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 املرفق األول 
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

 
 الديباجة  

 
 ،طراف يف هذه االتفاقيةألإن الدول ا 
 إىل املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمـم املتحـدة الـيت تعتـرف مبـا                 إذ تشري  )أ( 

تأصـلة وحقـوق متـساوية غـري قابلـة للتـصرف            جلميع أفراد األسرة اإلنسانية مـن كرامـة وقـيم م          
 كأساس للحرية والعدالة والسالم يف العامل،

ــرف )ب(  ــت    وإذ تعت ــد أعلن ــم املتحــدة ق ــأن األم ــوق     ب ــاملي حلق ــالن الع ، يف اإلع
اإلنــسان ويف العهــدين الــدوليني اخلاصــني حبقــوق اإلنــسان، أن لكــل فــرد، دون متييــز مــن أي   

 ووافقـت  قـوق واحلريـات املنـصوص عليهـا يف تلـك الـصكوك،        نوع، احلق يف التمتع جبميـع احل      
 على ذلك،

 الطــابع العــاملي جلميــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات      مــن جديــد  وإذ تؤكــد )ج( 
األساسية وعدم قابليتها للتجزئـة وترابطهـا وتعاضـدها وضـرورة ضـمان متتـع األشـخاص ذوي                  

 اإلعاقة هبذه احلقوق بشكل كامل ودون متييز،
ــشري )د(  ــة     وإذ تـ ــصادية واالجتماعيـ ــاحلقوق االقتـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ  إىل العهـ

والثقافية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى                
مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، واتفاقيـة                

ــةمناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــر   ــة القاســية   أووب املعامل ــسانية  أوالعقوب ــة،   أوالالإن املهين
ــراد       ــع العمــال املهــاجرين وأف ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي ــة حقــوق الطفــل، واالتفاقي واتفاقي

 أسرهم،
يزال قيد التطـور وأن اإلعاقـة حتـدث           ال ل مفهوما  أن اإلعاقة تشكِّ   وإذ تدرك  )هـ( 

بعاهة واحلواجز يف املواقف والبيئات احمليطة الـيت حتـول          بسبب التفاعل بني األشخاص املصابني      
 دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة يف جمتمعهم على قدم املساواة مع اآلخرين،

 واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالسياسات الـواردة يف        ، بأمهية املبادئ  وإذ تعترف  )و( 
املوحــدة املتعلقــة بتحقيــق تكــافؤ الفــرص القواعــد يف برنــامج العمــل العــاملي املتعلــق بــاملعوقني و

لألشخاص ذوي اإلعاقة يف تعزيز وصياغة وتقيـيم الـسياسات واخلطـط والـربامج واإلجـراءات                
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ــادة تكــافؤ الفــرص لألشــخاص ذوي      كــل مــن علــى ــدويل لزي ــوطين واإلقليمــي وال ــصعيد ال  ال
 اإلعاقة،
يتجـزأ مـن      ال  أمهية إدماج قضايا األشـخاص ذوي اإلعاقـة كجـزء          وإذ تؤكد  )ز( 

 ، ذات الصلةاستراتيجيات التنمية املستدامة
ــز ضــد أي شــخص علــى أســاس اإلعاقــة ميثــل    وإذ تعتــرف أيــضا )ح(   بــأن التميي

 للفرد، املتأصلتنيانتهاكا للكرامة والقيمة 
  بتنوع األشخاص ذوي اإلعاقة،وإذ تعترف كذلك )ط( 
ميـع األشـخاص ذوي    باحلاجـة إىل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان جل            وإذ تقر  )ي( 

 اإلعاقة، مبن فيهم أولئك الذين حيتاجون دعما أكثر تركيزا،
 ألن األشـخاص ذوي اإلعاقـة، بـالرغم مـن خمتلـف هـذه       وإذ يساورها القلـق    )ك( 

ــع أحنــاء العــامل حــواجز تعتــرض مــشاركتهم       الالــصكوك والعهــود،  ــون يواجهــون يف مجي يزال
 آلخرين وانتهاكات حلقوق اإلنسان املكفولة هلم،كأعضاء يف اجملتمع على قدم املساواة مع ا

 بأمهية التعاون الدويل يف حتـسني الظـروف املعيـشية لألشـخاص ذوي       وإذ تقر  )ل( 
 اإلعاقة يف كل البلدان، وخباصة يف البلدان النامية،

ــة يف     وإذ تعتــرف )م(  ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــة واحملتمل باملــسامهة القيمــة احلالي
اهتم وتنوعهـا عمومـا، وبـأن تـشجيع متـتعهم بـصورة كاملـة حبقـوق اإلنـسان                   حتقيق رفاه جمتمعـ   

واحلريات األساسية ومـشاركتهم الكاملـة سيفـضي إىل زيـادة الـشعور باالنتمـاء وحتقيـق تقـدم                   
 كبري يف التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر،

وي اإلعاقة باستقالهلم الذايت واعتمـادهم   بأمهية متتع األشخاص ذ   وإذ تعترف  )ن( 
 على أنفسهم، مبا يف ذلك حرية حتديد خياراهتم بأنفسهم،

 أنه ينبغي أن تتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة فرصة املـشاركة بفعاليـة             وإذ ترى  )س( 
 يف عمليات اختاذ القرارات بشأن السياسات والربامج، مبا يف ذلك تلك اليت هتمهم مباشرة،

ــق وإذ  )ع(  ــساورها القل ــا األشــخاص ذوو    ي ــيت يواجهه ــصعبة ال  إزاء الظــروف ال
 اللـون   أومـشددة مـن التمييـز علـى أسـاس العـرق          أو اإلعاقة الذين يتعرضون ألشـكال متعـددة      

 العرقـي   أو األصـل الـوطين     أو الرأي الـسياسي وغـريه مـن اآلراء         أو الدين  أو اللغة  أو اجلنس أو
 أي مركز آخر،  أوالسن  أوداملول  أوامللكية  أواالجتماعي أو
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يواجهن خطـرا أكـرب       ما  بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة غالبا      وإذ تعترف  )ف( 
 االعتـــداء، واإلمهـــال  أواإلصـــابة  أوخارجـــه، للعنـــف  أويف التعـــرض، ســـواء داخـــل املنــــزل 

 االستغالل،  أواملعاملة غري الالئقة، وسوء املعاملة أو
 أن يتمتــع األطفــال ذوو اإلعاقــة متتعــا كــامال جبميــع  بأنــه ينبغــيوإذ تعتــرف  )ص( 

حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية علـى قـدم املـساواة مـع األطفـال اآلخـرين، وإذ تـشري إىل                      
 االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل حتقيقا لتلك الغاية،

ــة إىل  احلاجــة إىل إدمــاج منظــور جنــساين يف  وإذ تؤكــد )ق(   مجيــع اجلهــود الرامي
 تشجيع متتع األشخاص ذوي اإلعاقة الكامل حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 أن أكثريــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يعيــشون يف ظــروف يــسودها   وإذ تــربز )ر( 
ــصدد باحلاجــة امللحــة إىل ختفيــف    ــاالفقــر، وإذ تقــر يف هــذا ال ــأثري ســليب علــى     م للفقــر مــن ت

 إلعاقة،األشخاص ذوي ا
أسـاس  أن توفر أوضاع يـسودها الـسالم واألمـن علـى             وإذ تضع يف اعتبارها    )ش( 

االحتـرام التــام للمقاصــد واملبــادئ املنــصوص عليهـا يف ميثــاق األمــم املتحــدة واحتــرام صــكوك   
غـىن عنـها لتـوفري احلمايـة الكاملـة لألشـخاص ذوي            ال من األمور اليت  حقوق اإلنسان السارية    

 يما يف حاالت الرتاع املسلح واالحتالل األجنيب،س  والاإلعاقة،
 مبا إلمكانيـة الوصـول إىل البيئـة املاديـة واالجتماعيـة واالقتـصادية          وإذ تعترف  )ت( 

والثقافية وخـدمات الـصحة والتعلـيم واإلعـالم واالتـصال مـن أمهيـة لـتمكني األشـخاص ذوي                    
 ألساسية،اإلعاقة من التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات ا

 أن الفـرد، الـذي يتحمـل واجبـات جتـاه األفـراد اآلخـرين واجملتمـع                  وإذ تدرك  )ث( 
الذي ينتمي إليه، تقع على عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز احلقـوق املكرسـة يف الـشرعة               

 الدولية حلقوق اإلنسان وإعمال تلك احلقوق،
ألساســية للمجتمــع وأهنــا  بــأن األســرة هــي الوحــدة الطبيعيــة واواقتناعـا منــها  )خ( 

تستحق احلماية من جانب اجملتمع والدولة، وأن األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أسـرهم ينبغـي       
لــتمكني األســر مــن املــسامهة يف التمتــع الكامــل  الالزمــتنيأن حيــصلوا علــى احلمايــة واملــساعدة 

 ،ساواة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةعلى قدم امل
ــها  )ذ(  ــأن ا واقتناعــا من ــز حقــوق     ب ــة وتعزي ــة حلماي ــة شــاملة ومتكامل ــة دولي تفاقي

األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكرامتــهم ســتقدم مــسامهة جوهريــة يف تــدارك احلرمــان االجتمــاعي 
ــة والـــسياسية        ــشاركتهم يف اجملـــاالت املدنيـ ــشجع مـ ــخاص ذوي اإلعاقـــة، وستـ ــالغ لألشـ البـ
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 ء يف البلــدان الناميــة واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة علــى أســاس تكــافؤ الفــرص، ســوا       
 البلدان املتقدمة النمو، أو

 :يلي على ماقد اتفقت  
 ١املادة   
 الغرض  

األشـخاص ذوي اإلعاقـة     مجيع  الغرض من هذه االتفاقية هو تعزيز ومحاية وكفالة متتع           
متتعا كامال على قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وتعزيـز               

 .م كرامتهم املتأصلةاحترا
كــل مــن يعــانون مــن عاهــات طويلــة  “ األشــخاص ذوي اإلعاقــة”ويــشمل مــصطلح  

حـسية، قـد متـنعهم لـدى التعامـل مـع خمتلـف احلـواجز مـن                    أو ذهنيـة   أو عقليـة   أو األجل بدنية 
 .املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين

 
 ٢ املادة  

 التعاريف
 :غراض هذه االتفاقيةأل 
يشمل اللغات وعـرض النـصوص، وطريقـة برايـل، واالتـصال عـن طريـق                “ االتصال” 

اللمس، وحروف الطباعة الكبرية، والوسائط املتعددة امليسورة االستعمال، فضال عن أسـاليب            
ــراءة        ــسطة والق ــة املب ــسمعية، وباللغ ــة وال ــة، اخلطي ــززة والبديل ــصال املع ووســائل وأشــكال االت

 طة البشر، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصال امليسورة االستعمال؛بواس
 تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغريها من أشكال اللغات غري الكالمية؛“ اللغة” 
تقييـد علـى أسـاس اإلعاقـة          أو اسـتبعاد   أو يعين أي متييز  “ التمييز على أساس اإلعاقة   ” 

  االعتراف بكافة حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية         إحباط  أو أثره إضعاف   أو يكون غرضه 
 االقتـصادية أو  ممارستها، على قدم املساواة مع اآلخـرين، يف امليـادين الـسياسية               أو التمتع هبا  أو
ويـشمل مجيـع أشـكال التمييـز، مبـا يف           . أي ميـدان آخـر      أو املدنيـة   أو الثقافية  أو االجتماعية أو

 معقولة؛ذلك احلرمان من ترتيبات تيسريية 
ــة ”  ــسريية املعقول ــات الالزمــة واملناســبة الــيت   تعــين التعــديالت والتر “ الترتيبــات التي تيب

غري ضروري، واليت تكون هنـاك حاجـة إليهـا يف حالـة حمـددة،                 أو تفرض عبئا غري متناسب    ال
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لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس املساواة مـع اآلخـرين جبميـع حقـوق اإلنـسان                  
 ت األساسية وممارستها؛واحلريا

يعين تصميم املنتجات والبيئات والربامج واخلدمات لكي يـستعملها         “ التصميم العام ” 
يــستبعد   وال.تــصميم متخــصص  أومجيــع النــاس، بــأكرب قــدر ممكــن، دون حاجــة إىل تكييــف 

األجهزة املعينة لفئات معينة من األشخاص ذوي اإلعاقة حيثما تكون هنـاك            “ التصميم العام ”
 . حاجة إليها

 
 ٣املادة 

 مبادئ عامة
 :فيما يلي مبادئ هذه االتفاقية 
احترام كرامة األشخاص املتأصلة واستقالهلم الـذايت مبـا يف ذلـك حريـة تقريـر            )أ( 

