
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-12041    260308    260308 

                 جملس حقوق اإلنسان
                الدورة السابعة

                  من جدول األعمال ٣      البند 

  ، املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان
  لثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وا

               ، أوروغـواي،    *                    ، أملانيا، أنـدورا    *          ، إكوادور  *          ، إسرائيل  *                  إسبانيا، أستراليا 
              ، بلغاريـا،    *                                             ، إيطاليا، الربازيـل، الربتغـال، بلجيكـا        *                  أوكرانيا، آيرلندا 

              ، اجلمهوريـة    *                        ، بوليفيا، بريو، تركيا    *                           ، البوسنة واهلرسك، بولندا    *        بوتسوانا
  ،  *                    ، جنـوب أفريقيـا     *                                  رية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة         ، مجهو  *        التشيكية

                    ، غانا، غواتيماال،    *       ، شيلي  *                    ، سلوفينيا، السويد   *                           رومانيا، زامبيا، سلوفاكيا  
                ، كندا، كوبا،    *       كرواتيا  *                                ، قطر، الكامريون، كوت ديفوار     *      ، قربص  *      فنلندا
                             ، مايل، املكـسيك، ملـديف،       *             ، ليختنشتاين  *         ، لكسمربغ  *        ، التفيا  *     كينيا

  ،  *                                                                     املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية، موريتانيـا                 اململكة
    ،  *                                 ، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا    *         ، النمسا  *                           موريشيوس، موناكو، النرويج  

            مشروع قرار   *:                           ، هولندا، اليابان، اليونان *         ، هنغاريا *    هاييت  

   حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة- /...٧

                     إن جملس حقوق اإلنسان،

           كـانون     ١٨            املـؤرخ       ١٧٠ /  ٦٢                                                              ىل قرارات اجلمعية العامة ذات الـصلة، وأخرهـا القـرار             إ         إذ يشري     
     ١٢٧ /  ٦٢                                                                              بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري والقـرار                ٢٠٠٧       ديسمرب   /    األول

                                                  بشأن تنفيذ برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني،    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨      املؤرخ 

        ــــــ     ـــــ
   .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان   *  
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    ٦٥ /   ٢٠٥             القـرار            وآخرهـا                                                              إىل القرارات ذات الصلة اليت اختذهتا جلنة حقوق اإلنسان،                       ً   وإذ يشري أيضاً    
                                                                        ، وكذا قرارات جلنة التنمية االجتماعية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي،    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢٥      املؤرخ 

                                                                    مشولية وتالحم وترابط وتشابك مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وحاجـة                     وإذ يؤكد من جديد     
                                                           األشخاص ذوي اإلعاقة إىل أن يضمن هلم التمتع الكامل هبا بال متييز،

                                                                                            بأن اإلعاقة مفهوم متطور وأهنا نامجة عن التفاعل بني األشخاص املصابني بعاهة واحلـواجز                         وإذ يعترف   
                                                                 قل مشاركتهم الكاملة والفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين،                        املوقفية والبيئية اليت تعر

                الصحة والتعليم         خدمات                                                         البيئة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية و                   الوصول إىل   ر   ّ تيّس ل    مبا       ً   أيضاً      يعترف     وإذ    
                         اإلنسان واحلريات األساسية،                                            يف متكني ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل جبميع حقوق         من أمهية   ،        واالتصال       واإلعالم 

                                                                    بأمهية التعاون الدويل من أجل حتسني ظروف معيشة ذوي اإلعاقة يف كل بلد وخاصة        كذلك      يعترف    وإذ   
                    يف البلدان النامية،

                    ويؤكد على ضرورة            األشكال                         عرضة للتمييز املتعدد                                        ً       ّ          بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة كثرياً ما يكنّ             يعترف     وإذ    
                                                                               ساين يف كافة اجلهود الرامية إىل تعزيز متتع ذوي اإلعاقة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،             األخذ مبنظور جن

                                                        ً     ً                ضرورة تعزيز ومحاية وكفالة متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة متتعاً كـامالً                           يؤكد من جديد    -  ١  
ّ    املتأّصلة        ً                                                                  ومتكافئاً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز احترام كرامتهم                     ، يف هذا             احلكومات     يدعو    و     

   :                                        الصدد، إىل اختاذ تدابري فعالة من أجل ما يلي

