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) الإتفاقية والربوتوكول الإختياري (
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اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

اإن اجلمعية العامة,

اإذ ت�صري اإىل قرارها 168/56 املوؤرخ 19 كانون الأول/دي�صمرب 2001 الذي قررت مبوجبه اإن�صاء جلنة خم�ص�صة يفتح 

باب ال�صرتاك فيها اأمام كافة الدول الأع�صاء بالأمم املتحدة واملراقبني لديها, لتنظر يف مقرتحات اإعداد اتفاقية دولية 

الأعمال  يف  املتبع  الكلي  النهج  اإىل  بال�صتناد  الإعاقة,  ذوي  الأ�صخا�ص  حقوق  وحماية  تعزيز  ت�صتهدف  متكاملة  �صاملة 

املنجزة يف ميادين التنمية الجتماعية وحقوق الإن�صان وعدم التمييز ومع مراعاة تو�صيات جلنة حقوق الإن�صان وجلنة 

التنمية الجتماعية,

 ,2006 الأول/دي�صمرب  كانون   23 املوؤرخ   232/60 القرار  واآخرها  ال�صلة,  ذات  ال�صابقة  قراراتها  اإىل  اأي�صا  ت�صري  واإذ 

وكذلك القرارات ذات ال�صلة ال�صادرة عن جلنة التنمية الجتماعية وجلنة حقوق الإن�صان,

الوطنية  والهيئات  احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية  احلكومية  املنظمات  قدمتها  التي  القيمة  بامل�صاهمات  ترحب  واإذ 

حلقوق الإن�صان يف عمل اللجنة املخ�ص�صة,

وم�صروع . 1 الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  حقوق  اتفاقية  م�صروع  و�صع  لإجنازها  املخ�ص�صة  للجنة  تقديرها  عن  تعرب 

الربوتوكول الختياري لالتفاقية؛

تعتمد اتفاقية حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة والربوتوكول الختياري لالتفاقية املرفقني بهذا القرار, اللذين �صُيفتح . 2

باب التوقيع عليهما مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك اعتبارا من 30 اآذار/مار�ص 2007؛

والن�صمام . 3 عليهما  والت�صديق  الختياري  والربوتوكول  التفاقية  على  التوقيع  يف  النظر  اإىل  الأع�صاء  الدول  تدعو 

اإليهما على �صبيل الأولوية, وتعرب عن اأملها يف اأن يدخال حيز النفاذ يف تاريخ مبكر؛

تطلب اإىل الأمني العام توفري ما يلزم من املوظفني والت�صهيالت من اأجل كفالة الأداء الفعال ملوؤمتر الدول الأطراف . 4

النفاذ, ف�صال عن ن�صر املعلومات عن  واللجنة مبوجب التفاقية والربوتوكول الختياري بعد دخول التفاقية حيز 

التفاقية والربوتوكول الختياري؛

وخدمات . 5 ت�صهيالت  من  ال�صتفادة  تتيح  توجيهية  ومبادئ  معايري  تدريجيا  يطبق  اأن  العام  الأمني  اإىل  اأي�صا  تطلب 

منظومة الأمم املتحدة, مع مراعاة الأحكام ذات ال�صلة من التفاقية, ل �صيما يف اإطار ال�صطالع باأعمال اإ�صالح 

املباين؛

تطلب اإىل وكالت الأمم املتحدة ومنظماتها, وتدعو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية, اأن تبذل . 6

اجلهود الالزمة من اأجل ن�صر املعلومات عن التفاقية والربوتوكول الختياري وتعزيز فهمهما؛

تطلب اإىل الأمني العام اأن يقدم اإىل اجلمعية العامة يف دورتها الثانية وال�صتني تقريرا عن حالة التفاقية والربوتوكول . 7

الختياري وعن تنفيذ هذا القرار يف اإطار البند الفرعي املعنون ”اتفاقية حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة“.
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املرفق الأول: اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

      الديباجة

     اإن الدول الأطراف يف هذه التفاقية،

)اأ(   اإذ ت�صري اإىل املبادئ املن�صو�ص عليها يف ميثاق الأمم املتحدة التي تعرتف مبا جلميع اأفراد الأ�صرة الإن�صانية من 

كرامة وقيم متاأ�صلة وحقوق مت�صاوية غري قابلة للت�صرف كاأ�صا�ص للحرية والعدالة وال�صالم يف العامل,

الدوليني  العهدين  ويف  الإن�صان  حلقوق  العاملي  الإعالن  يف  ووافقت,  اأعلنت  قد  املتحدة  الأمم  باأن  تعرتف  واإذ  )ب(   

اخلا�صني بحقوق الإن�صان, على اأن لكل فرد, دون متييز من اأي نوع, احلق يف التمتع بجميع احلقوق واحلريات املن�صو�ص 

عليها يف تلك ال�صكوك,

وترابطها  للتجزئة  قابليتها  وعدم  الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان  العاملي جلميع حقوق  الطابع  توؤكد من جديد  واإذ  )ج( 

وتعا�صدها و�صرورة �صمان متتع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة بهذه احلقوق ب�صكل كامل ودون متييز,

)د( واإذ ت�صري اإىل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية, والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق 

املدنية وال�صيا�صية, والتفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز العن�صري, واتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال 

التمييز �صد املراأة, واتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة, 

واتفاقية حقوق الطفل, والتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�صرهم,

ل مفهوما ل يزال قيد التطور واأن الإعاقة حتدث ب�صبب التفاعل بني الأ�صخا�ص امل�صابني  )هـ( واإذ تدرك اأن الإعاقة ت�صِكّ

بعاهة, واحلواجز يف املواقف والبيئات املحيطة التي حتول دون م�صاركتهم م�صاركة كاملة فعالة يف جمتمعهم على قدم 

