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 -10/44املقرر(ة) اخلاص(ة) املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه ،وإذ يسرتشد أيضاً ابإلعالنن الاالاملحل وقالوق
اإلنسان واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وسائر صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،
وإذ يشالالر إىل الطالالا ا الاالالاملحل ميالالا حقالالوق اإلنسالالان واوالالرإت األساسالالية وإىل عالالد قا ليت الالا
للتجزئة وترا ط ا وتشا ك ا ،وضرورة ضمان متتا األشخاص ذوي اإلعاقة متتااً كامنً حبقوق م وحرإهتم
دون متييز من أي نوع،
وإذ يشر أيضاً إىل خطالة التنميالة املسالتدامة لاالا  2030وإىل االلتالزا الالوارد يي الا االد تالرك أي
أحد خلف الركب،
وإذ يسالالاورق قلالالغ ابلال ألن األشالالخاص ذوي اإلعاقالالة مالالا زالالوا يواج الالون ،ليالالا أ الالا الاالالا ،
ح الواجز تاالالرتا مشالالاركت م كيفعضالالا ا تمالالا علالالة قالالد املسالالاواة مالالا اهخ الرين ويتارضالالون النت اكالالات
وقوق م اإلنسانية ،وإذ ياحل ضرورة إين التصدي هلذق التحدإت عناية أكرب والتزاما أقوى،
وإذ يشر إىل قرار جملس األمن  )2019(2475املالرر  20حزيران/يونياله  2019الالذي تنالاول يياله
ا لس األثر غر املتناسب للنزاع املسلح واألزمات اإلنسانية ذات الصلة علة األشخاص ذوي اإلعاقة،
وإذ يشر أيضالاً إىل أن إطالار سالينداي للحالد مالن طالاطر الكالوارف للفالرتة  2030-2015يشالجا
امليسرة،
علة ممارسات اود من طاطر الكوارف الشاملة لإلعاقة و ّ
وإذ يشال الالر كال الالذل إىل ليال الالا القال الرارات السال الالا قة الال ال اعتمال الالدهتا ا مايال الالة الاامال الالة و نال الالة حقال الالوق
اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان شيفن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
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وإذ يش الالر إىل قراري الاله  1/5ش الاليفن ن الالا مرسس الالات جمل الالس حق الالوق اإلنس الالان و 2/5ش الاليفن مدون الالة
قواعال الالد الس ال الاللوك للمكلّف ال ال ال الالوالإت إط ال الالار اإلج ال الرا ات ا اصال الالة للمجل ال الالس ،امل ال الالررخ  18حزي ال الران/
يوني الاله  ،2007وإذ يش ال ّعدد عل الالة أن ي الالردي (ت الالردي) املكلّ الف(ة) ابلوالي الالة م ام الاله(ا) ويق الاً هل الالذين الق الرارين
ومريقي ما،
وإذ يش الالر أيض الاً إىل قراري الاله  20/26امل الالرر  27حزيران/يوني الاله  2014و 6/35امل الالرر  22حزي الران/
يونيه ،2017
يركد من جديد التزا الدول ابختالاذ ليالا التالدا ر املناسالبة للقضالا علالة التمييالز ضالد
-1
األشخاص ذوي اإلعاقة وتازيز حقوق اإلنسان ا اصة هبم ومحايت ا واحرتام ا؛
-2

يرحب امل املقرر(ة) ا اص(ة) املاين(ة) حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

