واملنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقـة     
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