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مجلس حقوق اإلنسان
والعشرون

الدورة الثامنة
البند  3من جدول األعمال 
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان
6/28
الخبي ررر المس ررتق المعن رري بمسر ر لة التمت ررع بحق رروق اإلنس رران ف رري حال ررة
األشخاص المصابين بالمهق
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يسرتشد باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وإذ يشري إ املعادريداا الدوليريق حلقريوق
اإلنسريريان ذاا الةريريلق ،مبريريا ليهريريا العهريريد الريريدوق املريرياة بريرياحلقوق املدنيريريق والسيا ريرييق ،والعهريريد الريريدوق
املريرياة بريرياحلقوق اديتةريرياديق وادجتماعيريريق والثقاليريريق ،واشخاييريريق حقريريوق األش ري اة ذو اإلعايريريق،
واشخاييق القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،واشخاييق حقوق الطخل،
وإذ يؤكريد مريرين جديريريد أن لكريريل لريريرد احلريريي ة احليريرياة واحلريريريق و ريريالمق ش ةريريه وأنريريه د ريريو
عرض أ إنسان للتعذيب أو للمعاملق أو العقوبق القا يق أو الالإنسانيق أو املهينق،
أن يُ َّ

وإذ يشري ري إ الط ريريابع الع ريرياملي قمي ريريع حق ريريوق اإلنس ريريان واحلري ريرياا األ ا ريرييق وإ ع ريريد
يابليتهريريا للتئزئريريق وشرابطهريريا وششريريابكها ،وإ احلاجريريق إ ضريريمان ملتريريع األش ري اة املةريرياب بريرياملهي
ملتعاً كامالً حبقويهم وحرياهتم دون ملييز،
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وإذ يساوره يلي بالغ ألن األش اة املةاب باملهي ما الوا يواجهون ،ة خمتلف أحناء
العامل ،عوائي حتريول دون مشرياركتهم ة اجملتمريع كععضرياء متسرياوين مريع ري دم ومريا الريم حقريويهم
اإلنسريريانيق عرضريريق لالنتهاكريرياا والتعسريريف ،وإذ يعريريي احلاجريريق إ مزيريريد مريرين اددتمريريا ملواجهريريق دريريذه
التحدياا،
وإذ يشري إ يراريريريه  1/5بشريريعن بنريرياء مؤ سريرياا جملريريس حقريريوق اإلنسريريان و 2/5بشريريعن
مدون ريريق يواع ريريد الس ريريلو للمكلخري ري بودي ريرياا ة إا ريريار اإلجري ريراءاا املاص ريريق التابع ريريق جملل ريريس حق ريريوق
اإلنس ريريان ،امل ريريؤر  18حزيران/يوني ريريه  ،2007وإذ يشري ريدعد عل ريريى أن املكل ريريف بالودي ريريق ينب ريريي أن
يضطلع مبهامه ولقاً هلذين القرارين ومرلقاهتما،
وإذ يؤكد من جديد إعالن وبرنامج عمل ليينا،

وإذ يش إ حقوق كل لريرد ة التمتريع بريععلى مسريتو ككرين بلو ريه مرين الةريحق البدنيريق
والعقليق والتعليم ،حسبما دو مكرير ة العهريد الريدوق املرياة برياحلقوق اديتةرياديق وادجتماعيريق
والثقاليق و ه من املعادداا الدوليق حلقوق اإلنسان ذاا الةلق،
وإذ يش أيضاً إ يراراشه  13/23املريؤر  13حزيران/يونيريه  2013بشريعن ادعتريداءاا الري
يتعرض هلا األش اة املةابون باملهي والتمييريز ضريددم ،و 33/24املريؤر  27أيلول /ريبتمر 2013
بش ريريعن التع ريرياون التقري ري م ريرين أج ريريل من ريريع ادعت ريريداءاا عل ريريى األشري ري اة املة ريرياب بامله ريريي ،و10/26
املؤر  26حزيران/يونيه  2014بشعن اليو الدوق للتوعيق باملهي،
وإذ يش ري ري ري ك ري ري ريريذل إ يري ري ري ريرار اقمعي ري ري ريريق العام ري ري ريريق  170/69امل ري ري ريريؤر  18ك ري ري ريريانون األول/
ديسمر  ،2014الذ يررا اقمعيق مبوجبه إعالن  13حزيران/يونيه يوماً دولياً للتوعيق باملهي،
اعتباراً من عا ،2015

