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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية ،حقوق اإلنسانمجيع تعزيز ومحاية 

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

وأوروغـواي وأوكرانيـا    * وأملانيا* وإكوادور* وأستراليا*  وإسبانيا *األرجنتني وأرمينيا     
)  املتعددة القوميات  -دولة  (وبوليفيا  * وبنما* والربازيل والربتغال * وباراغواي* وآيرلندا
وشيلي * السويدوسلوفاكيا وسلوفينيا و  * ورومانيا* واجلمهورية التشيكية * وتركيا* وبريو
* والتفيـا * وكوسـتاريكا * وكنـدا * وكرواتيـا * وفرنسا والفلبني وفنلنـدا   * وصربيا

واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى      * ومصر واملغرب * وليتوانيا* ولكسمربغ
  مشروع قرار: وهنغاريا* ونيوزيلندا* وآيرلندا الشمالية والنرويج والنمسا

    ١٣.../  
وطين  التنفيذ والرصد على الصعيد ال     :شخاص ذوي اإلعاقة  حقوق اإلنسان لأل  

 إعمال  الرامية إىل دعم اجلهود الوطنية    يف   دور التعاون الدويل     وإدراج موضوع 
  ٢٠١١ موضوع عام ليكونحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

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

 وضرورة ضمان متتع األشـخاص ذوي اإلعاقـة         وتعاضدها وترابطها   للتجزئةوعدم قابليتها   
  قوقهم وحرياهتم دون متييز؛حب الكامل

__________ 

  . يف جملس حقوق اإلنسانعضو غري ةدول  *  
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 ١٠/٧ و٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/٩ على قراريه    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
مـن  ب املصلحة مجيع أصحااليت يبذهلا هود اجلرحب بي، وإذ ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦املؤرخ  

  تنفيذ هذين القرارين؛أجل 
مجيـع حقـوق اإلنـسان       على التزامه بتعزيز ومحاية      وإذ يؤكد من جديد كذلك      

، ومتكافئـاً متتعاً كامالً   وكفالة متتعهم هباميع األشخاص ذوي اإلعاقةجلواحلريات األساسية   
  ذوي اإلعاقة،القضاء على التمييز ضد األشخاص ب، واملتأصلةوتعزيز احترام كرامتهم 

فعالة لتمتـع   الوطنية  الؤسسية  املو يةسياساتال و يةتشريعال  األطر  على أمهية  وإذ يشدد   
  ،متتعاً كامالً حبقوقهماألشخاص ذوي اإلعاقة 

قـوق   حل بأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هـي أول صـك          وإذ يعترف     
وطين، وإذ يؤكد من جديـد      يتضمن أحكاماً حمددة للتنفيذ والرصد على الصعيد ال        اإلنسان

  من االتفاقية،٣٣على األحكام ذات الصلة الواردة يف املادة 

الفقر،  يسودها على أن أغلبية األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشون يف ظروف وإذ يشدد  
لفقر علـى   اليت خيلفها ا   باحلاجة املاسة إىل معاجلة اآلثار السلبية        ، يف هذا الصدد   ،وإذ يعترف 

 يف املائة من األشـخاص ذوي       ٨٠ بقدر  ت مثة نسبة عاقة، مع مراعاة أن     األشخاص ذوي اإل  
  اإلعاقة يعيشون يف البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً،

جلهود الوطنية الرامية إىل حتقيـق      ا يف دعم  بأمهية التعاون الدويل وتعزيزه      وإذ يعترف   
ا يف ذلك حتسني ظروف عـيش        حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مب     اتفاقية وأهداف   أغراض

  مبا فيها أقل البلدان منواً،و، ال سيما البلدان النامية، مجيع البلداناألشخاص ذوي اإلعاقة يف 
   على دور مجع البيانات الوطنية ذات الصلة يف التنفيذ الفعال لالتفاقية،وإذ يشدد  
  ،تنفيذ الوطينمع وتقاسم املعلومات واخلربات بشأن الجل القيمة املضافة وإذ يدرك  
 دولة ومنظمة تكامل إقليمي واحدة على اتفاقية حقوق   ١٤٤ بتوقيع   يرحب -١  

