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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/432( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[

حتقيــق األهــداف :تنفيــذ برنــامج العمــل العــاملي املتعلــق بــاملعوقني - ٦٢/١٢٧
 اإلمنائية لأللفية املتصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة

 
،إن اجلمعية العامة 
 القـــرار ال ســـيماخاص ذوي اإلعاقــة، إىل قراراـــا الــسابقة املتعلقـــة باألشـــإذ تــشري 

 فيـه بالـدور اهلـام لربنـامجسـلمت الـذي٢٠٠٥ديـسمرب/ كانون األول١٦ املؤرخ٦٠/١٣١
  يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،)١(العمل العاملي املتعلق باملعوقني

ملوحــدة بــشأن حتقيــق تكــافؤ الفــرصاقواعــدال إىل قراراــا املتعلقــة بوإذ تــشري أيــضا
 ،)٢(لألشخاص ذوي اإلعاقة

 وبروتوكوهلــــااألشــــخاص ذوي اإلعاقــــةباعتمــــاد اتفاقيــــة حقــــوقوإذ ترحــــب 
 ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول١٣ يف)٣(االختياري

ــشري ــام إىل مـــؤمتر القمـــة العـــامليوإذ تـ  إىل١٤الفتـــرة مـــن املعقـــود يف٢٠٠٥  لعـ
  عـن أمـور عـدة منـهامـات الذي أعرب فيـه رؤسـاء الـدول واحلكو٢٠٠٥سبتمرب/أيلول ١٦

يف ،)٤(، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفيـة كفالة حتقيق الغايات واألهداف اإلمنائية علىعزمهم
ــسلم بأمهيــة إدراج وبــشكل كامــل،الوقــت املناســب األشــخاص ذويب  املتعلــقنظــوراملوإذ ت

، بغيـةها األمـم املتحـدةملـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـداإلعاقة يف تنفيذ نتـائج ا

_______________

)١( A/37/351/Add.1و Corr.1املرفق، الفرع الثامن، التوصية أوال ،)رابعا.( 
 .، املرفق٤٨/٩٦القرار )٢(
 .، املرفقان األول والثاين٦١/١٠٦لقرارا )٣(
 .١٧، الفقرة٦٠/١انظر القرار )٤(
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حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الـواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة
 ،)٥(لأللفية

 عاقــة يف العــامل، وأنإ ذي شــخص مليــون٦٥٠ مــا ال يقــل عــنأن هنــاك وإذ تـدرك
سة إىل معاجلة ما خيلفه الفقـراحلاجة املاب، يف هذا الصدد،سلميعيشون يف فقر، وإذ ت غالبيتهم

 من آثار سلبية على األشخاص ذوي اإلعاقة،
 يتالة احلرمان االجتماعي والثقايف واالقتصادي الـشديد الـح معاجلةأن باقتناعا منهاو

زالـة العوائـق تـدرجييا أمـام مـشاركتهمنـهوض بإ كثري مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة والايعيشه
 يف حتقيقانتكافؤ الفرص ويسهمتعزيز عمالن علىنب التنمية سيالتامة والفعالة يف مجيع جوا

  يف القرن احلادي والعشرين،“جمتمع صاحل للجميع”
يف  يف االعتبـار حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـةأخذاحلاجة إىل من جديد وإذ تؤكد

ــة واإلقليميــة والدوليــة مــن أجــل حتقيــق فاألهــداجهــود التنميــة املبذولــة علــى الــصعد الوطني
 التكامل والتآزر يف تنفيذ آليـاتزيادةوإذ تؤكد، يف هذا الصدد، احلاجة إىلاإلمنائية لأللفية،

 وبرنـامج العمـلاألشـخاص ذوي اإلعاقـةاألمم املتحدة الرئيسية الثالث، وهي اتفاقية حقـوق
ــد تكــافؤ الفــرص لألشــخاص ذوياملوحــدة بــشأن حتقيــقالعــاملي املتعلــق بــاملعوقني والقواع

احملـددةااللتزامـاتللوفـاء بكـل منـها عنـصرا هامـا يف اخلطـوات املتخـذةالـيت يـشكلعاقة،اإل
ملؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقـدهانتائج ازمنيا والقابلة للقياس املنصوص عليها يف

 األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة ما،
مهيـة املبـادئ واملبـادئ التوجيهيـة يف جمـال الـسياسات الـواردة يف برنـامجبأوإذ تسلم 

ربامجالـيف التـأثري علـى تعزيـز الـسياسات واخلطـط والقواعد املوحدةتفاقية واالالعمل العاملي و
وصياغتها وتقييمهـا علـى الـصعد الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة مـن أجـل مواصـلةواإلجراءات

 شخاص ذوي اإلعاقة،حتقيق تكافؤ الفرص لأل
ــهاو ــ اقتناعــا من ــةاالستعراضــضرورة تــضمنيب ــة املقبل ــاات الدوري للتقــدم احملــرز عاملي

 للتـدابري املتخـذة لتحقيـقاؤمتر قمـة األلفيـة تقييمـنتـائج مـ تنفيـذالـيت تعتـرض سـبيلالعقباتو
 األشخاص ذوي اإلعاقة، ملا هلا من تأثري علىاألهداف اإلمنائية لأللفية

؛)٦( بتقرير األمني العاميـط علمـاحت - ١ 

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٥(
)٦( A/62/157. 
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ــل املقــــررترحــــب - ٢  ــة بعمــ ــة اخلاصــ ــة املعنيــ ــة التابعــ ــسألة اإلعاقــ ــةة مبــ  للجنــ
 االجتماعية؛ التنمية

األشـخاص ذوي بالدول اليت مل توقع وتصدق بعد على اتفاقية حقـوقيب - ٣ 
األولوية؛بذلك على سبيلالقيام أن تنظر يف)٣( وبروتوكوهلا االختيارياإلعاقة

ــرب - ٤  ــن تعـ ــقعـ ــاتالقلـ ــسياسات واملمارسـ ــني الـ ــوة بـ ــتمرار الفجـ  إزاء اسـ
 ، ورفـاههمهم، مبـا يف ذلـك حقـوقاإلعاقـةباألشـخاص ذوييتعلق بتعميم املنظور املتعلق فيما

؛ يف جمال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةيف عمل األمم املتحدة
اإلعاقـة علـى قـدم املـساواة مـع الـدول علـى إشـراك األشـخاص ذويتشجع - ٥ 

سـيما االسـتراتيجيات واخلطـط الـيت  االستراتيجيات واخلطط، الوضعاألشخاص اآلخرين يف
 تتعلق م؛

 املنظمـات احلكوميـة الدوليـةالدول، بالتعـاون مـع جهـات عـدة منـها تشجع - ٦ 
ــةوكــذلك واملنظمــات غــري احلكوميــة ــة اإلقليميــة والدولي طــاع اخلــاص،والقاملؤســسات املالي

ــل العـــامليحـــسب االقتـــضاء، ــامج العمـ ــها بأهـــداف برنـ ــسترشد يف عملـ ــق علـــى أن تـ املتعلـ
القواعـد املوحـدة بـشأن حتقيـق واألشخاص ذوي اإلعاقـةوبأهداف اتفاقية حقوق )١(باملعوقني

 االسـتراتيجيات والـسياسات والـربامجأن تـدرسو ،)٢( لألشخاص ذوي اإلعاقـةتكافؤ الفرص
ــذ األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــةاإلمنائيــة اهل ادفــة إىل تنفي
 وتعزيزهـا تكـافؤ الفـرصللمسائل املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقةمشوهلاأن تكفللأللفية، و
:يلي اعن طريق القيام مبللجميع،

ــة )أ(  ــتم ذلــك أيــضا،التــسهيالت تــوفركفال ــوفري أمــاكعــن طريــقوي ــةت ن إقام
وأن يـشاركوا مـشاركة تامـةمستقلنيمعقولة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من أن يعيشوا

؛ منهانتفعة وم يف التنميةعناصر فاعلةبوصفهميف مجيع جوانب احلياة وأن يشاركوا
ألشــخاصل ســهلة املنــالتـوفري خــدمات اجتماعيــة وشــبكات أمــان مناســبة و )ب( 

فاه اجلميع؛ر تعزيزلكفالةذوي اإلعاقة
ــوفري )ج(  ــة ت ــشكفال ــة مالئمــني لألشــخاص ذوية مــستوى معي ــة اجتماعي  ومحاي

