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 الدورة التاسعة والستون
 اللجنة الثالثة

 من جدول األعمال)ب(  62البند 
التنميــة اتجتماعيــةت التنميــة اتجتماعيــة   
ــة    مبــا ذ كلــس املســا ا كاة الحلــلة  ا ال
اتجتماعيــة ذ العــاا و ال ــباب واملســن   

   واملعوق  واألسرة
إيطاليا  و اراغواي  والربتغـال  و لجياـا    و وأيرلندا  أرمينيا  وإسبانيا  وإستونيا  وأملانيا 

و لغاريـــا  و نمـــا  و ولنـــدا  وترريـــا  وا وريـــة تاانيـــا املتحـــدة  والـــدا ر   ورومانيـــا   
والسويد  وشـيل،  والللـب   ولنلنـدا  وقـربك  وراتانسـتان  وررواتيـا  وروسـتارياا         

 ولنـــدا  واليونـــانت ولاســـمربو  وليتوانيـــا  ومالطـــة  ومنغوليـــا  والنمســـا  و نغاريـــا  و 
 م روع قرار

  
حتقيق األ داف اإل ا ية لألللية وغري ا من األ داف اإل ا ية املتلـق علي ـا لوليـا      

  عده وما 6102ليما يتعلق  األشخاك كوي اإلعاقة حىت عام 
 

  إن اجلمعية العامة 
العـامل، املتعلـق   إىل األطر العملية اليت اعتمدهتا ذ السا ق  مثا  رنامج العمـا   إذ تشري 
ــاملعوق  ــ ي  (0)  ــيف ذ ال ــانون األوليليســمرب   3اعتمدت ــة    0896ر ــد املوحــدة املتعلق والقواع

رـانون األوليليسـمرب    61اعتمـدهتا ذ  الـيت   (6) تحقيق تاالؤ اللرك لألشخاك كوي اإلعاقة
__________ 

 (0) A/37/351/Add.1 و Corr.1 را عا( 0  املرلق  اللرع الثامن  التوصية(. 
 .  املرلق82ي89القرار  (6) 

http://undocs.org/ar/A/37/351/Add.1
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 ومت اتعتراف لي ا  األشخاك كوي اإلعاقـة  وصـل م لـاعل  ذ التنميـة ومسـتليدين      0883
 من ا جبميع جوانب ا  على حد سواء 

اعتمـــدهتا ذ  الـــيت   (3)اتلاقيـــة حقـــوا األشـــخاك كوي اإلعاقـــة     وإذ تعيدددأ تد يدددأ   
  و ــ، 6119أياريمــايو  3والــيت لنلــز حيــا النلــاك ذ  6112رــانون األوليليســمرب  03

ر اتلاقية تارخيية تؤرد حقوا اإلنسـان وا ريـاة األساسـية لألشـخاك كوي اإلعاقـة  وإك تقـ      
ــا  ــوا اإلنســان و  صــس أهن ــالربوتورول     ألاة  ق ــا   ــيا علم ــز نلســيف  وإك حت ــة ذ الوق للتنمي

  (8)اتنتياري تتلاقية حقوا األشخاك كوي اإلعاقة
إىل ايع قراراهتا السا قة املتعلقة  تحقيق األ ـداف اإل ا يـة لأللليـة وغري ـا     وإذ تشري  

ا يتعلــق  األشــخاك كوي اإلعاقــة ل ــ  عــن  مــن األ ــداف اإل ا يــة املتلــق علي ــا لوليــا ليمــ  
القــراراة كاة الحلــلة  املواــوع الحلــالرة عــن إللــن حقــوا اإلنســان وا لــن اتقتحلــالي     

 واتجتماع، وجلانيف اللنية 
إىل قراراهتــا السـا قة املتعلقــة  األ ــداف اإل ا يـة املتلــق علي ــا لوليــا     وإذ تشدري يضاددا  