 دولـة علـى الربوتوكـول    ٨٨وبتوقيع ،  دولة عليها٨٢األشخاص ذوي اإلعاقة وتصديق  
هيب بتلك الـدول ومنظمـات التكامـل        ي، و اآلن دولة عليه حىت     ٥١االختياري وتصديق   

 أن تنظـر  ى االتفاقية والربوتوكول االختياري أو تنضم إليهما        اإلقليمي اليت مل تصدق بعد عل     
  يف القيام بذلك على سبيل األولوية؛

 الدول اليت صدقت على االتفاقية وأبدت حتفظاً واحداً أو أكثر           يشجع -٢  
عليها على القيام باستعراض منتظم ألثر هذه التحفظات واستمرار جدواها والنظر يف            

  ؛إمكانية سحبها
 بالدراسة املواضيعية اليت أعدهتا مفوضية األمم املتحـدة الـسامية           بيرح -٣  

حلقوق اإلنسان بشأن هيكل ودور اآلليات الوطنية املعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص             
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 يف  أن تنظر ، ويهيب جبميع أصحاب املصلحة      )A/HRC/13/29(ذوي اإلعاقة ورصد تنفيذها     
 نتائج الدراسة وتوصياهتا؛

 على أمهية الدور الذي تؤديه آليات الرصد الوطنية، مبا فيها ن جديديؤكد م  -٤  
اآلليات املستقلة مثل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، يف محاية وتعزيز حقوق األشخاص            

  ذوي اإلعاقة؛
 أطر أو آليات حملية مناسبة أو إنشائها مـن          حفظ مجيع الدول على     يشجع  -٥  

  ؛ة فعالبصورةعاقة وتعزيزها أجل محاية حقوق األشخاص ذوي اإل
 الفرصة، عند حفظ أو تعزيـز  أن تنتهز  بالدول األطراف يف االتفاقية      هيبي -٦  

 لتنفيذ االتفاقية ورصدها، الستعراض وتعزيـز اهلياكـل   حمليةأو تعيني أو إنشاء آليات وأطر       
  :القائمة من أجل تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بوسائل منها كفالة ما يلي

 جهات التنسيق احلكومية وآليات التنسيق املكلفة بتنفيذ االتفاقية،         تتمتعأن   )أ(  
نسيق وتنفيذ استراتيجية متماسكة لتنفيذ والية مناسبة متكنها متاماً من وضع وت  بعند وجودها،   

  االتفاقية على الصعيد احمللي؛
، عند وجودها، ممثلني من الوكاالت       آليات التنسيق داخل احلكومة     تضم أن )ب(  

 مع اجملتمـع    عن كثب أو جهات التنسيق    / هذه اآلليات و    تتشاور ، وأن ذات الصلة احلكومية  
  ات األشخاص ذوي اإلعاقة؛، وخباصة منظممشاركة فعالةاملدين وتشركه 

، حسب االقتضاء، آليـة      االتفاقية  تنفيذ  ورصد ومحاية زتعزيأطر   تشمل   أن )ج(  
مستقلة واحدة أو أكثر تراعي املبادئ املتصلة مبركز وتشغيل املؤسسات الوطنيـة حلمايـة               

  ؛)مبادئ باريس (هاحقوق اإلنسان وتعزيز
 بـشأن   ية السام يةع املفوض  الدول األطراف على تقاسم املعلومات م      يشجع  -٧  

القرارات املتخذة فيما خيص جهات التنسيق وآليات التنسيق وأطر الرصد من أجـل تنفيـذ               
  االتفاقية ورصدها؛

 و األشخاص ذو  وخباصة اجملتمع املدين،    إسهام ضرورة   على يؤكد من جديد   -٨  
  ؛ مشاركة كاملة ومشاركتهم فيها، يف عملية رصد االتفاقيةاملمثلة هلماإلعاقة واملنظمات 

 الدول على كفالة إعطاء جهات التنسيق وآليات التنـسيق وأطـر            يشجع -٩  
   تشمل نشر الوعي باالتفاقية وتوفري املوارد الكافية هلذه اهليئات؛اتالرصد احلكومية والي

