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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثانية والثالثون الدورة
 من جدول األعمال 3 البند

 2016تموز/يوليه  1اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 نوق اإلنسالية وحققة العحصال -32/18  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 ة ومبادئه،ميثاق األمم املتحدأهداف ب إذ يسرتشد 
يدددمل املياهددداو الدوليددد  ذاو بددداإلعان اليدداملق اقدددوق اإلنسددان و م يسرتشددد ضي ددا  وإذ  
سيما اليهد الدويل اخلاص بااقوق املدني  والسياسي ، واليهد الدويل  قوق اإلنسان، واالصل  حب

اخلاص بااقوق ااقتصادي  وااجتماعي  والثقافيد ، وافااقيد  مناه د  التيدويري ومد ض مدن  د و  
املياملد  ضو اليقوبدد  القاسددي  ضو الاإنسدداني  ضو املهيندد ، وافااقيد  الق دداك علددت ييددمل ضشدد ال التمييدد  

 ،وافااقي  حقوق الطال وافااقي  حقوق األشخاص ذوي اإلعاق   د امل ضة،
قابلددد  للتة ئددد  ومرتابطددد  مددد  شدددامل  و ضن ييدددمل حقدددوق اإلنسدددان  وإذ يؤكدددد مدددن جديدددد 
   ويي ز بي ها بي ا ،ومتشاب 
يف ال  امددددد  ويتسددددداوون يولددددددون ضحددددد ا ا األشدددددخاص ضن ييدددددمل  فأكيدددددد وإذ يييدددددد ضي دددددا   
 من ك ام  اإلنسان األصيل  فيه،مستمدة بأن هوض ااقوق  ق يوإذ وااقوق، 
ويف ضن  شخصددهواألمددن علددت اادديف يف اايدداة واا يدد   ددل شددخ  ضن ل وإذ يؤكددد كددول  

للتيددددويري ضو للمياملدددد  شددددخ  ضي فيدددد ي  وضندددده ا  ددددوز ييدددديت مسددددتقا  ويندددددم  يف ا تمددددمل 
 اليقوب  القاسي  ضو الاإنساني  ضو املهين ، ضو

ضن الصدددح ، وفقدددا  لدسدددتو  من مددد  الصدددح  اليامليددد ، هدددق حالددد  السدددام  إىل  وإذ يشددد  
 وليست جم د انيدام امل ض ضو الية ،   واليقلي  وااجتماعي  ال امل البدني
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يف التمتدمل بدأعلت مسدتون مدن الصدح  البدنيد  واليقليد  كل شدخ  حيف   وإذ يييد فأكيد 
 ضن الصح  اليقلي  ج ك ا يتة ض من ذل  اايف، وإذ يشدد علت، مي ن بلومه
ضنه ينبغق للدول ضن فتخدو التدداب  الازمد ، بأقصدت مدا فسدمو بده موا دهدا  إىلوإذ يش   

 املتاح ، وحيثما يل م، يف إطا  التياون الدويل، يف سياق الصح  اليقلي ،
سدان واا يداو متتيده ال امدل حبقدوق اإلنضن ُي َمن  كل شخ  يفحيف   وإذ يييد فأكيد 

 األساسي ، دون متيي  من ضي نوع،
ألن األشدددددخاص الدددددوين ييددددانون مدددددن مشددددداكل الصدددددح  اليقليددددد   وإذ يسدددداو ض قلددددديف بدددددال  

ااجتماعيدددد ، وا سدددديما َمددددن يسددددتيملون لدددددماو الصددددح  اليقليدددد ، قددددد  - اإلعاقدددد  الناسددددي  ضو
ميددو م منهددا التمييدد  يتي  ددون علددت نطدداق واسددمل سملدد  را سدداو ا ف اعددق اسددتقا م و مبددتهم و 

يف  واإليدددداع التيسددداق ضو مددد  القدددانويوالوصدددم والتحيددد  والينددد  واإلقصددداك ااجتمددداعق واليددد ل 
 مؤسساو ال عاي  واإلف اط يف التطبيري والياج،

ألن هدددوض املما سددداو قدددد فشددد ل ضو تل ددد  انتهاكددداو  وإذ خياسددده القلددديف بالقدددد  ذافددده 
فصددل ضحياندا إىل حدد التيددويري ضو مد ض مدن  دد و   ساسدي قدوق اإلنسددان واا يداو األول وقدا ا

 د و ة االتد ام بقدد  ضكدا ةياسد   وإذ يدد  امليامل  ضو اليقوب  القاسي  ضو الاإنساني  ضو املهيند ، 
 ييمل التحدياو املتبقي  يف هوا الصدد،

ب  و ة محاي  وفي ي  واحرتام ييمل حقوق اإلنسان يف مياسد  املسدائل املتيلقد   وإذ يسلم 
ضن اخلدددماو ا تمييدد  يف جمددال الصددح   وإذ يشدددد علددتبالصددح  اليقليدد  علددت الصددييد اليدداملق، 

