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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/489/Add.1) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري - 70/145
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 20املــخر    67/160، وآخرهــا القــرار  ذات الصــ ة إىل قراراهتــا الســابقة   إذ تشيير 

، وإىل قرارات جم س حقـوق اإلنسـان وجلنـة التنميـة االجتماعيـة      2012كانون األول/ديسمرب 
 ،ذات الص ةوجلنة حقوق اإلنسان 

بشــ ن تــدعيم  2014نيســان/أبري   9املــخر   68/268إىل قرارهــا  أيضيياوإذ تشيير  
 داء نظام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،وتعزيز فعالية أ

 إىل أن مجيـ  حقـوق اإلنسـان وااريـات األساسـية عامليـة ومتراب ـة        وإذ تشر كذلك 
ومتشابكة وغري قاب ـة ل تززةـة، وإىل وـرورة أن يلكفـ  لصشـخاص ذوي اإلعاقـة التمتـ  التـام         

 حبقوقهم وحرياهتم دون متييز،
 (1)ع ى اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة   ب نه منذ فتح باب التوقي   وإذ ترحب 

دولـــة ع ـــى االتفاقيـــة  160وّقعـــ   2007آذار/مـــار   30يف  (2)وبروتوكوهلـــا االختيـــاري
دولـة   92ووّقعـ    ومنظمة تكام  إق يمي واحدة دولة 160وصّدق  ع يها أو انضم  إليها 

 دولة، 88ع ى الربوتوكول االختياري وصّدق  ع يه 
ــرر      اعتبارهيياوإذ تضيييف     ــة، املق ــة العتمــاد االتفاقي ــذكرا الســنوية العاشــرة املقب  ال

 ،2016االحتفال هبا يف كانون األول/ديسمرب 
_______________ 

(1) United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 

 .44910، الرقم 2518نفسه، اجمل د املرج   (2)

http://undocs.org/ar/A/70/489/Add.1
http://undocs.org/ar/A/RES/67/160
http://undocs.org/ar/A/RES/68/268
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بتعيني جم س حقوق اإلنسـان ل مقـررة اصاصـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص        وإذ ترحب 
ذوي اإلعاقـــة، وبتقريرهـــا املقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة بشـــ ن حـــ  األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  

 ،(3)ااماية االجتماعية يف
 األعمــال واألنشــ ة املنزـزة واجلــاري االوـ ما هبــا دعمــا    وإذ تالحي  ميييف التقي ير   

 ،(4)تقريـر األمـني العـام   و ،مـخمتر الـدول األاـرا  يف االتفاقيـة     مبا يف ذلك من خمللمتفاقية، 
اصـاص لصمــني   املبعــو و اإلعاقــة، واملقـررة اصاصـة،   وال زنـة املعنيـة حبقــوق األشـخاص ذوي   
ــة و   ــة  العــام لصمــم املتحــدة املعــة باإلعاق ــوفري التســهيمت اصاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاق ، ت

 تفاقية،االوفري  الدعم املشترك بني الوكاالت املعة ب
ووثاةقهــا اصتاميــة يف إعمــال  بإســهام االجتماعــات الدوليــة املعقــودة مــخخرا   وإذ تقيير 

م مراعاهتا، مبا يف ذلك مج ة أمور منها اجتمـاا اجلمعيـة   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعمي
العامة الرفي  املستوا املعة بتحقي  األهدا  اإلمناةية لصلفيـة وسـاةر األهـدا  اإلمناةيـة املتفـ       

ووـ  خ ـة    - يعـود بـالنف  ع ـى األشـخاص ذوي اإلعاقـة  سـب  املضـي قـدما          ع يها دوليا مبا
ــ ة با    ــاة  املتصــ ــم  املســ ــة تشــ ــام   ل تنميــ ــ  عــ ــد   2015إلعاقــــة حــ ــا بعــ املعقــــود يف  ومــ

، واجتماا اجلمعية العامة العـام الرفيـ  املسـتوا املعـرو  بـاملخمتر      (5)2013سبتمرب /أي ول 23
، ومـخمتر األمـم   (6)2014 أي ول/سـبتمرب  23 و 22املعقـود يف   العاملي املعة بالشعوب األص ية

يف  اليابـان، بيف سـنداي،   الـذي عقـد   الكـوار  ااـد مـن طـاار    ب املعـة املتحدة العـاملي الاالـ    
، ومخمتر قمة األمم املتحدة العتماد خ ـة التنميـة   (7)2015 آذار/مار  18إىل  14من  الفترة

 ،(8)2015أي ول/سبتمرب  27إىل  25من  يف الفترة قدالذي ع 2015بعد عام  ملا
ــاد ب وإذ ترحيييب  ــام   اعتمـ ــتدامة لعـ ــة املسـ ــة التنميـ ــبتمرب  25يف  2030خ ـ أي ول/سـ
 ،هااألشخاص ذوي اإلعاقة في قضايا إدراج، و(8)2015
 ،النســاء والفتيــات  ســيما  ال ،األشــخاص ذوي اإلعاقــة ألن  وإذ تعييرع عييق القليي    

 متعددة ومتشابكة من التمييز، أشكاال يواجهون قد
_______________ 

(3) A/70/297. 

(4) A/69/284. 

