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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/480(على تقرير اللجنة الثالثة  بناء[
  

حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وغريهــا مــن األهــداف اإلمنائيــة      - ٦٩/١٤٢
املتفق عليها دوليا فيما يتعلق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة حـىت عـام     

  بعده وما ٢٠١٥
  

  ،عية العامةإن اجلم  
إىل األطر العملية اليت اعتمدهتا يف السابق، مثل برنامج العمـل العـاملي املتعلـق     إذ تشري  
ــاملعوقني ــه يف   )١(ب ــذي اعتمدت ــة   ١٩٨٢كــانون األول/ديســمرب   ٣ال والقواعــد املوحــدة املتعلق

 ربكـانون األول/ديسـم   ٢٠اليت اعتمـدهتا يف   )٢(بتحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة
ومت االعتراف فيها باألشـخاص ذوي اإلعاقـة بوصـفهم فـاعلني يف التنميـة ومسـتفيدين        ١٩٩٣

  منها جبميع جوانبها، على حد سواء،
ــد    ــد تأكيــ ــة   وإذ تعيــ ــخاص ذوي اإلعاقــ ــوق األشــ ــة حقــ ــدهتا   )٣(اتفاقيــ ــيت اعتمــ الــ

ي ، وهـ ٢٠٠٨أيار/مـايو   ٣واليت دخلت حيز النفـاذ يف   ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٣ يف
اتفاقية تارخيية تؤكد حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وإذ تقـر        
ــالربوتوكول         ــا ب ــت نفســه، وإذ حتــيط علم ــة يف الوق ــوق اإلنســان وأداة للتنمي ــا صــك حلق بأهن

  ،)٤(االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

_______________ 

)١( A/37/351/Add.1  وCorr.1 رابعا ١، املرفق، الفرع الثامن، التوصية).(  
  ، املرفق.٤٨/٩٦القرار  )٢(
)٣( United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.  
 .٤٤٩١٠، رقم ٢٥١٨املرجع نفسه، اجمللد  )٤(
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حقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وغريهـا     إىل مجيع قراراهتا السابقة املتعلقة بتوإذ تشري   
ــا فيمــا يتعلــق باألشــخاص ذوي اإلعاقــة فضــال عــن      مــن األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دولي
القــرارات ذات الصــلة باملوضــوع الصــادرة عــن جملــس حقــوق اإلنســان واجمللــس االقتصــادي     

  واالجتماعي وجلانه الفنية،
ملتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، إىل قراراهتــا الســابقة ا وإذ تشــري أيضــا  

فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، الــيت ســلمت فيهــا باملســؤولية اجلماعيــة للحكومــات عــن    مبــا
إعمــال مبــادئ الكرامــة اإلنســانية واملســاواة والعــدل علــى الصــعيد العــاملي، وإذ تؤكــد يف هــذا 

والتنفيــذ بشــكل كامــل لإلطــار املعيــاري   الســياق واجــب الــدول األعضــاء يف حتقيــق التطبيــق   
ــى تصــديق        ــة، بوســائل تشــمل التشــجيع عل ــة والتنمي ــق باألشــخاص ذوي اإلعاق ــدويل املتعل ال

  وتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
إىل الوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املسـتوى للجمعيـة العامـة     وإذ تشري كذلك  

والوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة    )٥(يــة لأللفيــةاملعــين باألهــداف اإلمنائ
والوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املسـتوى الـذي    )٦(“املستقبل الذي نصبو إليه”املعنونة 

بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية ومتالزمــة نقــص    ٢٠١١عقدتــه اجلمعيــة العامــة يف عــام  
اإلعــالن السياســي بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية   ”اإليــدز) املعنونــة املناعــة املكتســب (

ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز): تكثيــف جهودنــا مــن أجــل القضــاء علــى فــريوس 
عهـــا إشـــارات إىل حقـــوق األشـــخاص الـــيت تتضـــمن مجي )٧(“نقـــص املناعـــة البشـــرية واإليـــدز

  ياق اجلهود املبذولة من أجل التنمية،اإلعاقة ومشاركتهم ورفاههم ورؤاهم يف س  ذوي
يف املائـة مـن عـدد     ١٥بــ   أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة ميثل نسبة ُتقدر وإذ تدرك  

يف املائـة منـهم يف البلـدان     ٨٠بــ   يقـدر  مـا  يقدر بألف مليون نسمة يعـيش  ما سكان العامل، أو
ــام للمجتمعـــات   ــاه العـ ــامهاهتم يف الرفـ ــة مسـ ــر بأمهيـ ــة، وإذ تقـ ــا ويف   الناميـ الـــيت يعيشـــون فيهـ