يقالالرر متديالالد واليالالة املقالالرر(ة) ا الالاص(ة) املانيالالة حبقالالوق األشالالخاص ذوي اإلعاقالالة لفالالرتة
-3
ثنف سنوات إضايية ،ويكلفه(ا) مبا يلحل:
إقامة حوار منتظم والتشاور ما الدول وا ات املانيالة األخالرى ،مبالا يشالمل وكالاالت
(أ )
األم الالم املتح الالدة و راجم الالا وص الالناديق ا ،وإللي الالات حق الالوق اإلنس الالان اإلقليمي الالة ،واملرسس الالات الوطني الالة وق الالوق
اإلنسان ،وأطر الرصد الوطنية املستقلة احملددة مبوجب املادة  )2(33من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقالة ،واألشالخاص ذوي اإلعاقالالة واملنظمالات الال متالالثل م ،ومنظمالات ا تمالا املالالدد األخالرى ،لتحديالالد
وتبادل وتازيز املمارسات ا يالدة املتالقالة معمالال حقالوق األشالخاص ذوي اإلعاقالة ومشالاركت م كيفعضالا
اواالت اإلنسانية؛
ا تما متساوين ما غرهم ،مبا ذل
(ب) ل الالا وطل الالب وتلق الالحل املالوم الالات والبنغ الالات املتالق الالة ابنت اك الالات حق الالوق األش الالخاص
ذوي اإلعاقالة مالالن الالالدول وغرهالالا مالن املصالالادر ذات الصالاللة ،مبالالا يي الا األشالالخاص ذوو اإلعاقالالة واملنظمالالات
ال متثل م وسائر منظمات ا تما املدد ،وتبادل هذق املالومات والبنغات ما هذق ا ات؛
(ج) تقدمي توصيات ملموسة شيفن سبل تازيز ومحايالة حقالوق اإلنسالان لاشالخاص ذوي
اإلعاقال الالة علال الالة ال الالو أيضال الالل ،مبال الالا ذلال ال مال الالا يتالال الالغ من ال الالا ابلقضال الالا علال الالة التمييال الالز والانال الالف واالسال الالتبااد
االجتماعحل ،وسبل املسامهة حتقيغ األهداف اإلمنائية املتفغ علي ا دولياً لاشالخاص ذوي اإلعاقالة
سياق أهالداف التنميالة املسالتدامة ومالا يتصالل الذل مالن ج الود مالا البيالاعت ،وسالبل تازيالز التنميالة الال
تكالالون شالالاملة لاشالالخاص ذوي اإلعاقالالة و متنالالاوهلم ،وسالالبل تازيالالز دور األشالالخاص ذوي اإلعاقالالة س الوا
وصف م حمرك للتنمية أو وصف م مستفيدين من ا؛
تنظيم وتيسر ودعم تقدمي ا دمات االستشارية ،واملساعدة التقنية ،و نا القدرات،
(د )
والتااون الدويل ،لدعم ا ود الوطنية الرامية إىل إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إعماالً يااالً؛
(هال) التوعي ال الالة حبق ال الالوق األش ال الالخاص ذوي اإلعاق ال الالة ،ومكايح ال الالة الوص ال الالم والقوال ال الالب النمطي ال الالة
وأشكال التحيز والتمييز وليا املمارسات الضارة ال تقوا يرص م التمتا الكامل حبقوق اإلنسان
املكفولالالة هلالالم للمشالالاركة ا تمالالا علالالة قالالد املسالالاواة مالالا اهخ الرين ،وتازيالالز الالالوعحل مبسالالامهاهتم اإل ا يالالة،
وتثقيف األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوق م؛
املسامهة عن كثب تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظالور اإلعاقالة وغرهالا
(و)
من ا ود الرامية إىل ضمان أن تكون منظومة األمم املتحدة منئمة للغرا ييما يتالغ مدماج اإلعاقة؛
الامل شكل وثيغ ما اإلجرا ات ا اصة وغرها من إلليات حقوق اإلنسان التا اة
(ز )