امل�صاواة مع الآخرين,

)و(  واإذ تعرتف باأهمية املبادئ, واملبادئ التوجيهية املتعلقة بال�صيا�صات الواردة يف برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني 

والقواعد املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافوؤ الفر�ص لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف تعزيز و�صياغة وتقييم ال�صيا�صات واخلطط 

والربامج والإجراءات على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل لزيادة تكافوؤ الفر�ص لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة,

امل�صتدامة, التنمية  ا�صرتاتيجيات  من  يتجزاأ  ل  كجزء  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  ق�صايا  اإدماج  اأهمية  توؤكد  واإذ   )ز(   

)ح(   واإذ تعرتف اأي�صا باأن التمييز �صد اأي �صخ�ص على اأ�صا�ص الإعاقة ميثل انتهاكا للكرامة والقيمة املتاأ�صلة للفرد,

)ط(   واإذ تعرتف كذلك بتنوع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة,

الذين  اأولئك  فيهم  مبن  الإعاقة,  ذوي  الأ�صخا�ص  جلميع  الإن�صان  حقوق  وحماية  تعزيز  اإىل  باحلاجة  تقر  واإذ  )ي(   

يحتاجون دعما اأكرث تركيزا,

)ك(   واإذ ي�صاورها القلق لأن الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, بالرغم من خمتلف هذه ال�صكوك والعهود, ل يزالون يواجهون 

يف جميع اأنحاء العامل حواجز تعرت�ص م�صاركتهم كاأع�صاء يف املجتمع على قدم امل�صاواة مع الآخرين وانتهاكات حلقوق 

الإن�صان املكفولة لهم,

)ل(   واإذ تقر باأهمية التعاون الدويل يف حت�صني الظروف املعي�صية لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف كل البلدان, وبخا�صة يف 

البلدان النامية,
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وتنوعها  جمتمعاتهم  رفاه  حتقيق  يف  الإعاقة  ذوي  لالأ�صخا�ص  واملحتملة  احلالية  القّيمة  بامل�صاهمة  تعرتف  واإذ  )م(   

عموما, وباأن ت�صجيع متتعهم ب�صورة كاملة بحقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية وم�صاركتهم الكاملة �صيف�صي اإىل زيادة 

ال�صعور بالنتماء وحتقيق تقدم كبري يف التنمية الب�صرية والجتماعية والقت�صادية للمجتمع والق�صاء على الفقر,

)ن(    واإذ تعرتف باأهمية متتع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة با�صتقاللهم الذاتي واعتمادهم على اأنف�صهم, مبا يف ذلك حرية 

حتديد خياراتهم باأنف�صهم,

)�ص(   واإذ ترى اأنه ينبغي اأن تتاح لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة فر�صة امل�صاركة بفعالية يف عمليات اتخاذ القرارات ب�صاأن 

ال�صيا�صات والربامج, مبا يف ذلك تلك التي تهمهم مبا�صرة,

)ع(   واإذ ي�صاورها القلق اإزاء الظروف ال�صعبة التي يواجهها الأ�صخا�ص ذوو الإعاقة الذين يتعر�صون لأ�صكال متعددة اأو 

م�صددة من التمييز على اأ�صا�ص العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�صيا�صي وغريه من الآراء اأو الأ�صل 

الوطني اأو العرقي اأو الجتماعي اأو امللكية اأو املولد اأو ال�صن اأو اأي مركز اآخر,

)ف(   واإذ تعرتف باأن الن�صاء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا اأكرب يف التعر�ص, �صواء داخل املنـزل اأو 

خارجه, للعنف اأو الإ�صابة اأو العتداء, والإهمال اأو املعاملة غري الالئقة, و�صوء املعاملة اأو ال�صتغالل,

)�ص(   واإذ تعرتف اأي�صا باأنه ينبغي اأن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة متتعا كامال بجميع حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية 

على قدم امل�صاواة مع الأطفال الآخرين, واإذ ت�صري اإىل اللتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف يف اتفاقية حقوق الطفل 

حتقيقا لتلك الغاية,

)ق(   واإذ توؤكد احلاجة اإىل اإدماج منظور جن�صاين يف جميع اجلهود الرامية اإىل ت�صجيع متتع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة 

الكامل بحقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية,

)ر(   واإذ تربز اأن اأكرثية الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يعي�صون يف ظروف ي�صودها الفقر, واإذ تقر يف هذا ال�صدد باحلاجة 

امللحة اإىل تخفيف ما للفقر من تاأثري �صلبي على الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة,

واملبادئ  للمقا�صد  التام  الحرتام  على  القائم  والأمن  ال�صالم  ي�صودها  اأو�صاع  توفر  اأن  اعتبارها  يف  ت�صع  واإذ  )�ص(   

املن�صو�ص عليها يف ميثاق الأمم املتحدة واحرتام �صكوك حقوق الإن�صان ال�صارية هي اأمور ل غنى عنها لتوفري احلماية 

الكاملة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, ول �صيما يف حالت النزاع امل�صلح والحتالل الأجنبي,

)ت(   واإذ تعرتف مبا لإمكانية الو�صول اإىل البيئة املادية والجتماعية والقت�صادية والثقافية وخدمات ال�صحة والتعليم 

واحلريات  الإن�صان  حقوق  بجميع  الكامل  التمتع  من  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  لتمكني  اأهمية  من  والت�صال  والإعالم 

الأ�صا�صية,

عاتقه  على  تقع  اإليه,  ينتمي  الذي  واملجتمع  الآخرين  الأفراد  جتاه  واجبات  يتحمل  الذي  الفرد,  اأن  تدرك  واإذ  )ث(   

م�صوؤولية ال�صعي من اأجل تعزيز احلقوق املكر�صة يف ال�صرعة الدولية حلقوق الإن�صان واإعمال تلك احلقوق,