  وتنوعها،  تقدمها
ــالغ القلــق    إزاء اســتمرار تعــرُّض األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وخباصــة    وإذ يســاورها ب

النساء واألطفـال والشـباب والشـعوب األصـلية وكبـار السـن، ألشـكال متعـددة وخطـرية مـن           
ة واألهـداف اإلمنائيـة   التمييز واستمرار إغفاهلم إىل حد بعيد يف تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـ    

_______________ 

 .٦٥/١القرار  )٥(

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )٦(

 ، املرفق٦٥/٢٧٧القرار  )٧(
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املتفق عليها دوليا ويف رصدها وتقييمها، وإذ تالحظ أنه على الرغم من التقـدم الـذي أحرزتـه    
 ال سـيما بالفعل احلكومات واجملتمع الدويل ومنظومة األمم املتحدة يف تعميم مراعاة اإلعاقـة، و 

زالـت هنـاك    يـة، مـا  التنم خطـة يتجـزأ مـن    ال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، باعتبارها جـزءا 
  حتديات كربى ماثلة يف هذا الصدد،

مــن أجــل  قبــل مجيــع أصــحاب املصــلحةإىل إجــراءات عاجلــة مــن احلاجــة وإذ تؤكــد   
اعتماد وتنفيذ استراتيجيات إمنائية وطنية أكثر طموحاً وشـاملة لإلعاقـة، وبـذل جهـود مقترنـة      

  دعم الدوليني،بأعمال تستهدف اإلعاقة ومدعومة بقدر أكرب من التعاون وال
بــذل جهــود لتنميــة القــدرات هتــدف إىل متكــني األشــخاص  علــى ضــرورة وإذ تشــدد  

ذوي اإلعاقة واملنظمات املمثلة هلم من ضمان تكـافؤ فـرص حصـول األشـخاص ذوي اإلعاقـة      
على العمالة الكاملـة واملنتجـة والعمـل الالئـق علـى قـدم املسـاواة ودون متييـز، بوسـائل تشـمل           

الوصول إىل أنظمة التعليم الشامل، وتنميـة املهـارات، وفـرص العمـل التطـوعي،      تعزيز إمكانية 
مباشــرة األعمــال احلــرة مــن أجــل متكــني األشــخاص ذوي   التــدريب علــى والتــدريب املهــين و

  اإلعاقة من بلوغ أقصى قدر من االستقاللية واحملافظة عليها،
ــق    ــاورها القلـ ــكل     وإذ يسـ ــة بشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــأثر األشـ ــب  إزاء تـ ــري متناسـ غـ

  ، فضال عن الفقر،والرتاعاتحاالت الكوارث والطوارئ   يف
ألن اســتمرار نقــص االحصــاءات والبيانــات واملعلومــات    وإذ يســاورها القلــق أيضــا   

املوثوق هبا عن وضع األشخاص ذوي اإلعاقة على الصـعد الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة يسـهم      
ــة، ممــ   ــذها   يف إغفــال ذكــرهم يف اإلحصــاءات الرمسي ــة وتنفي ــة أمــام ختطــيط التنمي ا يشــكل عقب
  بطريقة تشمل مسائل األشخاص ذوي اإلعاقة،

أمهية مجع بيانات موثـوق هبـا عـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة وحتليلـها وفقـا        وإذ تؤكد   
، وإذ تشـجع اجلهـود املبذولـة حاليـا     )٨(للمبادئ التوجيهيـة القائمـة املتعلقـة بإحصـاءات اإلعاقـة     

نــات مـن أجــل تصــنيف البيانــات املتعلقـة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة حبســب   لتحسـني مجــع البيا 
نوع اجلنس والعمر، وإذ تؤكد ضرورة توافر بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الدويل لتقيـيم  

  التقدم احملرز يف سياسات التنمية الشاملة ملسائل األشخاص ذوي اإلعاقة،

_______________ 

 رقـم املبيـع   ،منشـورات األمـم املتحـدة   عاقة (املبادئ التوجيهية واملبادئ األساسية لوضع إحصاءات اإل مثل )٨(
(E.01.XVII.15 ،) منشـــورات األمـــم املتحـــدة، واملبـــادئ والتوصـــيات املتعلقـــة بتعـــدادات الســـكان واملســـاكن

  واملعلومات املستجدة. ،A.07.XVII.8) املبيع رقم
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الرفيـع املسـتوى للجمعيـة العامـة املعـين       الوثيقة اخلتامية لالجتماع تعيد تأكيد  - ١  
بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وسائر األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا مبـا يعـود بـالنفع        

