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  جملس حقوق اإلنسان
  العاشرة الدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
  والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية 

، *، أوكرانيا، آيرلندا  *، أملانيا، أوروغواي، أوغندا   *، إكوادور *أستراليا،  ∗إسبانيا
، اجلمهورية  *، تركيا *، البوسنة واهلرسك، بوليفيا، بريو    *، بنما *، بلجيكا *الربتغال
، *، شيلي، صربيا*، سلوفينيا، السويد*، السلفادور*، رومانيا*، الدامنرك*التشيكية
، *، التفيا*، كندا، كوبا، كوستاريكا*، كرواتيا*، قربص*، فرنسا، فنلندا*غواتيماال
  ، *، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج*ليتوانيا

  مشروع قرار: ، هولندا*، نيكاراغوا، نيوزيلندا*             النمسا

  اُألطر الوطنية لتعزيز: نسان لألشخاص ذوي اإلعاقةحقوق اإل/... ١٠
  ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة    

  إن جملس حقوق اإلنسان،
، الذي يوفر إطاراً لنظر اجمللس يف حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وإذ يرحب             ٧/٩ قراره   إذ يعيد تأكيد    
  أجل تنفيذ القرار، اليت تبذهلا مجيع اجلهات صاحبة املصلحة من باجلهود

األشـخاص  مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع        التزامه بتعزيز ومحاية     وإذ يعيد أيضاً تأكيد     
 وتعزيز احترام كرامتهم املتأصلة، وبالقضاء على التمييز ضد ،متتعاً كامالً ومتكافئاًوكفالة متتعهم هبا ذوي اإلعاقة 

  األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 على أمهية اُألطر التشريعية والسياساتية واملؤسسية الوطنية الفعالة لتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة وإذ يشدِّد  
  متتعاً كامالً حبقوقهم،

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  ∗

Distr. 
LIMITED 
 
A/HRC/10/L.13 
20 March 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/10/L.13 
Page 2 

 

مايو / أيار ٣ ببدء نفاذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف            رحبي  - ١  
   واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛، وكذلك بعقد االجتماع األول ملؤمتر الدول األطراف٢٠٠٨

 دولة  ٥٠وتصديق   دولة ومنظمة تكامل إقليمي واحدة على االتفاقية         ١٣٩ بتوقيع ترحب أيضاً   - ٢  
هيـب بالـدول    عليـه حـىت اآلن، وي   دولة٢٩ وتصديق دولة على الربوتوكول االختياري  ٨٢عليها، وبتوقيع   

أن تنظر يف بعد دِّق على االتفاقية والربوتوكول االختياري أو تنضم إليهما ومنظمات التكامل اإلقليمي اليت مل تص   
  القيام بذلك على سبيل األولوية؛

 القيـام أو أكثر عليهـا علـى       واحداً   الدول اليت صدَّقت على االتفاقية وأبدت حتفظاً         شجعي  - ٣  
   ألثر هذه التحفظات واستمرار جدواها، متهيداً لسحبها؛باستعراض منتظم

اليت أعدهتا مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق    بالدراسة املواضيعية  علماً مع التقدير  حييط  - ٤  
، ويدعو )A/HRC/10/48(التدابري القانونية األساسية للتصديق على االتفاقية وتنفيذها تنفيذاً فعاالً  اإلنسان بشأن   

نفيذ تدابري خاصـة بتعزيـز ومحايـة حقـوق          مجيع اجلهات صاحبة املصلحة إىل النظر يف الدراسة عند وضع وت          
  األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك إنشاء أُطر وطنية هلذا الغرض؛

التدابري التشريعية وغري التشريعية من أجل حتديد استعراض مجيع الدول على املسارعة إىل    يشجع    - ٥  
  اً ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛وتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانني ولوائح وأعراف وممارسات تشكل متييز

 وتلغي أي شكل من     مبوجب القانون الدول أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لكي حتظر          إىل   يطلب  - ٦  
وتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة احلماية القانونية املتساوية والفعالة من         اإلعاقة  أشكال التمييز القائم على أساس      

  التمييز على أي أساس؛

 عن التدابري والنماذج التشريعية اليت تكفل حقوق والتجاربعلى تبادل املعلومات  الدول شجعي  - ٧  
 عن التدابري املُتخذة وجتارباإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع غريهم، مبا يف ذلك معلومات 

واة أمام القـانون، وإمكانيـة   يف جمال إمكانية الوصول، والترتيبات التيسريية املعقولة، واالعتراف على قدم املسا          
   اختاذ القرارات؛واملساعدة يفاللجوء إىل القضاء، 

الدول أن تعتمد تدابري حمددة لكي تضع موضع التنفيذ العملي مبدأ عدم التمييز على               إىل   يطلب  - ٨  
تعليم، وأن تعتمد عند أساس اإلعاقة وتوفري الترتيبات التيسريية املعقولة، مبا يف ذلك يف قطاعات اإلدارة والعدالة وال

