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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  قتصادية والسياسية واالاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية تعزيز ومح

   ذلك احلق يف التنميةمبا يفواالجتماعية والثقافية، 

، أوغنـدا ، *إندونيـسيا ، *أملانيا، *ألبانيا، *إسرائيل، *أستراليا، إسبانيا، * أرمينيا ،األردن    
ـ بوركينا فا ،  *بنما،  *الربتغال،  *باراغواي،  *إيطاليا،  *آيسلندا،  أوكرانيا البوسـنة  ،  وس
، *جلبـل األسـود   ا،  تايلنـد ،  *بريو،  *) املتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا  ،  *واهلرسك

، *صـربيا ، شـيلي ، *الـسويد ، *سلوفينيا،  سلوفاكيا،  *الدامنرك،  *اجلمهورية التشيكية 
، *كنـدا ، *كرواتيـا ، *فنلنـدا ،  *) البوليفاريـة  -مجهورية  (فرتويال  ،  فرنسا،  غواتيماال
اململكة املتحدة لربيطانيـا    ،  ملديف،  املكسيك،  *مصر،  *التفيا،  *كولومبيا،  *كوستاريكا
الواليات ، هنغاريا، *نيوزيلندا، *نيكاراغوا،  *النمسا،  النرويج،  آيرلندا الشمالية العظمى و 

  مشروع قرار: *اليونان، املتحدة األمريكية

    ١٦.../  
دور التعاون الدويل يف دعم اجلهود الوطنيـة الراميـة إىل إعمـال حقـوق                   

  األشخاص ذوي اإلعاقة
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 الطابع العاملي جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية          على إذ يؤكد من جديد     

 وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعاً           
   حبقوقهم وحرياهتم دون متييز،كامالً

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧ املـؤرخ    ٧/٩ على قراراتـه     وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
، وإذ ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٥ املـؤرخ    ١٣/١١ و ٢٠٠٩مارس  /ر آذا ٢٦ املؤرخ   ١٠/٧و

  يرحب باجلهود اليت يبذهلا مجيع أصحاب املصلحة من أجل تنفيذ هذه القرارات،
 إىل اعتراف الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبا            وإذ يشري   

غـرض االتفاقيـة   حتقيق  إىل للتعاون الدويل وتعزيزه من أمهية يف دعم اجلهود الوطنية الرامية    
وأهدافها، وإىل أن تلك التدابري ال متس بالتزامات كل دولة طرف بتنفيذ مـا عليهـا مـن                  

  التزامات مبوجب االتفاقية،
 إىل االعتراف مبا للتعاون الدويل من أمهية يف حتسني ظروف عـيش             وإذ يشري أيضاً    

النامية، وإذ يشدد على أن أغلبيـة       األشخاص ذوي اإلعاقة يف كل بلد، وال سيما يف البلدان           
األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشون يف ظروف يسودها الفقر، وإذ يعترف، يف هـذا الـصدد،               

  باحلاجة املاسة إىل معاجلة اآلثار السلبية اليت خيلفها الفقر على األشخاص ذوي اإلعاقة،
 اإلعاقة   على أن تدابري التعاون الدويل اليت ال تشمل كل األشخاص ذوي           وإذ يشدد   

وال تتاح هلم قد تضع عراقيل جديدة أمام مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة         
  يف اجملتمع،
 مع األشـخاص     وثيقاً  على ضرورة تشاور الدول األطراف تشاوراً      وإذ يشدد أيضاً    

 يشمل   يف عمليات صنع القرارات بشأن املسائل املتعلقة هبم، مبا         ذوي اإلعاقة وإشراكهم فعلياً   
  من املشاركة يف التعاون الدويل،تأهيلهم ومتكينهم 

 بتوقيع مائة وسبع وأربعني دولة ومنظمة تكامل إقليمي واحدة على           يرحب  -١  
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبتصديق تسع وتسعني دولة عليها أو انضمامها إليها،      

إحدى وسـتني دولـة عليـه أو    وبتوقيع تسعني دولة على الربوتوكول االختياري وتصديق    
انضمامها إليه، حىت اآلن، ويهيب بتلك الدول ومنظمات التكامل اإلقليمي اليت مل تـصدق              
بعد على االتفاقية والربوتوكول االختياري أو تنضم إليهما بعد أن تنظر يف القيام بذلك على               

