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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/457/Add.1( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

   االختيارياتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا  - ٦٧/١٦٠
  

  ،إن اجلمعية العامة 

 ٦٦/٢٢٩  وآخرهــا القــرار املتخــذة يف هــذا الــصدد،  إىل قراراــا الــسابقة   إذ تــشري 
وجلنـة التنميـة    قرارات جملس حقـوق اإلنـسان       إىل   و ،٢٠١١ديسمرب  /ألولكانون ا  ٢٤املؤرخ  

  ،الصدد املتخذة يف هذااالجتماعية وجلنة حقوق اإلنسان 

 )١(بأنه منذ فتح باب التوقيع على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            وإذ ترحب     
ــارياوبروتوكوهلــ ــة ومنظمــة  ١٥٤ ت وقعــ٢٠٠٧مــارس / آذار٣٠يف  )٢( االختي واحــدة  دول

 رمسيـا  اوأقرـ  ةدولـ  ١٢٦أو انـضمت إليهـا      عليهـا    توصـدق علـى االتفاقيـة     للتكامل اإلقليمـي    
 ـــت اري وصدق ـــ دولـة علـى الربوتوكـول االختي       ٩١ت  ووقعـ منظمة واحدة للتكامل اإلقليمي     

  ،ةــدول ٧٦أو انضمت إليه ه ـــعلي

لـدول يف فتـرة زمنيـة        عدد كبري من ا    صدق عليها تفاقية  االأنه يف حني أن     وإذ تالحظ     
جتتمع يف الوقت الراهن سـوى يف        قصرية، فإن اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ال        

يلـزم، يف   قـد ، وإذ تالحـظ أنـه      سـنويا   أسبوعان ودورة أخرى مدا   أسبوع   دورة واحدة مدا  
ــب         ــو م ــا ه ــى حنــو م ــة، عل ــة ألعــضاء اللجن ــسريية معقول ــات تي ــوفري ترتيب ني حــاالت خاصــة، ت

  االتفاقية، يف

وترمجـة  تقـارير الـدول األطـراف       ل الالزمة الوثائق   إعداد أن تكاليف    أيضا وإذ تالحظ   

  تشكل اجلزء األكرب من ميزانية اللجنة، تلك التقارير

_______________ 

  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(

 .٤٤٩١٠الرقم ، ٢٥١٨املرجع نفسه، الد  )٢(
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ــشري    ــا وإذ تـ ــؤرخ ٦٦/٢٥٤إىل قراريهـ ــباط٢٣ املـ ــر / شـ  ٦٦/٢٩٥  و٢٠١٢فربايـ
  التابعـة للجمعيـة العامـة    احلكوميـة الدوليـة   العمليـة    املـتعلقني ب   ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧املؤرخ  

، حقــوق اإلنــسان املعنيــة بتــدعيم وتعزيــز فعاليــة أداء نظــام اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات 
إجياد حل طويـل األجـل يف هـذا الـسياق ملـشكلة تزايـد             بأن من املمكن  تقر يف هذا الصدد      وإذ

  ،تفاقيةاالعدد تقارير الدول األطراف يف 

 )١( حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــةلــدول الــيت مل توقــع علــى اتفاقيــة بايــب  - ١ 
 أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية؛وتصدق عليهما بعد  )٢( االختياريبروتوكوهلاو

الفتــرة االتفاقيــة يف  يف ملــؤمتر الــدول األطــرافعقــد الــدورة اخلامــسة  بترحــب  - ٢ 
  ؛ ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٤ إىل ١٢ من

، وتـشجع  اللجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        بعمل   ترحب أيضا   - ٣  
  ؛ ها أساليب عمللزيادة كفاءةهود بذل اجلاللجنة على مواصلة 

ــشجع   - ٤   ــدد        ت ــصى لع ــدم جتــاوز احلــد األق ــزم بع ــى أن تلت ــراف عل ــدول األط ال
 الــدول األطــراف، وتالحــظ أن ذلــك  الــيت تقــدمهاحددتــه اللجنــة للتقــارير الــصفحات الــذي 

  شأنه خفض تكاليف أعمال اللجنة؛ من

التابعـة للجمعيـة العامـة    العمليـة احلكوميـة الدوليـة    ب، دون املـساس  للجنةتأذن    - ٥  
بـأن   ،حقـوق اإلنـسان   املعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات     