املجتمع  جانب  من  احلماية  ت�صتحق  واأنها  للمجتمع  والأ�صا�صية  الطبيعية  الوحدة  هي  الأ�صرة  باأن  منها  واقتناعا  )خ(   

والدولة, واأن الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة واأفراد اأ�صرهم ينبغي اأن يح�صلوا على احلماية وامل�صاعدة الالزمة لتمكني الأ�صر من 

امل�صاهمة يف التمتع الكامل على قدم امل�صاواة بحقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة؛
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)ذ(   واقتناعا منها باأن اتفاقية دولية �صاملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة وكرامتهم �صتقدم 

م�صاهمة جوهرية يف تدارك احلرمان الجتماعي البالغ لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, و�صت�صجع م�صاركتهم يف املجالت املدنية 

وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية على اأ�صا�ص تكافوؤ الفر�ص, �صواء يف البلدان النامية اأو البلدان املتقدمة 

النمو,

قد اتفقت على ما يلي:

املادة 1: الغر�ص

مع  امل�صاواة  قدم  على  كامال  متتعا  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  متتع  وكفالة  وحماية  تعزيز  هو  التفاقية  هذه  من  الغر�ص 

الآخرين بجميع حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية, وتعزيز احرتام كرامتهم املتاأ�صلة.

وي�صمل م�صطلح »الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة« كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية اأو عقلية اأو ذهنية اأو ح�ّصَية, قد 

متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من امل�صاركة ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�صاواة مع الآخرين.

املادة 2: التعاريف

لأغرا�ص هذه التفاقية:

الكبرية,  الطباعة  اللم�ص, وحروف  والت�صال عن طريق  برايل,  الن�صو�ص, وطريقة  اللغات وعر�ص  ي�صمل  »الت�سال«  

والو�صائط املتعددة املي�صورة ال�صتعمال, ف�صال عن اأ�صاليب وو�صائل واأ�صكال الت�صال املعززة والبديلة, اخلطية وال�صمعية, 

وباللغة املب�صطة والقراءة بوا�صطة الب�صر, مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات والت�صال املي�صورة ال�صتعمال؛

»اللغة« ت�صمل لغة الكالم ولغة الإ�صارة وغريها من اأ�صكال اللغات غري الكالمية؛

»التمييز على اأ�سا�ص الإعاقة« يعني اأي متييز اأو ا�صتبعاد اأو تقييد على اأ�صا�ص الإعاقة يكون غر�صه اأو اأثره اإ�صعاف اأو 

اإحباط العرتاف بكافة حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية اأو التمتع بها اأو ممار�صتها, على قدم امل�صاواة مع الآخرين, يف 

امليادين ال�صيا�صية والقت�صادية اأو الجتماعية اأو الثقافية اأو املدنية اأو اأي ميدان اآخر. وي�صمل جميع اأ�صكال التمييز, مبا 

يف ذلك احلرمان من ترتيبات تي�صريية معقولة؛

»الرتتيبات التي�سريية املعقولة« تعني التعديالت والرتتيبات الالزمة واملنا�صبة التي ل تفر�ص عبئا غري متنا�صب اأو غري 

�صروري, والتي تكون هناك حاجة اإليها يف حالة حمددة, لكفالة متتع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة على اأ�صا�ص امل�صاواة مع 

الآخرين بجميع حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية وممار�صتها؛

»الت�سميم العام« يعني ت�صميم املنتجات والبيئات والربامج واخلدمات لكي ي�صتعملها جميع النا�ص, باأكرب قدر ممكن, 

دون حاجة اإىل تكييف اأو ت�صميم متخ�ص�ص. ول ي�صتبعد ”الت�صميم العام“ الأجهزة املُِعينة لفئات معينة من الأ�صخا�ص 

ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة اإليها. 

املادة 3: مبادئ عامة

فيما يلي مبادئ هذه التفاقية:

)اأ(  احرتام كرامة الأ�صخا�ص املتاأ�صلة وا�صتقاللهم الذاتي مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم باأنف�صهم وا�صتقالليتهم؛

)ب(   عدم التمييز؛
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)ج(   كفالة م�صاركة واإ�صراك الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع؛

)د(   احرتام الفوارق وقبول الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع الب�صري والطبيعة الب�صرية؛

)هـ(   تكافوؤ الفر�ص؛

)و(   اإمكانية الو�صول؛

)ز(   امل�صاواة بني الرجل واملراأة؛

)ح(   احرتام القدرات املتطورة لالأطفال ذوي الإعاقة واحرتام حقهم يف احلفاظ على هويتهم.

املادة 4: اللتزامات العامة

تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز اإعمال كافة حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية اإعمال تاما جلميع الأ�صخا�ص . 1

ذوي الإعاقة دون اأي متييز من اأي نوع على اأ�صا�ص الإعاقة. وحتقيقا لهذه الغاية, تتعهد الدول الأطراف مبا يلي:

)اأ( اتخاذ جميع التدابري املالئمة, الت�صريعية والإدارية وغريها من التدابري, لإنفاذ احلقوق املعرتف بها يف هذه التفاقية؛

)ب(   اتخاذ جميع التدابري املالئمة, مبا فيها الت�صريع, لتعديل اأو اإلغاء ما يوجد من قوانني ولوائح واأعراف وممار�صات 

ت�صكل متييزا �صد الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة؛

)ج(   مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإن�صان لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف جميع ال�صيا�صات والربامج؛

)د(   المتناع عن القيام باأي عمل اأو ممار�صة تتعار�ص وهذه التفاقية وكفالة ت�صرف ال�صلطات واملوؤ�ص�صات العامة مبا 

يتفق معها؛

)هـ(   اتخاذ كافة التدابري املنا�صبة للق�صاء على التمييز على اأ�صا�ص الإعاقة من جانب اأي �صخ�ص اأو منظمة اأو موؤ�ص�صة 