  سبيل األولوية؛
 أو أكثر عليها  واحداً الدول اليت صدقت على االتفاقية وأبدت حتفظاً يشجع  -٢  

على أن تقوم باستعراض منتظم ألثر هذه التحفظات واستمرار جدواها وتنظر يف إمكانيـة              
  سحبها؛
الرفيع املستوى الـواردة يف قـرار       العام   بالوثيقة اخلتامية لالجتماع     يرحب  -٣  

تحدون م: الوفاء بالوعد "، واملعنونة   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٢ املؤرخ   ٦٥/١اجلمعية العامة   
، وخباصة التسليم بضرورة أن تركز السياسات واإلجراءات        "لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   

على األشخاص ذوي اإلعاقة لكي يتسىن هلم االستفادة من التقدم احملـرز يف حتقيـق               أيضاً  
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛
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م املتحدة السامية    بالدراسة املواضيعية اليت أعدهتا مفوضية األم      يرحب أيضاً   -٤  
حلقوق اإلنسان بشأن دور التعاون الدويل يف دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل إعمال حقـوق               

الدراسـة  ، ويهيب جبميع أصحاب املصلحة أن ينظروا يف نتـائج     )١(األشخاص ذوي اإلعاقة  
وى الذي  ة السامية إىل أن تتيح هذه الدراسة لالجتماع الرفيع املست         وتوصياهتا، ويدعو املفوض  

سيعقد أثناء دورة اجلمعية العامة السابعة والستني بشأن تعزيز اجلهـود الراميـة إىل كفالـة                
  استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من اجلهود اإلمنائية جبميع جوانبها وإشراكهم فيها؛

مجيع تدابري التعاون   انسجام   بالدول األطراف يف االتفاقية أن تضمن        يهيب  -٥  
  اإلعاقة مع التزاماهتا مبوجب االتفاقية؛ وميكن أن تشمل هذه التدابري، فضالً           الدويل يف ميدان  

عن املبادرات املتعلقة باإلعاقة، كفالة إشراك مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعاون الدويل             
  واستفادهتم منه؛

لدى اختاذ تـدابري التعـاون      حترص،   مجيع العناصر الفاعلة على أن       يشجع  -٦  
الدويل املناسبة والفعالة لدعم اجلهود الوطنية الرامية إىل إعمال حقـوق األشـخاص ذوي              

  :، على ضمان ما يلياإلعاقة
إيالء االهتمام املناسب جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األشخاص       )أ(  

ة واحلسية، وإيالء االهتمـام املناسـب      ذوو اإلعاقة املتصلة بالعاهات البدنية والعقلية والذهني      
  أيضا للمسائل اجلنسانية، مبا يشمل الصلة بني نوع اجلنس واإلعاقة؛

  التنسيق الكايف بني العناصر الفاعلة املعنية بالتعاون الدويل؛  )ب(  
 الدول على تعزيز التعاون الدويل لدعم اجلهود الوطنية الراميـة إىل            يشجع  -٧  

  ي اإلعاقة؛إعمال حقوق األشخاص ذو
وإدارة واملفوضـية الـسامية      مببادرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       يرحب  -٨  

الترويج لصندوق  الشؤون االقتصادية واالجتماعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة الرامية إىل          
استئماين جديد متعدد املاحنني من خالل إقامة شراكة األمم املتحـدة مـن أجـل حقـوق       

اإلعاقة لدعم إدراج حقوق هؤالء يف برامج منظومة األمم املتحدة للتعـاون    األشخاص ذوي   
اإلمنائي، ويشجع الدول واجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف واملاحنني اخلواص علـى            

  النظر بصورة إجيابية يف املسامهة يف الصندوق فور إنشائه؛
حقوق اإلنسان، يف غـضون   املفوضية السامية إىل أن تقدم إىل جملس    يدعو  -٩  

سنتني من إقامة شراكة األمم املتحدة من أجل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، معلومات عن   
  حالة الشراكة وسريها؛