 خياراهتم بأنفسهم واستقالليتهم؛
 عدم التمييز؛ )ب( 
كفالــة مــشاركة وإشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة بــصورة كاملــة وفعالــة يف   )ج( 
 اجملتمع؛

احترام الفوارق وقبـول األشـخاص ذوي اإلعاقـة كجـزء مـن التنـوع البـشري                  )د( 
 والطبيعة البشرية؛

 تكافؤ الفرص؛ )هـ( 
 إمكانية الوصول؛ )و( 
 املساواة بني الرجل واملرأة؛ )ز( 
احترام القـدرات املتطـورة لألطفـال ذوي اإلعاقـة واحتـرام حقهـم يف احلفـاظ                  )ح( 

 .على هويتهم
 
 ٤ادة امل

 االلتزامات العامة
تتعهــد الــدول األطــراف بكفالــة وتعزيــز إعمــال كافــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات           - ١

األساسية إعماال تاما جلميع األشخاص ذوي اإلعاقـة دون أي متييـز مـن أي نـوع علـى أسـاس                     
 :وحتقيقا هلذه الغاية، تتعهد الدول األطراف مبا يلي. اإلعاقة
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 املالئمـة، التـشريعية واإلداريـة وغريهـا مـن التـدابري، إلنفـاذ              اختاذ مجيع التدابري   )أ( 
 احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية؛

يوجـد مـن      مـا  إلغـاء   أو اختاذ مجيع التدابري املالئمة، مبا فيهـا التـشريع، لتعـديل           )ب( 
 قوانني ولوائح وأعراف وممارسات تشكل متييزا ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛

ايــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مجيــع       مراعــاة مح )ج( 
 السياسات والربامج؛

ممارســة تتعــارض وهــذه االتفاقيــة وكفالــة    أواالمتنــاع عــن القيــام بــأي عمــل  )د( 
 تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق معها؛

ة من جانـب    اختاذ كافة التدابري املناسبة للقضاء على التمييز على أساس اإلعاق          )هـ( 
 مؤسسة خاصة؛  أومنظمة  أوأي شخص

تعزيــز البحــوث والتطــوير للــسلع واخلــدمات واملعــدات واملرافــق         أوإجــراء )و( 
 مـن هـذه االتفاقيـة، والـيت يفتـرض أن حتتـاج إىل               ٢املصممة تصميما عاما، كما حتددها املـادة        

حملــددة لألشــخاص ذوي أدىن حــد ممكــن مــن املواءمــة وإىل أقــل التكــاليف لتلبيــة االحتياجــات ا
اإلعاقــة، وتــشجيع توفريهــا واســتعماهلا، وتعزيــز التــصميم العــام لــدى وضــع املعــايري واملبــادئ    

 التوجيهية؛
تعزيـز البحـوث والتطـوير للتكنولوجيـات اجلديـدة، وتعزيـز توفريهـا                أو إجراء )ز( 

ة املــساعدة واســتعماهلا، مبــا يف ذلــك تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصال، والوســائل واألجهــز 
ــة       ــالء األولوي ــة، مــع إي ــة املالئمــة لألشــخاص ذوي اإلعاق علــى التنقــل، والتكنولوجيــات املعين

 للتكنولوجيات املتاحة بأسعار معقولة؛
ــائل      )ح(  ــشأن الوسـ ــة بـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــال لألشـ ــهلة املنـ ــات سـ ــوفري معلومـ تـ

 التكنولوجيـات اجلديـدة،     واألجهزة املساعدة على التنقل، والتكنولوجيات املعينة، مبـا يف ذلـك          
 فضال عن أشكال املساعدة األخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛

تشجيع تدريب األخصائيني واملوظفني العـاملني مـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة            )ط( 
يف جمال احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية لتحسني تـوفري املـساعدة واخلـدمات الـيت تكفلـها             

 .تلك احلقوق
لـق بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، تتعهـد كـل دولـة مـن الـدول            فيما يتع  - ٢

تتيحــه املــوارد املتــوافرة لــديها، وحيثمــا يلــزم، يف   مــااألطــراف باختــاذ التــدابري الالزمــة بأقــصى
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إطــار التعاون الـدويل، للتوصـل تـدرجييا إىل إعمـال هـذه احلقـوق إعمـاال تامـا، دون اإلخـالل                      
 .ردة يف هذه االتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدويلبااللتزامات الوا

 مبــن فــيهم  ،تتــشاور الــدول األطــراف تــشاورا وثيقــا مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة        - ٣
ــشريعات        ــذ الت ــشأن وضــع وتنفي ــهم، ب ــيت متثل ــة، مــن خــالل املنظمــات ال األطفــال ذوو اإلعاق

ويف عمليات صـنع القـرار األخـرى بـشأن املـسائل            والسياسات الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية،       
 .اليت تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، وإشراكهم فعليا يف ذلك

ميس أي حكم يتيح على حنو أوىف إعمال حقوق األشـخاص             ما ليس يف هذه االتفاقية    - ٤
 .يف القـانون الـدويل املعمـول بـه يف تلـك الدولـة               أو ذوي اإلعاقة قد يرد يف قانون دولة طـرف        

ــد   وال ــرض أي تقيي ــات األساســية        أوجيــوز ف ــسان واحلري ــوق اإلن ــن حق ــاص ألي حــق م انتق
 الئحـة   أو اتفاقيـة   أو القائمة يف أي دولة طرف يف هذه االتفاقيـة، عمـال بقـانون              أو املعترف هبا 

تعتـرف هبـا يف نطـاق         أو تعتـرف هبـذه احلقـوق واحلريـات         ال عرف حبجـة أن هـذه االتفاقيـة        أو
 .أضيق
ــ - ٥ ــود    ميت ــة دون أي قي ــدول االحتادي ــع أجــزاء ال ــة إىل مجي  د ســريان أحكــام هــذه االتفاقي
 .استثناءات أو
 

 ٥املادة 
 املساواة وعدم التمييز

تقر الدول األطراف بأن مجيع األشخاص متساوون أمام القانون ومبقتـضاه وهلـم احلـق           - ١
 .فرمها القانوندون أي متييز وعلى قدم املساواة يف احلماية والفائدة اللتني يو

حتظر الدول األطراف أي متييز على أسـاس اإلعاقـة وتكفـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة                  - ٢
 .املتساوية والفعالة من التمييز على أي أساسالقانونية احلماية 

تتخذ الدول األطراف، سـعيا لتعزيـز املـساواة والقـضاء علـى التمييـز، مجيـع اخلطـوات                    - ٣
 .تيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقةاملناسبة لكفالة توافر التر

 ال تعترب التدابري احملددة الضرورية للتعجيـل باملـساواة الفعليـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة                - ٤
 .حتقيقها متييزا مبقتضى أحكام هذه االتفاقية أو
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 ٦املادة 
 النساء ذوات اإلعاقة

 اإلعاقة يتعرضن ألشكال متعددة مـن       تقر الدول األطراف بأن النساء والفتيات ذوات       - ١
التمييز، وأهنا ستتخذ يف هذا الصدد التـدابري الالزمـة لـضمان متتـــعهن متتعـا كـامال وعلـى قـدم                      

 .املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املالئمة لكفالة التطور الكامـل والتقـدم والـتمكني               - ٢

ة، بغرض ضمان ممارسـتها حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية املبينـة يف هـذه االتفاقيـة                    للمرأ
 .والتمتع هبا

 
 ٧املادة 

 األطفال ذوو اإلعاقة
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الضرورية لكفالة متتع األطفـال ذوي اإلعاقـة متتعـا           - ١

ى قـدم املـساواة مـع غريهـم مـن         كامال جبميع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية، وذلـك علـ           
 . األطفال

يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، يف مجيع التدابري املتعلقـة باألطفـال ذوي اإلعاقـة،                - ٢
 .اعتبارا أساسيا

تكفل الدول األطراف متتع األطفال ذوي اإلعاقـة بـاحلق يف التعـبري حبريـة عـن آرائهـم                    - ٣
ام الواجــب آلرائهــم هــذه وفقــا لــسنهم ومــدى يف مجيــع املــسائل الــيت متــسهم مــع إيــالء االهتمــ

املساواة مع غريهم من األطفال وتوفري املساعدة علـى ممارسـة ذلـك              قدمنضجهم، وذلك على    
 .احلق، مبا يتناسب مع إعاقتهم وسنهم

 
 ٨املادة 

 إذكاء الوعي
 :تتعهد الدول األطراف باعتماد تدابري فورية وفعالة ومالئمة من أجل - ١

وعي يف اجملتمـع بأسـره بـشأن األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مبـا يف ذلـك                  إذكاء ال  )أ( 
 على مستوى األسرة، وتعزيز احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم؛

مكافحــة القوالــب النمطيــة وأشــكال التحيــز واملمارســات الــضارة املتعلقــة         )ب( 
  مجيع جماالت احلياة؛باألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا فيها تلك القائمة على اجلنس والسن، يف
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 .تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة )ج( 
 :يلي  ماوتشمل التدابري الرامية إىل حتقيق ذلك - ٢

 :بدء ومتابعة تنظيم محالت فعالة للتوعية العامة هتدف إىل )أ( 
 تعزيز تقبل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ‘١’ 
شـــخاص ذوي اإلعاقـــة، ووعـــي اجتمـــاعي  نـــشر تـــصورات إجيابيـــة عـــن األ  ‘٢’ 

 هبم؛ أعمق
تــشجيع االعتــراف مبهــارات وكفــاءات وقــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة،     ‘٣’ 

 وإسهاماهتم يف مكان العمل وسوق العمل؛
تعزيــز تــبين موقــف يتــسم بــاحترام حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مجيــع   )ب( 

 ال منذ حداثة سنهم؛مستويات نظام التعليم، مبا يف ذلك لدى مجيع األطف
اإلعــالم علــى عــرض صــورة لألشــخاص ذوي  وســائلتــشجيع مجيــع أجهــزة  )ج( 

 اإلعاقة تتفق والغرض من هذه االتفاقية؛
 .تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية باألشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم )د( 

 
 ٩املادة 

 إمكانية الوصول
ستقاللية واملـشاركة بـشكل كامـل يف        لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش يف ا        - ١

ــة وصــول        ــدابري املناســبة الــيت تكفــل إمكاني ــدول األطــراف الت ــاة، تتخــذ ال ــع جوانــب احلي مجي
األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع غريهم، إىل البيئة املادية احمليطـة ووسـائل النقـل                 

ات واالتــصال، واملرافــق واملعلومــات واالتــصاالت، مبــا يف ذلــك تكنولوجيــات ونظــم املعلومــ   
املقدمـة إليـه، يف املنـاطق احلـضرية والريفيـة علـى               أو واخلدمات األخرى املتاحة لعامة اجلمهـور     

وهذه التدابري، اليت جيب أن تشمل حتديـد العقبـات واملعوقـات أمـام إمكانيـة الوصـول                  . السواء
 :يلي  ماعلى، بوجه خاص، وإزالتها، تنطبق

ئل النقل واملرافق األخرى داخـل البيـوت وخارجهـا، مبـا            املباين والطرق ووسا   )أ( 
 يف ذلك املدارس واملساكن واملرافق الطبية وأماكن العمل؛

املعلومات واالتـصاالت واخلـدمات األخـرى، مبـا فيهـا اخلـدمات اإللكترونيـة                )ب( 
 .وخدمات الطوارئ
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 :تتخذ الدول األطراف أيضا التدابري املناسبة الرامية إىل - ٢
وضـــع معـــايري دنيـــا ومبـــادئ توجيهيـــة لتهيئـــة إمكانيـــة الوصـــول إىل املرافـــق  )أ( 

 املقدمة إليه، ونشر هذه املعايري واملبادئ ورصد تنفيذها؛  أوواخلدمات املتاحة لعامة اجلمهور
كفالة أن تراعي الكيانات اخلاصة اليت تعـرض مرافـق وخـدمات متاحـة لعامـة          )ب( 
 ب إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها؛مقدمة إليه مجيع جوان  أواجلمهور
توفري التدريب للجهات املعنية بـشأن املـسائل املتعلقـة بإمكانيـة الوصـول الـيت                 )ج( 

 تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة؛
توفري الفتات بطريقة برايل وبأشكال يـسهل قراءهتـا وفهمهـا يف املبـاين العامـة            )د( 

 مهور؛واملرافق األخرى املتاحة لعامة اجل
توفري أشكال مـن املـساعدة البـشرية والوسـطاء، مبـن فـيهم املرشـدون والقـراء              )هـ( 

واألخــصائيون املفــسرون للغــة اإلشــارة، لتيــسري إمكانيــة الوصــول إىل املبــاين واملرافــق األخــرى 
 املتاحة لعامة اجلمهور؛

