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  2015كانون األول/ديسمرب  23 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/481) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 األشخاص املصابون باملهق - 70/229
 

 ،إن اجلمعية العامة 
، وإذ تشــإ إم معااــداو  اــوا (1)اإلعــ ن العــاملو  اــوا اإلنســان إذ تعيددت تيديددت 

، (2)اإلنســان الدوليــة ذاو الصــ ة، اــا هيهــا العهــد الــدوا انــاص بــا اوا املدنيــة والسياســية  
االتفاقية الدوليـة ل ااـاء   و ،(2)والثااهية والعهد الدوا اناص با اوا االقتصادية واالجتماعية

اتفاقيـة  و ،(4)اتفاقيـة  اـوا األشـخاص ذو  اإلعاقـة    و ،(3)ع ى مجيع أشكال التمييز العنصـر  
برنـام  العمـ    و ،(6)الطفـ   واتفاقيـة  اـوا   ،(5)الاااء ع ـى مجيـع أشـكال التمييـز ملـد املـرأة      

 ،(7)العاملو املتع ق باألشخاص ذو  اإلعاقة
 2013أي ول/سـبتمرب   27املـرر    24/33إم قرار جم س  اوا اإلنسان  وإذ تشري 

 ،(8)ملهقبااملتع ق بالتعاون التاين من أج  منع االعتداءاو ع ى األشخاص املصابني 

_______________ 

 (.3 -ألف )د  217الارار  (1)

 (، املرهق.21 -ألف )د  2200انظر الارار  (2)

(3) United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464. 
 .44910الرقم ، 2515املرجع نفسه، اجمل د  (4)
 .20378، الرقم 1249املرجع نفسه، اجمل د  (5)
 .27531، الرقم 1577املرجع نفسه، اجمل د  (6)

(7) A/37/351/Add.1  وCorr.1 (.4 -)د  1، املرهق، الفرع الثامن، التوصية 
(، A/68/53/Add.1) ألد   53انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، التورة الثامندة والتدنون، احل دق ر د       (8)

 الثالث. الفص 

http://undocs.org/ar/A/70/481
http://undocs.org/ar/A/RES/24/33
http://undocs.org/ar/A/37/351/Add.1
http://undocs.org/ar/A/68/53/Add.1
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ــة  وإذ تشدددري أي دددا    ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــرر   69/170إم قـ ــانون األول/ 18املـ  كـ
ــذ  قــررو   2014ديســمرب  ــة ال ــه اجلمعي ــن اوجب ــو  أن تع  ــا   13ي ــه يومــا دولي  زيران/يوني

ــارا مــن عــا     ــاملهق، اعتب ــة ب املــرر   28/6جم ــس  اــوا اإلنســان   وإم قــرار، 2015ل توعي
التمتـع  سـألة  الذ  أنشأ اجمل س اوجبه والية انبإ املسـتا  املعـين ا   (9)2015آذار/مارس  26

 ألشخاص املصابني باملهق،يف  الة احباوا اإلنسان 
تارير األوا عن األشـخاص املصـابني بـاملهق الـذ  قدمتـه مفوملـية       بال وإذ حتيط علما 

 ،(10)األمم املتحدة  اوا اإلنسان إم جم س  اوا اإلنسان يف دورته الرابعة والعشرين
 املـرر   263وا اإلنسـان والشـعو    ابارار ال جنة األهرياية   وإذ حتيط علما أي ا 

بشـأن منـع االعتـداءاو الـع يتعـرا شـا األشـخاص املصـابون          2013تشرين الثاين/نوهمرب  5
 باملهق والتمييز ملدام،

ــة   القلددقوإذ تعددرع عدد     ــداءاو املرتكب ــاملهق،   إزاء االعت ملــد األشــخاص املصــابني ب
 هيهم النساء واألطفال،   ان

بانطواو املتخذة واجلهود املبذولـة مـن قبـ  الب ـدان املعنيـة، اـا يف ذلـ          وإذ ترحب 
اختاذ إجراءاو قانونية ملد مرتكيب االعتداءاو ع ى األشخاص املصابني باملهق، وإعـ ن إدانـة   
االعتداءاو املرتكبة ملد األشخاص املصـابني بـاملهق، وتنظـيم  ـ و إلذكـاء وعـو اجلمهـور        