                                           منع وحظر مجيع أشكال التمييز ضد ذوي اإلعاقة؛   ) أ (  

                                                                                       وضمان املشاركة واإلشراك الكاملني والفعالني لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ واحتـرام اسـتقالهلم               ) ب (  
               وتكافؤ الفرص؛                                               الذايت، مبا يف ذلك حرية االختيار الشخصي؛ واالستقالل؛ 

                                                                                  باعتماد اجلمعية العامة التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري                يرحب    -  ٢  
         مبكر؛    موعد               حيز النفاذ يف                          ويعرب عن أمله يف أن يدخال    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٣  يف 

        وكوهلـا                            دولة وقعت علـى بروت       ٧١              االتفاقية و        على                  دولة قد وقعت      ١٢٥         بكون            ً  يرحب أيضاً   -  ٣  
       ويهيب  ،     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠                                                                      االختياري وصدقت عليه، منذ أن فتح باب التوقيع على االتفاقية وبروتوكوهلا يف 

             االتفاقيـة                والتصديق على     توقيع  ال                  أن تنظر يف مسألة  ،                     اليت مل تفعل ذلك بعد  ،                                الدول ومنظمات التكامل اإلقليمي    ب
                                       والربوتوكول االختياري على سبيل األولوية؛

                                                                                  بالعناية اليت أوالها العديد من املقررين اخلاصني حلقـوق ذوي اإلعاقـة عنـد                       حب كذلك   ير  -  ٤  
             ، متتع األشخاص  ا                                                                           االضطالع بوالياهتم ويطلب إىل اإلجراءات اخلاصة أن تأخذ يف احلسبان، عند اضطالعها بوالياهت

                                              ذوي اإلعاقة الكامل واملتكافئ جبميع حقوق اإلنسان؛
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          نظور ذوي   مب      األخذ                                        قوق اإلنسان، وسائر آليات اجمللس، على               شارية حل             اللجنة االست         جملس       يشجع  -  ٥  
                                إشراك ذوي اإلعاقة يف عمل اجمللس؛   ّ   يتسّنى                                                       اإلعاقة، حسب االقتضاء، عند اضطالعها بعملها ويف توصياهتا لكي 

        الستعراض  ا                                                                 كافة أصحاب املصلحة على إيالء االعتبار حلقوق ذوي اإلعاقة يف مجيع مراحل   حيث  -  ٦  
                                                                                                        الشامل، مبا يف ذلك إبان املشاورات اليت جتريها الدول على املستوى الوطين من أجل حتضري املعلومـات                        الدوري

                                                                                                   املتوقع تقدميها لالستعراض، بغية إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية املمثلة لذوي     
                   يف تلك املشاورات؛ ة     اإلعاق

                                                                                    مبا يعار من اهتمام حلقوق ذوي اإلعاقة يف أعمال عدة أجهزة راصدة ملعاهدات حقوق                    يرحب    -  ٧  
                                                   نظور ذوي اإلعاقة يف أعماهلا، مبا يف ذلك أنشطتها للرصد    مب      األخذ                                            اإلنسان ويشجع كل تلك األجهزة على زيادة        

                       إصدار تعليقات عامة؛        وعن طريق

                                      ع جهات منها املؤسسات الوطنية حلقوق                                                        احلكومات على أن تتناول بالكامل، بالتشاور م         حيث  -  ٨  
                                                                                             اإلنسان ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، مسألة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لدى امتثاهلا لاللتزامات املتعلقة 

                                   ، ويرحب جبهود احلكومات اليت بدأت                ذات الصلة                                                           بتقدمي التقارير مبقتضى صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان         
           تفعل ذلك؛

                                                                               رير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الـواردة يف         بتق      يرحب    -  ٩  
                                                                                                             الدراسة املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ويدعو املفوضة السامية إىل مواصلة تقدمي الدعم املالئم من أجل                

                                  يف التوعية باتفاقيـة حقـوق                                                                                    األخذ مبنظور ذوي اإلعاقة يف أعمال اجمللس ومواصلة أنشطة مفوضيتها اليت تسهم           
                                                                                       فهمها، مبا يف ذلك التعاون مع إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة التابعـة                 يف                        األشخاص ذوي اإلعاقة و   

                لألمانة العامة؛

                                                                                     الدول على التوعية فيما خيص حقوق ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك محالت للتوعية اجلماعية                    يشجع    -   ١٠  
ـ         يتـصل                                                                      فكار النمطية والتحيزات واملمارسات الضارة واحلواجز املوقفية فيما                                    وبرامج تدريبية، حملاربة األ        ذوي    ب