تشجيع أشكال املساعدة والـدعم األخـرى لألشـخاص ذوي اإلعاقـة لـضمان               )و( 
 وهلم على املعلومات؛حص

ــات ونظــم     )ز(  ــة إىل تكنولوجي ــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاق تــشجيع إمكاني
 املعلومات واالتصال اجلديدة، مبا فيها شبكة اإلنترنت؛

تـــشجيع تـــصميم وتطـــوير وإنتـــاج وتوزيـــع تكنولوجيـــات ونظـــم معلومـــات  )ح( 
بكـرة، كـي تكـون هـذه        واتصاالت ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها، يف مرحلـة م          

 .التكنولوجيات والنظم يف املتناول بأقل تكلفة
 

 ١٠املادة 
 احلق يف احلياة

تؤكد الدول األطراف من جديد أن لكل إنسان احلق األصيل يف احليـاة وتتخـذ مجيـع                  
التدابري الضرورية لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة فعليا هبـذا احلـق علـى قـدم املـساواة مـع                

 .اآلخرين
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 ١١املادة 
 حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية

 القــانون الــدويل، مبــا فيهــا القــانون  اللتزاماهتــا مبقتــضى وفقــا ،تتعهــد الــدول األطــراف 
لـضمان محايـة     الالزمـة اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان، باختـاذ كافـة التـدابري              

الت تتــسم بــاخلطورة، مبــا يف ذلــك وســالمة األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذين يوجــدون يف حــا 
 .حاالت النـزاع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية

 
 ١٢املادة 

 االعتـراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع آخرين أمام القانون
تؤكد الدول األطراف من جديـد حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف االعتـراف هبـم يف                    - ١

 .ص أمام القانونكل مكان كأشخا
تقر الدول األطراف بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهليـة قانونيـة علـى قـدم املـساواة                  - ٢

 .مع آخرين يف مجيع مناحي احلياة
تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لتوفري إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقـة             - ٣

 .القانونيةعلى الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم 
ــة         - ٤ ــة القانوني ــدابري املرتبطــة مبمارســة األهلي ــع الت ــوفر مجي ــدول األطــراف أن ت ــل ال تكف

الــضمانات املناســبة والفعالــة ملنــع إســاءة اســتعمال هــذه التــدابري وفقــا للقــانون الــدويل حلقــوق  
 حقـوق   وتكفل هذه الضمانات أن حتتـرم التـدابري املرتبطـة مبمارسـة األهليـة القانونيـة               . اإلنسان

 الشخص املعين وإرادته وأفضلياته، وأن تكون جمردة من تضارب املـصاحل ومـن التأثيـــــر الـذي                
مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري يف أقصر مدة ممكنة، وختـضع               ال

وتكـون  . من جانب هيئة قـضائية      أو ملراجعة منتظمة من جانب سلطة خمتصة ومستقلة وحمايدة       
 .نات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابري يف حقوق الشخص ومصاحلههذه الضما

 بأحكام هذه املادة، تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة والفعالـة لـضمان          ارهن - ٥
وراثــة املمتلكــات وإدارة   أوحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، علــى أســاس املــساواة، يف ملكيــة  

هلم، مساواة بغريهـم، علـى القـروض املـصرفية والرهـون وغريهـا              شؤوهنم املالية وإمكانية حصو   
من أشكال االئتمان املايل، وتضمن عدم حرمان األشخاص ذوي اإلعاقـة بـشكل تعـسفي مـن                 

 .ممتلكاهتم
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 ١٣املادة   
 إمكانية اللجوء إىل القضاء

تكفل الدول األطراف سـبال فعالـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة للجـوء إىل القـضاء علـى                    - ١
قدم املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك من خالل تـوفري التيـسريات اإلجرائيـة الـيت تتناسـب مـع                     

 دورهــم الفعــال يف املــشاركة املباشــرة وغــري املباشــرة، مبــا يف ذلــك     ريأعمــارهم، بغــرض تيــس 
بصفتهم شهودا، يف مجيع اإلجـراءات القانونيـة، مبـا فيهـا مراحـل التحقيـق واملراحـل التمهيديـة               

 .األخرى
لكفالــة إمكانيـــة جلـــوء األشــخاص ذوي اإلعاقـــة إىل القـــضاء فعليــا، تـــشجع الـــدول     - ٢

األطــراف التــدريب املناســب للعــاملني يف جمــال إقامــة العــدل، ومــن ضــمنهم الــشرطة وموظفــو 
 .السجون

 
 ١٤املادة 

 حرية الشخص وأمنه
 :رينتكفل الدول األطراف لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخ - ١

 التمتع باحلق يف احلرية الشخصية واألمن الشخصي؛ )أ( 
بـشكل تعـسفي وأن يكـون         أو عدم حرماهنم من حريتهم بـشكل غـري قـانوين          )ب( 

أي حرمــان مــن احلريــة متــسقا مــع القــانون، وأال يكــون وجــود اإلعاقــة مــربرا بــأي حــال مــن  
 .األحوال ألي حرمان من احلرية

لة حرمان األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن حريتـهم، نتيجـة      تكفل الدول األطراف يف حا  - ٢
أية إجـراءات، أن خيـول هلـم، علـى قـدم املـساواة مـع غريهـم، ضـمانات وفقـا للقـانون الـدويل                          
حلقــوق اإلنــسان، وأن يعــاملوا وفقــا ألهــداف ومبــادئ هــذه االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك تــوفري          

 .الترتيبات التيسريية املعقولة هلم
 

 ١٥املادة 
 املهينة  أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أواملعاملة  أوعرض للتعذيبعدم الت

. املهينـة   أوالالإنـسانية   أو العقوبة القاسية   أو املعاملة  أو ال يعرض أي شخص للتعذيب     - ١
يعــرض أي شــخص إلجــراء التجــارب الطبيــة والعلميــة عليــه دون موافقتــه    الوبــشكل خــاص
 .بكامل حريته
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ألطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها مـن التـدابري           تتخذ الدول ا   - ٢
ــة ملنــع إخــضاع األشــخاص ذوي اإلعاقــة، علــى قــدم املــساواة مــع اآلخــرين، للتعــذيب       الفعال

 .املهينة  أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أواملعاملة أو
 

 ١٦املادة 
 عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء

ــة        - ١ ــة والتعليمي ــة واالجتماعي ــشريعية واإلداري ــدابري الت ــع الت ــدول األطــراف مجي تتخــذ ال
وغريها من التـدابري املناسـبة حلمايـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة، داخـل منـازهلم وخارجهـا علـى                     
السواء، مـن مجيـع أشـكال االسـتغالل والعنـف واالعتـداء، مبـا يف ذلـك جوانبـها القائمـة علـى                        

 .نوع اجلنس
ــع أشــكال االســتغالل       ت - ٢ ــع مجي ــدابري املناســبة ملن ــع الت ــضا مجي ــدول األطــراف أي تخــذ ال

والعنف واالعتداء بكفالة أمـور منـها تـوفري أشـكال مناسـبة مـن املـساعدة والـدعم لألشـخاص                   
ــة         ــوع جــنس األشــخاص ذوي اإلعاق ــم تراعــي ن ــة هل ــدمي الرعاي ــة وأســرهم ومق ذوي اإلعاق

ــوفري      ــق ت ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــب حــاالت     وســنهم، مب ــة جتن ــشأن كيفي ــف ب ــات والتثقي املعلوم
وتكفــل الــدول األطــراف أن . االســتغالل والعنــف واالعتــداء والتعــرف عليهــا واإلبــالغ عنــها 

 .يراعى يف توفري خدمات احلماية سن األشخاص ذوي اإلعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم
امج املعــدة تكفــل الــدول األطــراف قيــام ســلطات مــستقلة برصــد مجيــع املرافــق والــرب    - ٣

خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة رصـدا فعـاال للحيلولـة دون حـدوث مجيـع أشـكال االسـتغالل                   
 .والعنف واالعتداء

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتشجيع استعادة األشخاص ذوي اإلعاقـة              - ٤
 اجملتمــع عنــدما عافيتــهم البدنيــة واإلدراكيــة والنفــسية، وإعــادة تأهيلــهم، وإعــادة إدمــاجهم يف  

االعتــداء، مبــا يف ذلــك عــن طريــق   أوالعنــف  أويتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االســتغالل
وتتحقق استعادة العافية وإعادة اإلدماج يف بيئـة تعـزز صـحة الفـرد              . توفري خدمات احلماية هلم   

مـن  ورفاهيته واحترامـه لنفـسه وكرامتـه واسـتقالله الـذايت وتراعـي االحتياجـات اخلاصـة بكـل                    
 .نوع اجلنس والسن

تضع الدول األطراف تشريعات وسياسـات فعالـة، مـن ضـمنها تـشريعات وسياسـات                 - ٥
تركز على النساء واألطفال، لكفالة التعرف علـى حـاالت االسـتغالل والعنـف واالعتـداء الـيت                  

 .يتعرض هلا األشخاص ذوو اإلعاقة والتحقيق فيها، وعند االقتضاء، املقاضاة عليها
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 ١٧ة املاد  
 محاية السالمة الشخصية

لكل شخص ذي إعاقة احلق يف احترام سالمته الشخصية والعقليـة علـى قـدم املـساواة              
 .مع اآلخرين

 
 ١٨املادة 

 حرية التنقل واجلنسية
تقــر الــدول األطــراف حبــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التمتــع حبريــة التنقــل، وحريــة   - ١

نـسية، علـى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين، مبـا يف ذلـك               اختيار مكان إقامتهم واحلـصول علـى اجل       
 :ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يلي

 احلق يف احلصول على اجلنسية وتغيريها وعدم حرماهنم مـن جنـسيتهم تعـسفا              )أ( 
 على أساس اإلعاقة؛ أو

عــدم حرمــاهنم علــى أســاس اإلعاقــة مــن إمكانيــة حيــازة وامــتالك واســتعمال    )ب( 
اللجـوء إىل عمليـات أخـرى مناسـبة، مثـل             أو وثـائق أخـرى إلثبـات اهلويـة         أو هتموثائق جنسيا 

 إجراءات اهلجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسري ممارسة احلق يف حرية التنقل؛
  مبا يف ذلك بلدهم؛،احلق يف مغادرة أي بلد )ج( 
 .على أساس اإلعاقة من حق دخول بلدهم  أوعدم حرماهنم تعسفا )د( 

 األطفال ذوو اإلعاقة فور والدهتـم ويكـون هلـم منذئـذ احلـق يف احلـصول علـى                  يسجل - ٢
اســم واحلــق يف اكتــساب اجلنــسية واحلــق بقــدر اإلمكــان يف أن يعرفــوا والــديهم وأن يتمتعــوا    

 .برعايتهم
 

 ١٩املادة 
 العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع

ذوي اإلعاقــة، مــساواة تقــر الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة حبــق مجيــع األشــخاص  
ــارات اآلخــرين، وتتخــذ تــدابري فعالــة          ــع، خبيــارات مــساوية خلي ــم، يف العــيش يف اجملتم بغريه
ومناسبة لتيسري متتع األشـخاص ذوي اإلعاقـة الكامـل حبقهـم وإدمـاجهم ومـشاركتهم بـصورة           

 :يلي  ماويشمل ذلك كفالة. كاملة يف اجملتمع
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ة يف أن خيتــاروا مكــان إقامتــهم وحمــل إتاحــة الفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــ )أ( 
سكناهم واألشخاص الـذين يعيـشون معهـم علـى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين وعـدم إجبـارهم                      

 على العيش يف إطار ترتيب معيشي خاص؛
إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على طائفة من خـدمات املـؤازرة يف         )ب( 

ــن اخلــدمات ا     ــا م ــة وغريه ـــزل ويف حمــل اإلقام ــساعدة الشخــصية    املن ــك امل ــا يف ذل ــة، مب جملتمعي
 االنفصال عنه؛  أوالضرورية لتيسري عيشهم وإدماجهم يف اجملتمع، ووقايتهم من االنعزال

ــن         )ج(  ــع اآلخــرين، م ــساواة م ــدم امل ــى ق ــة، عل ــتفادة األشــخاص ذوي اإلعاق اس
 .ات الحتياجاهتماخلدمات واملرافق اجملتمعية املتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه اخلدم

 
 ٢٠املادة   
 التنقل الشخصي  

تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة حريـة التنقـل بـأكرب                
 :يلي  ماقدر ممكن من االستقاللية، مبا يف ذلك

تيــسري حريــة تنقــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالطريقــة ويف الوقــت اللــذين         )أ( 
 ناوهلم؛خيتاروهنما وبتكلفة يف مت

