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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/424( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

حتقيــــق األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة املتــــصلة باألشــــخاص ذوي - ٦٣/١٥٠
اإلعاقــة مــن خــالل تنفيــذ برنــامج العمــل العــاملي املتعلــق بــاملعوقني

 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ين القــرار وال ســيما إىل قراراــا الــسابقة املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، تـشريإذ 

 ،٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٨ ني املؤرخ٦٢/١٧٠ و ٦٢/١٢٧
 بوصــفه أداة مــن)١( لربنــامج العمــل العــاملي املتعلــق بــاملعوقنياملهــمبالــدوروإذ تــسلم 

لألشـخاص ذوين حتقيق تكافؤ الفـرصأدوات السياسات العامة، ودور القواعد املوحدة بشأ
ــة ــة، وضــرورة)٢اإلعاق ــصلحة األشــخاص ذوي اإلعاق ــة مل ــدعم اجلهــود املبذول  بوصــفها أداة ل
 ،)٣( يف ضوء أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةهاتني األداتنيحتديث

 ،٢٠٠٨مـايو/ أيـار٣ يف)٤(تفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـارياال بـدء نفـاذ بوإذ ترحب 
 وكفالــة متتــع مجيــع مجيــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســيةتعزيــز ومحايــة واهلــدف منــها

، وتعزيز احترام كرامتـهمعلى قدم املساواة مع اآلخرينو ا بالكاملاألشخاص ذوي اإلعاقة
وإذ تسلم بأن اعتماد االتفاقية ميثل فرصة بالغة األمهية لتدعيم األنشطة املتصلة باإلعاقـة داخـل

 ظومة األمم املتحدة،من

_______________

)١( A/37/351/Add.1و Corr.1املرفق، الفرع الثامن، التوصية األوىل ،)رابعا.( 
 .، املرفق٤٨/٩٦القرار )٢(
 .، املرفق األول٦١/١٠٦القرار )٣(
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٤(
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 يعـيشعاقـة يف العـامل،إ ذي شـخص مليـون٦٥٠ ما ال يقل عـنأن هناك وإذ تدرك
يعيـشون يف ظـروف  غالبية األشخاص ذوي اإلعاقـةوأن يف املائة منهم يف البلدان النامية،٨٠

لبيةمن الفقر، وإذ تسلم يف هذا الصدد باحلاجة املاسة إىل معاجلة مـا خيلفـه الفقـر مـن آثـار سـ
 على األشخاص ذوي اإلعاقة،

 أن توفر أوضاع يسودها السالم واألمـن علـى أسـاس االحتـراموإذ تضع يف اعتبارها 
التــام للمقاصــد واملبــادئ املنــصوص عليهــا يف ميثــاق األمــم املتحــدة واحتــرام صــكوك حقــوق

اقــة، والا لتـوفري احلمايــة الكاملـة لألشـخاص ذوي اإلعم ال غــىن عنـهأمـراناإلنـسان الـسارية
 سيما يف حاالت الرتاع املسلح واالحتالل األجنيب،

علـى أمهيـة تعبئـة املـوارد علـى مجيـع املـستويات مـن أجـل التنفيـذ النـاجح وإذ تـشدد 
تفاقيــة، وإذ تــسلم بأمهيــة التعــاون الــدويل وتعزيــزه دعمــا للجهــودااللربنــامج العمــل العــاملي و

 الوطنية، وال سيما يف البلدان النامية،
 حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة ورفـاههممراعـاةاحلاجـة إىل مـن جديـد إذ تؤكدو

األمـر على الصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، من أجل التنميةهود املبذولةاجلومنظورام يف
ــواله لــن تتحقــق بالفعــل املتفــق عليهــا دوليــا، وال ســيما األهــدافاألهــداف اإلمنائيــة الــذي ل

  إذ تؤكد يف هذا الصدد احلاجة إىل بناء أو تعزيـز فعاليـة التـشريعات الوطنيـةو،اإلمنائية لأللفية
 السياسات احمللية وبرامج التنمية اليت متس األشخاص ذوي اإلعاقة،و واإلقليمية