 اجتماعني للفريق العامل ملا قبل الـدورة مـدة كـل منـهما     ،٢٠١٤ اعتبارا من عام ،تعقد سنويا 
 الـدورتني الـسنويتني     عقـب انعقـاد   مـن اللجنـة     أعـضاء   أسبوع يشارك فيه ما ال يزيد على سـتة          

مبـا   لوقت املخـصص للـدورة الـسنوية   ا منبأكثر الطرق فعالية وكفاءة    االستفادة  للجنة لضمان   
  اإلضافية؛   للنظر يف التقارير وقتا كافيايتيح

التابعـة للجمعيـة    العمليـة احلكوميـة الدوليـة       ب، دون املـساس     للجنـة  أيـضا تأذن    - ٦ 
ــة  ــدات      العام ــشأة مبوجــب معاه ــات املن ــام اهليئ ــة أداء نظ ــز فعالي ــدعيم وتعزي ــة بت ــوق  املعني حق
إىل  ســنويامـدا أســبوعان  اجتماعــات فتـرة  ، ٢٠١٤، اعتبــارا مـن عــام  تـضيف بــأن ، اإلنـسان 
   العادية؛ اتلدور لاملقررالوقت 

ــام  بـــــرحت  - ٧   ــر األمـــني العـ ــا  )٣(بتقريـ ـــري االضـــطالع ـ  وباألنـــشطة الـــيت جيـ
 االتفاقية؛ لدعم

املعـين باتفاقيـة حقـوق األشـخاص       فريق الدعم املشترك بني الوكاالت      تشجع    - ٨ 
ام االتفاقيـة يف مجيـع أعمـال منظومـة     ذوي اإلعاقة علـى مواصـلة عملـه مـن أجـل مراعـاة أحكـ             

_______________ 

)٣( A/67/281. 
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، ويــب بــإدارة ٢٠١٠األمــم املتحــدة يف إطــار اســتراتيجيته وخطــة عملــه املعتمــدتني يف عــام  
الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة يف األمانـة العامـة ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنــسان          

  ؛ تواصال تعزيز التعاون بينهما يف هذا الصدد أن

ألمــني العــام إىل تكثيــف جهــوده مــن أجــل مــساعدة الــدول علــى         ا تــدعو  - ٩ 
مـن أجـل     االختياري، بوسائل منـها تقـدمي املـساعدة          اتصبح أطرافا يف االتفاقية وبروتوكوهل     أن

 ؛اجلميع إليهماحتقيق هدف انضمام 

ــل  تطلـــب   - ١٠  ــام أن يواصـ ــني العـ ــايري  إىل األمـ ــدرجيي للمعـ ــذ التـ ــادئ التنفيـ واملبـ
احلـصول علـى     إىل مرافـق منظومـة األمـم املتحـدة و          إمكانيـة الوصـول   لقة بإتاحـة    التوجيهية املتع 

من االتفاقية، وخصوصا لدى االضـطالع      باملوضوع  خدماا، مع مراعاة األحكام ذات الصلة       
  ذلك الترتيبات املؤقتة؛ يف بأعمال جتديد املباين، مبا

تعزيـز حقـوق    لاءات   إىل األمني العـام أن يتخـذ مزيـدا مـن اإلجـر             أيضاتطلب    - ١١  
األشــخاص ذوي اإلعاقـــة يف منظومـــة األمــم املتحـــدة وفقـــا لالتفاقيــة، مبـــا يف ذلـــك اســـتبقاء    

   يف الوظائف واستقدامهم؛ األشخاص ذوي اإلعاقة

ــود       تطلــب  - ١٢  ــز اجله ــم املتحــدة ومؤســساا أن تواصــل تعزي ــاالت األم إىل وك
  اجلميـع  لتعريـف   االختيـاري  اهلية وبروتوكو عن االتفاق املتاحة  علومات  املاملبذولة من أجل نشر     

 الوفـاء علـى    الـدول األطـراف      ا وأن تـساعد    فهمهمـ  لكفالـة  ،طفال والـشباب  ، مبن فيهم األ   ما
تــدعو املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري       والتزاماــا مبوجــب هــذين الــصكني،   ب

 بذلك؛ القيام احلكومية إىل

 والـستني  التاسعةدم إىل اجلمعية العامة يف دورا      األمني العام أن يق   إىل  تطلب    - ١٣ 
  . االختياري وعن تنفيذ هذا القراراوبروتوكوهلتقريرا عن حالة االتفاقية 

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  