يتـسم بـاجلودة مـن الوسـائل          مـا  تيسري حصول األشخاص ذوي اإلعاقـة علـى        )ب( 
واألجهـــزة املـــساعدة علـــى التنقـــل والتكنولوجيـــات املعينـــة وأشـــكال مـــن املـــساعدة البـــشرية 

 والوسطاء، مبا يف ذلك جعلها يف متناوهلم من حيث التكلفة؛
 العــاملني معهــم علــى تــوفري التــدريب لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملتخصــصني )ج( 

 مهارات التنقل؛
تشجيع الكيانات اخلاصة اليت تنتج الوسـائل واألجهـزة املـساعدة علـى التنقـل                )د( 

واألجهزة والتكنولوجيات املعينـة علـى مراعـاة مجيـع اجلوانـب املتعلقـة بتنقـل األشـخاص ذوي                   
 .اإلعاقة

 
 ٢١املادة 

 حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات
ــدابري املناســبة الــيت تكفــل ممارســة األشــخاص ذوي     تتخــذ  ــع الت ــدول األطــراف مجي  ال

اإلعاقة حلقهم يف حرية التعبري والرأي، مبا يف ذلك احلق يف طلب معلومات وأفكـار، وتلقيهـا،                 
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واإلفــصاح عنــها، علــى قــدم املــساواة مــع اآلخــرين، وعــن طريــق مجيــع وســائل االتــصال الــيت   
 :يلي  ما من هذه االتفاقية، مبا يف ذلك٢حو املعرف يف املادة خيتاروهنا بأنفسهم، على الن

وجهــة لعامــة النــاس باســتعمال امل باملعلومــاتتزويــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة  )أ( 
األشكال والتكنولوجيـات الـسهلة املنـال واملالئمـة ملختلـف أنـواع اإلعاقـة يف الوقـت املناسـب                  

 ة؛ودون حتميل األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافي
قبول وتيسري قيام األشخاص ذوي اإلعاقة يف معاملتهم الرمسية باستعمال لغـة             )ب( 

اإلشارة وطريقة برايل وطرق االتصال املعززة البديلة ومجيع وسائل وطـرق وأشـكال االتـصال               
 األخرى سهلة املنال اليت خيتاروهنا بأنفسهم؛

س، مبـا يف ذلـك عـن        حث الكيانات اخلاصة اليت تقدم خـدمات إىل عامـة النـا            )ج( 
طريــق شــبكة اإلنترنــت، علــى تقــدمي معلومــات وخــدمات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بأشــكال  

 سهلة املنال واالستعمال؛
 املعلومات عـن طريـق      وعالم اجلماهريي، مبا يف ذلك مقدم     تشجيع وسائط اإل   )د( 

 شبكة اإلنترنت، على جعل خدماهتا يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة؛
 .تراف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامهااالع )هـ( 

 
 ٢٢املادة   
 احترام اخلصوصية  

ترتيبـات    أوال جيوز تعريض أي شـخص ذي إعاقـة، بـصرف النظـر عـن مكـان إقامتـه              - ١
 مراسـالته   أو بيتـه   أو شـؤون أسـرته     أو غـري قـانوين يف خـصوصياته        أو معيشته، لتدخل تعـسفي   

للتـهجم غـري املـشروع علـى شـرفه        وال يـستعملها، أي نوع آخر مـن وسـائل االتـصال الـيت             أو
هتجـم    أو وجلميع األشخاص ذوي اإلعاقة احلـق يف محايـة القـانون هلـم مـن أي تـدخل                 . ومسعته

 .من هذا القبيل
تقــوم الــدول األطــراف حبمايــة خــصوصية املعلومــات املتعلقــة بالــشؤون الشخــصية          - ٢

 .قدم املساواة مع اآلخرينلألشخاص ذوي اإلعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على 
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 ٢٣املادة   
 احترام البيت واألسرة  

تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضـد األشـخاص ذوي               - ١
ــدم         ــى ق ــات، وعل ــة والعالق ــالزواج واألســرة والوالدي ــصلة ب ــسائل ذات ال ــع امل ــة يف مجي اإلعاق

 :يلي  ماةاملساواة مع اآلخرين، وذلك من أجل كفال
ــزوج       )أ(  ــزواج يف الت ــذين هــم يف ســن ال ــة ال ــع األشــخاص ذوي اإلعاق حــق مجي

 إكراه فيه؛  الوتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاما
االعتراف حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اختاذ قرار حـر ومـسؤول بـشأن               )ب( 

حلصول علـى املعلومـات والتثقيـف    عدد األطفال الذين يودون إجناهبم وفترة التباعد بينهم ويف ا      
يف جمايل الـصحة اإلجنابيـة وتنظـيم األسـرة مبـا يتناسـب مـع سـنهم، وتـوفري الوسـائل الـضرورية                        

 لتمكينهم من ممارسة هذه احلقوق؛
 األطفال، يف احلفاظ علـى خـصوبتهم        مبن فيهم حق األشخاص ذوي اإلعاقة،      )ج( 

 .على قدم املساواة مع اآلخرين
ــدول  - ٢ ــة ومــسؤولياهتم فيمــا يتعلــق    تكفــل ال األطــراف حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق

أيـة أعـراف مماثلـة، حيثمـا          أو تبنـيهم   أو الوصـاية علـيهم     أو كفالتـهم   أو بالقوامة على األطفـال   
. ويف مجيـع احلـاالت تـرجح مـصاحل الطفـل الفـضلى             ؛ترد هذه املفـاهيم يف التـشريعات الوطنيـة        

ناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينـهم مـن االضـطالع    وتقدم الدول األطراف املساعدات امل   
 .مبسؤولياهتم يف تنشئة األطفال

تكفــل الــدول األطــراف لألطفــال ذوي اإلعاقــة حقوقــا متــساوية فيمــا يتعلــق باحليــاة     - ٣
 ومنــع إخفــاء األطفــال ذوي اإلعاقــة وهجــرهم وإمهــاهلم هــذه احلقــوقوبغيــة إعمــال . األســرية

ــدول األطـــ   ــد الـ ــزهلم، تتعهـ ــدمات     وعـ ــات وخـ ــرة، معلومـ ــة مبكـ ــوفر، يف مرحلـ ــأن تـ راف بـ
 .ومساعدات شاملة لألطفال ذوي اإلعاقة وألسرهم

تكفل الـدول األطـراف عـدم فـصل أي طفـل عـن أبويـه رغمـا عنـهما، إال إذا قـررت                         - ٤
سلطات خمتصة، رهنا مبراجعة قضائية، ووفقـا للقـوانني واإلجـراءات الـسارية عمومـا، أن هـذا                  

جيـوز حبـال مـن األحـوال أن يفـصل الطفـل عـن                 وال .صلحة الطفل الفـضلى   الفصل ضروري مل  
 .كليهما  أوأحد األبوين  أوأبويه بسبب إعاقة للطفل
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تتعهــد الــدول األطــراف يف حالــة عــدم قــدرة األســرة املباشــرة لطفــل ذي إعاقــة علــى    - ٥
وإن مل يتيـسر    رعايته بأن تبذل قصارى جهودها لتوفري رعاية بديلة لـه داخـل أسـرته الكـربى،                 

 .ذلك فداخل اجملتمع احمللي ويف جو أسري
 

 ٢٤املادة   
 التعليم  

وإلعمـال هـذا احلـق      . تسلم الدول األطراف حبـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف التعلـيم             - ١
دون متييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول األطراف نظاما تعليميا جامعـا علـى مجيـع                 

 :يلي  مااة موجهني حنواملستويات وتعلما مدى احلي
التنمية الكاملة للطاقات اإلنسانية الكامنة والشعور بالكرامـة وتقـدير الـذات،             )أ( 

 وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتنوع البشري؛
ــداعهم، فــضال عــن      )ب(  ــهم وإب ــة ومواهب ــة شخــصية األشــخاص ذوي اإلعاق تنمي

 ل هبا إىل أقصى مدى؛قدراهتم العقلية والبدنية، للوصو
 .متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة الفعالة يف جمتمع حر )ج( 

 :يلي  ماحترص الدول األطراف يف إعماهلا هذا احلق على كفالة - ٢
عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة مـن النظـام التعليمـي العـام علـى أسـاس                  )أ( 

 اجملـاين واإللزامـي   أو الثانوي    ة من التعليم االبتدائي   اإلعاقة، وعدم استبعاد األطفال ذوي اإلعاق     
 على أساس اإلعاقة؛

االبتــدائي اجملــاين متكــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن احلــصول علــى التعلــيم   )ب( 
  على قدم املساواة مع اآلخرين يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها؛، اجليد واجلامع،والثانوي
 بصورة معقولة؛مراعاة االحتياجات الفردية  )ج( 
حصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى الـدعم الـالزم يف نطـاق نظـام التعلـيم                    )د( 

 العام لتيسري حصوهلم على تعليم فعال؛
توفري تدابري دعم فردية فعالة يف بيئات تسمح بتحقيـق أقـصى قـدر مـن النمـو                   )هـ( 

 .األكادميي واالجتماعي، وتتفق مع هدف اإلدماج الكامل
األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن تعلـم مهـارات حياتيـة ومهـارات             األطـراف   ل  متكن الدو  - ٣

على قدم املـساواة مـع آخـرين        يف التعليم   يف جمال التنمية االجتماعية لتيسري مشاركتهم الكاملة        
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 وحتقيقا هلذه الغايـة، تتخـذ الـدول األطـراف تـدابري مناسـبة تـشمل       . بوصفهم أعضاء يف اجملتمع   
 :يلي ما

طريقـة برايـل وأنـواع الكتابـة البديلـة، وطـرق ووسـائل وأشـكال                تيسري تعلـم     )أ( 
االتــصال املعــززة والبديلــة، ومهــارات التوجيــه والتنقــل، وتيــسري الــدعم والتوجيــه عــن طريــق    

 األقران؛
 تيسري تعلم لغة اإلشارة وتشجيع اهلوية اللغوية لفئة الصم؛ )ب( 
الصم املكفـوفني، وخاصـة األطفـال         أو كفالة توفري التعليم للمكفوفني والصم     )ج( 

ــسمح         ــات ت ــيني، ويف بيئ ــصال لألشــخاص املعن ــائل االت ــات وطــرق ووس ــسب اللغ ــهم، بأن من
 .بتحقيق أقصى قدر من النمو األكادميي واالجتماعي

وضمانا إلعمال هذا احلق، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لتوظيـف مدرسـني،              - ٤
أو طريقـة برايـل، ولتـدريب األخـصائيني         /يتقنون لغة اإلشارة و    ،مبن فيهم مدرسون ذوو إعاقة    

ويـــشمل هـــذا التـــدريب التوعيـــة باإلعاقـــة . واملـــوظفني العـــاملني يف مجيـــع مـــستويات التعلـــيم
ــواد          ــات وامل ــبة، والتقني ــة املناس ــززة والبديل ــصال املع ــائل وأشــكال االت ــتعمال طــرق ووس واس

 .التعليمية ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة
تكفل الدول األطراف إمكانيـة حـصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى التعلـيم العـايل                   - ٥

والتدريب املهين وتعليم الكبـار والتعلـيم مـدى احليـاة دون متييـز وعلـى قـدم املـساواة مـع                      العام  
وحتقيقــا هلــذه الغايــة، تكفــل الــدول األطــراف تــوفري الترتيبــات التيــسريية املعقولــة         . آخــرين

 .عاقةلألشخاص ذوي اإل
 

 ٢٥املادة   
 الصحة  

ــأعلى      ــة احلـــق يف التمتـــع بـ ـــأن لألشـــخاص ذوي اإلعاقـ تعتـــرف الـــدول األطـــراف بـ
وتتخذ الدول األطـراف كـل التـدابري املناسـبة     . مستويات الصحة دون متييز على أساس اإلعاقة      

الكفيلة حبصول األشخاص ذوي اإلعاقـة علـى خـدمات صـحية تراعـي الفـروق بـني اجلنـسني،          
 ل الــدول األطــراف بوجــه خــاص علــى  وتعمــ.  يف ذلــك خــدمات إعــادة التأهيــل الــصحي  مبــا
 :يلي ما

معقولة التكلفة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة     أوتوفري رعاية وبرامج صحية جمانية  )أ( 
تعادل يف نطاقها ونوعيتها ومعايريها تلك اليت توفرها لآلخرين، مبـا يف ذلـك خـدمات الـصحة                

