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    ة وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهماتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حلماي    

  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

ديـسمرب  / كـانون األول   19 املـؤرخ    56/168إىل قرار اجلمعية العامة     إذ يشري     
 أمـام   ، الذي قررت اجلمعية العامة فيه إنشاء جلنة خمصصة، يفتح باب املشاركة فيها            2001

كافة الدول األعضاء باألمم املتحدة واملراقبني لديها، لكي تنظر يف مقترحات إعداد اتفاقيـة              
دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز ومحاية حقوق املعوقني وكرامتهم، باالستناد إىل النهج الكلـي             

يز، ومـع   املتبع يف األعمال املنجزة يف ميادين التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان وعدم التمي           
  مراعاة توصيات جلنة حقوق اإلنسان وجلنة التنمية االجتماعية،

يوليـه  / متـوز  21 املــؤرخ    2005/10 هإىل قـــرار وإذ يشــري أيضا      
   بشأن وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز ومحاية حقوق املعوقني وكرامتهم، 2005

ـ  60/232 إىل قـرار اجلمعيـة العامـة         وإذ يشري كذلك      كـانون   23ؤرخ   امل
  ،2005ديسمرب /األول

ميع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية       الطابع العاملي جل  وإذ يؤكد من جديد       
  ؛ واحلاجة إىل كفالة متتع املعوقني ا متتعا تاما، من دون متييز، وتعاضدهاوتكاملها وترابطها

يرحب بدعم    وإذ باإلسهام الذي من شأن اتفاقية ذا الصدد أن تقدمه،        واقتناعا منه     
  اتمع الدويل الثابت ملثل هذه االتفاقية واستمرار املشاركة يف وضعها،

 بااللتزام القوي للحكومات وباخلطوات اإلجيابية اليت تتخذها لتعزيز ومحاية          وإذ يقر   
 التعاضد والتعاون على الصعيدين اإلقليمـي       هامنبوسائل  حقوق املعوقني وكرامتهم األصيلة،     

بغية تعزيز القدرات الوطنية ودعم اجلهود الوطنية من أجل حتسني األحوال املعيشية            والدويل،  
  للمعوقني يف كل املناطق،

باملسامهات املهمة اليت قدمها حىت اآلن مجيع أصـحاب املـصلحة إىل            وإذ يرحب     
  ل،اعمأاللجنة املخصصة فيما تقوم به من 

 التفاوض بشأن مـشروع     بالتقدم الذي أحرزته اللجنة املخصصة يف     يرحب    - 1  
اتفاقية يف دورا السابعة، ويدعو الدول األعضاء واملراقبني إىل مواصلة املشاركة على حنـو              
فعال وبناء يف اللجنة بغية الوصول إىل اتفاق حول مشروع اتفاقية وتقدميه إىل اجلمعية العامة،               

  على سبيل األولوية، العتماده، يف دورا احلادية والستني؛



على إىل جلنة التنمية االجتماعية مواصلة اإلسهام يف عملية التفاوض          يطلب    - 2  
مشروع اتفاقية دولية، واضعة يف اعتبارها جمال خربا والتأثري اإلجيايب لوجـود اتفاقيـة يف               

  النهوض بنهج للتنمية االجتماعية يشمل اجلميع؛

التنميـة  ابعـة للجنـة     بإسهامات املقررة اخلاصة املعنية باإلعاقة الت     يرحب    - 3  
يف عملية وضع مشروع اتفاقية، ويطلب إليها مواصلة اإلسهام يف عمل اللجنـة             االجتماعية  

القواعد املوحدة بـشأن حتقيـق تكـافؤ الفـرص          املخصصة، مستفيدة من خربا يف رصد       
  ؛)1(للمعوقني

ـ إىل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة و       يطلب    - 4   ية مفوض
أن تواصال دعم أعمال اللجنة املخصصة، ويؤكد على أمهيـة          قوق اإلنسان   األمم املتحدة حل  

وإذكـاء  للجنة  الدعم املوضوعي والتقين    مواصلة التعاون والتنسيق بني اهليئتني من أجل تقدمي         
  التعاون مع املقررة اخلاصة؛بوسائل منها الوعي العام بعملها، 

ألمم املتحدة وأجهزـا وكياناـا مواصـلة        هيئات منظومة ا   إىليطلب    - 5  
  حسب االقتضاء؛أعماهلا املشاركة يف اللجنة املخصصة واإلسهام يف 

 املنظمات غري احلكومية، واملؤسسات الوطنية املعنية باإلعاقة وحقوق         يدعو  - 6  
املسامهة اإلنسان، واخلرباء املستقلني الذين لديهم اهتمام ذه املسألة، إىل مواصلة املشاركة و           

على حنو فعال يف اللجنة املخصصة، ويشجع هيئات األمم املتحدة املعنية على مواصلة تعزيـز               
 املـؤرخ   56/510ودعم هذه املشاركة الفعالة للمجتمع املدين، وفقا ملقرر اجلمعية العامة           

ديـسمرب  / كـانون األول   18 املـؤرخ    57/229 وقرار اجلمعية    2002يوليه  /متوز 23
  ؛2002

إىل األمني العام واملقررة اخلاصة تقـدمي تقريـر إىل جلنـة التنميـة              لب  يط  - 7  
  .االجتماعية يف دورا اخلامسة واألربعني، عن تنفيذ هذا القرار

  40اجللسة العامة 
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  .، املرفق48/96قرار اجلمعية العامة   )1(  



 