اليقليدد  ينبغددق ضن يُدددَم  فيهددا من ددو  قددائم علددت ضسدداف حقددوق اإلنسددان لتاددادي إادداق ضي  دد   
 تيملوهنا،باألشخاص الوين يس

بأن جملس حقوق اإلنسدان، يف سدياق الوفداك ةسدؤوليته عدن في يد  اقتناعه إذ يي   عن و  
ااحرتام الياملق ملبدض محاي  ييمل حقوق اإلنسان واا ياو األساسي  للةميدمل، دون متييد  مدن ضي 
 نددوع وبط يقدد  عادلدد  ومنصددا ، ي ددطلمل بدددو  مهددم يف جمددال الصددح  اليقليدد  وحقددوق اإلنسددان مددن
ضجددل في يدد  ااددوا  والتيدداون الدددولين البنيدداكين وفي يدد  التثقيدد  والددتيلم يف جمددال حقددوق اإلنسددان، 

 وكول  اخلدماو ااستشا ي  واملساعدة التقني  وبناك القد او والتوعي ،
ف دطلمل الصح ، وكدول  باليمدل الدوي ميدان ب يادة من م  الصح  الياملي  يف  وإذ ينوض 

اإلنسدان يف جمدال دماج يلد  نُدُهد  منهدا من دو  قدائم علدت ضسداف حقدوق حىت اآلن من ضجل إبه 
التدد ام الدددول بتحقيدديف هددوا ا دددف مددن لددال فنايددو لطدد  اليمددل  إىلوإذ يشدد  ، الصددح  اليقليدد 

 اليت و يتها املن م ، 2020-2013الشامل  للصح  اليقلي  للارتة 
ق اإلنسدددان واا يددداو التددد ام الددددول بتي يدد  ومحايددد  ييدددمل حقددو  يؤكددد مدددن جديددد -1 

األساسدددي ، و دددمان فوافددديف السياسددداو واخلددددماو املتيلقددد  بالصدددح  اليقليددد  مدددمل امليددداي  الدوليددد  
 اقوق اإلنسان؛
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ب  و ة ضن فتخو الدول لطواو فيال  من ضجل اإلدماج ال امدل ملن دو  يسلم  -2 
، وا سديما بغد ض قائم علت ضساف حقوق اإلنسان يف جمدال الصدح  اليقليد  واخلددماو ا تمييد 

الق اك علت ييمل ضش ال الين  والتمييد  يف هدوا السدياق، وفي يد  حديف كدل شدخ  يف اإلدمداج 
 ال امل واملشا ك  الايال  يف ا تممل؛

إىل ماوض األمم املتحدة السامق اقوق اإلنسان ضن ييدد فق يد ا بشدأن  يطلري -3 
  اليقلي  وإعمدال حقدوق اإلنسدان إدماج من و  قائم علت ضساف حقوق اإلنسان يف جمال الصح

 - واا ياو األساسي  لألشخاص الدوين ييدانون مدن مشداكل الصدح  اليقليد  ضو اإلعاقد  الناسدي 
ااجتماعيددددد ، ةدددددن فددددديهم األشدددددخاص الدددددوين يسدددددتيملون لددددددماو الصدددددح  اليقليددددد  واخلددددددماو 

 ثاثن:ا تميي ، وضن يقدم التق ي  إىل جملس حقوق اإلنسان يف دو فه ال ابي  وال
حيددددد فيددده املادددوض السدددامق التحددددياو القائمددد  واملما سددداو اسيددددة الناشددد  ،  )ض( 

 ويقدم فوصياو يف هوا الصدد؛
حيددددد السدددبل والوسدددائل ال ايلددد  بتي يددد  املسددداعدة التقنيددد  وبنددداك القدددد او، مدددمل  ) ( 

 وةوافقتها؛م اعاة األنشط  واخلااو القائم  يف هوا ا ال، بالتشاو  ممل الدول امليني  
املاوض السامق علت ضن ينسيف، لدن إعداد التق ي  املوكو  ضعاض، مدمل  يشةمل -4 

الددددول األع ددداك وييدددمل اسهددداو املينيددد  ذاو الصدددل  ويلدددتمس مب اكهدددا، حسدددري ااقت ددداك، ةدددا يف 
ذلددد  هي ددداو األمدددم املتحددددة ووكاا دددا وصدددناديقها وب اجمهدددا، وملاصددد  من مددد  الصدددح  اليامليددد ، 

او اخلاصدد ، وا سدديما املقدد   اخلدداص امليددس حبدديف كددل إنسددان يف التمتددمل بددأعلت مسددتون واإلجدد اك
ر ن من الصح  البدني  واليقلي  واملق   اخلاص امليس حبقوق األشدخاص ذوي اإلعاقد ، وهي داو 

 املياهداو واملؤسساو الوطني  اقوق اإلنسان وا تممل املدي؛
 .ضن يبقق املسأل  قيد ن  ض يق   -5 

 43سلس  ا
 2016متوز/يوليه  1

 ]اعتمد دون فصويت.[
    