لس حقوق اإلنسان ،واهليئات املنشيفة مبوجب مااهدات ،وال سيما اللجنالة املانيالة حبقالوق األشالخاص
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ذوي اإلعاقالة ،وغرهالا مالالن وكالاالت األمالم املتحالالدة وصالناديق ا و راجم الا ذات الصالاللة ،مبالا ذلال شالراكة
األمالالم املتحالالدة لتازيالالز حقالالوق األشالالخاص ذوي اإلعاقالالة ،واملباالالوف(ة) ا الالاص(ة) لامال الاالالا املاالالين(ة)
ابإلعاقة وإمكانية الوصول ،غية جتنب االزدواجية ال ال داعحل هلا ،مبا ذل ما يتالغ ابالتصاالت؛
(ح) التااون الوثيغ ما مرمتر الدول األطراف اتفاقية حقالوق األشالخاص ذوي اإلعاقالة
و نة التنمية االجتماعية ،مبا ذل عن طريغ املشاركة دوراهتما السنوية عند الطلب؛
(ط) إدماج املنظور ا نساد ليا مناححل الامل املتصل ابلوالية ،والتصالدي ألشالكال
التمييز املتاددة واملتقاطاة وا سيمة ال يتارا هلا األشخاص ذوو اإلعاقة؛
(ي) مواص الاللة تق الالدمي تق الالارير س الالنوية إىل جمل الالس حق الالوق اإلنس الالان وإىل ا ماي الالة الاام الالة،
أشكال يس ل الوصول إلي ا ،مبالا ذلال تقالارير طريقالة ريالل و صاليغة سال لة القالرا ة ،والرتلالة الشالفوية
الدولية لغة اإلشارة وإظ ار نص الكن املسموع أثنا عرا التقارير ،وويقاً لربامج عمل كل من ما؛
ي ي الالب جبمي الالا ال الالدول أن تتا الالاون م الالا املق الالرر(ة) ا الالاص(ة) أدا واليت الاله(ا) ،س الالبل
-4
من ا تقدمي ليا املالومات النزمة املطلو ة ،وأن تنظر جبدية قبول طلباته(ا) لزإرة لداهنا ،وأن تنظر
االستنتاجات وسبل املتا اة املناسبة و تنفيذ التوصيات ال يقالدم ا (تقالدم ا) املكلالف(ة) ابلواليالة
تقاريرق(ا)؛
يشالالجا ليالالا ا الالات املانيالالة ،مبالالا يي الالا وكالالاالت األمالالم املتحالالدة وصالالناديق ا و راجم الالا
-5
وإلليات حقوق اإلنسان اإلقليمية ،واملرسسات الوطنية وقوق اإلنسالان ،وأطالر الرصالد املسالتقلة الوطنيالة،
والقطالالاع ا الالاص ،وا الالات املا الالة والوكالالاالت اإلمنائيالالة ،علالالة التاالالاون الكامالالل مالالا املقالالرر(ة) ا الالاص(ة)
لتمكينه(ا) من االضطنع واليته(ا)؛
ي يال ال الالب ابلال ال الالدول الال ال ال تصال ال الالدق علال ال الالة اتفاقيال ال الالة حقال ال الالوق األشال ال الالخاص ذوي اإلعاقال ال الالة
-6
اد أن تنظر القيا ذل علة سبيل األولوية؛
و روتوكوهلا االختياري أو تنضم إلي ما ُ
يطلب إىل األم الاا أن يوجه انتباق نة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومرمتر
-7
ال الالدول األط الراف ،و ن الالة التنمي الالة االجتماعي الالة ،إىل تق الالارير املق الالرر(ة) ا الالاص(ة) ،لك الالحل ُحت اليل هب الالا علم الاً،
وتتجنب االزدواجية ال ال لزو هلا؛

يطلالالب إىل األمال الاالالا ومفوضالالة األمالالم املتحالالدة السالالامية وقالالوق اإلنسالالان أن يقالالدما
-8
إىل املقالالرر(ة) ا الالاص(ة) كالالل مالالا يلزمالاله(ا) مالالن مسالالاعدة شالرية وتقنيالالة وماليالالة لنضالالطنع واليتالاله(ا) علالالة
و ياال.
لسة 27

[اعتُ عمد دون تصويت].

GE.20-09801

ا
 16متوز/يوليه 2020

3