خا�صة؛

)و(   اإجراء اأو تعزيز البحوث والتطوير لل�صلع واخلدمات واملعدات واملرافق امل�صممة ت�صميما عاما, كما حتددها املادة 2 

من هذه التفاقية, والتي يفرت�ص اأن حتتاج اإىل اأدنى حد ممكن من املواءمة واإىل اأقل التكاليف لتلبية الحتياجات املحددة 

لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, وت�صجيع توفريها وا�صتعمالها, وتعزيز الت�صميم العام لدى و�صع املعايري واملبادئ التوجيهية؛

)ز(   اإجراء اأو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات اجلديدة, وتعزيز توفريها وا�صتعمالها, مبا يف ذلك تكنولوجيات 

املعلومات والت�صال, والو�صائل والأجهزة امل�صاعدة على التنقل, والتكنولوجيات املُِعينة املالئمة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, 

مع اإيالء الأولوية للتكنولوجيات املتاحة باأ�صعار معقولة؛

)ح(   توفري معلومات �صهلة املنال لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة ب�صاأن الو�صائل والأجهزة امل�صاعدة على التنقل, والتكنولوجيات 

املُِعينة, مبا يف ذلك التكنولوجيات اجلديدة, ف�صال عن اأ�صكال امل�صاعدة الأخرى, وخدمات ومرافق الدعم؛

)ط(   ت�صجيع تدريب الأخ�صائيني واملوظفني العاملني مع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف جمال احلقوق املعرتف بها يف هذه 

التفاقية لتح�صني توفري امل�صاعدة واخلدمات التي تكفلها تلك احلقوق.

 فيما يتعلق باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية, تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابري الالزمة . 2

باأق�صى ما تتيحه املوارد املتوافرة لديها, وحيثما يلزم, يف اإطــار التعاون الدويل, للتو�صل تدريجيا اإىل اإعمال هذه 

احلقوق اإعمال تاما, دون الإخالل باللتزامات الواردة يف هذه التفاقية والواجبة التطبيق فورا, وفقا للقانون الدويل.
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تت�صاور الدول الأطراف ت�صاورًا وثيقا مع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة مبن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة, من خالل املنظمات . 3

التي متثلهم, ب�صاأن و�صع وتنفيذ الت�صريعات وال�صيا�صات الرامية اإىل تنفيذ هذه التفاقية, ويف عمليات �صنع القرار 

الأخرى ب�صاأن امل�صائل التي تتعلق بالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, واإ�صراكهم فعليا يف ذلك.

لي�ص يف هذه التفاقية ما مي�ص اأي حكم يتيح على نحو اأوفى اإعمال حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة قد يرد يف قانون . 4

دولة طرف اأو يف القانون الدويل املعمول به يف تلك الدولة. ول يجوز فر�ص اأي تقييد اأو انتقا�ص لأي حق من حقوق 

الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية املعرتف بها اأو القائمة يف اأي دولة طرف يف هذه التفاقية, عمال بقانون اأو اتفاقية اأو 

لئحة اأو عرف بحجة اأن هذه التفاقية ل تعرتف بهذه احلقوق واحلريات اأو تعرتف بها يف نطاق اأ�صيق.

ميتد �صريان اأحكام هذه التفاقية اإىل جميع اأجزاء الدول الحتادية دون اأي قيود اأو ا�صتثناءات.. 5

املادة 5: امل�ساواة وعدم التمييز

اأي متييز وعلى قدم . 1 اأمام القانون ومبقت�صاه ولهم احلق دون  باأن جميع الأ�صخا�ص مت�صاوون  تقر الدول الأطراف 

امل�صاواة يف احلماية والفائدة اللتني يوفرهما القانون.

 حتظر الدول الأطراف اأي متييز على اأ�صا�ص الإعاقة وتكفل لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة احلماية املت�صاوية والفعالة من . 2

التمييز على اأي اأ�صا�ص.

توافر . 3 لكفالة  املنا�صبة  اخلطوات  جميع  التمييز,  على  والق�صاء  امل�صاواة  لتعزيز  �صعيًا  الأطراف,  الدول  تتخذ   .3

الرتتيبات التي�صريية املعقولة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.

ل تعترب التدابري املحددة ال�صرورية للتعجيل بامل�صاواة الفعلية لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة اأو حتقيقها متييزا مبقت�صى . 4

اأحكام هذه التفاقية.

الن�ساء ذوات الإعاقة املادة 6:  

تقر الدول الأطراف باأن الن�صاء والفتيات ذوات الإعاقة يتعر�صن لأ�صكال متعددة من التمييز, واأنها �صتتخذ يف هذا . 1

ال�صدد التدابري الالزمة ل�صمان متتــعهن متتعا كامال وعلى قدم امل�صاواة بجميع حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية.

�صمان . 2 بغر�ص  للمراأة,  والتمكني  والتقدم  الكامل  التطور  لكفالة  املالئمة  التدابري  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

ممار�صتها حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية املبينة يف هذه التفاقية والتمتع بها.

الأطفال ذوو الإعاقة املادة 7: 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري ال�صرورية لكفالة متتع الأطفال ذوي الإعاقة متتعا كامال بجميع حقوق الإن�صان . 1

واحلريات الأ�صا�صية, وذلك على قدم امل�صاواة مع غريهم من الأطفال. 