__________ 

)١( A/HRC/16/38. 
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 تدابري التعاون الدويل يف جماالت البحـث       الدول على أن تعزز أيضاً     يشجع  -١٠  
  ؛املساِعدةأو نقل التكنولوجيا، مثل التكنولوجيات 

 العناصر الفاعلة على إيالء االعتبار املناسب حلقوق األشخاص          مجيع يشجع  -١١  
 من مرحلة االسـتعداد إىل مرحلـة        ذوي اإلعاقة يف كل مراحل العمليات اإلنسانية، ابتداءً       

  املساعدة مث املرحلة االنتقالية فمرحلة عمليات تقدمي اإلغاثة؛
ـ          يسلم  -١٢          شمل التعـاون    بأمهية التعاون الدويل على مجيع املستويات، مبـا ي

 فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي اللذين يكمالن التعاون بني الشمال واجلنوب، فضالً            
منظماته، مبا يف ذلك    وفيما بني   عن التعاون اإلقليمي والتعاون الذي يشارك فيه اجملتمع املدين          

   اليت متثلهم؛املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات
 إىل أن التعاون الدويل ال ميس بالتزامات كل دولة طرف يف االتفاقية             يشري  -١٣  

  بتنفيذ ما عليها من التزامات مبوجبها؛
 باملناقشات اجلارية يف إطار املنظمة العامليـة للملكيـة           باهتمام حييط علماً   -١٤  

لتعزيز وصول األشـخاص ذوي     الفكرية بشأن االستثناءات والتقييدات املتصلة حبق املؤلف        
  اإلعاقة إىل األعمال احملمية حبقوق املؤلف؛

      مواصلة إدراج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف أعمالـه، وفقـاً    يقرر  -١٥  
  ؛٧/٩لقراره 

 عقد نقاشه التفاعلي السنوي املقبل بشأن حقـوق األشـخاص          يقرر أيضاً   -١٦  
ة يهذا النقاش على املشاركة يف احلياة السياس      ذوي اإلعاقة يف دورته التاسعة عشرة، وتركيز        

  واحلياة العامة؛
 إىل املفوضية السامية أن تعد دراسة عن مشاركة األشـخاص ذوي            يطلب  -١٧  

اإلعاقة يف احلياة السياسية واحلياة العامة، وذلك بالتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف 
مات التكامل اإلقليمـي، ووكـاالت األمـم        ذلك الدول واملنظمات اإلقليمية، ومنها منظ     

املتحدة، واملقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة التابع للجنة التنمية االجتماعيـة، ومنظمـات             
اجملتمع املدين، ومنها منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،           

على موقع املفوضية الـشبكي،     ويطلب إتاحة هذه الدراسة، يف شكل يسهل االطالع عليه،          
  قبل انعقاد دورة اجمللس التاسعة عشرة؛

 منظمات األشخاص ذوي اإلعاقـة وهيئـات الرصـد الوطنيـة            يشجع  -١٨  
 أعاله،  ١٦ومؤسسات حقوق اإلنسان على املشاركة بنشاط يف النقاش املشار إليه يف الفقرة             

  العاملة؛وكذلك يف الدورات العادية واالستثنائية للمجلس وأفرقته 
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 أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة للمجلـس علـى            يشجع  -١٩  
التعاون، حسب االقتضاء ووفقا لوالية كل منهم، مع املقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة التابع      

  للجنة التنمية االجتماعية؛
ة  إىل األمني العام أن يواصل كفالة توفري املوارد الكافيـة للمفوضـي            يطلب  -٢٠  

السامية يف واليتها املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وللجنة املعنية حبقوق األشخاص            
  ذوي اإلعاقة لتضطلعا مبهامهما؛

ة السامية أن يواصـال التنفيـذ التـدرجيي          إىل األمني العام واملفوض    يطلب  -٢١  
ومـة األمـم    للمعايري واملبادئ التوجيهية اليت تتيح االستفادة من تسهيالت وخـدمات منظ          

املتحدة، مع أخذ أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ذات الـصلة يف احلـسبان               
، ويشدد على احلاجة إىل أن يكون الوصول إىل اجمللس، وما له من موارد على شـبكة                 أيضاً

  . بالكامل لألشخاص ذوي اإلعاقةاإلنترنت، متاحاً

        