وإذ حيري ريرييم علم ري رياً بري ريريالتقرير األوق املتعلري ريريي باألش ري ري اة املةري ريرياب بري ريرياملهي ،الري ريريذ يدمتري ريريه
مخوض ريرييق األم ريريم املتح ريريدة الس ريرياميق حلق ريريوق اإلنس ريريان إ جمل ريريس حق ريريوق اإلنس ريريان ة دورش ريريه الرابع ريريق
والعشرين(،)1

وإذ يعرب عن يلقه البريالغ إ اء ادعتريداءاا الري يتعريرض هلريا األشري اة املةريابون برياملهي
وادنتهاكريرياا الوا ريريعق النطريرياق املرشكبريريق ة حقهريريم ،مبريرين لريرييهم النسريرياء واألاخريريال واألش ري اة ذوو
اإلعايق واملسنون،
وإذ يرحريريب جبميريريع املبريريادراا واإلجريراءاا الري شت ريريذدا مجيريريع البلريريدان ملواجهريريق ومكالحريريق
مجيع أشكال العنف والتمييز ضد األش اة املةاب باملهي،

__________
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وإذ يهي ري ريريب بال ري ريريدول أن شض ري ريريمن املس ري ريرياءلق ب ري ريريسجراء حتقيق ري ريرياا نزيه ري ريريق و ري ريريعق ولعال ري ريريق ة
ادعتريريداءاا ال ري يتعريريرض هلريريا األش ري اة املةريريابون بريرياملهي وال ري شريريد ل ة نطريرياق وديتهريريا وشقريريد
املسؤول عنها إ العدالق وشضمن وصول الضحايا وألراد أ ردم إ بل انتةاف مالئمق،
وإذ ينوه بتقرير املخوضيق الساميق( )1ودعوهتا إ شعزيريز التعرياون الريدوق واإليليمريي والثنريائي
والقيا بعنشطق هتدف إ دعم التداب الراميق إ منع ومكالحق التمييز والعنف ضد األش اة
املةاب باملهي ومساعدة الضحايا وألراد أ ردم،
وإذ ين ريريوه أيض رياً بتقري ريرير اللئن ريريق اد تش ريرياريق جملل ريريس حق ريريوق اإلنس ريريان بش ريريعن درا ريريق حال ريريق
حقريريوق اإلنسريريان لاشري اة املةريرياب بريرياملهي( )2والتوصريريياا الريواردة ليريريه ،مبريريا ة ذلري إنشريرياء ليريريق
إجراءاا اصق،
 -1يؤكريريد مريرين جديريريد التريزا الريريدول باكريرياذ كريريل التريريداب املنا ريريبق للقضريرياء علريريى العنريريف
والتمييز ضد األش اة املةاب باملهي وشعزيز حقويهم اإلنسانيق وحرياهتم األ ا يق ومحايتها؛
 -2يقرر أن يعري  ،ملريدة ثريالن رينواا ،بري اً مسريتقالً معنيرياً مبسريعلق التمتريع حبقريوق
اإلنسان ة حالق األش اة املةاب باملهي ،شكون وديته كاآليت:
املشاركق ة احلوار والتشاور مع الريدول و دريا مرين أصريحاب املةريلحق املعنيري ،
(أ)
مبريريا ة ذل ري وكريريادا األمريريم املتحريريدة وبراجمهريريا وصريريناديقها ،واآلليريرياا اإليليميريريق حلقريريوق اإلنسريريان،
واملؤ ساا الوانيق حلقوق اإلنسان ،والقطاع املاة ،واقهاا املاحنق؛
(ب) حتديريريد وشبريريادل وشعزيريريز املمار ريرياا اقيريريدة املتعلقريريق بسعمريريال حقريريوق األش ري اة
املةاب باملهي ومشاركتهم على يد املساواة مع دم من ألراد اجملتمع؛
اجريه مرين حتريدياا وعقبرياا
(ج) شرويج وشقدمي شقريارير عمريا ُحيقريي مرين شطريوراا ومريا يو حت
ة ريريبيل إعمريريال التمتريريع حبقريريوق اإلنسريريان ة حالريريق األش ري اة املةريرياب بريرياملهي ة مجيريريع منريريااي
العامل ،وشقدمي شوصياا إ جملس حقوق اإلنسان ة دذا الشعن؛
(د) مجع والب وشلقي املعلومرياا والر ريائل املتعلقريق بانتهاكرياا حقريوق األشري اة
املةاب باملهي من الدول و دا من املةادر ذاا الةريلق ،مبريا ليهريا األشري اة املةريابون برياملهي
واملنظماا ال ملثلهم و ري ذلري مرين منظمرياا اجملتمريع املريدا ،وشبريادل دريذه املعلومرياا والر ريائل
مع دذه الدول واملةادر؛
(ه) شنظيم وشيس ودعم شقدمي املدماا اد تشاريق ،واملساعدة التقنيق ،واملساعدة
ة بنريرياء القريريدراا ،والتعريرياون الريريدوق لريريدعم اقهريريود الوانيريريق الراميريريق إ إعمريريال حقريريوق األش ري اة
املةاب باملهي إعمادً لعادً ومنع العنف؛
__________
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يريريادة الريريوعي حبقريريوق األش ري اة املةريرياب بريرياملهي ،ومكالحريريق القوالريريب النمطيريريق
(و)
والتحيز واملمار رياا واملعتقريداا التقليديريق الضريارة الري شعريوق ملريتعهم حبقريوق اإلنسريان ومشرياركتهم
ة اجملتمع على يد املساواة مع اآل رين؛
()
حبقويهم؛

