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مجلس حقوق اإلنسان
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البند  ٣من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  22حزيران/يونيه 2017
 -6/٣٥المقرر الخاص المعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشدد مبقاصدد مياداق األمدمل ادة ددب ومبا وده ،وإذ يسرتشدد بيإلدان اداإلعين ال داد
حلقددوق اإلنسددان وايةاحي د حقددوق األشددعاق ذوغ اإلعاح د و حقددا مددن ص د و حقددوق اإلنسددان
ذات الصل ،
وإذ يش ددح إىل الط دداا ال دداد جلميد د حق ددوق اإلنسد دان واحلري ددات األساس ددي وإىل ع ددد
حااليةهددا للةجزود ويرااطهددا ويشدداا ها ،وضددرو ب ضددمان متةد األشددعاق ذوغ اإلعاحد متة دان كددامين
حبقوحهمل وحرياهتمل ون متييز من بغ نوع كان،
وإذ يسدداو حل د اددال ألن األشددعاق ذوغ اإلعاح د مددا زال دوا يواجهددون ،يف مجي د بحنددا
ال امل ،حواجز ي رتض مشاكةهمل كأعإلدا يف اجملةمد علد حدد ادسداواب مد اآلخدرين وية رضدون
النةهاك ددات حق ددوحهمل اإلنس دداني  ،وإذ ي د د ض ددرو ب إي ددي الةص دددغ هلد د الة ددديات مزي دددان م ددن
االهةما وااللةزا ،
وإذ يشح إىل مجي القرا ات السااق اليت اعةمدهتا اجلم ي ال ام وجلن حقدوق اإلنسدان
وجملس حقوق اإلنسان اشأن حقوق األشعاق ذوغ اإلعاح ،
وإذ يشددح بيإل دان إىل حرا يدده  ١/5اشددأن انددا مؤسسددات جملددس حقددوق اإلنسددان و٢/5
اش د ددأن مدوند د د حواع د ددد الس د ددلو للم لة د ددن اوالي د ددات يف إط د ددا اإلج د درا ات اخلاصد د د للمجل د ددس،
ادددؤ خن  ١8حزيران/يونيدده  ،٢٠٠٧وإذ يشددد علد بن اد لد االواليد جيد بن يددؤ غ مهامدده
وفقان هل ين القرا ين ومرفقيهما،
وإذ يشح ك لك إىل حرا  ٢٠/٢6ادؤ خ  ٢٧حزيران/يونيه ،٢٠١4
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 -١يؤك ددد م ددن جدي ددد االلةد دزا الد د غ يقد د علد د ع دداي ال دددول ااخت دداذ كد د الة دددااح
ادناسددب للقإلددا عل د الةمييددز ضددد األشددعاق ذوغ اإلعاح د وي زيددز حقددوحهمل اإلنسدداني ومحايةهددا
واحرتامها؛
-٢