 ل،يف اذا اجملا
ــاش    ألّنعدددرع عددد  القلدددق   وإذ ت  ــخاص املصـــابني بـــاملهق يطـ الفاـــر بشـــك    ماألشـ

بوجـود  اجـة   يف اـذا الصـدد    تسـّ م إذ وييـز ويمـي ،   يواجهونه مـن    ما جراء متناسب غإ
ت فاــو إم  بيئــًة وتتصــدل لــه، وت ـــهي  ز لتحي ــبــرام   نــع  اوملــع وتنفيــذ مــن أجــ  املــوارد  إم

 اوقهم وكرامتهم،ا ترا   
مشاركة األشخاص املصابني بـاملهق يف اجلهـود اإلئاةيـة     ملرورة م  جتيتؤدت توإذ  
يف اـذا الصـدد ع ـى ملـرورة تعزيـز هعاليـة        تشـد د إذ والوطين واإلق يمو والدوا،  الصعدع ى 

ــة   ــربام  اإلئاةيــ ــاو والــ ــة  السياســ ــة والدوليــ ــة واإلق يميــ ــع الوطنيــ ــر ر يفالــ ــخاص األ تــ شــ
 باملهق، املصابني

_______________ 

 ، الفص  الثالث، الفرع ألف.(A/70/53) 53التورة التبعون، احل ق ر   املرجع نفسه،  (9)
(10) A/HRC/24/57. 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/170
http://undocs.org/ar/A/RES/28/6
http://undocs.org/ar/A/70/53
http://undocs.org/ar/HRC/24/57
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ــاء بالتزامايــا    تشددج   - 1  ــدول األعاــاء ع ــى مواصــ ة الوه ــدعم ال ــق ب  هيمــا يتع 
 والتع ـيم  األمـن الشخصـو  و ا يـاة وا ريـة   ا ـق يف  ومنـها  اوا األشخاص املصابني باملهق، 

ــق    والعمــ  ــع اســتول معيشــو الة ــى  والتمت ــى أع  ــن الصــحة   ممكــنمســتول وا صــول ع  م
 والعا ية؛ البدنية

أن يســتخد  املـوارد وااليــاو املتا ــة، ومنــها انــبإ   إم األمــني العــا  تطلدب  - 2 
ــة األشــخاص        املســتا  ــوا اإلنســان يف  ال ــع حبا ــوا اإلنســان املعــين اســألة التمت ــس  ا جمل 

 يفالثانيـة والسـبعني    دورياخ ل اجلزء الرةيسو من  ،اجلمعية العامة، يف تزويد املصابني باملهق
يواجههـا  الـع   التحـدياو خمت ـف  عـن  تاريـر شـام    ب، “ةالتنمية االجتماعيـ ”د املعنون إطار البن

ــاملهقواألشــخاص املصــاب  ــة   ن ب ــة االجتماعي ــق التنمي ــع يف ســبي  ياي ــاة، م اال تياجــاو  مراع
باإلدمـا  االجتمـاعو والصـحة والتع ـيم     ومنها اال تياجاو املتع اـة  اناصة ل نساء واألطفال، 

ــة، و ــدابإ املتخــذة عــن والعمال ــة مــن الت    الت ــرن ام  عــن وصــياو هبــذا الشــأن وأن يشــفع تاري
صـا بة املصـ حة   وسـاةر األطـرا    الـدول األعاـاء    اإلجراءاو األخرل الع ينبغو أن تتخذاا

 جيمـع  ع ـى أن وتشـجع األمـني العـا      الع مت يديداا، التحدياومن أج  مواجهة  ذاو الص ة
مـن أجـ     التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة    ع وماو من مجيع املرسساو واشيئـاو ذاو الصـ ة   امل

 ؛إعداد اذا التارير
األشـخاص   يواجههـا ، مع مراعاة الطابع املتعدد اجلوانب ل تحدياو الع تقرر - 3 
 يفوالسـبعني   الثانيـة باملهق، أن تنظر يف مسألة األشخاص املصـابني بـاملهق يف دوريـا     املصابون

 ‘‘.ةالتنمية االجتماعي’’إطار البند املعنون 
 

 82اجللتة العامة 
 2015دانون األول/ديتمرب  23

 