علـى مسـتوى رؤسـاء     ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ٢٣، املعقـود يف  )٩(على األشخاص ذوي اإلعاقـة 
 تشــملتنميــة للوضــع خطــة  ُســبل املضــي قــدما: ”الــدول واحلكومــات، وموضــوعه الرئيســي  

تأكيـد االلتزامـات الـواردة    أيضـا  ، وتعيـد  “وما بعـده  ٢٠١٥اإلعاقة حىت عام املتصلة ب ملسائلا
  فيها؛

حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة    ”بتقرير األمني العام املعنون  حتيط علما مع التقدير  - ٢  
ألشخاص ذوي اإلعاقة: وضـع  لأللفية وسائر األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا فيما يتعلق با

  والتوصيات الواردة فيه؛ )١٠(“وما بعده ٢٠١٥خطة تنمية شاملة ملسائل اإلعاقة حىت عام 
حيـاة كرميـة للجميـع: التعجيـل بالتقـدم      ”بتقرير األمـني العـام املعنـون     ترحب  - ٣  

ــد        ــا بع ــة مل ــم املتحــدة للتنمي ــهوض خبطــة األم ــة والن ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــام  حنــو حتقي ع
الــذي تضــمن توصــية تــدعو إىل النظــر يف إدراج اإلعاقــة كمســألة شــاملة لعــدة      )١١(“٢٠١٥

ــيت حــددت         ــات ال ــداف والغاي ــيت ســتخلف األه ــات ال ــداف والغاي ــة األه قطاعــات يف جمموع
  ؛٢٠١٥للمرحلة السابقة خلطة التنمية ملا بعد عام 

لـذي رحبـت   ا ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ١٠املـؤرخ   ٦٨/٣٠٩إىل القـرار  تشري   - ٤  
، وقـررت  )١٢(فيه بتقرير الفريق العامل املفتوح بـاب العضـوية املعـين بأهـداف التنميـة املسـتدامة      

مبوجبه أن يكون مقترح الفريـق العامـل املفتـوح بـاب العضـوية الـوارد يف التقريـر هـو األسـاس          
، ٢٠١٥عـام  الرئيسي الذي يستند إليه إدماج أهداف التنمية املستدامة يف خطة التنمية ملا بعد 

يف مــدخالت أخــرى يف عمليــة التفــاوض احلكوميــة الدوليــة يف أيضــا مــع التســليم بأنــه ســُينظر 
الــدورة التاســعة والســتني للجمعيــة العامــة، وتعتــرف بــأن تقريــر الفريــق العامــل املفتــوح بــاب    

  العضوية ينطوي على منظور بشأن اإلعاقة؛
ناسـب ملسـألة حقـوق األشـخاص     استمرار احلاجة إىل إيـالء االعتبـار امل   تدرك  - ٥  

  ؛٢٠١٥يتعلق خبطة التنمية ملا بعد عام   ما ذوي اإلعاقة يف

_______________ 

 .٦٨/٣القرار  )٩(

)١٠( A/69/187.  
)١١( A/68/202  وCorr.1.  
)١٢( A/68/970  وCorr.1.  



A/RES/69/142 

أللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليهاحتقيق األهداف اإلمنائية ل
 بعدهوما٢٠١٥دوليا فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة حىت عام

 

5/7 

للــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة الــيت قــدمت   تعــرب عــن تقــديرها  - ٦  
معلومات عن التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف      

يانــات وحتلــيالت بشــأن األشــخاص  الــيت تشــمل أولويــات حمــددة للعمــل، وب  اإلمنائيــة لأللفيــة،
اإلعاقــة، وحتــث الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة املعنيــة الــيت مل تقــدم بعــد            ذوي

  املعلومات املطلوبة، على القيام بذلك؛
رئيس اللجنة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة واملقـررة اخلاصـة        تدعو  - ٧  
ــس  ــوق اإلنســان  جملل ــة      حق ــة العام ــة اجلمعي ــة إىل خماطب ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حبق املعني

تعزيــز حقــوق ”واالخنــراط يف حــوار تفــاعلي معهــا يف دورهتــا الســبعني يف إطــار البنــد املعنــون  
  ، باعتبارمها وسيلة لتعزيز التواصل بني اجلمعية العامة واللجنة؛“اإلنسان ومحايتها

ــه  ٢٧، املــؤرخ ٢٦/٢٠قــوق اإلنســان بقــرار جملــس ح ترحــب  - ٨   حزيران/يوني
، الــذي أنشــأ اجمللــس مبوجبــه واليــة املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق األشــخاص ذوي   )١٣(٢٠١٤

