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اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة والربوتوكـول االختيـاري- ٦٣/١٩٢
ا امللحق
،إن اجلمعية العامة

 املــــؤرخ٦٢/١٧٠ وآخرهــــا القــــرار،إىل قراراــــا الــــسابقة ذات الــــصلة إذ تــــشري
ــانون ا ١٨ ــسمرب/ألولكـ ــةإىل و،٢٠٠٧ديـ ــة التنميـ ــسان وجلنـ ــوق اإلنـ ــرارات جملـــس حقـ قـ

االجتماعية وجلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة،
 والربوتوكــول)١(ببــدء نفــاذ اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ترحــب - ١
 ؛٢٠٠٨مايو/ أيار٣ يف)٢(امللحق ااالختياري
علـــى االتفاقيـــة والربوتوكـــول بأنـــه منـــذ فـــتح بـــاب التوقيـــعترحـــب أيـــضا - ٢

 وثالثون دولـة بالفعـل علـى االتفاقيـةبع وقعت مائة وس٢٠٠٧مارس/ آذار٣٠االختياري يف
ــا ــة ووقعــتمخــسوصــدقت عليه ــانون وأربعــون دول ــاري مث ــى الربوتوكــول االختي ــة عل  دول

 ؛ منظمة تكامل إقليمي واحدة وعشرون دولة، كما وقعت على االتفاقيةسبعوصدقت عليه
ــة والربوتوكـــوليـــب - ٣ ــى االتفاقيـ ــد علـ ــع وتـــصدق بعـ  بالـــدول الـــيت مل توقـ

االختياري أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية؛
 تـشرين٣١يف  يف االتفاقيـة ملؤمتر الدول األطرافاألوىلعقد الدورة بترحب - ٤

ــاين٣ أكتــوبر و/األول ــشرين الث ــة املعن٢٠٠٨نــوفمرب/ ت ــشاء اللجن يــة حبقــوق األشــخاص وبإن
 ذوي اإلعاقة؛
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؛)٣(بتقرير األمني العام  أيضاترحب - ٥
املعـينفريـق الـدعم املـشترك بـني الوكـاالتل بالبيـان املـشترك كذلكترحب - ٦
؛ بشأن االلتزام باالتفاقية)٤(باالتفاقية

األمــني العــام إىل تكثيــف جهــوده مــن أجــل مــساعدة الــدول علــى أن تــدعو - ٧
طرافـا يف االتفاقيــة والربوتوكـول االختيـاري، بوســائل منـها تقـدمي املــساعدة مـن أجــلتـصبح أ

 إليهما؛اجلميعحتقيق هدف انضمام
 اضـطالع إىل األمني العام أن يوفر ما يلزم من املوظفني واملرافق لـدعمتطلب - ٨

 مبهامهمــاريمــؤمتر الــدول األطــراف واللجنــة املنــشأة مبوجــب االتفاقيــة والربوتوكــول االختيــا
، ولنشر املعلومـات عـن االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري، مـع مراعـاة أحكـامعلى حنو فعال
 ؛باألشخاص ذوي اإلعاقةسيما فيما يتعلق بالتسهيالت اخلاصة االتفاقية، وال

 إىل األمـني العـام أن يواصـل التنفيـذ التـدرجيي للمعـايري واملبـادئتطلب أيضا - ٩
التوجيهيــة املتعلقــة بإتاحــة الوصــول إىل مرافــق منظومــة األمــم املتحــدة وخــدماا، مــع مراعــاة
األحكام ذات الصلة من االتفاقيـة، وخـصوصا لـدى االضـطالع بأعمـال جتديـد املبـاين، مبـا يف

 ذلك الترتيبات املؤقتة؛
 إىل األمني العام أن يتخذ مزيدا من اإلجراءات لتعزيز حقـوقكذلكتطلب  - ١٠  

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف منظومــة األمــم املتحــدة وفقــا لالتفاقيــة، مبــا يف ذلــك اســـتبقاء
 يف الوظائف واستقدامهم؛األشخاص ذوي اإلعاقة

جلهــود وكــاالت األمــم املتحــدة ومؤســساا أن تواصــل تعزيــز اإىلتطلــب - ١١
 املبذولة من أجل نـشر املعلومـات املتاحـة عـن االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري، مبـا يف ذلـك

 ومـساعدة الـدول األطـراف يف تنفيـذ التزاماـا مبوجـب،ألطفال والـشباب، وتعزيـز فهمهمـال
هذين الصكني، وتدعو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل القيام بذلك؛

األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعـة والـستنيإىلتطلب - ١٢
 .تقريرا عن حالة االتفاقية والربوتوكول االختياري وعن تنفيذ هذا القرار

 ٧١اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨

 
_______________
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