  الــيت ســلمز لي ــا  املســؤولية اجلماعيــة للحاومــاة عــن  لي ــا األ ــداف اإل ا يــة لأللليــة  مبــا
إعمـال مبــالل الارامــة اإلنســانية واملســاواة والعــدل علــى الحلــعيد العــامل،  وإك تؤرــد ذ  ــ ا  
الســياا واجــد الــدول األع ــاء ذ حتقيــق التطبيــق والتنليــ    ــاا رامــا ل طــار املعيــاري     

ــة     ــة والتنمي ــق  األشــخاك كوي اإلعاق ــدوا املتعل ــى تحلــديق   ال  وســا ا ت ــما الت ــجيع عل
 وتنلي  اتلاقية حقوا األشخاك كوي اإلعاقة 

إىل الوثيقة اخلتامية ل جتماع العام الرليع املسـتو  للجمعيـة العامـة     وإذ تشري  ذلك 
اخلتاميــة ملــؤألر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة    والوثيقــة (2)املعــب  األ ــداف اإل ا يــة لأللليــة 

اخلتامية ل جتماع العام الرليـع املسـتو  الـ ي     والوثيقة (2)“املستقبا ال ي نحلبو إلييف”املعنونة 
  ــأن لــريوص نقــع املناعــة الب ــرية ومت تمــة نقــع    6100عقدتــيف اجلمعيــة العامــة ذ عــام  

اإلعــ ن السياســ،   ــأن لــريوص نقــع املناعــة الب ــرية  ”املناعــة املاتســد )اإليــدت( املعنونــة  
ناعــة املاتسـد )اإليــدت(ت تاثيــا ج ولنـا مــن أجــا الق ـاء علــى لــريوص    ومت تمـة نقــع امل 

__________ 

 .88801  رقم 6202  ا لد جمموعة املعاهأاتاألمم املتحدة   (3) 
 .88801  رقم 6209  ا لد املرجع نفسه (8) 

 .0ي22القرار  (2) 

   املرلق.699ي22القرار  (2) 
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الـيت تت ـمن ايع ـا إشـاراة إىل حقـوا األشـخاك كوي        (7)“نقع املناعة الب ـرية واإليـدت  
 ذ سياا اجل ول املب ولة من أجا التنمية  ورؤا م اإلعاقة وم اررت م ورلا  م

ذ املا ـة مـن عـدل     02ة ُتقدر  ــ  أن عدل األشخاك كوي اإلعاقة ميثا نسب وإذ تأرك 
ذ املا ـة منـ م ذ البلـدان     91ساان العاا  أو ما يقدر  ألا مليون نسمة يعـي  مـا يقـدر  ــ     

مسـامهاهتم ذ الرلـاه العـام للمجتمعـاة الـيت يعي ـون لي ـا وذ تقـدم ا           أمهية النامية  وإك تقر
 وتنوع ا 
ــة  إتاء اســتمرار تعــر    وإذ ضسدداورها لددالق ال  دد      وخباصــة األشــخاك كوي اإلعاق

ألشـاال متعـدلة ونطـرية     من م النساء واألطلال وال باب وال عوب األصـلية وربـار السـن    
مــن التمييــا واســتمرار إغلــا م إىل حــد  عيــد ذ تنليــ  األ ــداف اإل ا يــة لأللليــة واأل ــداف    

لــى الــرغم مــن التقــدم رصــد ا وتقييم ــا  وإك ت حــع أنــيف عذ و  اإل ا يــة املتلــق علي ــا لوليــا
الــ ي أحرتتــيف  اللعــا ا اومــاة وا تمــع الــدوا ومنتومــة األمــم املتحــدة ذ تعمــيم مراعــاة  

حقــوا األشــخاك كوي اإلعاقــة   اعتبار ــا جــاءا ت يتجــاأ مــن نطــا     ســيما اإلعاقــة  وت
 تالز  نا  حتدياة ررب  ماثلة ذ   ا الحلدل  مالالتنمية  
ا ايع اجل اة املعنيـة مـن أجـا اعتمـال     َبءاة عاجلة من ِقإىل إجرا وإذ تؤ أ احلاجة 