شعزي ري ريريز ال ري ريريوعي مبس ري ريرياغاهتم اإل ابي ري ريريق ،وإب ري ريريال األش ري ري ري اة املة ري ريرياب ب ري ريرياملهي

(ح) شقريريدمي شقريريرير إ جملريريس حقريريوق اإلنسريريان ،اعتبريرياراً مريرين دورشريريه احلاديريريق والثالث ري ،
وإ اقمعيق العامق؛
 -3يطلريريب إ املب ري املسريريتقل أن يريريدمج منظريريوراً جنسريريانياً ة مجيريريع جمريريادا عمريريل
الوديريريق وإيريريالء أغيريريق اصريريق للتحريريدياا ال ري شعريريرتض النسريرياء والختيريرياا ودحتياجريرياهتن مريرين أجريريل
التةد ألشريكال التمييريز املتعريددة واملتقااعريق واملشريدَّدة الري شواجههريا النسرياء والختيرياا املةرياباا
باملهي؛
 -4يهيب جبميع الدول أن شتعاون مع املب املستقل ة ادضطالع بوديته ،بطرق
منها شقدمي مجيع املعلوماا املطلوبق ،وأن شنظر جدياً ة اد تئابق لطلباا املب املستقل بشريعن
يارة بلداهنا وشنظر ة شنخيذ التوصياا املقدمق ة شقارير املكلف بالوديق؛
 -5يطلريريب إ األم ري العريريا ومخريريوض األمريريم املتحريريدة السريريامي حلقريريوق اإلنسريريان أن
ي ريريزودا املبري ري املس ريريتقل جبمي ريريع املري ريوارد البشري ريريق والتقني ريريق واملالي ريريق الال م ريريق لالض ريريطالع بوديت ريريه عل ريريى
حنو لعال.

[اعتُ ِمد دون شةويم].
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