اليت تشمل تقدمي توصيات حمددة بشـأن كيفيـة زيـادة تعزيـز حقـوق األشـخاص ذوي       اإلعاقة، 
اإلعاقة ومحايتها، مبا يف ذلك كيفيـة املسـامهة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا،         

وكيفيــة تعزيــز التنميــة الــيت  لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، يف ذلــك األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مبــا
اإلعاقــة وتتــيح هلــم إمكانيــة االســتفادة منــها، وكيفيــة تعزيــز دورهــم    ص ذويتشــمل األشــخا

  التنمية ومستفيدة منها على حد سواء؛  كعناصر فاعلة يف
ــث  - ٩   ــة      حتـ ــات الدوليـ ــدة، واملنظمـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــاء، ووكـ ــدول األعضـ الـ

رة مــن واإلقليميــة، ومنظمــات التكامــل اإلقليمــي واملؤسســات املاليــة علــى بــذل جهــود متضــاف 
أجــل إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف رصــد األهــداف اإلمنائيــة وتقييمهــا ومراعــاة مبــدأي  

  استفادة ذوي اإلعاقة من هذا الرصد والتقييم ومشاركتهم فيهما؛
األطـــراف الـــدول األعضـــاء ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة وغريهـــا مـــن  تشـــجع  - ١٠  

العمليـات والصـكوك الدوليـة القائمـة     على مواصلة حتسـني التنسـيق فيمـا بـني      صاحبة املصلحة
  من أجل وضع خطة عاملية شاملة يف جمال اإلعاقة؛

على أمهية إدماج وجهات نظر األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمـال احلـد    تشدد  - ١١  
من خماطر الكوارث، وتدرك احلاجة إىل مشاركتهم ومسامهتهم يف أعمال التأهـب للكـوارث،   

التنميـة، فضـال عـن    مرحلـة  اإلغاثة إىل مرحلة ، واالنتقال من واالستجابة للطوارئ، واالنتعاش
  تنفيذ السياسات والربامج اليت تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة واليت ميكنهم االستفادة منها؛

_______________ 

، الفصـل  (A/69/53) ٥٣الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة والسـتون، امللحـق رقـم           :انظر )١٣(
  اخلامس، الفرع ألف.
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على تعبئة املـوارد علـى حنـو مسـتدام مـن أجـل تعمـيم مراعـاة مسـائل           تشجع  - ١٢  
هــذا الصــدد ضــرورة تشــجيع التعــاون    اإلعاقــة يف التنميــة علــى مجيــع املســتويات، وتؤكــد يف  

الــدويل وتعزيــزه، مبــا فيــه التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي، دعمــا للجهــود   
  الوطنية، بوسائل منها، حسب االقتضاء، استحداث آليات وطنية، وخباصة يف البلدان النامية؛

مـم املتحـدة مـن    بالتربعـات املقدمـة للصـندوق االسـتئماين لشـراكة األ      ترحب  - ١٣  
أجـــل تعزيـــز حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، وتشـــجع يف هـــذا الصـــدد الـــدول األعضـــاء  

األخــرى علــى دعــم أهــداف الصــندوق، بطــرق منــها تقــدمي          األطــراف صــاحبة املصــلحة   و
  التربعات؛
إىل منظومــة األمــم املتحــدة تيســري تقــدمي املســاعدة التقنيــة، يف حــدود   تطلــب  - ١٤  

ــة، مبـــ  ــوارد املتاحـ ــتقاء البيانـــات    املـ ــاء القـــدرات واسـ ــة لبنـ ــاعدة الالزمـ ا يف ذلـــك تقـــدمي املسـ
ــة وجتميعهــا، وخباصــة إىل      ــة باألشــخاص ذوي اإلعاق ــة املتعلق ــة واإلقليمي واإلحصــاءات الوطني
البلــدان الناميــة، وتطلــب يف هــذا الصــدد إىل األمــني العــام حتليــل البيانــات واإلحصــاءات عــن    

ة القائمــة املتعلقــة بإحصــاءات اإلعاقــة، ونشــرها وتوزيعهــا،   اإلعاقــة، وفقــا للمبــادئ التوجيهيــ 
حســب االقتضــاء، يف التقــارير الدوريــة الــيت تقــدم يف املســتقبل عــن حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة    
  لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة؛

ــاح مركــز التســهيال   ترحــب  - ١٥   ــر األمــم     بافتت ــذوي اإلعاقــة يف مق ت اخلاصــة ب
املتحدة يف نيويورك، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل التنفيـذ التـدرجيي للمعـايري واملبـادئ         