وتنلي  استراتيجياة إ ا ية وطنية أرثر طموحًا وشاملة ل عاقة  و  ل ج ـول مقترنـة  أعمـال    
 تست دف اإلعاقة ومدعومة  قدر أررب من التعاون والدعم الدولي  

شــخاك  األهتـدف إىل ألاـ    لتنميـة القـدراة   ـ ل ج ـول    وإذ تشدأ  ع دض ودرور     
امان تاالؤ لـرك ححلـول األشـخاك كوي اإلعاقـة      من ثلة  مكوي اإلعاقة واملنتماة املم

على العمالة الااملـة واملنتجـة والعمـا ال  ـق علـى قـدم املسـاواة ولون ألييـا   وسـا ا ت ـما           
تعايا إماانية الوصول إىل أنتمة التعليم ال اما  وتنميـة امل ـاراة  ولـرك العمـا التطـوع،       

التدريد امل ب ومباشرة األعمال ا ـرة مـن أجـا ألاـ  األشـخاك كوي اإلعاقـة مـن  لـوو         و
 أقحلى قدر من اتستق لية واحملالتة علي ا 

إتاء تـــأثر األشـــخاك كوي اإلعاقـــة   ـــاا غـــري متناســـد ذ  وإذ ضسددداورها ال  ددد  
 حاتة الاوارث والطوارل والحلراعاة  ل   عن اللقر 

ألن اســتمرار نقــع اتححلــاءاة والبيانــاة واملعلومــاة    ضادداوإذ ضسدداورها ال  دد  ي 
املوثوا هبا عن واع األشخاك كوي اإلعاقة على الحلـعد الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة يسـ م      

__________ 

   املرلق677ي22القرار  (7) 
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ــة وتنليــ  ا      ــة أمــام فطــيا التنمي ــة  عــا ي ــاا عقب ذ إغلــال كرــر م ذ اإلححلــاءاة الراي
  طريقة ت ما مسا ا األشخاك كوي اإلعاقة 

أمهية اع  ياناة موثـوا هبـا عـن األشـخاك كوي اإلعاقـة وحتليلـ ا ولقـا        تؤ أ  وإذ 
اجل ـول املب ولـة حاليـا       وإك ت ـجع (9)للمبالل التوجي يـة القا مـة املتعلقـة  اححلـاءاة اإلعاقـة     

لتحس  اـع البيانـاة مـن أجـا تحلـنيا البيانـاة املتعلقـة  األشـخاك كوي اإلعاقـة  سـد           
تؤرد ارورة توالر  ياناة قا لة للمقارنة على الحلعيد الدوا لتقيـيم  نوع اجلنن والعمر  وإك 

 التقدم احملرت ذ سياساة التنمية ال املة ملسا ا األشخاك كوي اإلعاقة 
املعـب   الوثيقة اخلتامية ل جتماع الرليـع املسـتو  للجمعيـة العامـة     تعيأ تد يأ - 0 

ف اإل ا يـة املتلـق علي ـا لوليـا مبـا يعـول  ـالنلع         تحقيق األ داف اإل ا ية لألللية وسا ر األ دا
علـى مسـتو  رؤسـاء     6103أيلوليسـبتمرب   63ذ    املعقـول (8)على األشخاك كوي اإلعاقـة 

 ت ــماتنميــة للُســبا امل ــ، قــدمات واــع نطــة   ”الــدول وا اومــاة  ومواــوعيف الر يســ،  
 اتلتااماة الوارلة لي ا؛ تعيد تأريد  و“وما  عده 6102اإلعاقة حىت عام املتحللة   ملسا اا

حتقيـق األ ـداف اإل ا يـة    ” تقرير األم  العام املعنون  حتيط ع ما مع الت أضر - 6 
لألللية وسا ر األ داف اإل ا ية املتلق علي ا لوليا ليما يتعلق  األشخاك كوي اإلعاقةت واـع  