االستعراض والتقييم اخلمسي اخلامس لربنـامج عنبتقرير األمني العام ترحب - ١ 
حالـة اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـةتقريـره عـن و)٥( املتعلـق بـاملعوقنيالعمل العـاملي

 ؛)٦(وبروتوكوهلا االختياري
ــرب - ٢  ــن تعـ ــقعـ ــاتالقلـ ــسياسات واملمارسـ ــني الـ ــوة بـ ــتمرار الفجـ  إزاء اسـ

، مبــا يف ذلــك حقــوقهماإلعاقــةاألشــخاص ذويب  املتعلــقنظــوراملمراعــاةيتعلــق بتعمــيم فيمــا
 ؛حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف جمال يف عمل األمم املتحدةورفاههم،

 الــدول علــى إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى قــدم املــساواة مــعحتــث - ٣ 
األشــخاص اآلخــرين يف وضــع االســتراتيجيات واخلطــط، وال ســيما االســتراتيجيات واخلطــط

األكثر صلة م؛

_______________

)٥( A/63/183. 
)٦( A/63/264و Corr.1. 
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الدول علـى أن تـسترشد يف عملـها، بالتعـاون مـع جهـات عـدة منـها تشجع - ٤ 
 وكـذلك املؤســسات املاليــة اإلقليميــة،ملنظمـات احلكوميــة الدوليــة واملنظمـات غــري احلكوميــةا

 بأهــداف صــكوك األمــم املتحــدة ذات الــصلةوالقطــاع اخلــاص، حــسب االقتــضاء،والدوليــة
 : ما يليمنهاعن طريق القيام بأمورمبسألة اإلعاقة

ــة )أ(  ــربامج اإلمنائدراسـ ــسياسات والـ ــتراتيجيات والـ ــةاالسـ ــةيـ ــذالراميـ  إىل تنفيـ
ــة، و ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــا األه ــا فيه ــا، مب ــا دولي ــق عليه ــة املتف ــةاألهــداف اإلمنائي مشوهلــاكفال

 ؛تكافؤ الفرص للجميعل وتعزيزها املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقةمسائللل
ــوفري )ب(  ــسهيالت وتـ ــوفر التـ ــة تـ ــات املكفالـ ــخاصالترتيبـ ــتمكني األشـ ــة لـ عقولـ

مــن نيــل حقهــم يف أن يعيــشوا مــستقلني وأن يــشاركوا مــشاركة تامــة يف مجيــعاإلعاقــة ذوي
؛نتفعة منها وم يف التنميةعناصر فاعلةجوانب احلياة وكذلك يف أن يكونوا

ــوارد مناســــبة وتــــوفري )ج(  ــانمــ ــدمات وشــــبكات أمــ لألشــــخاص ميــــسرةخــ
رفاه اجلميع؛تعزيزلكفالةاإلعاقة ذوي

ة ومحايـــة اجتماعيــــة مالئمـــني لألشــــخاصكفالـــة تـــوفري مــــستوى معيـــش )د( 
من بـرامج القـضاء علـى الفقـر واجلـوععلى قدم املساواةاإلعاقة، بطرق منها االستفادة ذوي

األخـذ تـدرجيياالتعليم اجليد الشامل للجميع، وخباصة التعليم االبتدائي ااين واإللزامي ومنو
نفس القـدرب صحية اانية أو امليسورة التكلفةالرعاية ال التعليم الثانوي ااين، وكذلك توفريب

لألشــخاص ذويمـن الــصحة ميكــن بلوغــهستوى كفالــة أعلــى مـرضوالنوعيـة واملــستوى بغـ
 كـرميفرص العمالة الكاملـة واملنتجـة والعمـل الاإلعاقة، دون متييز على أساس اإلعاقة، وإتاحة

 للجميع؛
دميقراطيــة وآليــاتعمليــات إرســاءتــشجيع وتعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى )هـ( 

مــن أجــل مــشاركةتزيــد مــن تكــافؤ الفــرص لةءخاضــعة للمــساوقائمــة علــى املــشاركة و
يف احليــاة املدنيــة والــسياسية واالقتــصاديةمــشاركة كاملــة وفعالــةألشــخاص ذوي اإلعاقــةا