يتعلـق بسـهولة الوصـول إىل املرافـق واخلـدمات يف منظومـة األمـم         مـا  التوجيهية ذات الصلة يف
ــن اتف     ــلة مـ ــام ذات الصـ ــار األحكـ ــذا يف االعتبـ ــدة، آخـ ــخاص ذوي   املتحـ ــوق األشـ ــة حقـ اقيـ

  عند القيام بأعمال التجديد، مبا يف ذلك الترتيبات املؤقتة؛ ال سيما، و)٣(اإلعاقة
الــدول األعضــاء، ومؤسســات وآليــات األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا املقــررة  تشــجع  -  ١٦  

ثا والتابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان، اخلاصــة املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، املعينــة حــدي 
واللجان اإلقليمية على بذل قصارى جهودها إلشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمليات التنميـة  
وصنع القرار على الصعد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية وكفالـة مشـاركتهم بسـهولة يف تلـك     

تعـاون مـع املنظمـات املعنيـة باألشـخاص      العمليات وإدماجهم فيها بصورة كاملة وفعالة، وذلك بال
  االقتضاء؛  ذوي اإلعاقة واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، حسب

الـدول األعضـاء الـيت مل تعتمـد بعـد اسـتراتيجية وطنيـة بشـأن اإلعاقـة           تشجع  - ١٧  
تكــون قابلــة للتطبيــق بوســائل منــها وضــع أهــداف ومؤشــرات مناســبة وقابلــة للقيــاس، ويــتم     
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اإلعاقـة   تشمل األشـخاص ذوي  أصحاب املصلحةها إسناد املسؤولية جملموعة واسعة من مبوجب
  واملنظمات املمثلة هلم، وُتجسِّد وجهات نظرهم، على القيام بذلك؛

ــم املتحــدة  تطلــب  - ١٨   ــة األم ــة اإلحصــائية  ،إىل منظوم ــوم،  ،وخباصــة اللجن أن تق
ذوي اإلعاقـة، يف نطـاق واليتـها، ويف     بالتشاور مـع املقـررة اخلاصـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص      

ألشــخاص مــع البيانــات املتعلقــة باجلحــدود املــوارد املتاحــة، بتحــديث املنــهجيات املعمــول هبــا 
إلعاقة وحتليلها، واحلصول على بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الـدويل بشـأن وضـع    ذوي ا

أو احلقــائق النوعيــة املتصــلة هبــا،  األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإدراج البيانــات املتعلقــة باإلعاقــة  
منشورات األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع يف ميدان التنميـة   بانتظام وحسب االقتضاء، يف

  االقتصادية واالجتماعية؛
الدول األعضـاء علـى اختـاذ خطـوات مناسـبة للتعجيـل مبراعـاة تعمـيم          تشجع  - ١٩  

  ة؛اإلعاقة يف اإلحصاءات الرمسيب املتعلقة بياناتال
إىل رئيس اجلمعية العامة أن ينظم خالل الدورة السـبعني للجمعيـة العامـة     تطلب  -  ٢٠  

فريقا للنقاش ملتابعة حالة ومدى التقدم احملرز يف املضـي حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لألشـخاص       
شــأن جــاء يف الوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع الرفيــع املســتوى ب  مــا يتعلــق مبتابعــة  مــا ذوي اإلعاقــة، يف
  يتعلق باملبادئ الواردة يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  ما ، ويف)٩(اإلعاقة والتنمية

إىل األمني العـام أن يقـوم، بالتنسـيق مـع مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة          تطلب  - ٢١  
  ذات الصلة، مبا يلي:

ة العامة يف دورهتـا احلاديـة والسـبعني معلومـات عـن تنفيـذ       أن يقدم إىل اجلمعي  (أ)  
هــذا القــرار، وعــن الوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع الرفيــع املســتوى للجمعيــة العامــة املعــين بتحقيــق 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وســائر األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا مبــا يعــود بــالنفع علــى  

  م توصيات مناسبة ملواصلة تعزيز التنفيذ؛وأن يقد ،األشخاص ذوي اإلعاقة
ــات والـــربامج وأفضـــل املمارســـات         (ب)   ــل علـــى مجـــع وحتليـــل السياسـ أن يعمـ

واإلحصاءات املتاحة على الصعيد الوطين بشأن األشخاص ذوي اإلعاقـة، الـيت تعكـس التقـدم     
ــا ذات الصــلة وأحكــام اتفا    قيــة حقــوق احملــرز يف معاجلــة األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دولي

  .٢٠١٨األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن يقدمها إىل اجلمعية العامة يف تقرير رئيسي خالل عام 
  ٧٣اجللسة العامة 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨
 