 .68/3القرار  (5)

 .69/2القرار  (6)

 .، املرفقان األول والااين69/283القرار  (7)

 .70/1القرار  (8)

http://undocs.org/ar/A/70/297
http://undocs.org/ar/A/69/284
http://undocs.org/ar/A/RES/68/3
http://undocs.org/ar/A/RES/69/2
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 (1)بالــدول الــت ق توّقــ  ع ــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة هتيييب - 1 
 وتصّدق ع يهما بعدل أن تنظر يف القيام بذلك ع ى سبي  األولوية؛ (2)ا االختياريوبروتوكوهل

ــر     تشييجيف - 2  ــة وأبــدت ًّفظــا  واحــدا  أو أكا الــدول الــت صــّدق  ع ــى االتفاقي
بش هنا ع ى أن تشرا يف استعراض منتظم ألثر هذ  التحفظات واستمرار جـدواها، وأن تنظـر   

 يف إمكانية سحبها؛
ــود  مــــن أجــــ  مســــاعدة الــــدول    تيييي ع  - 3  ــام إىل تكايــــج جهــ األمــــني العــ

ــى ــا   أن ع  ــة وبروت تصــبح أاراف ــاري، آخــذا  يف االتفاقي ــا االختي ــذكرا   وكوهل ــار  أن ال يف اعتب
السنوية العاشرة املقب ة العتماد االتفاقية تتيح فرصة ص   زخم جديد صـوب ًقيـ  االنضـمام    

 العاملي إليها، بوساة  منها تقدمي املساعدة من أج  ًقي  االنضمام العاملي؛
ــة كزــزء     تؤكيي  - 4  ــاج قضــايا األشــخاص ذوي اإلعاق ــة إدم ــن   ال أمهي يتزــزأ م

 مراعـاة    الدول ع ى ت بيـ  هنـق قـاةم ع ـى    استراتيزيات التنمية املستدامة ذات الص ة، وتشزِّ
ل نهوض حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف تنفيـذ خ ـة      جهودها ةفمضاعحقوق اإلنسان، و

 ، مبا يتواف  م  التزاماهتا الدولية؛(8)2030التنمية املستدامة لعام 
الممســاواة  أوجــه أن املخشــرات اصاصــة باإلعاقــة، الــت تتــ ثر بقيــا   تالحيي  - 5 
أوجـه عـدم املسـاواة     وو  اليد ع ى سب  نسًِّالسكان، ميكن أن  فئاتطت ج  ومن القاةمة

 خ ــة ت متابعــة واســتعراضاعم يــ ن بــر ذكِّتــو ،الجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية القاةمــة ا
يف مج ــة أمــور، ع ــى أســا  بيانــات عاليــة اجلــودة   تتم،ع ــى مجيــ  املســتويات ســ 2030 عــام

سـا الـدخ ، واجلـنس، والسـن، واالنتمـاء      حبوسه ة املنال وحسنة التوقي  وموثوقة ومصـنفة  
و  من حي  اهلزرة، واإلعاقة، واملوق  اجلغرايف، وغريهـا مـن اصصـاة     العرقي واإلثة، والو

 األمهية يف السياقات الوانية؛ ذات
ــود       تطلييب - 6  ــز اجله ــم املتحــدة ومخسســاهتا أن تواصــ  تعزي ــاالت األم إىل وك

ااصـول ع يهـا     يسـه  املبذولة من أج  نشر مع ومات عن االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري   
وأن تسـاعد الـدول األاـرا      ،لزيـادة فهمهمـا   وذلـك  مبا يشم  األافـال والشـباب،  ، وفهملها

ع ى الوفاء بالتزاماهتا مبوجا هذين الصكني، وتـدعو املنظمـات ااكوميـة الدوليـة واملنظمـات      
 غري ااكومية إىل القيام بذلك؛

ة ال زنة املعنية حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، واملقـررة اصاصـ     ةرةيس ت ع  - 7 
ــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل تنــاول الك مــة ســنويا     يف  جمل ــس حقــوق اإلنســان املعني
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ــة و  ــة العام ــون    املشــاركة يف ج ســات ًــاور اجلمعي ــد املعن ــوق  ”معهــا يف إاــار البن ــز حق تعزي
 ، كوسي ة لتعزيز التواص  بني اجلمعية وال زنة؛“اإلنسان ومحايتها

 عقد ج سة ًاور رفيعة املستوا يف أواخر عـام  رةيس اجلمعية العامة إىل ت ع  - 8 
 تشزي  االنضمام العاملي إليها؛ بغية إلحياء الذكرا السنوية العاشرة العتماد االتفاقية 2016

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الاانيـة والسـبعني    تطلب - 9 
، بالتشاور مـ  وكـاالت األمـم املتحـدة املعنيـة،      عن حالة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة تقريرا 

ومنظمـة األمـم املتحـدة     مفووية األمم املتحدة اقوق اإلنسانكاالت، مبا يف ذلك، يف مج ة و
)هيئـة األمـم    متكـني املـرأة  وهيئة األمـم املتحـدة ل مسـاواة بـني اجلنسـني و      ل  فولة )اليونيسيج(

املـواد   مسـتخدما  و صاحبة املص حة ذات الص ة هاتيف االعتبار آراء اجل ا خذآاملتحدة ل مرأة(، 
 عن حالة االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري؛ نه فرعا املتاحة، وأن يضّم

املـوارد  ل مفووـية   كفالـة أن تتـوفر   إىل األمني العام االستمرار يفأيضا  تطلب - 10 
 .األشخاص ذوي اإلعاقة حقوق جمال لمو ما مبهامها فيما يتع   بعم ها يفالكافية 

 
 80اجللسة العامة 
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