 مج الصحة العامة للسكان؛اجلنسية واإلجنابية وبرا
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ــوفري )ب(  ــات ــن        م ــهم م ــسبب إعاقت ــدا ب ــة حتدي ــه األشــخاص ذوو اإلعاق ــاج إلي حيت
خدمات صحية، تشمل الكشف املبكر والتدخل عند االقتـضاء، وخـدمات هتـدف إىل التقليـل                
إىل أدىن حد من اإلعاقات ومنـع حـدوث املزيـد منـها، علـى أن يـشمل ذلـك األطفـال وكبـار                        

 السن؛
 ممكــن مــن جمتمعــاهتم احملليــة، تــوفري هــذه اخلــدمات الــصحية يف أقــرب مكــان  )ج( 

 يف ذلك يف املناطق الريفية؛ مبا
الطلــب إىل مــزاويل املهــن الــصحية تقــدمي رعايــة إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة  )د( 

بنفس جودة الرعاية الـيت يقـدموهنا إىل اآلخـرين، مبـا يف ذلـك تقـدمي هـذه الرعايـة علـى أسـاس                    
قــة احلــرة واملــستنرية، مــن خــالل القيــام جبملــة أمــور منــها زيــادة الــوعي حبقــوق اإلنــسان   املواف

املكفولة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم واسـتقالهلم الـذايت واحتياجـاهتم مـن خـالل تـوفري               
 التدريب هلم ونشر معايري أخالقية تتعلق بالرعاية الصحية يف القطاعني العام واخلاص؛

ز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف توفري التأمني الصحي، والتـأمني           حظر التميي  )هـ( 
 بطريقة منصفة ومعقولة؛ يوفراعلى احلياة حيثما يسمح القانون الوطين بذلك، على أن 

 اخلـدمات الـصحية    أومنـع احلرمـان علـى أسـاس التمييـز مـن الرعايـة الـصحية         )و( 
 .الغذاء والسوائل بسبب اإلعاقة أو
 

 ٢٦املادة   
 تأهيل وإعادة التأهيلال  

تتخـذ الـدول األطــراف تـدابري فعالــة ومناسـبة، مبـا يف ذلــك عـن طريــق دعـم األقــران،         - ١
لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من بلوغ أقصى قدر من االستقاللية واحملافظة عليهـا، وحتقيـق    

 راكهمإشــإمكانــاهتم البدنيــة والعقليــة واالجتماعيــة واملهنيــة علــى الوجــه األكمــل، وكفالــة        
وحتقيقـا لتلـك الغايـة، تقـوم الـدول األطـراف       . ومشاركتهم بشكل تام يف مجيـع نـواحي احليـاة    

بتوفري خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعـادة التأهيـل وتعزيزهـا وتوسـيع نطاقهـا، وخباصـة يف                  
ــى حنــو جيعــل هــذه اخلــدمات         ــة، عل ــيم واخلــدمات االجتماعي ــصحة والعمــل والتعل جمــاالت ال

 :والربامج
تبدأ يف أقـرب مرحلـة قـدر اإلمكـان، وتـستند إىل تقيـيم متعـدد التخصـصات                    )أ( 

 الحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛



A/RES/61/106 

23 

ــدعم  )ب(  ــة   إشــراكت ــشاركتهماألشــخاص ذوي اإلعاق ــي ويف   وم يف اجملتمــع احملل
يف أقـرب مكـان     و على أساس طـوعي      ، وأن تتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة     مجيع نواحي اجملتمع  

 .احمللية، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية للمجتمعاتممكن 
ــرامج التــدريب األويل واملــستمر لألخــصائيني      - ٢ تــشجع الــدول األطــراف علــى وضــع ب

 .واملوظفني العاملني يف جمال تقدمي خدمات التأهيل وإعادة التأهيل
املـصممة  تشجع الدول األطراف توفر ومعرفة واسـتخدام األجهـزة والتقنيـات املعينـة،               - ٣

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل
 

 ٢٧املادة   
 العمل والعمالة  

تعترف الدول األطـراف حبـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف العمـل، علـى قـدم املـساواة                 - ١
يقبلونـه    أو مع اآلخرين؛ ويشمل هذا احلق إتاحة الفرصة هلم لكسب الرزق يف عمـل خيتارونـه              

 يف سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني أمام األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتني هلـم ويـسهل              حبرية
وحتمــي الــدول األطــراف إعمــال احلــق يف العمــل وتعــززه، مبــا يف ذلــك حــق . اخنــراطهم فيهمــا

أولئك الذين تصيبهم اإلعاقة خالل عملهم، وذلك عن طريـق اختـاذ اخلطـوات املناسـبة، مبـا يف            
 :يلي  ماحقيق عدة أهداف منهاذلك سن التشريعات، لت

حظـر التمييـز علـى أسـاس اإلعاقـة فيمـا خيـتص جبميـع املـسائل املتعلقـة بكافـة             )أ( 
أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيني والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الـوظيفي،            

 وظروف العمل اآلمنة والصحية؛
 عمل عادلـة ومالئمـة، علـى    محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف ظروف      )ب( 

قدم املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك تكـافؤ الفـرص وتقاضـي أجـر متـساو لقـاء القيـام بعمـل                       
ــن التحــرش،          ــة م ــك احلماي ــا يف ذل ــصحية، مب ــة وال ــل املأمون ــة، وظــروف العم ــساوي القيم مت

 واالنتصاف من املظامل؛
 العماليـة والنقابيـة     كفالة متكني األشخاص ذوي اإلعاقة مـن ممارسـة حقـوقهم           )ج( 

 على قدم املساواة مع اآلخرين؛
متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول بصورة فعالة على الـربامج العامـة              )د( 

 للتوجيه التقين واملهين، وخدمات التوظيف، والتدريب املهين واملستمر؛
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تعزيــز فــرص العمــل والتقــدم الــوظيفي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق         )هـ( 
ــ ــاد العمـــل واحلـــ  العمـ ــه  ل، فـــضال عـــن تقـــدمي املـــساعدة علـــى إجيـ ــة عليـ صول عليـــه واملداومـ

 إليه؛ والعودة
ــات،       )و(  ــز فــرص العمــل احلــر، ومباشــرة األعمــال احلــرة، وتكــوين التعاوني تعزي

 والشروع يف األعمال التجارية اخلاصة؛
 تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع العام؛ )ز( 
شخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع اخلـاص مـن خـالل انتـهاج             تشجيع عمالة األ   )ح( 

سياســات واختــاذ تــدابري مناســبة، قــد تــشمل الــربامج التــصحيحية، واحلــوافز، وغــري ذلــك مــن   
 التدابري؛
ــة يف أمــاكن      )ط(  ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــسريية معقول ــات تي ــوفري ترتيب ــة ت كفال
 العمل؛

ات املهنيـة يف سـوق العمـل        تشجيع اكتساب األشـخاص ذوي اإلعاقـة للخـرب         )ي( 
 املفتوحة؛
تعزيز برامج إعادة التأهيل املهين والـوظيفي، واالحتفـاظ بالوظـائف، والعـودة              )ك( 

 .إىل العمل لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة
ــة،   أوتكفــل الــدول األطــراف عــدم إخــضاع األشــخاص ذوي اإلعاقــة للــرق    - ٢ العبودي

 .القسري  أومن العمل اجلربيومحايتهم على قدم املساواة مع اآلخرين، 
 

 ٢٨املادة   
 مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية  

تعترف الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع مبستوى معيـشي الئـق               - ١
يكفــيهم مــن الغــذاء وامللــبس واملــسكن، ويف مواصــلة حتــسني    مــاهلــم وألســرهم، مبــا يف ذلــك

 اخلطوات املناسـبة لـصون هـذا احلـق وتعزيـز إعمالـه دون متييـز علـى                   ظروف معيشتهم، وتتخذ  
 . أساس اإلعاقة

تقــر الــدول األطــراف حبــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف احلمايــة االجتماعيــة، والتمتــع  ٢
هبذا احلق دون متييز بسبب اإلعاقة، وتتخذ اخلطوات املناسبة لصون هذا احلق وتعزيـز إعمالـه،                

 :مي إىلمبا يف ذلك تدابري تر
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ضمان مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة مع اآلخرين يف فـرص احلـصول علـى               )أ( 
املياه النقية، وضمان حصوهلم على اخلدمات واألجهـزة املناسـبة ذات األسـعار املعقولـة، وغـري                 

 ذلك من املساعدات لتلبية االحتياجات املرتبطة باإلعاقة؛
ا النـساء والفتيـات وكبـار       ضمان استفادة األشـخاص ذوي اإلعاقـة، خـصوص         )ب( 

 السن، من برامج احلماية االجتماعية وبرامج احلد من الفقر؛
ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف حالة فقر وأسـرهم             )ج( 

من املساعدة اليت تقدمها الدولة لتغطيـة النفقـات املتعلقـة باإلعاقـة، مبـا فيهـا التـدريب املناسـب                
 املساعدة املالية والرعاية املؤقتة؛وإسداء املشورة و

 ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج اإلسكان العام؛ )د( 
ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع اآلخرين، مـن             )هـ( 

 .استحقاقات وبرامج التقاعد
 

 ٢٩املادة   
 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة  

ل األطراف لألشخاص ذوي اإلعاقة احلقوق الـسياسية وفرصـة التمتـع هبـا              تضمن الدو  
 :املساواة مع اآلخرين، وتتعهد مبا يلي قدمعلى 

أن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية املشاركة بصورة فعالـة وكاملـة يف          )أ( 
 ممـثلني   احلياة الـسياسية والعامـة علـى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين، إمـا مباشـرة وإمـا عـن طريـق                        

خيتــاروهنم حبريــة، مبــا يف ذلــك كفالــة احلــق والفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة كــي يــصوتوا     
 :نتخبوا، وذلك بعدة سبل منهاوُي

كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومـواده مناسـبة وميـسرة وسـهلة       ‘١’ 
 الفهم واالستعمال؛

 االقتـراع الـسري     محاية حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت عـن طريـق           ‘٢’ 
يف االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة دون ترهيــب، ويف الترشــح لالنتخابــات 
والتقلــد الفعلــي للمناصــب وأداء مجيــع املهــام العامــة يف احلكومــة علــى شــىت    
املــستويات، وتــسهيل اســتخدام التكنولوجيــا املعينــة واجلديــدة حيثمــا اقتــضى  

 األمر ذلك؛
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ص ذوي اإلعاقـة عـن إرادهتـم كنـاخبني، والـسماح            كفالة حرية تعبري األشخا    ‘٣’ 
باختيـار شـخص    وبنـاء علـى طلبـهم،       هلم، عند االقتضاء، حتقيقـا هلـذه الغايـة،          

 يساعدهم على التصويت؛
أن تعمــل علــى حنــو فعــال مــن أجــل هتيئــة بيئــة يتــسىن فيهــا لألشــخاص ذوي    )ب( 

امـة، دون متييـز وعلـى قـدم         اإلعاقة أن يشاركوا مـشاركة فعليـة وكاملـة يف تـسيري الـشؤون الع              
 :يلي  مااملساواة مع اآلخرين، وأن تشجع مشاركتهم يف الشؤون العامة، مبا يف ذلك

ــاة البلــد العامــة      ‘١’  ــة حبي ــة املعني املــشاركة يف املنظمــات والرابطــات غــري احلكومي
 والسياسية، مبا يف ذلك أنشطة األحزاب السياسية وإدارة شؤوهنا؛

شخاص ذوي اإلعاقة واالنـضمام إليهـا كـي تتـوىل متثيلـهم             إنشاء منظمات األ   ‘٢’ 
 .الوطين واإلقليمي واحملليالدويل وعلى كل من الصعيد 

 
 ٣٠املادة   
 املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة  

لـى  تقر الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احليـاة الثقافيـة ع               - ١
 لكـي تكفـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة    قدم املساواة مع اآلخرين، وتتخـذ كـل التـدابري املناسـبة          

 : يلي ما
 التمتع باملواد الثقافية بأشكال ميسرة؛ )أ( 
ــشطة       )ب(  ــسرحية وســائر األن ــروض امل ــالم والع ــة واألف ــالربامج التلفزيوني ــع ب التمت

 الثقافية بأشكال ميسرة؛
اخلـدمات الثقافيـة، مـن قبيـل          أو ن املخصـصة للعـروض    التمتع بدخول األمـاك    )ج( 

املــسارح واملتــاحف ودور الــسينما واملكتبــات وخــدمات الــسياحة، والتمتــع، قــدر اإلمكــان،     
 .بالوصول إىل النصب التذكارية واملواقع ذات األمهية الثقافية الوطنية

وي اإلعاقـة لتنميـة   تتخـذ الدول األطراف التدابري املالئمة إلتاحة الفرصة لألشخاص ذ   - ٢
ــة،   ــة والفكري ــة والفني ــراء     الواســتخدام قــدراهتم اإلبداعي خلدمــة مــصلحتهم فحــسب وإمنــا إلث

