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 الدورة التاسعة واخلمسون
 اللجنة الثالثة

 من جدول األعمال) ب (١٠٥البند 
مســائل حقــوق اإلنســان، مبــا يف : مســائل حقــوق اإلنســان

ذلك النهج البديلة لتحسني التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان 
 واحلريات األساسية

  
ــاال، فرت       ــيلي، غواتيم ــة، الســلفادور، ش ــة الدومينيكي ــوادور، اجلمهوري ــال، وإك ي

 مشروع قرار:  واملكسيككوبا، كوستاريكا
 

اللجنــة املخصصــة لوضــع اتفاقيــة دوليــة شــاملة متكاملــة حلمايــة وتعزيــز حقــوق    
 املعوقني وكرامتهم

  
 ،إن اجلمعية العامة 
، الــذي ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٥٦/١٦٨ إىل قرارهــا إذ تشــري 

ميـع الـدول األعضـاء وللمـراقبني يف األمـم املتحـدة             قررت مبوجبه إنشاء جلنة خمصصة، جيوز جل      
املشاركة فيها، للنظر يف مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيـز ومحايـة               
حقــوق املعــوقني وكرامتــهم باالســتناد إىل النــهج الكلــي املتبــع يف األعمــال املنجــزة يف ميــادين   

لتمييز، ومع مراعاة توصيات جلنة حقـوق اإلنسـان         التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان وعدم ا     
 وجلنة التنمية االجتماعية،

، ٢٠٠٢ديســمرب /كــانون األول ٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢٤٦ إىل قرارهــا وإذ تشــري أيضــا  
 وإىل القرارات ذات الصلة للجنة التنمية االجتماعية وجلنة حقوق اإلنسان،
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مـن عامليـة     ةريـات األساسـي   احل مجيـع حقـوق اإلنسـان و       مـا تتسـم بـه     وإذ تؤكد جمددا     
 وضرورة أن يكفل لألشـخاص املعـوقني متـتعهم الكامـل هبـا دون             ، للتجزئة وترابط  ةوعدم قابلي 

 متييز،
 وإذ حيــدوها  باإلســهام الــذي ميكــن أن تقدمــه اتفاقيــة يف هــذا الصــدد، واقتناعــا منــها 

 التفاؤل الزدياد تأييد اجملتمع الدويل التفاقية من هذا القبيل،
 أمهية مشاركة املقرر اخلاص املعين باإلعاقة التابعة للجنة التنمية االجتماعيـة            ؤكدوإذ ت  

 ،ةاملخصصيف أعمال اللجنة 
 على أمهية املشاركة النشطة للمنظمـات احلكوميـة الدوليـة وغـري احلكوميـة             وإذ تشدد  

زيـز  ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف عمل اللجنة املخصصة، وعلى إسهامها القـيم يف تع             
 متتع األشخاص املعوقني متتعا تاما جبميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية،

 إىل اللجنـــة  أصـــحاب املصـــلحة كافـــة  باملســـامهات اهلامـــة الـــيت قـــدمها وإذ تعتـــرف 
 املخصصة حىت اآلن،

مايـة  حل اتفاقيـة دوليـة شـاملة متكاملـة          لوضـع  بتقرير اللجنة املخصصـة      ترحب - ١ 
 ؛)١(كرامتهموتعزيز حقوق املعوقني و

 إىل األمـــني العـــام إحالـــة تقريـــر اللجنـــة املخصصـــة إىل جلنـــة التنميـــة  تطلـــب - ٢ 
السـتني،  احلاديـة و ة واألربعني وإىل جلنـة حقـوق اإلنسـان يف دورهتـا       لثاالجتماعية يف دورهتا الثا   

 وتطلب كذلك إىل كلتا اللجنتني مواصلة اإلسهام يف عمل اللجنة املخصصة؛
 ببدء اللجنة املخصصة املفاوضات بشأن مشروع اتفاقيـة      تياحب مع االر  ترح - ٣ 

، وبالتقـدم احملـرز حـىت    ٥٨/٢٤٦يف دورهتا الثالثة، على حنو ما طلبته اجلمعية العامة يف قرارهـا        
 اآلن يف التفاوض بشأن مشروع اتفاقية؛