 الدول ومنظمات التكامل اإلقليمي علـى تـسهيل ودعـم بنـاء             يشجع -١٠  
سم املعلومات واخلربات وأفضل املمارسات بشأن تنفيـذ         تبادل وتقا  بوسائل منها القدرات،  

 دعمـاً االتفاقية ورصدها على الصعيد الوطين، وفقاً لالعتراف بأمهية التعاون الدويل وتعزيزه            
   إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛الرامية إىللجهود الوطنية ل
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امج اإلمنائيـة    الرب همبا في ،  مشول التعاون الدويل  أن تكفل    على    الدول يشجع -١١  
 ذات الـصلة شراكة مع املنظمات الدوليـة واإلقليميـة   البو فيما بينها،    الذي تقيمه  ،الدولية

  ألشخاص ذوي اإلعاقة واستفادهتم منه؛ا حسب مقتضى احلال،واجملتمع املدين، 
 مواصلة إدراج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أعماله، وفقاً          يقرِّر -١٢  
  ؛٧/٩ هلقرار

 بشأن حقـوق األشـخاص     املقبل التفاعلي السنوي    نقاشه عقد   أيضاًيقرر   -١٣  
 على دور التعاون الدويل يف دعم       وتركيز هذا النقاش  ذوي اإلعاقة يف دورته السادسة عشرة،       

  ؛هاوأهداف تفاقيةاالاجلهود الوطنية لتحقيق مقاصد 
ؤديه الذي ي دور  ال الوعي ب  لنشرأن تعد دراسة    السامية  فوضية  امل إىل   يطلب -١٤  

، بالتشاور  هاوأهداف تفاقيةاالحتقيق مقاصد   الرامية إىل   التعاون الدويل يف دعم اجلهود الوطنية       
 الدول واملنظمات اإلقليميـة، ومنـها منظمـات         يف ذلك ، مبا   أصحاب املصلحة املعنيني  مع  

يـة،  التكامل اإلقليمي، واملقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة التابع للجنـة التنميـة االجتماع            
ومنظمات اجملتمع املدين، ومنها منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، واملؤسـسات الوطنيـة            

 على املوقع الشبكي    يف شكل يسهل االطالع عليه،    ،  حلقوق اإلنسان، ويطلب إتاحة الدراسة    
  للمفوضية قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس؛

رصـد الوطنيـة     منظمات األشخاص ذوي اإلعاقـة وهيئـات ال        يشجِّع -١٥  
 أعاله،  ١٣ املشار إليه يف الفقرة      النقاشومؤسسات حقوق اإلنسان على املشاركة بنشاط يف        

  ؛لمجلس وأفرقته العاملةلوكذلك يف الدورات العادية واالستثنائية 
يف لمفوضية  ل إىل األمني العام أن يواصل كفالة توفري املوارد الكافية           يطلب -١٦  
قوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعنية حبلجنة ل و،ألشخاص ذوي اإلعاقةاملتعلقة حبقوق اواليتها 
   مبهامهما؛لتضطلعا
 التأكيد على التزام الدول بكفالة استفادة مجيـع األشـخاص ذوي            يكرر  -١٧  

ة يالـصح اخلـدمات   وصوهلم إىل   اإلعاقة بالبيئة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، و      
 جبميع حقـوق اإلنـسان   الكاملتصال من أجل متكينهم من التمتع       والتعليم واملعلومات واال  

   واحلريات األساسية؛
 أن يواصـال التنفيـذ التـدرجيي        ة السامي ة إىل األمني العام واملفوض    يطلب -١٨  

للمعايري واملبادئ التوجيهية اليت تتيح االستفادة من تسهيالت وخـدمات منظومـة األمـم              
 يف احلـسبان     ذات الـصلة   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    أحكام اتفاقية    مع أخذ املتحدة،  

احلاجة إىل أن يكون الوصول إىل اجمللس، وما له من موارد على شـبكة              ، ويشدد على    أيضاً
  .اإلنترنت، متاحاً بالكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة

     
  