يكون توخي اأف�صل م�صلحة للطفل, يف جميع التدابري املتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة, اعتبارا اأ�صا�صيا.. 2

تكفل الدول الأطراف متتع الأطفال ذوي الإعاقة باحلق يف التعبري بحرية عن اآرائهم يف جميع امل�صائل التي مت�صهم . 3

امل�صاواة مع غريهم من  اأ�صا�ص  على  وذلك  ن�صجهم,  ومدى  ل�صنهم  وفقا  لآرائهم هذه  الواجب  الهتمام  اإيالء  مع 

الأطفال وتوفري امل�صاعدة على ممار�صة ذلك احلق, مبا يتنا�صب مع اإعاقتهم و�صنهم.
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املادة 8: اإذكاء الوعي

تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابري فورية وفعالة ومالئمة من اأجل:. 1

)اأ(  اإذكاء الوعي يف املجتمع باأ�صره ب�صاأن الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, مبا يف ذلك على م�صتوى الأ�صرة,  وتعزيز 

احرتام حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛

)ب( مكافحة القوالب النمطية واأ�صكال التحيز واملمار�صات ال�صارة املتعلقة بالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, مبا فيها 

تلك القائمة على اجلن�ص وال�صن, يف جميع جمالت احلياة؛

)ج( تعزيز الوعي بقدرات واإ�صهامات الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.

وت�صمل التدابري الرامية اإىل حتقيق ذلك ما يلي:. 2

)اأ( بدء ومتابعة تنظيم حمالت فعالة للتوعية العامة تهدف اإىل:

 تعزيز تقبل حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة؛. 1

 ن�صر ت�صورات اإيجابية عن الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, ووعي اجتماعي اأعمق بهم؛. 2

مكان . 3 يف  واإ�صهاماتهم  الإعاقة,  ذوي  الأ�صخا�ص  وقدرات  وكفاءات  مبهارات  العرتاف  ت�صجيع 

العمل و�صوق العمل؛

)ب( تعزيز تبني موقف يت�صم باحرتام حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف جميع م�صتويات نظام التعليم, مبا يف 

ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة �صنهم؛

)ج( ت�صجيع جميع اأجهزة و�صائل الإعالم على عر�ص �صورة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة تتفق والغر�ص من هذه 

التفاقية؛

)د( ت�صجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة وحقوقهم.

املادة 9: اإمكانية الو�سول

لتمكني الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة من العي�ص يف ا�صتقاللية وامل�صاركة ب�صكل كامل يف جميع جوانب احلياة, تتخذ الدول . 1

الأطراف التدابري املنا�صبة التي تكفل اإمكانية و�صول الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, على قدم امل�صاواة مع غريهم, اإىل 

البيئة املادية املحيطة وو�صائل النقل واملعلومات والت�صالت, مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات والت�صال, 

واملرافق واخلدمات الأخرى املتاحة لعامة اجلمهور اأو املقدمة اإليه, يف املناطق احل�صرية والريفية على ال�صواء. وهذه 

التدابري, التي يجب اأن ت�صمل حتديد العقبات واملعوقات اأمام اإمكانية الو�صول واإزالتها, تنطبق بوجه خا�ص على ما 

يلي:

وامل�صاكن  املدار�ص  ذلك  وخارجها, مبا يف  البيوت  داخل  الأخرى  واملرافق  النقل  وو�صائل  والطرق  املباين  )اأ( 

واملرافق الطبية واأماكن العمل؛

)ب( املعلومات والت�صالت واخلدمات الأخرى, مبا فيها اخلدمات الإلكرتونية وخدمات الطوارئ.
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تتخذ الدول الأطراف اأي�صا التدابري املنا�صبة الرامية اإىل:. 2

)اأ( و�صع معايري دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة اإمكانية الو�صول اإىل املرافق واخلدمات املتاحة لعامة اجلمهور اأو 

املقدمة اإليه, ون�صر هذه املعايري واملبادئ ور�صد تنفيذها؛

)ب( كفالة اأن تراعي الكيانات اخلا�صة التي تعر�ص مرافق وخدمات متاحة لعامة اجلمهور اأو مقدمة اإليه جميع 

جوانب اإمكانية و�صول الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة اإليها؛

)ج( توفري التدريب للجهات املعنية ب�صاأن امل�صائل املتعلقة باإمكانية الو�صول التي تواجه الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة؛

)د( توفري لفتات بطريقة برايل وباأ�صكال ي�صهل قراءتها وفهمها يف املباين العامة واملرافق الأخرى املتاحة لعامة 

اجلمهور؛

)هـ( توفري اأ�صكال من امل�صاعدة الب�صرية والو�صطاء, مبن فيهم املر�صدون والقراء والأخ�صائيون املف�صرون للغة 

الإ�صارة, لتي�صري اإمكانية الو�صول اإىل املباين واملرافق الأخرى املتاحة لعامة اجلمهور؛

)و( ت�صجيع اأ�صكال امل�صاعدة والدعم الأخرى لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة ل�صمان ح�صولهم على املعلومات؛

)ز( ت�صجيع اإمكانية و�صول الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة اإىل تكنولوجيات ونظم املعلومات والت�صال اجلديدة, مبا 

فيها �صبكة الإنرتنت؛

ذوي  لالأ�صخا�ص  ميكن  وات�صالت  معلومات  ونظم  تكنولوجيات  وتوزيع  واإنتاج  وتطوير  ت�صميم  ت�صجيع  )ح( 

الإعاقة الو�صول اإليها, يف مرحلة مبكرة, كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم يف املتناول باأقل تكلفة.

املادة 10: احلق يف احلياة

ال�صرورية ل�صمان متتع  التدابري  وتتخذ جميع  الأ�صيل يف احلياة  اإن�صان احلق  لكل  اأن  الأطراف من جديد  الدول  توؤكد 

الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة فعليا بهذا احلق على قدم امل�صاواة مع الآخرين.

املادة 11:  حالت اخلطر والطوارئ الإن�سانية

القانون  الدويل وكذلك  الإن�صاين  القانون  الدويل, مبا فيها  القانون  الواردة يف  مل�صوؤولياتها  الأطراف وفقا  الدول  تتعهد 

الدويل حلقوق الإن�صان, باتخاذ كافة التدابري املمكنة ل�صمان حماية و�صالمة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة الذين يوجدون يف 

حالت تت�صم باخلطورة, مبا يف ذلك حالت النـزاع امل�صلح والطوارئ الإن�صانية والكوارث الطبيعية.