 اة الوارلة لييف؛والتوصي (01)“وما  عده 6102نطة تنمية شاملة ملسا ا اإلعاقة حىت عام 
حيـاة ررميـة للجميـعت التعجيـا  التقـدم      ” تقرير األم  العـام املعنـون    ترحب - 3 

ــام          ــد ع ــا  ع ــة مل ــم املتحــدة للتنمي ــ و  خبطــة األم ــة والن ــة لألللي ــق األ ــداف اإل ا ي حنــو حتقي
ــدعو إىل الــ ي  (00)“6102 ــة رمســألة شــاملة لعــدة    ت ــمن توصــية ت النتــر ذ إلراا اإلعاق

ــاة ذ ــيت حــدلة        قطاع ــاة ال ــداف والغاي ــيت ســتخلا األ  ــاة ال ــداف والغاي ــة األ   إلموع
 ؛6102للمرحلة السا قة خلطة التنمية ملا  عد عام 

الـ ي رحبـز    6108أيلوليسـبتمرب   01املـؤر    318ي29القـرار   إىلتشري  - 8 
قــررة ليــيف  تقريــر اللريــق العامــا امللتــوو  ــاب الع ــوية املعــب  أ ــداف التنميــة املســتدامة  و  

__________ 

 من ــوراة األمــم املتحــدة رقــم املبيــعمثددا املدددا ت التوجيويددة واملدددا ت اوضاضددية لووددع إح ددا ات ا عا ددة   (9) 
(E.01.XVII.15           من ــوراة األمــم املتحــدة    واملدددا ت والتوادديات املتع  ددة لتعددأا ات السددنان واملسددا

 واملعلوماة املستجدة.  A.07.XVII.8) املبيع رقم
 .3ي29القرار  (8) 

 (01) A/69/187. 
 (00) A/68/202/Corr.1. 
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الـوارل ذ التقريـر  ـو األسـاص       مبوجبيف أن ياون مقترو اللريق العاما امللتـوو  ـاب الع ـوية   
  6102الر يس، ال ي يستند إلييف إلماا أ داف التنمية املستدامة ذ نطة التنمية ملا  عد عـام  

ة مع التسليم  أنيف سـُينتر ذ مـدن ة أنـر  ذ عمليـة التلـاو  ا اوميـة الدوليـة ذ الـدور        
 اللريـق العامـا امللتـوو  ـاب الع ــوية      ــأن تقريـر  تعتـرف التاسـعة والسـت  للجمعيـة العامـة  و    
 ينطوي على منتور   أن اإلعاقة؛

استمرار ا اجة إىل إيـ ء اتعتبـار املناسـد ملسـألة حقـوا األشـخاك        تأرك - 2 
 ؛6102كوي اإلعاقة ذ ما يتعلق خبطة التنمية ملا  عد عام 

للــدول األع ــاء وريانــاة األمــم املتحــدة الــيت قــدمز    ددأضرهاتعددرع عدد  ت - 2 
معلوماة عن التقدم احملرت حنو حتقيق األ داف اإل ا ية املتلق علي ـا لوليـا  مبـا لي ـا األ ـداف      
اإل ا ية لألللية  اليت ت ما أولوياة حمدلة للعما  و ياناة وحتلي ة   أن األشـخاك كوي  

ريانـاة األمـم املتحـدة املعنيـة الـيت ا تقـدم  عـد املعلومـاة         اإلعاقة  وحتـ  الـدول األع ـاء و   
 املطلو ة  على القيام   لس؛

كوي اإلعاقـة واملقـررة اخلاصـة     األشـخاك ر ين اللجنة املعنيـة  قـوا    تأعو - 7 
ــة  قــوا األشــخاك كوي اإلعاقــة  ــة  إىل التا عــة  لــن حقــوا اإلنســان   املعني ــة اجلمعي خماطب