اإلعاقة، بطرق منها االستفادة من بـرامج القـضاء علـى الفقـر واجلـوع والتعلـيم اجليـد الـشامل
تـوفريوكـذلك كفالـةاإللزامـي والتعلـيم الثـانوي،و  اـايناصة التعلـيم االبتـدائيخبللجميع، و
ــد ــس الق ــسورة التكلفــة املنف ــة الــصحية اانيــة أو املي ــن الرعاي ــستوى م ــة وامل  تــوفرةر والنوعي

 تشجيع العمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق للجميع؛لألشخاص اآلخرين، و



A/RES/62/127

4

قائمـة علـىدميقراطيـةعمليـاتإرسـاءتشجيع وتعزيز القدرات الوطنية على )د( 
ألشـخاصمـن أجـل مـشاركة اكـافؤ الفـرصآليـات تزيـد مـن ت ولةءاملشاركة وخاضعة للمسا

ــة وفعالــةذوي اإلعاقــة ــةمــشاركة كامل ــسياسية واالقتــصادية واالجتماعي ــاة املدنيــة وال يف احلي
قافية؛ثوال
 عن حالة األشخاص ذوي املعلومات املالئمة وحتليلمجععلىالدول تشجع - ٧ 

آخـذة املـصنفة حـسب الـسن واجلـنس،وثالبحـبياناتئية وحصا البيانات اإلها، مبا فياإلعاقة
 ختطـيط وحتليـلوذلـك ألغـراضضرورة توفري احلماية املناسبة للبيانات الشخصية،االعتباريف

يف هـذا الدول،، وتدعو اليت تشمل املنظور املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقةسياساتالوتقييم
ــصدد ــدمهادماتاخلــ إىل االســتفادة مــن،ال ــيت تق ــة ال دارةالتابعــة إلإلحــصاءاتشــعبة االفني

؛الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة
، مبـا فيهـا الوكـاالت والـصناديق املعنيـة كيانـات منظومـة األمـم املتحـدةحتث - ٨ 

املنظور املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، مبـا يف ذلـك اختاذ تدابري عملية إلدماج علىوالربامج
ــسهيالمتطلبــات ــدعواملتــصلة ةنــشطاأل يف،تتــوفري الت ــل التنميــة، وت  بالتعــاون اإلمنــائي ومتوي

؛ القيام بذلكاملؤسسات الدولية واإلقليمية لتمويل التنمية إىل
،حلــاالت العجــز  دور صــندوق األمــم املتحــدة للتربعــاتمــن جديــدتؤكــد - ٩ 

ة والقطـاع اخلـاصوتشجع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنيـ
بتكرة من أجـلاملفازة واحل نشطةاألعلى مواصلة دعم الصندوق دف تعزيز قدرته على دعم

علـى حنـو تفاقيـةاالوالقواعد املوحدة و الغايات واألهداف اإلمنائية لربنامج العمل العامليقيقحت
بنـاء عـدة منـها بوسـائل، التعـاون الـدويليـسري مبا يف ذلـك عمـل املقـرر اخلـاص، وعلـى ت،تام

؛مع التركيز على أولويات العمل احملددة يف هذا القرارالقدرات الوطنية
 علــى أن تــضع يف اعتبارهــا حالــة األشــخاصاملعنيــةمجيــع األطــرافتــشجع - ١٠ 

، دوناالتـساق علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدةبتحقيقيف املناقشات املتعلقةذوي اإلعاقة
؛اقشاتاملساس بنتائج تلك املن

اتاالستعراضـسـياق يفةدمـيف التقـارير القطريـة املق أن تدرجبالدول يب - ١١ 
 اجلهـودألثـر استعراضـا وتقييمـالأللفية للتقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائيةالدورية املقبلة

اإلمنائية على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورفاههم وسبل معيشتهم؛
 حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة بـاحترام وتعزيـزلتزامهـاا تؤكد من جديـد - ١٢ 