املادة 12: العتـراف بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة على قدم امل�ساواة مع اآخرين اأمام القانون

توؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف العرتاف بهم يف كل مكان كاأ�صخا�ص اأمام القانون.. 1

اآخرين يف جميع مناحي . 2 امل�صاواة مع  قانونية على قدم  باأهلية  الإعاقة  الأ�صخا�ص ذوي  بتمتع  الأطراف  الدول  تقر 

احلياة.

تتخذ الدول الأطراف التدابري املنا�صبة لتوفري اإمكانية ح�صول الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه . 3

اأثناء ممار�صة اأهليتهم القانونية.
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تكفل الدول الأطراف اأن توفر جميع التدابري املرتبطة مبمار�صة الأهلية القانونية ال�صمانات املنا�صبة والفعالة ملنع . 4

اإ�صاءة ا�صتعمال هذه التدابري وفقا للقانون الدويل حلقوق الإن�صان. وتكفل هذه ال�صمانات اأن حترتم التدابري املرتبطة 

مبمار�صة الأهلية القانونية حقوق ال�صخ�ص املعني واإرادته واأف�صلياته, واأن تكون جمردة من ت�صارب امل�صالح ومن 

التاأثيــــر الذي ل م�صوغ له, ومتنا�صبة ومتما�صية مع ظروف ال�صخ�ص, وت�صري يف اأق�صر مدة ممكنة, وتخ�صع ملراجعة 

منتظمة من جانب �صلطة خمت�صة وم�صتقلة وحمايدة اأو من جانب هيئة ق�صائية. وتكون هذه ال�صمانات متنا�صبة مع 

القدر الذي توؤثر به التدابري يف حقوق ال�صخ�ص وم�صاحله.

رهنا باأحكام هذه املادة, تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة والفعالة ل�صمان حق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, . 5

على اأ�صا�ص امل�صاواة, يف ملكية اأو وراثة املمتلكات واإدارة �صوؤونهم املالية واإمكانية ح�صولهم, م�صاواة بغريهم, على 

القرو�ص امل�صرفية والرهون وغريها من اأ�صكال الئتمان املايل, وت�صمن عدم حرمان الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة ب�صكل 

تع�صفي من ممتلكاتهم.

املادة 13: اإمكانية اللجوء اإىل الق�ساء

تكفل الدول الأطراف �صبال فعالة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة للجوء اإىل الق�صاء على قدم امل�صاواة مع الآخرين, مبا . 1

يف ذلك من خالل توفري التي�صريات الإجرائية التي تتنا�صب مع اأعمارهم, بغر�ص تي�صر دورهم الفعال يف امل�صاركة 

التحقيق  فيها مراحل  القانونية, مبا  الإجراءات  �صهودا, يف جميع  ب�صفتهم  املبا�صرة, مبا يف ذلك  املبا�صرة وغري 

واملراحل التمهيدية الأخرى.

لكفالة اإمكانية جلوء الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة اإىل الق�صاء فعليا, ت�صجع الدول الأطراف التدريب املنا�صب للعاملني يف . 2

جمال اإقامة العدل, ومن �صمنهم ال�صرطة وموظفو ال�صجون.

املادة 14: حرية ال�سخ�ص واأمنه

تكفل الدول الأطراف لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة على قدم امل�صاواة مع الآخرين:. 1

)اأ( التمتع باحلق يف احلرية ال�صخ�صية والأمن ال�صخ�صي؛

)ب( عدم حرمانهم من حريتهم ب�صكل غري قانوين اأو ب�صكل تع�صفي واأن يكون اأي حرمان من احلرية مت�صقا مع 

القانون, واأل يكون وجود الإعاقة مربرا باأي حال من الأحوال لأي حرمان من احلرية.

اأن يخول لهم, . 2 اإجراءات,  اأية  نتيجة  الإعاقة من حريتهم,  الأ�صخا�ص ذوي  الأطراف يف حالة حرمان  الدول  تكفل 

على قدم امل�صاواة مع غريهم, �صمانات وفقا للقانون الدويل حلقوق الإن�صان, واأن ُيعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه 

التفاقية, مبا يف ذلك توفري الرتتيبات التي�صريية املعقولة لهم.

املادة 15: عدم التعر�ص للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

ر�ص اأي �صخ�ص للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة. وب�صكل خا�ص ل يعر�ص اأي . 1 ُيَعّ ل 

�صخ�ص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته.

اإخ�صاع . 2 ملنع  الفعالة  التدابري  من  وغريها  والق�صائية  والإدارية  الت�صريعية  التدابري  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, على قدم امل�صاواة مع الآخرين, للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو 

املهينة.
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املادة 16: عدم التعر�ص لال�ستغالل والعنف والعتداء

املنا�صبة . 1 التدابري  من  وغريها  والتعليمية  والجتماعية  والإدارية  الت�صريعية  التدابري  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

والعنف  ال�صتغالل  اأ�صكال  جميع  من  ال�صواء,  على  وخارجها  منازلهم  داخل  الإعاقة,  ذوي  الأ�صخا�ص  حلماية 

والعتداء, مبا يف ذلك جوانبها القائمة على نوع اجلن�ص.