تعايــا ”العامــة واتاــراح ذ حــوار تلــاعل، مع ــا ذ لورهتــا الســبع  ذ إطــار البنــد املعنــون    
  اعتبارمها وسيلة لتعايا التواصا    اجلمعية العامة واللجنة؛  “حقوا اإلنسان ومحايت ا

ــان    ترحدددب - 9  ــوا اإلنسـ ــن حقـ ــرار إللـ ــؤر  61ي62  قـ ــراني 67  املـ  حايـ
قــرر اخلــاك املعــب  قــوا األشــخاك وتيــة املمبوجبــيف  أن ــأ ا لــنالــ ي   (06)6108 يونيــيف

تقدمي توصياة حمدلة   ـأن ريليـة تيـالة تعايـا حقـوا األشـخاك        اليت ت ماكوي اإلعاقة  
ة ذ حتقيـق األ ـداف اإل ا يـة املتلـق علي ـا      كوي اإلعاقة ومحايت ا  مبـا ذ كلـس ريليـة املسـامه    

اإل ا ية لألللية  وريلية تعايا التنمية اليت ت ما األشـخاك كوي   لوليا  مبا ذ كلس األ داف
اإلعاقة وتتـي   ـم إماانيـة اتسـتلالة منـ ا  وريليـة تعايـا لور ـم رعناصـر لاعلـة ذ التنميـة            

 ومستليدة من ا على حد سواء؛
ــة      حتددد  - 8  ــاة الدوليـ ــدة  واملنتمـ ــم املتحـ ــاتة األمـ ــاء  وورـ ــدول األع ـ الـ

مــاة التاامــا اإلقليمــ، واملؤسســاة املاليــة علــى  ــ ل ج ــول مت ــالرة مــن  واإلقليميــة  ومنت

__________ 

  اللحلـا اخلـامن    (A/69/53) 35الوثائ  الرمسية ل جمعية العامة، الأور  التاضعة والستون، امل ح  ر د   انتر  (06) 
 اللرع ألا.
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أجــا إشــرا  األشــخاك كوي اإلعاقــة ذ رصــد األ ــداف اإل ا يــة وتقييم ــا ومراعــاة مبــدأي  
 استلالة كوي اإلعاقة من   ا الرصد والتقييم وم اررت م لي ما؛

اجل ـاة املعنيـة    الدول األع ـاء ومنتومـة األمـم املتحـدة وغري ـا مـن       تشجع - 01 
على مواصلة حتسـ  التنسـيق ليمـا  ـ  العمليـاة والحلـاو  الدوليـة القا مـة مـن أجـا واـع            

 نطة عاملية شاملة ذ إلال اإلعاقة؛
على أمهية إلماا وج اة نتر األشخاك كوي اإلعاقة ذ إلـال ا ـد    تشأ  - 00 
عمال التأ ـد للاـوارث    ذ أ الاوارث  وتدر  ا اجة إىل م اررت م ومسامهت ممن خماطر 

واتســـتجا ة للطـــوارل  واتنتعـــاا  واتنتقـــال مـــن اإلغاثـــة إىل التنميـــة  ل ـــ  عـــن تنليـــ    
 السياساة والربامج اليت ت ما األشخاك كوي اإلعاقة واليت ميان م اتستلالة من ا؛

على تعبئة املـوارل علـى حنـو مسـتدام مـن أجـا تعمـيم مراعـاة مسـا ا           تشجع - 06 
ــة علــى ايــع املســتوياة  وتؤرــد ذ  ــ ا الحلــدل اــرورة ت ــجيع التعــاون     اإلعاقــة ذ  التنمي

الــدوا وتعايــاه  مبــا ليــيف التعــاون ليمــا  ــ   لــدان اجلنــوب والتعــاون الث ثــ،  لعمــا للج ــول   
 الوطنية   وسا ا من ا  حسد اتقت اء  استحداث آلياة وطنية  وخباصة ذ البلدان النامية؛