  االقتضاء تدابري خاصة للنهوض بالتنفيذ الفعال لالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري؛

 الدول على اعتماد أو تعزيز سياسات وبرامج من أجل إذكاء الوعي حلقوق األشـخاص ذوي                يشجع  -٩  
ملوظفني العمـوميني،   للمسؤولني وا  تدريبية   اإلعاقة وزيادة اخلربة بشأهنا يف مجيع فروع احلكومة، بسبل منها توفري برامج           

  أشكال التمييز املتعددة أو املشددة اليت يتعرض هلا األشخاص ذوو اإلعاقة؛على النحو الواجب آخذة يف اعتبارها 

إلعاقة باحلقوق الـسياسية وأن     الدول أن تعتمد تدابري لضمان متتع األشخاص ذوي ا         إىل   يطلب  - ١٠  
ة يتسىن فيها لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملـة يف تـسيري               على هتيئة بيئ  بنشاط   تعمل

  الشؤون العامة، على قدم املساواة مع غريهم، وأن تشجع مشاركتهم يف صياغة السياسات والربامج؛
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ن الدول أن ترصد فعالية اخلطوات املتخذة للقضاء على التمييز على أساس اإلعاقة م             إىل   يطلب  - ١١  
يف ، يف قطاعات منها السكن والنقل والصحة والعمل والتعليم، وأن تضع أي شخص أو منظمة أو مؤسسة  جانب  

الواجـب  على النحو   عدم التمييز وإمكانية الوصول، آخذة يف اعتبارها        مها بذلك منهجيات لالمتثال ملبادئ      اقي
   فعلياً يف هذه العمليات؛عاقة وممثليهم وإشراكهم إشراكاًاإلضرورة التشاور الوثيق مع األشخاص ذوي 

الدول أن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية اللجوء الفعلي إىل القضاء وإىل سبل     إىل   يطلب  - ١٢  
 الفعلية، على قدم املساواة مع غريهم، مبا يف ذلك سبل االنتصاف اإلدارية والقضائية لألشخاص               واجلرباالنتصاف  

   اإلنسان؛ذوي اإلعاقة احملرومني من التمتع حبقوق

، جبمع وتبويب بيانات مفـصَّلة لقيـاس        اجلهات املعنية  الدول على القيام، بالتشاور مع       يشجع  - ١٣  
حبقوقهم اإلنسانية، كامالً التقدم الوطين احملرز وحتديد العوائق اليت متنع أو تقوِّض متتع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعاً 

  واقتراح خطوات مناسبة إلزالة هذه العوائق؛

 بالدور اهلام الذي تضطلع به آليات الرصد الوطنية، مبا يف ذلك اآلليات املـستقلة مثـل                 يسلِّم  - ١٤  
  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، يف تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

  ؛٧/٩، وفقاً للقرار أعماله مواصلة إدراج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف صلب يقرِّر  - ١٥  

 وق األشخاص ذوي اإلعاقة يف دورتـه       أن يعقد حواره التفاعلي السنوي القادم بشأن حق        يقرر  - ١٦  
الثالثة عشرة على أن يركِّز هذا احلوار على هيكل ودور اآلليات الوطنية املعنية بتنفيذ ورصد اتفاقيـة حقـوق                   

  األشخاص ذوي اإلعاقة؛

يكل أن تعد دراسة لزيادة التعريف هب     ان   إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنس       يطلب  - ١٧  
ودور اآلليات الوطنية املعنية بتنفيذ ورصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بالتشاور مع اجلهات املعنية، مبا 
فيها الدول واملنظمات اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين، ومنها منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، واملؤسـسات              

طالع عليه قبل   الشبكي للمفوضية يف شكل يسهل اال     نسان، ويطلب إتاحة الدراسة على املوقع       الوطنية حلقوق اإل  
  انعقاد الدورة الثالثة عشرة للمجلس؛

 إىل مفوضية حقوق اإلنسان أن تواصل إعداد ونشر مواد للتدريب والتوعيـة يف              يطلب كذلك   - ١٨  
اصل اإلسهام، حسب االقتضاء، يف اجلهود الوطنية       جمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذ االتفاقية، وأن تو        

  املبذولة من أجل وضع أدوات تتيح مراعاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، آخذة يف اعتبارها املمارسات احلميدة؛

 إىل األمني العام أن يواصل تزويد والية مفوضية حقوق اإلنسان يف جمال حقوق األشخاص يطلب  - ١٩  
  ية لتمكينها من أداء مهامها؛كافذوي اإلعاقة مبوارد 

 منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وهيئات الرصد الوطنية ومؤسسات حقوق اإلنـسان            يشجِّع  - ٢٠  
يف الدورات العادية واالستثنائية جمللس   ، وكذلك    أعاله ١٦على املشاركة بنشاط يف الدورة املشار إليها يف الفقرة          

  .حقوق اإلنسان وأفرقته العاملة
 -  -  -  -  - 