اأمور . 2 بكفالة  والعتداء  والعنف  ال�صتغالل  اأ�صكال  جميع  ملنع  املنا�صبة  التدابري  جميع  اأي�صا  الأطراف  الدول  تتخذ 

منها توفري اأ�صكال منا�صبة من امل�صاعدة والدعم لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة واأ�صرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع 

جن�ص الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة و�صنهم, مبا يف ذلك عن طريق توفري املعلومات والتثقيف ب�صاأن كيفية جتنب حالت 

خدمات  توفري  يف  يراعى  اأن  الأطراف  الدول  وتكفل  عنها.  والإبالغ  عليها  والتعرف  والعتداء  والعنف  ال�صتغالل 

احلماية �صن الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة ونوع جن�صهم واإعاقتهم.

تكفل الدول الأطراف قيام �صلطات م�صتقلة بر�صد جميع املرافق والربامج املعّدة خلدمة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة . 3

ر�صدا فعال للحيلولة دون حدوث جميع اأ�صكال ال�صتغالل والعنف والعتداء.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة لت�صجيع ا�صتعادة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة عافيتهم البدنية والإدراكية . 4

والنف�صية, واإعادة تاأهيلهم, واإعادة اإدماجهم يف املجتمع عندما يتعر�صون لأي �صكل من اأ�صكال ال�صتغالل اأو العنف 

اأو العتداء, مبا يف ذلك عن طريق توفري خدمات احلماية لهم. وتتحقق ا�صتعادة العافية واإعادة الإدماج يف بيئة 

تعزز �صحة الفرد ورفاهيته واحرتامه لنف�صه وكرامته وا�صتقالله الذاتي وتراعي الحتياجات اخلا�صة بكل من نوع 

اجلن�ص وال�صن.

ت�صع الدول الأطراف ت�صريعات و�صيا�صات فعالة, من �صمنها ت�صريعات و�صيا�صات تركز على الن�صاء والأطفال, لكفالة . 5

وعند  فيها,  والتحقيق  الإعاقة  ذوو  الأ�صخا�ص  لها  يتعر�ص  التي  والعتداء  والعنف  ال�صتغالل  التعرف على حالت 

القت�صاء, املقا�صاة عليها.

املادة 17: حماية ال�سالمة ال�سخ�سية

لكل �صخ�ص ذي اإعاقة احلق يف احرتام �صالمته ال�صخ�صية والعقلية على قدم امل�صاواة مع الآخرين.

املادة 18: حرية التنقل واجلن�سية

تقر الدول الأطراف بحق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف التمتع بحرية التنقل, وحرية اختيار مكان اإقامتهم واحل�صول . 1

على اجلن�صية, على قدم امل�صاواة مع الآخرين, مبا يف ذلك �صمان متتع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة مبا يلي:

)اأ(     احلق يف احل�صول على اجلن�صية وتغيريها وعدم حرمانهم من جن�صيتهم تع�صفا اأو على اأ�صا�ص الإعاقة؛

اأو وثائق  اإمكانية حيازة وامتالك وا�صتعمال وثائق جن�صياتهم  الإعاقة من  اأ�صا�ص  )ب(   عدم حرمانهم على 

ال�صرورة  ت�صتدعيها  قد  الهجرة,  اإجراءات  مثل  منا�صبة,  اأخرى  عمليات  اإىل  اللجوء  اأو  الهوية  لإثبات  اأخرى 

لتي�صري ممار�صة احلق يف حرية التنقل؛

)ج(     احلق يف مغادرة اأي بلد مبا يف ذلك بلدهم؛

)د(     عدم حرمانهم تع�صفا اأو على اأ�صا�ص الإعاقة من حق دخول بلدهم.
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 ي�صجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولدتهم ويكون لهم منذئذ احلق يف احل�صول على ا�صم واحلق يف اكت�صاب اجلن�صية . 2

واحلق بقدر الإمكان يف اأن يعرفوا والديهم واأن يتمتعوا برعايتهم.

املادة 19: العي�ص امل�ستقل والإدماج يف املجتمع

تقر الدول الأطراف يف هذه التفاقية بحق جميع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, م�صاواة بغريهم, يف العي�ص يف املجتمع, بخيارات 

م�صاوية خليارات الآخرين, وتتخذ تدابري فعالة ومنا�صبة لتي�صري متتع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم واإدماجهم 

وم�صاركتهم ب�صورة كاملة يف املجتمع. وي�صمل ذلك كفالة ما يلي:

)اأ(   اإتاحة الفر�صة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف اأن يختاروا مكان اإقامتهم وحمل �صكناهم والأ�صخا�ص الذين 

يعي�صون معهم على قدم امل�صاواة مع الآخرين وعدم اإجبارهم على العي�ص يف اإطار ترتيب معي�صي خا�ص؛

اإمكانية ح�صول الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات املوؤازرة يف املنـزل ويف حمل الإقامة  )ب(   

واإدماجهم يف  عي�صهم  لتي�صري  ال�صرورية  ال�صخ�صية  امل�صاعدة  ذلك  املجتمعية, مبا يف  من اخلدمات  وغريها 

املجتمع, ووقايتهم من النعزال اأو النف�صال عنه؛

)ج(   ا�صتفادة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, على قدم امل�صاواة مع الآخرين, من اخلدمات واملرافق املجتمعية املتاحة 

لعامة النا�ص, و�صمان ا�صتجابة هذه اخلدمات لحتياجاتهم.

املادة 20:  التنقل ال�سخ�سي

تتخذ الدول الأطراف تدابري فعالة تكفل لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة حرية التنقل باأكرب قدر ممكن من ال�صتقاللية, مبا يف 

ذلك ما يلي:

)اأ(    تي�صري حرية تنقل الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة بالطريقة ويف الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة يف متناولهم؛

على  امل�صاعدة  والأجهزة  الو�صائل  من  باجلودة  يت�صم  ما  على  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  تي�صري ح�صول  )ب(   

والو�صطاء, مبا يف ذلك جعلها يف متناولهم من  الب�صرية  امل�صاعدة  واأ�صكال من  املُِعينة  والتكنولوجيات  التنقل 

حيث التكلفة؛

)ج( توفري التدريب لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة واملتخ�ص�صني العاملني معهم على مهارات التنقل؛

والتكنولوجيات  والأجهزة  التنقل  على  امل�صاعدة  والأجهزة  الو�صائل  تنتج  التي  اخلا�صة  الكيانات  ت�صجيع  )د( 

املُِعينة على مراعاة جميع اجلوانب املتعلقة بتنقل الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.

