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  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري- ٦٢/١٧٠
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 املـؤرخ٦١/١٠٦آخرهـا القـرارالـيت كـان إىل قراراا السابقة ذات الصلة وإذ تشري 

ــةإىلو ٢٠٠٦ ديـــسمرب/ولكـــانون األ ١٣ ــة االجتماعيـ ــة التنميـ ــرارات جلنـ ــة حقـــوق قـ وجلنـ
 ،ذات الصلة اإلنسان

 وبروتوكوهلـــا)١(باعتمــاد اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ترحــب - ١ 
 يفنفاذمهـاأن يبـدأوتعرب عـن أملـها يف،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول١٣يف )٢(االختياري

 وقت مبكر؛
 ربوتوكـــولال وعلـــى االتفاقيـــةمنـــذ فـــتح بـــاب التوقيـــع هبأنـــ ترحـــب أيـــضا - ٢ 

 بالفعـل علـى االتفاقيـةدولـة وقعـت مائـة وتـسع عـشرة ٢٠٠٧مارس/ آذار٣٠االختياري يف
 دولـة علـى الربوتوكـول االختيـاريووقعـت سـبع وسـتون  أربـع عـشرة دولـةصـدقت عليهـاو
لـــى االتفاقيـــة بالـــدول الـــيت مل توقـــع وتـــصدق بعـــد عويـــب،ثـــالث دول صـــدقت عليـــهو

 ولوية؛األ على سبيلوالربوتوكول االختياري أن تنظر يف القيام بذلك
 األمــني العــام إىل تكثيــف جهــوده مــن أجــل مــساعدة الــدول علــى أنتــدعو - ٣ 

 مـن أجــلربوتوكـول االختيـاري، بوســائل منـها تقـدمي املـساعدةالتـصبح أطرافـا يف االتفاقيـة و
 ؛ما إليهالعاملينضمامهدف االحتقيق

_______________

 .، املرفق األول٦١/١٠٦ القرار )١(
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٢(
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أداء لــدعم واملرافــقإىل األمــني العــام أن يــوفر مــا يلــزم مــن املــوظفني تطلــب - ٤ 
اللجنـةإلقامةالالزمةاالحتياجات، وأن يقدر سلفا مجيعبفعالية همهاممؤمتر الدول األطراف

 تلـكضـطالعال و، االتفاقيـةنفـاذ  بـدءبعـد ،مبوجب االتفاقية والربوتوكول االختيـارياملنشأة
 نشر املعلومات عن االتفاقية والربوتوكول االختياري؛ ولمبهامها اللجنة

بـادئامللمعـايري ولإىل األمـني العـام أن يواصـل التنفيـذ التـدرجيي تطلب أيضا - ٥ 
منظومــة األمــم املتحــدة وخــدماا، مــع مراعــاةاملتعلقــة بإتاحــة الوصــول إىل مرافــقتوجيهيــةال

  لدى االضطالع بأعمال جتديد املباين؛وخصوصاالتفاقية،من ااألحكام ذات الصلة
 أن تواصـل بـذل اجلهـود مـنومؤسـساا إىل وكـاالت األمـم املتحـدةتطلب - ٦ 

أجل نشر املعلومات املتاحة عـن االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري وتعزيـز فهمهمـا واإلعـداد
ذين الـصكني، وتـدعوالـدول األطـراف يف تنفيـذ التزاماـا مبوجـب هـومـساعدة نفاذمهـالبدء

 ؛القيام بذلكاملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثالثـة والـستنيتطلب - ٧ 

 .تقريرا عن حالة االتفاقية والربوتوكول االختياري وعن تنفيذ هذا القرار
 ٧٧اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ون األول كان١٨
 