إىل اللجنة املخصصة أن تعزز زخم مفاوضـاهتا احلاليـة بشـأن مشـروع               طلبت - ٤ 
 ية، هبدف تقدميه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الستني؛االتفاق

تعقد اللجنة املخصصة، يف حـدود املـوارد املتـوافرة، دورتـني يف عـام                أن   تقرر - ٥ 
ــاين      ٢٠٠٥ ــانون الثـ ــا، يف كـ ــر يومـ ــة عشـ ــهما مخسـ ــل منـ ــدة كـ ــاير / مـ ــباط-ينـ ــر / شـ فربايـ
 ؛أغسطس على التوايل قبل انعقاد الدورة الستني للجمعية العامة/وآب

__________ 
 .A/59/360انظر  )١( 
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 األمم املتحـدة  يةالتعاون والتنسيق بني مفوضتعزيز املضي يف   على أمهية    تؤكد - ٦ 
ــان  ــة   وإدارةحلقـــوق اإلنسـ ــة العامـ ــة باألمانـ ــادية واالجتماعيـ ــؤون االقتصـ ــدعم  الشـ لتقـــدمي الـ
 وتدعوها، يف هذا الصدد، إىل القيـام، ضـمن املـوارد            املخصصةعمل اللجنة   املوضوعي والتقين ل  

املتاحة، وبالتنسـيق والتوقيـت عـن كثـب مـع اجتماعـات اللجنـة املخصصـة، بعقـد اجتماعـات                     
ــة      خــرباء وحلقــات دراســية بشــأن مشــروع االتفاقيــة، واملبــادرة قبــل انعقــاد اجتماعــات اللجن

الوثــائق األساســية ملســاعدهتم يف عمليــة    املخصصــة، إىل تزويــد الــدول األعضــاء واملــراقبني ب    
 ؛التفاوض بشأن مشروع االتفاقية

ــني العــام  تطلــب - ٧  ــة إىل اللجنــة     يواصــل نأ إىل األم ــدمي التســهيالت الالزم تق
، وتطلب يف هـذا الصـدد إىل األمـني العـام أن يعيـد توزيـع املـوارد علـى                     املخصصة ألداء عملها  

 ؛ لتقدمي الدعم يف جمال التفاوض بشأن مشروع اتفاقيةبرنامج األمم املتحدة املعين باإلعاقة
 علــى احلاجــة إىل بــذل جهــود إضــافية لضــمان وصــول األشــخاص        تشــدد - ٨ 

املعوقني، بتجهيزات معقولة، إىل املرافق والوثائق يف األمم املتحدة، وفقـا ملقـرر اجلمعيـة العامـة                 
 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز٢٣ املؤرخ ٥٦/٤٧٤

ــدول األعتشــجع - ٩  أو خــرباء /ضــاء علــى مواصــلة ضــم أشــخاص معــوقني و    ال
  اجتماعات اللجنة املخصصة؛املشاركة يفآخرين يف اجملال إىل وفودها 

 الدول األعضاء واملراقبني واجملتمع املدين والقطاع اخلاص علـى املسـامهة            حتث - ١٠ 
 ديســمرب/ كــانون األول١٨املــؤرخ  ٥٧/٢٢٩قرارهــا عمــال بيف صــندوق التربعــات املنشــأ   

لدعم مشاركة املنظمات غري احلكومية واخلرباء من البلدان النامية، وال سيما مـن أقـل                ٢٠٠٢
 البلدان منوا، يف أعمال اللجنة املخصصة؛

ــة مجيـــع    تطلـــب - ١١  ــام أن يعمـــم علـــى املنظمـــات غـــري احلكوميـ  إىل األمـــني العـ
 املتصــلة مبشــاركتها يف  االعتمــاد والطرائــق وتــدابري الــدعمتإجــراءااملعلومــات املتــوافرة بشــأن 

أعمال اللجنة املخصصة، فضال عن املبادئ التوجيهية املنطبقة على املساعدة املاليـة املتاحـة عـن        
 طريق صندوق التربعات؛

الســتني إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا    حييــل  إىل األمـني العـام أن   ب أيضـا تطلـ  - ١٢ 
 .القرارهذا من  ١١ و ٨ و ٧ و ٦رات تقريرا شامال للجنة املخصصة وبيانا عن تنفيذ الفق

 