قافية؛ثواالجتماعية وال
ــدول تــشجع - ٥  ــىال ــلمجــععل ــات املعلومــات املالئمــة، مبــا يــشم وحتلي ل البيان

آخـذةاإلعاقـة،  املصنفة حسب السن واجلنس، عن حالة األشـخاص ذويالبحثيةئية وحصااإل
 ختطـيط وحتليـل وتقيـيمألغراضضرورة توفري احلماية املناسبة للبيانات الشخصية،االعتباريف
 الـصدد يف هـذاالـدول، وتدعواألشخاص ذوي اإلعاقةب  املتعلقنظورامل اليت تشملسياساتال

ــن ــدمهادماتاخلــإىل االســتفادة م ــيت تق ــة ال ــة إلدارة الــشؤونشــعبة اإلحــصاءاتالفني التابع
؛االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة
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ــن جديــدتؤكــد - ٦  ــم املتحــدة للتربعــاتم ــة دور صــندوق األم ــصاحل اإلعاق ،ل
وتشجع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنيـة والقطـاع اخلـاص
على مواصلة دعم الصندوق، دف تعزيز قدرته على دعم القيام بأنشطة حفازة ومبتكرة من

 والقواعــد)١(املتعلــق بـاملعوقنيأجـل تنفيـذ الغايــات واألهـداف اإلمنائيــة لربنـامج العمــل العـاملي
األشـخاصحقـوق واتفاقيـة)٢(لألشـخاص ذوي اإلعاقـةبـشأن حتقيـق تكـافؤ الفـرصملوحدةا

 املعين مبسألة اإلعاقة التابع للجنـة تنفيذا كامال، مبا يف ذلك عمل املقرر اخلاص)٣(ذوي اإلعاقة
، وعلــى تــسهيل التعــاون الــدويل، مبــا يف ذلــك بنــاء القــدرات الوطنيــة مــعالتنميــة االجتماعيــة

  على أولويات العمل احملددة يف هذا القرار؛التركيز
يف ســـياقةدمـــيف التقـــارير القطريـــة املق تـــدرجبالـــدول النظـــر يف أن يـــب - ٧ 

ــةاالستعراضــ ــة املقبل ــةات الدوري ــق األهــداف اإلمنائي ــة استعراضــا للتقــدم احملــرز يف حتقي لأللفي
 ورفاههم وسبل معيشتهم؛ اجلهود اإلمنائية على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةألثروتقييما

 الدول على إيـالء اهتمـام خـاص الحتياجـات األشـخاص ذوي اإلعاقـةحتث - ٨ 
 جبميـعال نـوع اجلـنس والـسن، بـسبل منـها اختـاذ تـدابري لكفالـة متـتعهم الكامـل والفعـحسب

 حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
ا اللتزاماـا مبوجـب الدول على اختاذ مجيـع التـدابري الالزمـة، وفقـأيضا حتث - ٩ 

قـوق اإلنـسان، لكفالـةحل  الـدويلقـانونالالقانون الدويل، مبا يشمل القانون اإلنساين الـدويل و
 حــاالت النـــزاع املــسلحهــامحايـة وســالمة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف حــاالت اخلطـر، مبــا في

 والطوارئ اإلنسانية، وحدوث الكوارث الطبيعية؛
اســـتخدام أمهيــةب اإلعاقـــة ومــسائلبـــشأنطــاب بتطــور الفكـــر واخلتــسلم - ١٠ 
تفاقيـة، وتطلـب إىل األمـني العـام حتـديث برنـامجاال مـع تتـسقصطلحات وتعاريف ومنـاذجم

 مـسائل الربنامج وهدفه املتمثـل يف معاجلـةوجهالعمل العاملي يف هذا الصدد، مع اإلبقاء على ت
 اإلعاقة يف سياق التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

األشـــخاص ذويلــشواغل أولويــة أكــرب إىل األمــني العــام أن يـــويلتطلــب - ١١ 
 يف وأن يعـززبرنـامج عمـل منظومـة األمـم املتحـدة، واملسائل اليت تعنيهم وإدراجها يفاإلعاقة