 .اجملتمع أيضا
تتخذ الدول األطراف مجيع اخلطوات املالئمـة، وفقـا للقـانون الـدويل، للتأكـد مـن أن         - ٣

ــة    ــة الفكري ــيت حتمــي حقــوق امللكي ــوانني ال ــسفيا   الالق ــا تع ــشكل عائق ــا حيــول دون    أوت متييزي
 . استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من املواد الثقافية
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حيق لألشخاص ذوي اإلعاقة، على قـدم املـساواة مـع اآلخـرين، أن حيظـوا بـاالعتراف              - ٤
هبويتــهم الثقافيــة واللغويــة اخلاصــة وأن حيــصلوا علــى دعــم هلــا، مبــا يف ذلــك لغــات اإلشــارات   

 .وثقافة الصم
ــا لألشــخاص - ٥  ذوي اإلعاقــة مــن املــشاركة، علــى قــدم املــساواة مــع آخــرين، يف    متكين

 :أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة من أجل
تشجيع وتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقـة، إىل أقـصى حـد ممكـن، يف                )أ( 

 األنشطة الرياضية العامة على مجيع املستويات؛
ــشطة الرياضــية     ضــمان إ )ب(  ــة لتنظــيم األن تاحــة الفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاق

والترفيهية اخلاصة باإلعاقة وتطويرها واملشاركة فيها، والعمل حتقيقا هلـذه الغايـة علـى تـشجيع                
 توفري القدر املناسب من التعليم والتدريب واملوارد هلم على قدم املساواة مع اآلخرين؛

عاقــة إلـــى األمــاكن الرياضيـــة والترفيهيــة  ضــمان دخــول األشــخاص ذوي اإل )ج( 
 والسياحية؛

ضمان إتاحة الفرصة لألطفال ذوي اإلعاقة للمشاركة على قدم املـساواة مـع              )د( 
األطفــال اآلخــرين يف أنــشطة اللعــب والترفيــه والتــسلية والرياضــة، مبــا يف ذلــك األنــشطة الــيت    

 متارس يف إطار النظام املدرسي؛
ول األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى اخلـدمات املقدمـة مـن              ضمان إمكانية حص   )هـ( 

 .املشتغلني بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة
 

 ٣١املادة   
 مجع اإلحصاءات والبيانات  

ــات اإلحــصائية       - ١ ــا يف ذلــك البيان ــدول األطــراف جبمــع املعلومــات املناســبة، مب تقــوم ال
كينها من وضـع وتنفيـذ الـسياسات الكفيلـة بإنفـاذ هـذه              والبيانات املستخدمة يف البحوث، لتم    

 :وينبغي أن تفي عملية مجع املعلومات واالحتفاظ هبا مبا يلي. االتفاقية
االمتثــال للــضمانات املعمــول هبــا قانونــا، مبــا فيهــا التــشريعات املتعلقــة حبمايــة  )أ( 

 البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة؛
االمتثال للقواعـد املقبولـة دوليـا حلمايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                  )ب( 

 .واملبادئ األخالقية يف مجع اإلحصاءات واستخدامها
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تــصنف املعلومــات الــيت يــتم مجعهــا وفقــا هلــذه املــادة، حــسب االقتــضاء، وتــستخدم      - ٢
اف مبوجـب هـذه االتفاقيـة       للمساعدة يف تقييم تنفيذ االلتزامات اليت تعهـدت هبـا الـدول األطـر             

ويف كشف العقبات اليت تواجه األشخاص ذوي اإلعاقـة يف أثنـاء ممارسـتهم حلقـوقهم والعمـل                  
 .على تذليلها

تضطلع الدول األطراف مبسؤولية نشر هذه اإلحصاءات وتضمن إتاحتـها لألشـخاص             - ٣
 .ذوي اإلعاقة وغريهم

 
 ٣٢املادة   
 التعاون الدويل  

طراف بأمهية التعاون الـدويل وتعزيـزه، دعمـا للجهـود الوطنيـة الراميـة               تسلم الدول األ   - ١
إىل حتقيــق أهــداف هــذه االتفاقيــة ومقــصدها، وتتخــذ تــدابري مناســبة وفعالــة هبــذا الــصدد فيمــا 
بينــها، وحــسب االقتــضاء، يف شــراكة مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الــصلة واجملتمــع   

 :يلي  ماوجيوز أن تشمل هذه التدابري. خاص ذوي اإلعاقةسيما منظمات األش  والاملدين،
ضمان مشول التعاون الدويل األشخاص ذوي اإلعاقة واسـتفادهتم منـه، مبـا يف               )أ( 

 ذلك الربامج اإلمنائية الدولية؛
تــسهيل ودعـــم بنـــاء القـــدرات، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل تبـــادل املعلومـــات   )ب( 

 ملمارسات وتقامسها؛واخلربات والربامج التدريبية وأفضل ا
 تسهيل التعاون يف جمال البحوث واحلصول على املعارف العلمية والتقنية؛ )ج( 
توفري املساعدة التقنية واالقتصادية، حسب االقتضاء، مبـا يف ذلـك عـن طريـق                )د( 

ــل        ــق نقـ ــن طريـ ــا، وعـ ــة وتقامسهـ ــال واملعينـ ــسهلة املنـ ــا الـ ــى التكنولوجيـ ــصول علـ ــسري احلـ تيـ
 .التكنولوجيا

عليهـا مـن التزامـات        مـا  ال متس أحكام هـذه املـادة التزامـات كـل دولـة طـرف بتنفيـذ                 - ٢
 .مبوجب هذه االتفاقية

 
 ٣٣املادة   
 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين  

أكثـر داخـل      أو تعني الـدول األطـراف، وفقـا لنـهجها التنظيميـة، جهـة تنـسيق واحـدة                 - ١
 هــذه االتفاقيــة، وتــويل االعتبــار الواجــب ملــسألة إنــشاءاحلكومــة تعــىن باملــسائل املتــصلة بتنفيــذ 
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تعيني آلية تنسيق داخل احلكومـة لتيـسري األعمـال ذات الـصلة يف خمتلـف القطاعـات وعلـى                     أو
 .خمتلف املستويات

 تعـيني   أو تعزيـز   أو تقوم الدول األطراف، وفقـا لنظمهـا القانونيـة واإلداريـة، بتـشكيل             - ٢
أكثـر، حـسب     أوولة الطرف، مبـا يف ذلـك آليـة مـستقلة واحـدة     إنشاء إطار عمل داخل الد     أو

ــذها     ــها ورصــد تنفي ــة ومحايت ــز هــذه االتفاقي ــضاء، لتعزي ــدول األطــراف بعــني   . االقت وتأخــذ ال
إنشاء مثل هذه اآللية، املبـادئ املتعلقـة مبركـز وطـرق عمـل املؤسـسات                  أو االعتبار، عند تعيني  

 .عزيزهاالوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان وت
ــة هلــم، يف       - ٣ ــة واملنظمــات املمثل ــسهم اجملتمــع املــدين، وخباصــة األشــخاص ذوو اإلعاق ي

 .عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة
 

 ٣٤املادة 
 اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

يـــشار إليهـــا فيمـــا يلـــي باســـم (تنـــشأ جلنـــة معنيـــة حبقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  - ١
 .، لتضطلع بتنفيذ املهام املنصوص عليها أدناه)“ةاللجن”
وتـزداد عـضوية   . تتكون اللجنة، يف وقت بدء نفاذ هذه االتفاقية، من اثين عشر خـبريا            - ٢

انــضماما إضــافيا، لتــصل   أواللجنــة بــستة أعــضاء، بعــد حــصول االتفاقيــة علــى ســتني تــصديقا 
 .عضويتها حدا أعلى مقداره مثانية عشر عضوا

أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونـون مـن املـشهود هلـم بـاألخالق العاليـة                يعمل   - ٣
ــة      ــه هــذه االتفاقي ــذي تغطي ــدان ال ــاءة واخلــربة يف املي ــرف هلــم بالكف ــدول األطــراف  . واملعت وال

 ٣الفقـرة   مدعوة، عند تسمية مرشـحيها، إىل أن تـويل االعتبـار الواجـب إىل احلكـم الـوارد يف                    
 .فاقية من هذه االت٤املادة من 
ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الـدول األطـراف مـع مراعـاة التوزيـع اجلغـرايف العـادل،              - ٤

ــوازن للجنــسني،       ــة الرئيــسية، والتمثيــل املت ــنظم القانوني ومتثيــل خمتلــف أشــكال احلــضارات وال
 .ومشاركة اخلرباء ذوي اإلعاقة

م الدول األطـراف    ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحه         - ٥
ويف هـذه االجتماعـات، الـيت يتـشكل         . من بني رعاياها يف اجتماعـات مـؤمتر الـدول األطـراف           

نــصاهبا مــن ثلثــي الــدول األطــراف، ينتخــب لعــضوية اللجنــة األشــخاص الــذين حيــصلون علــى 
أعلى عدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة من أصـوات ممثلـي الـدول األطـراف احلاضـرين                  

 .تنيواملصو
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ــد   - ٦ ــات يف موع ــذه         الجتــرى أول انتخاب ــاذ ه ــدء نف ــاريخ ب ــن ت ــتة أشــهر م يتجــاوز س
ويوجه األمني العام لألمم املتحدة إىل الدول األطراف، قبل أربعـة أشـهر علـى األقـل                 . االتفاقية

فيهــا إىل تقــدمي أمســاء املرشــحني خــالل فتــرة  يــدعوهامــن موعــد إجــراء أي انتخابــات، رســالة 
األمني العام عقب ذلك قائمة بأمساء مجيع األشـخاص املرشـحني هبـذه الطريقـة،               ويعد  . شهرين

وفقــا للترتيــب األجبــدي، مــع توضــيح أمســاء الــدول األطــراف الــيت ترشــحهم، ويقــدم القائمــة    
 . املذكورة إىل الدول األطراف يف هذه االتفاقية

غـري  . م مـرة واحـدة    وجيوز أن يعـاد انتخـاهب     . ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات      - ٧
أن فتـرة عـضوية ســتة مـن األعـضاء الــذين ينتخبـون يف االنتخابـات األوىل تنتــهي عنـد انقــضاء        
فتــرة عــامني؛ وبعــد تلــك االنتخابــات األوىل مباشــرة، خيتــار رئــيس االجتمــاع املــشار إليــه يف    

 . من هذه املادة أمساء هؤالء األعضاء الستة عن طريق القرعة٥الفقرة 
عضاء اللجنة الستة اإلضافيون عند إجراء االنتخابات العادية، وفقا لألحكـام           ينتخب أ  - ٨

 .ذات الصلة من هذه املادة
إعالن ذلك العـضو، ألي سـبب آخـر،      أو استقالة أحد أعضاء اللجنة     أو يف حالة وفاة   - ٩

عدم قدرته على أداء واجباته، تعني الدولة الطرف اليت رشحت ذلك العضو خبريا آخـر ميلـك                 
ملؤهالت ويستويف الشروط الواردة يف األحكام ذات الصلة من هذه املـادة، ليعمـل كعـضو يف     ا

 .تبقى من فترة ذلك العضو  مااللجنة خالل
 .تضع اللجنة النظام الداخلي اخلاص هبا - ١٠
يــوفر األمــني العــام لألمــم املتحــدة املــوظفني الالزمــني واملرافــق الــضرورية لكــي تــؤدي  - ١١

 .ا بكفاءة مبوجب هذه االتفاقية، ويدعو إىل انعقاد أول اجتماع هلااللجنة مهامه
يتلقى أعضاء اللجنة املنشأة مبوجب هذه االتفاقية أجورهم من مـوارد األمـم املتحـدة،                - ١٢

، وفقا للمعايري والشروط الـيت حتـددها اجلمعيـة، مـع وضـع       لألمم املتحدة  مبوافقة اجلمعية العامة  
 .يف االعتبارأمهية مسؤوليات اللجنة 

حيــصل أعــضاء اللجنــة علــى التــسهيالت واالمتيــازات واحلــصانات الــيت حيــصل عليهــا    - ١٣
اخلرباء املكلفون مبهـام تابعـة لألمـم املتحـدة، حـسبما تـنص عليـه البنـود ذات الـصلة يف اتفاقيـة                    

 .امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا
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 ٣٥املادة 
 تقارير الدول األطراف

ولة طرف إىل اللجنة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقريرا شـامال             تقدم كل د   - ١
عن التدابري املتخذة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب هـذه االتفاقيـة وعـن التقـدم احملـرز يف هـذا الـصدد،           

 .وذلك خالل فترة عامني عقب بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية
 سـنوات علـى األقـل، وكـذلك       ٤راف تقاريرها عقب ذلك مرة كل       تقدم الدول األط   - ٢