ّ     التصّورات              اإلعاقة وتعزيز               ذوي اإلعاقة؛ ل                                اإلجيابية وزيادة الوعي االجتماعي     

                                          لتنفيذ التدرجيي للمعايري واملبادئ التوجيهية   ا                                               املفوضة السامية حلقوق اإلنسان على مراعاة            يشجع  -   ١١  
      ً                             ، أيضاً مع أخذ أحكام اتفاقيـة                       مراعاة كاملة                                                 تفادة من تسهيالت وخدمات منظومة األمم املتحدة                    اليت تتيح االس  

                                                              على احلاجة إىل أن يكون الوصول إىل اجمللس، وما له مـن                  ويشدد                                       حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلسبان،       
        ً                             متاحاً بالكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ ،                      موارد على شبكة اإلنترنت

                                                                            دول على اختاذ التدابري املالئمة لتحديد وإزالة العراقيل واحلواجز اليت حتول دون وصول     ال   ِّ  يشجِّع  -   ١٢  
    إىل                             ، على قدم املساواة مع اآلخرين،         الوصول             ر لذوي اإلعاقة                                          ّ األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة العمل على أن يتيّس

                                     وحة أو املتاحة للجمهور، يف كل من                                                                                 البيئة املادية ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت، وسائر التسهيالت املفت        
                         املناطق احلضرية والريفية؛
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                                                                                        بالدور الذي لعبته املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها                 يرحب  -   ١٣  
                                                                            ِّ                        منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف التفاوض على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويشجِّع املؤسسات              

                                                                               ات الصلة على مواصلة جهودها يف سبيل تعزيز فهم االتفاقية و، عند االقتضاء، تنفيذها؛          واملنظمات ذ

                                                                                       املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على االستمرار يف تقوية شراكاهتا مع منظمات اجملتمع                ِّ  يشجِّع  -   ١٤  
ِ     املُوِصلة              املدين وأنشطتها                            عاقة، بغية توعيتها بأعمال               املمثلة لذوي اإل        املنظمات                                   إليها، مع التأكيد بصفة خاصة على   ُ 

                     منظومة حقوق اإلنسان؛

                                                                       ُ       إجراء حوار تفاعلي سنوي يف إحدى دوراته العادية بشأن حقوق ذوي اإلعاقة وأن ُيجرى    ِّ  يقرِّر  -   ١٥  
                                           ِّ  ً                                                                 أول حوار من هذا القبيل يف دورته العاشرة، مركِّزاً على التدابري القانونية الرئيسية الالزمة للتصديق على االتفاقية    

                                                     ها الفعال، مبا يف ذلك ما يتعلق باملساواة وعدم التمييز؛      وتنفيذ

                                                                              ة السامية إعداد دراسة مواضيعية لزيادة التوعية باتفاقية حقوق األشـخاص            ي         إىل املفوض       يطلب    -   ١٦  
                                                                                                                      ذوي اإلعاقة وفهمها، مع التركيز على التدابري القانونية اليت هي مفتاح للتصديق على االتفاقية وتنفيذها الفعال،                

                                                              التشاور مع الدول ومنظمات اجملتمع املدين، ومنها منظمات ذوي          ب                                   منها باملساواة وعدم التنفيذ،       ة          لك املتعلق       مثل ت 
                                                                                                 اإلعاقة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ويطلب أن تتاح الدراسة على املوقع الشبكي للمفوضية السامية، يف 

          ِّ                                 شكل متيسِّر، قبل انعقاد دورة اجمللس العاشرة؛

                                                                                           بأن اجلمعية العامة طلبت إىل األمني العام أن يرفع إىل اجلمعية يف دورهتـا القادمـة                       ً  ط علماً   حيي  -   ١٧  
                إىل األمني العام      ً  أيضاً        أهنا طلبت  وب  ،    ١٧٠ /  ٦٢      ً                                                        تقريراً عن حالة االتفاقية والربوتوكول االختياري وعن تنفيذ القرار 

            وي اإلعاقة؛            ً                       اجمللس إسهاماً منه يف مناقشته حلقوق ذ                   يقدم ذلك التقرير إىل   أن 

                                                                                               املقرر اخلاص املعين باإلعاقة التابع للجنة التنمية االجتماعية أن يواصل التعاون مع اجمللس                  يدعو  -   ١٨  
   .                         ً             ً                  بشأن األنشطة املضطلع هبا عمالً بواليته، طبقاً لربنامج عمل اجمللس      خياطبه     وأن 

 -  -  -  -  -  

  