ة املقدمـة للحلـندوا اتسـتئماش ل ـرارة األمـم املتحـدة مـن         التربعـا  ترحب - 03 
أجا تعايا حقوا األشخاك كوي اإلعاقة  وت جع ذ   ا الحلدل الدول األع اء واجل ـاة  

 املعنية األنر  على لعم أ داف الحلندوا   طرا من ا تقدمي التربعاة؛
يــة  ذ حــدول إىل منتومــة األمــم املتحــدة تيســري تقــدمي املســاعدة التقن تط ددب - 08 

ــاة      ــتقاء البيانـ ــاء القـــدراة واسـ ــة لبنـ ــاعدة ال تمـ ــا ذ كلـــس تقـــدمي املسـ ــة  مبـ ــوارل املتاحـ املـ
ــة وةميع ــا  وخباصــة إىل      ــة  األشــخاك كوي اإلعاق ــة املتعلق ــة واإلقليمي واإلححلــاءاة الوطني

 الناميــة  وتطلــد ذ  ــ ا الحلــدل إىل األمــ  العــام حتليــا البيانــاة واإلححلــاءاة عــن   البلــدان 
  اإلعاقــة  ولقــا للمبــالل التوجي يــة القا مــة املتعلقــة  اححلــاءاة اإلعاقــة  ون ــر ا وتوتيع ــا   

عــن حتقيــق األ ــداف اإل ا يــة   ر الدوريــة الــيت تقــدم ذ املســتقبا ذ التقــاري حســد اتقت ــاء 
 لألللية وغري ا من األ داف اإل ا ية املتلق علي ا لوليا ليما يتعلق  األشخاك كوي اإلعاقة؛

ــة ذ مقــر األمــم        ترحددب - 02   التتــاو مررــا التســ ي ة اخلاصــة  ــ وي اإلعاق
املتحدة ذ نيويور   وتطلـد إىل األمـ  العـام أن يواصـا التنليـ  التـدرع، للمعـايري واملبـالل         

منتومـة األمـم    ذ دماةاخلـ رالـق و امل سـ ولة الوصـول إىل    ذ مـا يتعلـق   التوجي ية كاة الحللة
ــ ا ذ ات  ــدة  آنـ ــة   املتحـ ــن اتلاقيـ ــلة مـ ــام كاة الحلـ ــار األحاـ ــخاك كوي   عتبـ ــوا األشـ حقـ

   وت سيما عند القيام  أعمال التجديد  مبا ذ كلس الترتيباة املؤقتة؛(3)اإلعاقة
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الدول األع اء  ومؤسساة وآلياة األمـم املتحـدة  مبـا لي ـا املقـررة       تشجع - 02 
  يثا والتا عـة  لـن حقـوا اإلنسـان    اخلاصة املعنية  قوا األشخاك كوي اإلعاقة  املعينة حـد 

ذ عمليـاة   واللجان اإلقليمية علـى  ـ ل قحلـار  ج ول ـا إلشـرا  األشـخاك كوي اإلعاقـة       
ــة م ــاررت م      ــة ورلال ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة والوطني ــة وصــنع القــرار علــى الحلــعد احمللي التنمي

لتعــاون مــع    ا  ســ ولة ذ تلــس العمليــاة وإلمــاج م لي ــا  حلــورة راملــة ولعالــة  وكلــس        
طنيــة املعنيــة  قــوا اإلنســـان     املنتمــاة املعنيــة  األشــخاك كوي اإلعاقــة واملؤسســاة الو     

 اتقت اء ؛ حسد
   ــأن الــدول األع ــاء الــيت ا تعتمــد  عــد اســتراتيجية وطنيــة  تشددجع يضاددا - 07 

إلعاقة تاـون قا لـة للتطبيـق  وسـا ا منـ ا واـع أ ـداف ومؤشـراة مناسـبة وقا لـة للقيـاص             ا
م مبوجبــ ا إســنال املســؤولية  موعــة واســعة مــن اجل ــاة املعنيــة ت ــما األشــخاك كوي   ويــت

