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مواصلة حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني من جانبهم ولفائدم وبالتعاون معهـم،               

  ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة م
  

  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

ديـسمرب  / كـانون األول   3 املـؤرخ    37/52إىل قرارات اجلمعية العامة      إذ يشري   
 املـؤرخ   48/96 املي املتعلق باملعوقني، و   ، الذي اعتمدت مبوجبه برنامج العمل الع      1982

، الذي اعتمدت مبوجبه القواعد املوحدة لتحقيق تكـافؤ         1993ديسمرب  / كانون األول  20
، الذي أنـشأت    2001ديسمرب  / كانون األول  19 املؤرخ   56/168 الفرص للمعوقني، و  

عزيـز ومحايـة    مبوجبه اللجنة املخصصة املعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة بـشأن ت           
، 2003ديـسمرب   / كـانون األول   22 املـؤرخ    58/132 حقوق املعوقني وكرامتهم، و   

، فضال عن مقرر اجلمعيـة العامـة        2004ديسمرب  / كانون األول  20 املؤرخ   59/198 و
 بشأن مسألة امللحق املقترح للقواعـد       2004ديسمرب  / كانون األول  20 املؤرخ   59/521

  معوقني،املوحدة لتحقيق تكافؤ الفرص لل

، 2002يوليـه   / متـوز  24 املـؤرخ    2002/26إىل قراريـه    وإذ يشري كذلك      
، بشأن مواصلة حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني       2004يوليه  / متوز 21 املؤرخ   2004/15 و

  من جانبهم ولفائدم وبالتعاون معهم، ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة م،

ي اضطلعت به اللجنـة املخصـصة       العمل الرامي إىل وضع اتفاقية الذ      شجعهيوإذ    
  املعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة بشأن تعزيز ومحاية حقوق املعوقني وكرامتهم،

للحاجة إىل اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وسياسات فعالة لتعزيز حقوق         وإدراكا منه     
 والثقافية والسياسية،   املعوقني، ومشاركتهم الكاملة والفعلية يف احلياة االقتصادية واالجتماعية       

  على قدم املساواة، من أجل حتقيق جمتمع يسع اجلميع،

مع االرتياح أن القواعد املوحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني تقـوم            وإذ يالحظ   
  بدور ذي أمهية متزايدة يف حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني،

ن أفقـر الفقـراء      أن املعوقني يكونون يف بعض الظروف م        ببالغ القلق  وإذ يالحظ   
وأم حيرمون بشكل متواصل من فوائد التنمية، ومنها مثال التعليم واحلصول علـى عمـل               

  بأجر؛

 الدول على مواصلة املشاركة بنشاط يف التعاون الدويل من أجل حتقيـق             وإذ يشجع   
  تكافؤ الفرص للمعوقني،



 

 

لتنمية االجتماعية،  بعمل املقررة اخلاصة املعنية باإلعاقة التابعة للجنة ا        يرحب  - 1  
  ؛)1(وحييط علما بتقريرها

 احلكومات واألمــني العــام واملنظمات احلكوميــة الدوليـة        حيث  - 2  
واملنظمات غري احلكومية، ويدعو ذوات الصلة من اهليئات التعاهدية حلقوق اإلنسان وهيئات            

االت اإلمنائيـة   ومؤسسات منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك مؤسسات بريتون وودز والوك          
املتعددة األطراف واللجان اإلقليمية، إىل نشر مزيد من الوعي وتقدمي مزيد من التأييد ملواصلة              
تنفيذ القواعد املوحدة، والعمل عن كثب مع برنامج األمم املتحدة للمعوقني، وتشجيع متتـع              

علومـات  املعوقني جبميع حقوق اإلنسان واحلقوق األساسية وحتسني التـشاور وتبـادل امل           
  والتنسيق؛

احلكومات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، على مواصلة         يشجع  - 3  
املسامهة يف صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل اإلعاقة، لتوفري الدعم ألنـشطة املقـررة              
اخلاصة، إضافة إىل املبادرات اجلديدة واملوسعة لتعزيز القدرات الوطنيـة، لتحقيـق تكـافؤ              

  ص للمعوقني من جانبهم ولفائدم وبالتعاون معهم؛الفر

، 2008ديسمرب  / كانون األول  31جتديد والية املقررة اخلاصة لغاية       يقرر  - 4  
 مـن القواعـد     4ملواصلة تعزيز ورصد القواعد املوحدة وفقا لألحكام الواردة يف البـاب            

  املوحدة، مبا يف ذلك أبعاد حقوق اإلنسان املتعلقة باإلعاقة؛ 

أن   املقررة اخلاصة املعنية باإلعاقة التابعة للجنة التنمية االجتماعية        يطلب إىل   - 5  
   يف إجناز واليتها؛)2(تراعي األفكار العامة الواردة يف امللحق املقترح للقواعد املوحدة

املقررة اخلاصة على مواصلة املشاركة وتقدمي املسامهات يف أعمـال           يشجع  - 6  
ية بوضع اتفاقية شاملة ومتكاملة حلمايـة وتعزيـز حقـوق املعـوقني             اللجنة املخصصة املعن  

  وكرامتهم؛

املقررة اخلاصة تقدمي تقرير سنوي عن رصـد تنفيـذ القواعـد            إىل  يطلب    - 7  
  .املوحدة إىل جلنة التنمية االجتماعية
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