 مـسائلمراعـاة دور األمم املتحدة وبراجمها ووكاالا اإلمنائيـة يف تعمـيمحدود املوارد املتاحة،
هوض حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ورفــاههم ويف مراعــاة املنظــور املتعلــق ويف النــاإلعاقــة

 :عن طريق القيام مبا يلي منظومة األمم املتحدة وإدماجهم يف عملذوي اإلعاقةباألشخاص
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 علـى نطـاق أوسـع يفذوي اإلعاقةاملنظور املتعلق باألشخاص إدراجتشجيع )أ( 
 يالئـه وإ ووكاالـا،وغريها من هيئات األمم املتحدة األمانة العامةوبرامج ومشاريعسياسات

استنادا إىل ـج كلـي يف العمـل الـذي يـتم إجنـازه يف ميـادين التنميـة االجتماعيـةأولوية أكرب،
ــة أن ي ،هــذا الــصددالعمــل، يفووحقــوق اإلنــسان وعــدم التمييــز، كــون الربنــامجعلــى كفال

للمنظـور املتعلــق باألشــخاص ذويشــامال ٢٠١٠العـاملي لتعــدادات الـسكان واملــساكن لعـام
 ؛اإلعاقة

إىل  مجيــع البلــدان وتقــدمي املــساعدة يفاإلجــراءات املتخــذةمواصــلة تعزيــز)ب(
لألشــخاص ذوي خــاصإيــالء اهتمــامالبلــدان منــوا، مــعأقــلإىل لبلــدان الناميــة، وال ســيماا

 ؛اإلعاقة الذين يعيشون يف ظروف صعبة
 شـاملة ومتـسقة  سياسات وخطـط عمـلوضع علىمساعدة الدول األعضاء)ج(
وتقـدمي املـساعدة التقنيـة، الـدويلالتعـاونمنـهااتشمل مشاريع ريادية تـشجع أمـور ومشاريع

 واتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك منظمــاتقــدرات الوكــاالت احلكوميــةتعزيــز مــن أجــلخباصــة
 تنفيذ الربامج املتعلقة باإلعاقة؛األشخاص ذوي اإلعاقة، ل

، يف جهودهـا الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة على اإلقرارالدولشجعت - ١٢ 
ــة التعــاون الــدويل وتعزيــزه دعمــا للجهــود الوطنيــة الــساعية إىل حتقيــق مقاصــد لأللفيــة، بأمهي

 واختاذ التدابري املالئمـة والفعالـة يف هـذا الـصدد بـني،تفاقيةاالوأهداف برنامج العمل العاملي و
حسب االقتـضاء، يف شـراكة مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الـصلة واتمـعالدول، و

 املدين، وال سيما منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؛
 : إىل األمني العامتطلب - ١٣ 

أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الرابعــة والــستني تقريــرا عــن حالــة)أ(
الــدروسنعـق مجيـع األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة واألشـخاص ذوي اإلعاقـة فيمـا يتعلــق بتحقيـ

 العمــل العــاملي، اســتنادا إىل تنفيــذ برنــامجالــيت مت حتقيقهــااملــستفادة وأوجــه التــآزر والتكامــل
 حتقيـق توفري إطار للدول األعضاء يف جهودهـا الراميـة إىلدف، االتفاقية ووالقواعد املوحدة

 لألشخاص ذوي اإلعاقة؛األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا
أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا اخلامـسة والـستني تقريـرا شـامال لفتـرة)ب(

النـهوض باألشـخاص ذويب مـا يتعلـقالسنتني عن تنفيذ برنامج العمل العاملي والتقدم احملرز في
  لأللفية؛، وحتقيق األهداف اإلمنائيةذلك من حتدياتواجهيف سياق التنمية وما ياإلعاقة
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ــقأن يطلــب إىل )ج(  ــدعمفري ــوقاملعــين باملــشترك بــني الوكــاالت ال ــة حق اتفاقي
قـوم إدماج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف األنشطة اإلمنائية الـيت تاألشخاص ذوي اإلعاقة

 .توجيهية ألفرقة األمم املتحدة القطريةالبادئاملوتوفري املتحدةاألمم ا
 ٧٠اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/انون األول ك١٨
 