من السكان األصليني، بـدون متييـز، وحتـث الـدول علـى اختـاذ تـدابري فعالـة مـن أجـل مواصـلة
؛ االقتصادية واالجتماعيةأوضاعهمحتسني
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األشـــخاص ذويلــشواغل أولويــة أكــرب إىل األمــني العــام أن يـــويلتطلــب - ١٣ 
 يف حــدودبرنــامج عمــل منظومــة األمــم املتحــدة، وإدراجهــا يفعنــيهمالــيت ت واملــسائلاإلعاقــة

مراعــاة دور األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالــا اإلمنائيــة يف تعمــيمززاملــوارد القائمــة، وأن يعــ
 منظومـة عمـل يفذوي اإلعاقـة، آخذا يف االعتبـار املنظـور املتعلـق باألشـخاص اإلعاقةمسائل

:يام مبا يليعن طريق القاألمم املتحدة
يف علـى نطـاق أوسـعذوي اإلعاقةاملنظور املتعلق باألشخاص إدراجتشجيع )أ( 

ــشاريعسياســات ــرامج وم ــم املتحــدةوب ــات األم ــن هيئ ــة وغريهــا م ــة العام  ، ووكاالــااألمان
اســتنادا إىل ــج كلــي يف العمــل الــذي يــتم إجنــازه يف ميــادين التنميــةوإعطائــه أولويــة أكــرب،

كــون أن ي كفالــةعلــى هــذا الــصددالعمــل يفو وحقــوق اإلنــسان وعــدم التمييــز،االجتماعيــة
للمنظـور املتعلـق باألشـخاص شامال٢٠١٠الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام

 ؛ذوي اإلعاقة
للبلـدان  مجيـع البلـدان وتقـدمي املـساعدة يفاإلجراءات املتخـذةمواصلة تعزيز)ب(
لألشـخاص ذوي اإلعاقـة الـذين خـاصإيـالء اهتمـامقل البلدان منـوا، مـعأل ال سيماالنامية، و

 ؛يعيشون يف ظروف صعبة
 شـاملة ومتـسقة مساعدة الدول األعضاء على صياغة سياسات وخطط عمل)ج(
وتقــدمي املــساعدة الــدويلالتعــاونتــشمل مــشاريع رياديــة تــشجع مجلــة أمــور منــها ومــشاريع

ــة، ــةزتعزيــ مــن أجــلخباصــةالتقني ــدرات الوكــاالت احلكومي ــا يف ذلــك وق اتمــع املــدين، مب
 تنفيذ الربامج املتعلقة باإلعاقة؛ل األشخاص ذوي اإلعاقة،منظمات

ــة االســتعراض والتقيــيم اخلامــسة لربنــامج العمــل العــامليتــويل أنتقــرر - ١٤ عملي
 يف هـذالـيت أثـريتااهتمامـا خاصـا للمـسائل ٢٠٠٨يف عـامقرر أن جتريهـا اجلمعيـة العامـةامل

 ؛القرار
 كـانون٣  للمعـوقني الـذي حيتفـل بـه يفدويل تغـيري اسـم اليـوم الـتقرر أيـضا- ١٥

  اليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ليصبح ديسمرب من كل عام/األول
 : إىل األمني العام القيام مبا يليتطلب - ١٦ 

ة لربنـامج العمـل العـامليعمليـة االسـتعراض والتقيـيم اخلامـس عنتقدمي تقرير)أ(
،على التحليـل والـسياسات العامـة يف منحاهإىل اجلمعية العامة يف دورا الثالثة والستني يركز

وللعقبــات الــيت يــتمللتقــدم احملــرزات الدوريــة املقبلــةمــسامهة يف االستعراضــ يكــون مبثابــة
 إلمنائية لأللفية؛ أهداف مؤمتر قمة األلفية، وال سيما األهداف اقيق يف حتمواجهتها



A/RES/62/127

6

اســتكماالت لربنــامج العمــل العــاملي يف مرفــق للتقريــرمــا يقتــرح مــنعــرض)ب(
ــرة ــةاملطلــوب يف الفق ــامج العــامليال مــن٢٠١فقــرةوفقــا لل ، أعــاله)أ ( الفرعي ، واضــعا يفربن

مـا يـستجد مـن وكـذلك، يف مجيـع أحنـاء العـاملاعتباره احلالة الراهنة لألشخاص ذوي اإلعاقة
يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقـة، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة رات يف إطار السياسات العاملي فيماتطو

 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 ٧٦اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨
 