يرح ا م ادقر ب اخلاص اد ني حبقوق األشعاق ذوغ اإلعاح ؛

 -٣يقددر متديددد والي د ادقددر ب اخلاص د اد نيد حبقددوق األشددعاق ذوغ اإلعاحد لةددرتب
ثيث سنوات إضافي  ،عل بن يسند إليها الوالي الةالي :
إحام حوا منةظمل م الدول واجلهات اد ني األخرى ،مبدا فيهدا وكداالت األمدمل
(ب)
ادة دددب واراجمهددا وصددنا يقها ،واآلليددات اإلحليمي د حلقددوق اإلنسددان ،وادؤسسددات الوطني د حلقددوق
اإلنسان ،وبطر الرصد ادسةقل الوطني اد ين مبوج الةقدرب  ٢مدن اددا ب  ٣٣مدن ايةاحيد حقدوق
األش ددعاق ذوغ اإلعاحد د  ،واألش ددعاق ذوو اإلعاحد د وادنظم ددات ادمالد د هل ددمل ،و ددح ذل ددك م ددن
منظمددات اجملةم د اد ددد  ،والةش دداو م د ال دددول وه د اجله ددات م ددن بج د حتدي ددد ويب ددا ل وي زي ددز
ادما سددات اجليدددب ادةصددل اإعمددال حقددوق األشددعاق ذوغ اإلعاحد ومبشدداكةهمل يف اجملةمد علد
حد ادساواب م اآلخرين؛
(ب) مج اد لومدات والرسداو وطلبهدا ويلقيهدا مدن الددول و حهدا مدن مجيد ادصدا
ذات الصل ويبا هلا م ها ،مبا يشم األشعاق ذوغ اإلعاحد وادنظمدات ادمالد هلدمل و دح ذلدك
من منظمات اجملةم ادد  ،فيما يةص اانةهاكات حقوق األشعاق ذوغ اإلعاح ؛
(ج) يقدددم يوص دديات ملموس د اشددأن كيةي د زي ددا ب ي زيددز حق ددوق األش ددعاق ذوغ
اإلعاحد د ومحايةه ددا ،مب ددا يف ذل ددك القإل ددا علد د الةميي ددز وال ند د واالس ددةب ا االجةم دداع  ،وكيةيد د
ادسدداق يف حتقيد األهدددا اإلمناوي د ادةةد عليهددا ولي دان فيمددا ية لد ااألشددعاق ذوغ اإلعاح د ،
مبدا يف ذلدك األهدددا اإلمناويد لأللةيد  ،وبنشددط مجد البياندات ذات الصددل  ،وكيةيد ي زيدز الةنميد
الدديت يشددم األشددعاق ذوغ اإلعاح د ويةددي هلددمل إم اني د االسددةةا ب منهددا ،وكيةي د ي زيددز و هددمل
ك ناصر فاعل يف الةنمي ومسةةيدين منها عل حد سوا ؛
( ) ينظيمل وييسح و عمل يقدم اخلدمات االسةشا ي  ،وادساعدب الةقني  ،وادساعدب
يف انددا القددد ات ،والة دداون الدددو  ،لدددعمل اجلهددو الوطني د الرامي د إىل إعمددال حقددوق األشددعاق
ذوغ اإلعاح إعماالن ف االن؛
(ه) الةوعيد حبقددوق األشددعاق ذوغ اإلعاحد  ،وم اف د الوصددمل والقوالد النمطيد
وبوجه الة يز والةص ومجي ادما سات الإلدا ب الديت ي دوق فرصدهمل يف الةمةد حبقدوحهمل اإلنسداني
كاملد وادشدداك يف اجملةمد علد حددد ادسدداواب مد اآلخدرين ،وي زيددز الددوع مبسدداقاهتمل اإلجياايد ،
وي ري األشعاق ذوغ اإلعاح حبقوحهمل؛
(و) ال م الوثي م اإلجرا ات اخلاص و حها من آليدات حقدوق اإلنسدان الةاا د
جمللددس حقددوق اإلنسددان ،وهيئددات اد اهدددات ،وال سدديما اللجن د اد ني د حبقددوق األشددعاق ذوغ
اإلعاح  ،و حها من وكاالت األممل ادة دب واراجمها وصنا يقها اد نيد  ،مبدا يف ذلدك شدراك األمدمل
ادة دددب لة زيددز حقددوق األشددعاق ذوغ اإلعاح د وادب ددوث اخلدداق لألمددن ال ددا اد ددي ااإلعاح د
وإم اني د د الوصد ددول ،اغد ددرض يةد ددا غ از واجي د د ال م د د د ددح الإلد ددرو ي  ،مبد ددا يف ذلد ددك مد ددا ية ل د د
اادراسيت؛
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(ز) الة د دداون الوثي د د م د د م د دؤمتر ال د دددول األط د درا يف ايةاحي د د حق د ددوق األش د ددعاق
ذوغ اإلعاح وجلن الةنمي االجةماعي  ،اطرق منها ادشاك يف و اهتما السنوي  ،انا عل طل
ه ادشاك ؛
(ح) إ م د دداج منظ د ددو جنس د ددا يف مجيد د د األعم د ددال ادإل د ددطل هب د ددا يف إط د ددا الواليد د د
والةصدغ ألش ال الةمييز ادة د ب وادةقاط واجلسيم اليت ية رض هلا األشعاق ذوو اإلعاح ؛
(ط) يق دددم يق ددا ير س ددنوي إىل جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان ،ااة دددا ن م ددن و ي دده الس دداا
والايثددن ،وإىل اجلم يد ال امد  ،ااةدددا ن مددن و هتددا الاانيد والسددب ن ،يف بشد ال يسدده االطدديع
عليها ،مبدا يف ذلدك يقدا ير اطريقد اريد للم ةدوفن واصدي يسده حرا هتدا ،والرتمجد الشدةوي الغد
اإلشا ب الدولي والشروح النصي بثنا عرض الةقا ير ،وفقان لربنامج عم ك منهما؛

 -4يهي د جبمي د ال دددول بن ية دداون م د ادق ددر ب اخلاص د يف االض ددطيع اواليةه ددا،
اطرق منها يقدم مجي اد لومات الإلرو ي ادطلوا  ،وبن ينظر جديان يف االسةجاا لطلباهتدا زيدا ب
الداهنا ،وبن ينظر يف االسةنةاجات الديت خيلد إليهدا اد لد االواليد يف يقدا ير ويف اختداذ يددااح
ادةاا ادناسب فإلين عن ينةي الةوصيات ادقدم يف يلك الةقا ير؛
 -5يش ددج مجي د اجله ددات اد ني د  ،مب ددا يف ذل ددك وك دداالت األم ددمل ادة دددب واراجمه ددا
وصنا يقها واآلليات اإلحليمي حلقوق اإلنسدان وادؤسسدات الوطنيد حلقدوق اإلنسدان وبطدر الرصدد
ادسةقل الوطني والقطاع اخلاق واداحنون والوكاالت اإلمناوي  ،عل بن ية اون اال ام م ادقر ب
اخلاص دساعدب اد ل االوالي عل االضطيع هبا؛
 -6يهي د االدددول الدديت مل يصدددق عل د ايةاحي د حقددوق األشددعاق ذوغ اإلعاح د
وارويوكوهلا االخةيا غ بو ينإلمل إليهما ا د بن ينظر يف القيا ا لك عل سبي األولوي ؛
 -٧يطل د إىل األمددن ال ددا بن ي ددرض يقددا ير ادقددر ب اخلاص د عل د اللجن د اد ني د
حبقوق األشعاق ذوغ اإلعاح ومؤمتر الدول األطرا وجلن الةنمي االجةماعي ليطديع عليهدا
ويةا غ از واجي ال م ح الإلرو ي ؛
 -8يطل إىل األمن ال ا ومةوض األممل ادة ددب السدام حلقدوق اإلنسدان يزويدد
ادقر ب اخلاص جبمي ادوا البشري والةقني وادالي اليزم ل يإلطل اواليةها عل حنو ف ال.

اجللس ٣4
 ٢٢حزيران/يونيه ٢٠١٧
[اعةُمد ون يصويت].
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