 .كلما طلبت منها اللجنة ذلك
 .حتدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على حمتويات التقارير - ٣
ال يــتعني علــى الدولــة الطــرف، الــيت تقــدم تقريرهــا األول الــشامل إىل اللجنــة، تكــرار   - ٤

ــدول األطــراف مــدعوة إىل أن  . ق تقــدميها يف التقــارير الالحقــة إدراج املعلومــات الــيت ســب  وال
تنظر، عند إعداد التقارير اليت تقدم إىل اللجنة، يف مسألة إعداد هذه التقارير من خـالل عمليـة          

 مـن  ٣الفقـرة  تتسم باالنفتاح والـشفافية وإىل أن تـويل االعتبـار الواجـب إىل احلكـم الـوارد يف            
 .قية من هذه االتفا٤املادة 

ــاء     - ٥ جيـــوز أن تـــدرج يف التقـــارير العوامـــل والـــصعوبات الـــيت تـــؤثر علـــى درجـــة الوفـ
 .بااللتزامات مبوجب هذه االتفاقية

 
 ٣٦املادة   
 النظر يف التقارير  

تراه مالئما من اقتراحات وتوصـيات عامـة بـشأنه            ما تنظر اللجنة يف كل تقرير وتقدم      - ١
وجيـوز للدولـة الطـرف أن تـرد علـى اللجنـة بـأي معلومـات             . وحتيلها إىل الدولة الطرف املعنيـة     

وجيوز للجنة أن تطلب إىل الدول األطراف معلومات إضافية ذات صـلة بتطبيـق هـذه                . ختتارها
 .االتفاقية

إذا تــأخرت دولــة طــرف تــأخرا كــبريا يف تقــدمي تقريــر، جــاز للجنــة أن تــشعر الدولــة   - ٢
ــق هــذه اال    ــضرورة فحــص تطبي ــة ب ــة الطــرف، اســتنادا إىل   الطــرف املعني ــة يف تلــك الدول تفاقي

معلومات موثـوق هبـا تتـاح للجنـة، إذا مل يقـدم التقريـر ذو الـصلة يف غـضون ثالثـة أشـهر مـن                           
ــه اإلشــعار ــة إىل املــشاركة يف هــذا الفحــص   . توجي ــة الطــرف املعني ــة الدول وإذا . وتــدعو اللجن

 . من هذه املادة١كام الفقرة استجابت الدولة الطرف بتقدمي التقرير ذي الصلة، تطبق أح
 . يتيح األمني العام لألمم املتحدة التقارير لكافة الدول األطراف - ٣
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تتــيح الــدول األطــراف تقاريرهــا علــى نطــاق واســع لعامــة اجلمهــور يف بلــداهنا وتيــسر  - ٤
 . إمكانية االطالع على االقتراحات والتوصيات العامة املتعلقة هبذه التقارير

لجنة، حسبما تراه مالئما، إىل الوكـاالت املتخصـصة وصـناديق األمـم املتحـدة               حتيل ال  - ٥
 وبراجمهــا وســائر اهليئــات املختــصة، أي تقــارير مــن الــدول األطــراف تتــضمن طلبــا للمــشورة   

ــتني،  أو ــساعدة التقنيـ ــشورة    أواملـ ــذه املـ ــل هـ ــها ملثـ ــشري إىل حاجتـ ــشفعها    أوتـ ــساعدة، وتـ املـ
 . اإلشارات، إن وجدت  أود هذه الطلباتمبالحظات اللجنة وتوصياهتا بصد

 
 ٣٧املادة   
 التعاون بني الدول األطراف واللجنة  

 .تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها يف االضطالع بواليتهم - ١
تويل اللجنة، يف عالقتها مـع الـدول األطـراف، االعتبـار الـالزم لـسبل ووسـائل تعزيـز                     - ٢

 .يق هذه االتفاقية، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويلالقدرات الوطنية لتطب
 

 ٣٨املادة 
 عالقة اللجنة مع اهليئات األخرى

لدعم تطبيق هذه االتفاقية علـى حنـو فعـال وتـشجيع التعـاون الـدويل يف امليـدان الـذي                      
 :تغطيه هذه االتفاقية

 أن  يكون مـن حـق الوكـاالت املتخصـصة وغريهـا مـن أجهـزة األمـم املتحـدة                   )أ( 
وللجنـة  . يدخل يف نطاق واليتها من أحكام هـذه االتفاقيـة    ماتكون ممثلة لدى النظر يف تطبيق    

ــدمي        ــراه مالئمــا، لتق ــصة األخــرى، حــسبما ت ــات املخت ــدعو الوكــاالت املتخصــصة واهليئ أن ت
. مــشورة خربائهــا بــشأن تطبيــق االتفاقيــة يف اجملــاالت الــيت تــدخل يف نطــاق واليــة كــل منــها    

تدعو الوكـاالت املتخصـصة وغريهـا مـن أجهـزة األمـم املتحـدة لتقـدمي تقـارير عـن                     وللجنة أن   
 تطبيق االتفاقية يف اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها؛ 

تقــوم اللجنــة، لــدى اضــطالعها بواليتــها، بالتــشاور، حــسب االقتــضاء، مــع     )ب( 
نـسان، وذلـك بغـرض    اهليئات األخرى ذات الصلة املنشأة مبوجب معاهـدات دوليـة حلقـوق اإل       

يضعه كل منـها مـن مبـادئ توجيهيـة لإلبـالغ واقتراحـات وتوصـيات عامـة،                   ما ضمان اتساق 
 . وتفادي االزدواجية والتداخل يف أداء وظائفها
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 ٣٩املادة   
 تقرير اللجنة  

تقدم اللجنة كل سـنتني تقـارير عـن أنـشطتها إىل اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتـصادي                     
وز هلــا أن تقــدم اقتراحــات وتوصــيات عامــة بنــاء علــى فحــص التقــارير         واالجتمــاعي، وجيــ 

وتــدرج تلــك االقتراحــات والتوصــيات العامــة يف  . واملعلومــات الــواردة مــن الــدول األطــراف 
 .تقرير اللجنة إىل جانب تعليقات الدول األطراف، إن وجدت

 
 ٤٠املادة   
 مؤمتر الدول األطراف  

ام يف مــؤمتر للــدول األطــراف بغيــة النظــر يف أي مــسألة جتتمــع الــدول األطــراف بانتظــ - ١
 .تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية

يدعو األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل عقـد مـؤمتر الـدول األطـراف، يف موعـد أقـصاه                      - ٢
ويدعو األمني العام إىل عقد االجتماعـات الالحقـة مـرة       . ستة أشهر من بدء نفاذ هذه االتفاقية      

 . اء على قرار ملؤمتر الدول األطرافبن  أوكل سنتني
 

 ٤١املادة   
 الوديع  

 .يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذه االتفاقية 
 

 ٤٢املادة   
 التوقيع  

يفتح باب التوقيع علـى هـذه االتفاقيـة جلميـع الـدول وملنظمـات التكامـل اإلقليمـي يف                     
 .٢٠٠٧مارس /ر آذا٣٠مقر األمم املتحدة يف نيويورك اعتبارا من 

 
 ٤٣املادة   
 الرضا بااللتزام  

لتــصديق الــدول املوقعــة ولإلقــرار الرمســي مــن جانــب منظمــات   االتفاقيــةختــضع هــذه  
منظمـة للتكامـل اإلقليمـي مل         أو وتكون مفتوحـة النـضمام أي دولـة       . التكامل اإلقليمي املوقعة  

 . توقع االتفاقية
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 ٤٤املادة   
 منظمات التكامل اإلقليمي  

منظمــة تــشكلها الــدول ذات الــسيادة يف ‘‘ منظمــة التكامــل اإلقليمــي’’يقــصد بـــتعبري  - ١
منطقة ما، وتنقل إليها الدول األطراف فيها االختصاص فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمهـا هـذه    

انـضمامها، نطـاق اختـصاصها        أو وتعلن تلك املنظمات، يف صكوك إقرارهـا الرمسـي        . االتفاقية
وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعـديل جـوهري يف          . باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية    فيما يتعلق   

 .نطاق اختصاصها
علــى تلــك املنظمــات يف ‘‘ الــدول األطــراف’’تنطبــق اإلشــارات يف هــذه االتفاقيــة إىل  - ٢

 . حدود اختصاصها
 ،االتفاقيـة  من هـذه     ٤٧ من املادة    ٣  و ٢ والفقرتني   ٤٥ من املادة    ١وألغراض الفقرة    - ٣
 . يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل اإلقليمي ال
متارس منظمات التكامل اإلقليمـي، يف األمـور الـيت تنـدرج ضـمن نطـاق اختـصاصها،               - ٤

حقها يف التصويت يف مؤمتر الدول األطراف، بعدد من األصوات مـساو لعـدد دوهلـا األعـضاء                  
ك املنظمـات حقهـا يف التـصويت إذا مارسـت           متارس تل   وال .اليت هي أطراف يف هذه االتفاقية     

 .أي دولة من الدول األعضاء فيها حقها يف التصويت، والعكس صحيح
 

 ٤٥املادة   
 بدء النفاذ  

يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة يف اليــوم الــثالثني الــذي يلــي تــاريخ إيــداع الــصك العــشرين    - ١
 . االنضمام  أوللتصديق

منظمـة للتكامـل اإلقليمـي تـصدق علـى        أولنسبة لكل دولـة يبدأ نفاذ هذه االتفاقية، با  - ٢
تنضم إليهـا بعـد إيـداع الـصك العـشرين مـن تلـك الـصكوك،                   أو تقرها رمسيا   أو هذه االتفاقية 

 . يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صكها
 

 ٤٦املادة   
 التحفظات  

 . غرضهاجيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا ملوضوع هذه االتفاقية و  ال - ١
 .جيوز سحب التحفظات يف أي وقت - ٢
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 ٤٧املادة   
 التعديالت  

جيــوز ألي دولــة طــرف أن تقتــرح تعــديال هلــذه االتفاقيــة وأن تقدمــه إىل األمــني العــام   - ١
ويقوم األمني العام بإبالغ الدول األطراف بأي تعديالت مقترحـة، طالبـا إليهـا              . لألمم املتحدة 

. ذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف تلـك املقترحـات والبـت فيهـا              إشعاره مبا إذا كانت حتب    
فــإذا حبــذ عقــد املــؤمتر ثلــث الــدول األطــراف علــى األقــل، يف غــضون أربعــة أشــهر مــن ذلــك  

ويقــدم األمــني العــام أي . اإلبــالغ، فــإن األمــني العــام يعقــد املــؤمتر حتــت رعايــة األمــم املتحــدة 
لألمــم حلاضــرة واملــصوتة يف املــؤمتر إىل اجلمعيــة العامــة  تعــديل يعتمــده ثلثــا الــدول األطــراف ا 

 .للموافقة عليه مث إىل كافة الدول األطراف لقبولهاملتحدة 
 من هذه املادة يف اليوم الثالثني مـن         ١يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة          - ٢

مث . اعتمـاد التعـديل  بلوغ عدد صـكوك القبـول املودعـة ثلثـي عـدد الـدول األطـراف يف تـاريخ              
يكـون    وال .يبدأ نفاذ التعـديل جتـاه أي دولـة طـرف يف اليـوم الـثالثني مـن إيـداع صـك قبوهلـا                       

 . التعديل ملزما إال للدول األطراف اليت قبلته
 مـن هـذه املـادة ويتعلـق حـصرا           ١ويبدأ نفاذ التعديل الـذي يعتمـد ويقـر وفقـا للفقـرة               - ٣

كافـة الـدول األطـراف يف اليـوم الـثالثني مـن بلـوغ عـدد          جتـاه  ٤٠  و ٣٩  و ٣٨  و ٣٤باملواد  
صكوك القبول املودعة ثلثـي عـدد الـدول األطـراف يف تـاريخ اعتمـاد التعـديل، إذا قـرر مـؤمتر                       

 . الدول األطراف ذلك بتوافق اآلراء
 

 ٤٨املادة   
 نقض االتفاقية  

األمـني العـام    جيوز ألي دولة طرف أن تنقض هذه االتفاقية بإشعار خطـي توجهـه إىل                
ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة مـن تـاريخ تـسلم األمـني العـام ذلـك                   . لألمم املتحدة 

 .اإلشعار
 

 ٤٩املادة   
 الشكل امليسر لالطالع  

 .ايسهل االطالع عليهأشكال يتاح نص هذه االتفاقية يف  
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 ٥٠املادة   
 حجية النصوص  

إلنكليزيـــة والروســـية والـــصينية والعربيـــة تتـــساوى يف احلجيـــة النـــصوص اإلســـبانية وا 
 .والفرنسية هلذه االتفاقية