 اإلعاقة واملنتماة املمثلة  م  وُتجسِّد وج اة نتر م  على القيام   لس؛
إىل منتومـــة األمـــم املتحـــدة وخباصـــة اللجنـــة اإلححلـــا ية أن تقـــوم    تط دددب - 09 

ألشخاك كوي اإلعاقة املعينة حديثًا والتا عة  لـن   الت اور مع املقررة اخلاصة املعنية  قوا ا
 تحـدي  املنـ جياة املعمـول    وذ حـدول املـوارل املتاحـة     حقوا اإلنسان  ذ نطاا وتيتـ ا   

هبا ذ اع البياناة املتعلقة  اإلعاقة وحتليل ا للا دة األشـخاك كوي اإلعاقـة  وا حلـول علـى     
    ــأن واــع األشــخاك كوي اإلعاقــة  وإلراا  يانــاة قا لــة للمقارنــة علــى الحلــعيد الــدوا 

البيانــاة املتعلقــة  اإلعاقــة أو ا قــا ق النوعيــة املتحلــلة هبــا   انتتــام وحســد اتقت ــاء  ذ          
 من وراة األمم املتحدة كاة الحللة  املواوع ذ ميدان التنمية اتقتحلالية واتجتماعية؛

تعجيـا مبراعـاة تعمـيم    الدول األع ـاء علـى افـاك نطـواة مناسـبة لل      تشجع - 08 
  ياناة اإلعاقة ذ اإلححلاءاة الراية؛

إىل ر ــين اجلمعيــة العامــة أن يــنتم نــ ل الــدورة الســبع  للجمعيــة   تط ددب - 61 
التقـدم احملـرت ذ امل ـ، حنـو حتقيـق األ ـداف اإل ا يـة        مـد   العامة لريقا للنقاا ملتا عة حالـة و 

ة مــا جــاء ذ الوثيقــة اخلتاميــة ل جتمــاع الرليــع  لألشــخاك كوي اإلعاقــة  ذ مــا يتعلــق مبتا عــ
وذ مـا يتعلـق  املبـالل الـوارلة ذ اتلاقيـة حقـوا األشـخاك          املستو    أن اإلعاقة والتنمية

 كوي اإلعاقة؛
إىل األم  العام أن يقـوم   التنسـيق مـع ايـع ريانـاة األمـم املتحـدة         تط ب - 60 

 كاة الحللة  مبا يل،ت
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جلمعية العامة ذ لورهتـا ا اليـة والسـبع  معلومـاة عـن تنليـ        أن يقدم إىل ا )أ( 
تحقيــق   املعـب عــن الوثيقـة اخلتاميــة ل جتمـاع الرليـع املســتو  للجمعيـة العامــة     و ـ ا القـرار    

 مبــا يعــول  ــالنلع علــىاأل ـداف اإل ا يــة املتلــق علي ــا لوليـا    ســا راأل ـداف اإل ا يــة لأللليــة و 
ــةت ســب  ــدمات واــع نطــة   األشــخاك كوي اإلعاق ــة للا امل ــ، ق  املتحلــلة ملســا اا ت ــماتنمي

 وما  عده  وأن يقدم توصياة مناسبة ملواصلة تعايا التنلي ؛ 6102اإلعاقة حىت عام  
ــربامج وأل ـــا املمارســـاة        )ب(  ــع وحتليـــا السياســـاة والـ ــا علـــى اـ أن يعمـ

يت تعاـن التقـدم   واإلححلاءاة املتاحة على الحلعيد الوطب   أن األشخاك كوي اإلعاقـة  الـ  
احملــرت ذ معاجلــة األ ــداف اإل ا يــة املتلــق علي ــا لوليــا كاة الحلــلة وأحاــام اتلاقيــة حقــوا     

 .6109م ااألشخاك كوي اإلعاقة  وأن يقدم ا إىل اجلمعية العامة ذ تقرير ر يس، ن ل ع
 


