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الدورة الثانية والسبعون

اللجنة الثالثة

البند  72من جدول األعمال
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
األرجنتني ،أرمينياا ،أساااليا ،إسااايي  ،أنتيغاوا وراراو ا ،الربازيا  ،رلياز ،رنماا ،توغاو ،ساا ننااا،
السلفا ور ،شيلي ،غواتيمان ،فنزويال (مجهورية  -البوليفارية) ،لبنان ،ليرباي ،املغاب ،موريشيوس،
الياابن :مشاوع قاار منقح

اليوم الدويل للغات اإلشارة
إن اجلمعية العامة،
ـ
إذ ت ادرك أن تعــدل الت،ــابا هعتبــامن المــا مــن اليتــلم األاااــلا ال ـ
يف حتيتلق ميتاصد األمم املتحدة عتى النحو املبني يف املالة  1من ملثاق األمم املتحدةا

ــا املن مــاا ـ م

وإذ تدرك أيضا أن األمم املتحدة ت عى إىل الن وض بتعدل الت،اب كوالتا لتعز ز تنوع الت،ـاب
والثيتافاب ومحا ته واحملاف ا عتله عتى الصعلد العامليا فضال عن حت ني كفاءة املن ما وألائ ا وشفافلت اا
وإذ تعيد أتكيد ارام ا  199/53املؤمخ  15كانون األول/ل مرب  1998و  185/61املؤمخ
 20ك ـ ــانون األول/ل ـ ـ ــمرب  2006املتعتيت ـ ــني لعـ ـ ــالن ال ـ ــنواب الدوللـ ـ ــاا وا ـ ـ ـرام ا ت ـ ـ ـ ا اتصـ ـ ــال
وا جتم ــاعي  67/1980امل ــؤمخ  25متوز /ولل ــه  1980املتعت ــق هل ــنواب الدولل ــا واذتف ــا ب ال ـ كر
ال ــنو اا و اــلما الفيتـراب  1إىل  10مــن مرفيتــه باــان املعــا املتفــق عتل ــا العــالن ال ــنواب الدوللــاا
والفيتراتن  13و  14التتان تنصان عتـى أنـه نب،ـي أ عتـن ـو لوس أو اـنا لوللـا ابـا إجـراء ال تلبـاب
األااالا لتن لم ومتو ا ذلك اللو أو تتك ال نا؛
وإذ تشري إىل الع د الدوس اخلاص هحليتوق املدنلا وال لاالا()1ا
__________
( )1ان ر اليترام  2200ألف (ل)21-ا املرفق.
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وإذ تشري أيضا إىل اتفاالا ذيتوق األشخاص ذو االعااا( )2ال تبني أن ل،اب االشامة تتمتع
ب ــنف ألل ــا ل ،ــاب الل ــال وأن ال ــدول األمـ ـراف يف ا تفاال ــا تتت ــز ه عـ ـ اف بت ،ــاب االش ــامة وابو ــا
وتاجلع ااتخدام اا
وإذ تشري كالل إىل اراماهتـا ( 2ل )1-املـؤمخ  1شـبا//فربا ر  1946و  2480هء (ل)23-
امل ــؤمخ  21ك ــانون األول/ل ــمرب  1968و  207/42ج ــلم امل ــؤمخ  11ك ــانون األول/ل ــمرب 1987
و  135/47املؤمخ  18كانون األول/ل مرب  1992و  11/50املـؤمخ  2تاـر ن الثـان/نوفمرب 1995
وإىل ا ـراماب أ ــر ا ـ هتا ذيت ـاع باــان تعــدل الت،ــابا من ــا اليت ـراماب  292/67املــؤمخ  24متوز /وللــه
 2013و  307/68املـؤمخ  10أ تول/اـبتمرب  2014و  96/69ألـف وهء املؤم ـان  5كــانون األول/
ل ــمرب  2014و  250/69املــؤمخ  29كــانون األول/ل ــمرب  2014و  324/69املــؤمخ  11أ تــول/
ا ـ ـ ـ ــبتمرب  2015و  101/71أل ـ ـ ـ ــف وهء املؤم ـ ـ ـ ــان  6ك ـ ـ ـ ــانون األول/ل ـ ـ ـ ــمرب  2016و 262/71
و  263/71املؤم ـ ــان  23ك ـ ــانون األول/ل ـ ــمرب  2016و  288/71امل ـ ــؤمخ  24أايم/م ـ ــا و 2017
و  314/71املؤمخ  19متوز /ولله  2017و  328/71املؤمخ  11أ تول/ابتمرب 2017ا
وإذ تؤكد أن كفالا وتعز ز االعمـال التـا يملـع ذيتـوق االن ـان املتعتيتـا باـؤون الت،ـا واحلـرايب
لتص ّما
األااالا شر ٌ /م بق ذاام األللا هلن با إىل االعمال التا حليتوق االن ان الواجبا ُ
وإذ ت اادرك أن ل،ـ إل
ـاب االش ــامة ل،ــاب مبلعل ــا ملتمتــا املالم ـ وأل ــا تتــف للتل ــا عــن ل ،ــاب
الص ّما من األ
اللال ال تتعا ش مع ا جنبا إىل جنب وأن بدا عند العما مع فئا ُ
عن مأ نا يف أ شان خيصنا“ واعتمالنا

مببـدأ ” غـ

وإذ تشاري إىل أن ا اـتفالة املبلـرة مـن ل،ـا االشـامة واخلـدماب امليتدمـا ـاا مبـا يف ذلـك التعتــلم
ـب هلـأل األللـا لتحيتلـق األ ـداف
أمر ذلو لنمو أبناء فئا ُ
الص ّم ومنـائ م وملت ٌ
ايلد املتاح بت،ا االشامةا ٌ
االمنائلا املتفق عتل ا لوللاا
وإذ تدرك أللا احملاف ا عتى ل،اب االشامة هعتبام ا جزءا من التنوع الت،و والثيتايفا
 - 1تعلن و  23أ تول/ابتمرب وماع لوللاع لت،اب االشامة ُُيتفا به انواي اعتبـاما مـن عـا
لتص ّم؛
2018ا من أجا إذكاء الوعي أبللا ل،ا االشامة يف االعمال اللاما حليتوق االن ان الواجبا ُ

 - 2ت ااد و مجل ــع ال ــدول األعض ــاء ومؤا ــاب من وم ــا األم ــم املتح ــدة املعنل ــا واملن م ــاب
الدوللا األ ر وا تمع املدنا مبا يف ذلك املن ماب غ احللوملا واليتلاع اخلاصا إىل ا ذتفال هللو
الدوس لت،اب االشامة هلالا املنااب من أجا توعلا ايم وم بتتك الت،اب؛

-3
ل،اب االشامة؛

تشااج الــدول األعضــاء عتــى ا ــاذ تــداب هتــدف إىل توعلــا فئــاب ا تمــع كافــا مبا لــا

 - 4تطلا ا إىل األم ــني الع ــا إم ــالع مجل ــع ال ــدول األعض ــاء ومؤا ــاب من وم ــا األم ــم
املتحدة عتى ا اليترام؛
متول تلاللف مجلع األنالا ال اد تناا عن تنفل ـ ا اليتـرام
 - 5تشد عتى ضرومة أن َّ
املتعتق هللو الدوس لت،اب االشامة من التربعاب.
__________
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