 وقع هذه االتفاقية املوقعـون أدنـاه املفوضـون، املـأذون هلـم علـى النحـو الواجـب                    ،وإثباتا لذلك 
 .من حكومة كل منهم



A/RES/61/106 

37 

 املرفق الثاين
 

 ختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةال االربوتوكول  
 

 :يلي على ما قد اتفقت الربوتوكولراف يف هذا إن الدول األط 
 

 ١املادة   
ــة الطــرف يف هــذا   - ١ ــة الطــرف’’ (الربوتوكــولتعتــرف الدول باختــصاص جلنــة ) ‘‘الدول

 جمموعـات األفـراد     أو بتلقي البالغات من األفراد   ) ‘‘اللجنة’’(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
باختــصاصها والــذين يــدعون أهنــم ضــحايا   جمموعــات األفــراد املــشمولني    أوباســم األفــراد أو

 .، والنظر يف تلك البالغاتانتهاك دولة طرف ألحكام االتفاقية
تكـون طرفـا يف       ال ال جيوز للجنة تسلم أي بالغ يتعلق بـأي دولـة طـرف يف االتفاقيـة                - ٢

 .هذا الربوتوكول
 

 ٢املادة 
 :تعترب اللجنة البالغ غري مقبول 
 مىت كان البالغ جمهوال؛ )أ( 
كان منافيـا     أو أو شكل البالغ إساءة استعمال للحق يف تقدمي تلك البالغات          )ب( 

 ألحكام االتفاقية؛
 و أكانــت،  أوأو كانــت املــسألة نفــسها قــد ســبق أن نظــرت فيهــا اللجنــة        )ج( 

 التسوية الدولية؛  أوزالت، حمل دراسة مبقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل ما
تـسري هـذه القاعـدة إذا      وال.فد كافة وسائل االنتـصاف الداخليـة     أو مل تستن   )د( 

كـان مـن غـري املـرجح أن           أو كان إعمال وسائل االنتصاف قد طال أمده بصورة غـري معقولـة           
 يفضي إىل انتصاف فعال؛

 كان غري مدعم برباهني كافية؛   أوأو كان بال أساس واضح )هـ( 
د حــدثت قبــل بــدء نفــاذ هــذا     أو مــىت كانــت الوقــائع موضــوع الــبالغ قــ      )و( 

 .الربوتوكول بالنسبة للدولة الطرف املعنية، إال إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ
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 ٣املادة 
 من هذا الربوتوكول، تتوخى اللجنة السرية يف عـرض أي بـالغ       ٢رهنا بأحكام املادة     

نــة، يف غــضون ســتة أشــهر،  وتقــدم الدولــة املتلقيــة إىل اللج. يقــدم إليهــا علــى الدولــة الطــرف 
بيانات مكتوبة توضـح فيهـا املـسألة وتوضـح أي إجـراءات انتـصاف تكـون تلـك                     أو تفسريات

 .الدولة قد اختذهتا
 

 ٤املادة 
وقبل التوصل إىل قـرار بـشأن موضـوعه،           ما جيوز للجنة، يف أي وقت بعد تسلم بالغ        - ١

ســتعجال، طلبــا بــأن تتخــذ الدولــة  أن حتيــل إىل الدولــة الطــرف املعنيــة للنظــر، علــى ســبيل اال  
 ميكـن رفعـه بـضحية االنتـهاك املزعـوم           ال يلزم من تدابري مؤقتة لتفادي إحلـاق ضـرر          ما الطرف

 . ضحاياه أو
 مــن هــذه املــادة، فــإن ذلــك  ١قــرة عنــدما متــارس اللجنــة ســلطتها التقديريــة وفقــا للف   - ٢
 . موضوعه  أويعين ضمنا اختاذ قرار بشأن مقبولية البالغ ال
 

 ٥املادة 
وتقـوم  . تعقد اللجنة جلسات مغلقـة لـدى حبثهـا البالغـات يف إطـار هـذا الربوتوكـول            

اللجنة، بعد دراسة البالغ، بإحالة اقتراحاهتا وتوصياهتا، إن وجدت، إىل الدولة الطرف املعنيـة              
 .وإىل امللتمس

 
 ٦املادة 

منتظمـة    أوات جـسيمة إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا هبا تدل علـى وقـوع انتـهاك          - ١
ــة       مــن جانــب دولــة طــرف للحقــوق املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة، تــدعو اللجنــة تلــك الدول
ــة هلــذا        ــشأن املعلومــات املعني ــاون يف فحــص املعلومــات وتقــدمي مالحظــات ب الطــرف إىل التع

 .الغرض
ه  علـى وجـ    أكثر من أعضائها إلجراء حتر وتقـدمي تقريـر          أو جيوز للجنة أن تعني عضوا     - ٢

 آخذة يف اعتبارهـا أي مالحظـات تقـدمها إليهـا الدولـة الطـرف املعنيـة                  االستعجال إىل اللجنة،  
وجيـوز أن يتـضمن التحـري القيـام بزيـارة إلقلـيم             . وأي معلومات أخرى موثوق هبا متاحـة هلـا        

 .الدولة الطرف، مىت استلزم األمر ذلك ومبوافقتها
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ي، بإحالـة تلـك النتـائج إىل الدولـة الطـرف      تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحر    - ٣
 .املعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات

ــائج والتعليقــات        - ٤ ــة، يف غــضون ســتة أشــهر مــن تلقــي النت ــة الطــرف املعني ــوم الدول تق
 .والتوصيات اليت أحالتها اللجنة، بتقدمي مالحظاهتا إىل اللجنة

ــتمس تعــاون تلــ     - ٥ ــصفة ســرية، ويل ــع  جيــري ذلــك التحــري ب ــة الطــرف يف مجي ك الدول
 .مراحل اإلجراءات

 
 ٧املادة 

جيوز للجنة أن تـدعو الدولـة الطـرف املعنيـة إىل أن تـدرج يف تقريرهـا املقـدم مبوجـب                       - ١
 مـن   ٦ من االتفاقية تفاصيل أي تدابري متخـذة اسـتجابة لتحـر أجـري مبوجـب املـادة                   ٣٥املادة  

 .هذا الربوتوكول
 مـن  ٤الفقـرة  ، بعد انتهاء فترة الستة أشـهر املـشار إليهـا يف    جيوز للجنة، عند االقتضاء   - ٢

 .، أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل إبالغها بالتدابري املتخذة استجابة لذلك التحري٦املادة 
 

 ٨املادة 
االنــضمام   أوالتــصديق عليــه  أوجيــوز للدولــة الطــرف، وقــت توقيــع هــذا الربوتوكــول 

 .٧  و٦ف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادتني تعتر  الإليه، أن تعلن أهنا
 

 ٩املادة 
 .يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذا الربوتوكول 

 
 ١٠املادة 

 الربوتوكـول للـدول ومنظمـات التكامـل اإلقليمـي املوقعـة             ايفتح باب التوقيع على هذ     
 .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠را من على االتفاقية وذلك يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك اعتبا

 
 ١١املادة 

خيضع هـذا الربوتوكـول لتـصديق الـدول املوقعـة علـى هـذا الربوتوكـول الـيت صـدقت                      
وخيضع لإلقرار الرمسي من جانب منظمات التكامـل اإلقليمـي          . انضمت إليها   أو على االتفاقية 

ويكـون االنـضمام    . هـا انـضمت إلي    أو املوقعة على هذا الربوتوكول واليت أقرت االتفاقية رمسيـا        
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 منظمــة للتكامــل اإلقليمــي صــدقت علــى االتفاقيــة  أوإىل هــذا الربوتوكــول مفتوحــا ألي دولــة
 . انضمت إليها ومل توقع الربوتوكول  أوأقرهتا رمسيا أو
 

 ١٢املادة 
منظمــة تــشكلها الــدول ذات الــسيادة يف ‘‘ منظمــة التكامــل اإلقليمــي’’يقــصد بـــتعبري  - ١

إليها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلـق باملـسائل الـيت حتكمهـا هـذه                وتنقل    ما منطقة
انـضمامها،    أو وتعلن تلك املنظمات، يف صـكوك إقرارهـا الرمسـي         . االتفاقية وهذا الربوتوكول  

وتبلـغ  . نطاق اختصاصها فيمـا يتعلـق باملـسائل الـيت حتكمهـا هـذه االتفاقيـة وهـذا الربوتوكـول                
 .تعديل جوهري يف نطاق اختصاصهاالوديع فيما بعد بأي 

على تلـك املنظمـات يف      ‘‘ الدول األطراف ’’ الربوتوكول إىل    اتنطبق اإلشارات يف هذ    - ٢
 . حدود اختصاصها

 ، مــن هــذا الربوتوكــول ١٥ مــن املــادة ٢ والفقــرة ١٣ مــن املــادة ١ألغــراض الفقــرة  - ٣
 . يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل اإلقليمي ال
منظمات التكامل اإلقليمـي، يف األمـور الـيت تنـدرج ضـمن نطـاق اختـصاصها،             متارس   - ٤

ــا        ــدول األطــراف، بعــدد مــن األصــوات مــساو لعــدد دوهل ــصويت يف اجتمــاع ال ــا يف الت حقه
متارس تلـك املنظمـات حقهـا يف التـصويت            وال .األعضاء اليت هي أطراف يف هذا الربوتوكول      
 .ا حقها يف التصويت، والعكس صحيحإذا مارست أي دولة من الدول األعضاء فيه

 
 ١٣املادة 

رهنــا ببــدء نفــاذ االتفاقيــة، يبــدأ نفــاذ هــذا الربوتوكــول يف اليــوم الــثالثني مــن إيــداع      - ١
 . االنضمام  أوالصك العاشر للتصديق

منظمـة للتكامـل اإلقليمـي تـصدق          أو يبدأ نفاذ هـذا الربوتوكـول، بالنـسبة لكـل دولـة            - ٢
ــذا الربوتوكــول   ــى ه ــا  أو عل ــره رمسي ــك        أوتق ــن تل ــصك العاشــر م ــداع ال ــد إي ــه بع ــضم إلي تن

 . الصكوك، يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صكها
 

 ١٤املادة 
 .ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا ملوضوع هذا الربوتوكول وغرضه - ١
 .جيوز سحب التحفظات يف أي وقت - ٢
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 ١٥املادة 
 تعديال هلذا الربوتوكـول وأن تقدمـه إىل األمـني العـام             جيوز ألي دولة طرف أن تقترح      - ١

ويقوم األمني العام بإبالغ الدول األطراف بأي تعديالت مقترحـة، طالبـا إليهـا              . لألمم املتحدة 
إشعاره مبـا إذا كانـت حتبـذ عقـد اجتمـاع للـدول األطـراف للنظـر يف تلـك املقترحـات والبـت                    

ألطراف علـى األقـل، يف غـضون أربعـة أشـهر مـن              فإذا حبذ عقد االجتماع ثلث الدول ا      . فيها
ويقدم األمـني العـام     . ذلك اإلبالغ، فإن األمني العام يعقد االجتماع حتت رعاية األمم املتحدة          

أي تعــديل يعتمــده ثلثــا الــدول األطــراف احلاضــرة واملــصوتة يف االجتمــاع إىل اجلمعيــة العامــة  
 .اف لقبولهإلقراره مث إىل كافة الدول األطرلألمم املتحدة 

يف اليوم الثالثني مـن      املادة من هذه    ١يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة          - ٢
مث . بلوغ عدد صـكوك القبـول املودعـة ثلثـي عـدد الـدول األطـراف يف تـاريخ اعتمـاد التعـديل               

كـون  ي  وال .يبدأ نفاذ التعـديل جتـاه أي دولـة طـرف يف اليـوم الـثالثني مـن إيـداع صـك قبوهلـا                       
 . التعديل ملزما إال للدول األطراف اليت قبلته

 
 ١٦املادة 

جيوز ألي دولة طـرف أن تـنقض هـذا الربوتوكـول بإشـعار خطـي توجهـه إىل األمـني                      
ويصبح هذا النقض نافذا بعد سـنة واحـدة مـن تـاريخ تـسلم األمـني العـام                . العام لألمم املتحدة  

 . ذلك اإلشعار
 

 ١٧املادة 
 .ايسهل االطالع عليهأشكال وتوكول يف يتاح نص هذا الرب 

 
 ١٨املادة 

تتـــساوى يف احلجيـــة النـــصوص اإلســـبانية واالنكليزيـــة والروســـية والـــصينية والعربيـــة  
 .والفرنسية هلذا الربوتوكول

 
قام املفوضون املوقعون أدناه، املخولون حسب األصول من جانـب حكومـاهتم،            ،  وإثباتا لذلك 

 .لبالتوقيع على هذا الربوتوكو
 