املادة 21: حرية التعبري والراأي واحل�سول على معلومات

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة التي تكفل ممار�صة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة حلقهم يف حرية التعبري والراأي, 

مبا يف ذلك احلق يف طلب معلومات واأفكار, وتلقيها, والإف�صاح عنها, على قدم امل�صاواة مع الآخرين, وعن طريق جميع 

و�صائل الت�صال التي يختارونها باأنف�صهم, على النحو املعّرف يف املادة 2 من هذه التفاقية, مبا يف ذلك ما يلي:

املنال  ال�صهلة  والتكنولوجيات  الأ�صكال  با�صتعمال  النا�ص  لعامة  موجهة  الإعاقة مبعلومات  ذوي  الأ�صخا�ص  تزويد  )اأ(   

واملالئمة ملختلف اأنواع الإعاقة يف الوقت املنا�صب وبدون حتميل الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة تكلفة اإ�صافية؛
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الإ�صارة وطريقة برايل وطرق  لغة  با�صتعمال  الر�صمية  الإعاقة يف معاملتهم  الأ�صخا�ص ذوي  وتي�صري قيام  )ب(   قبول 

الت�صال املعززة البديلة وجميع و�صائل وطرق واأ�صكال الت�صال الأخرى �صهلة املنال التي يختارونها باأنف�صهم؛

)ج(   حث الكيانات اخلا�صة التي تقدم خدمات اإىل عامة النا�ص, مبا يف ذلك عن طريق �صبكة الإنرتنت, على تقدمي 

معلومات وخدمات لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة باأ�صكال �صهلة املنال وال�صتعمال؛

)د(   ت�صجيع و�صائط الإعالم اجلماهريي, مبا يف ذلك مقدمي املعلومات عن طريق �صبكة الإنرتنت, على جعل خدماتها 

يف متناول الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة؛

)هـ(   العرتاف بلغات الإ�صارة وت�صجيع ا�صتخدامها.

املادة 22: احرتام اخل�سو�سية

ل يجوز تعري�ص اأي �صخ�ص ذي اإعاقة, ب�صرف النظر عن مكان اإقامته اأو ترتيبات معي�صته, لتدخل تع�صفي اأو غري . 1

قانوين يف خ�صو�صياته اأو �صوؤون اأ�صرته اأو بيته اأو مرا�صالته اأو اأي نوع اآخر من و�صائل الت�صال التي ي�صتعملها, ول 

للتهجم غري امل�صروع على �صرفه و�صمعته. وجلميع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة احلق يف حماية القانون لهم من اأي تدخل 

اأو تهجم من هذا القبيل.

تقوم الدول الأطراف بحماية خ�صو�صية املعلومات املتعلقة بال�صوؤون ال�صخ�صية لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة وب�صحتهم . 2

واإعادة تاأهيلهم على قدم امل�صاواة مع الآخرين.

املادة 23: احرتام البيت والأ�سرة

تتخذ الدول الأطراف تدابري فعالة ومنا�صبة للق�صاء على التمييز �صد الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف جميع امل�صائل ذات . 1

ال�صلة بالزواج والأ�صرة والوالدية والعالقات, وعلى قدم امل�صاواة مع الآخرين, وذلك من اأجل كفالة ما يلي:

اأ�صرة بر�صا معتـزمي  التزوج وتاأ�صي�ص  )اأ(   حق جميع الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة الذين هم يف �صن الزواج يف 

الزواج ر�صا تامًا ل اإكراه فيه؛

)ب(   العرتاف بحقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف اتخاذ قرار حر وم�صوؤول ب�صاأن عدد الأطفال الذين يودون 

وتنظيم  الإجنابية  ال�صحة  جمايل  يف  والتثقيف  املعلومات  على  احل�صول  ويف  بينهم  التباعد  وفرتة  اإجنابهم 

الأ�صرة مبا يتنا�صب مع �صنهم, وتوفري الو�صائل ال�صرورية لتمكينهم من ممار�صة هذه احلقوق؛

)ج(   حق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, مبا يف ذلك الأطفال, يف احلفاظ على خ�صوبتهم على قدم امل�صاواة مع 

الآخرين.

تكفل الدول الأطراف حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة وم�صوؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال اأو كفالتهم اأو . 2

الو�صاية عليهم اأو تبنيهم اأو اأية اأعراف مماثلة, حيثما ترد هذه املفاهيم يف الت�صريعات الوطنية, ويف جميع احلالت 

ترجح م�صالح الطفل الُف�صلى. وتقدم الدول الأطراف امل�صاعدات املنا�صبة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة لتمكينهم من 

ال�صطالع مب�صوؤولياتهم يف تن�صئة الأطفال.

تكفل الدول الأطراف لالأطفال ذوي الإعاقة حقوقا مت�صاوية فيما يتعلق باحلياة الأ�صرية. وُبغية اإعمال هذا احلق . 3

ومنع اإخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم واإهمالهم وعزلهم, تتعهد الدول الأطراف باأن توفر, يف مرحلة مبكرة, 

معلومات وخدمات وم�صاعدات �صاملة لالأطفال ذوي الإعاقة ولأ�صرهم.
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اإذا قررت �صلطات خمت�صة, رهنا مبراجعة . 4 اإل  اأبويه رغما عنهما,  تكفل الدول الأطراف عدم ف�صل اأي طفل عن 

ق�صائية, ووفقا للقوانني والإجراءات الوطنية ال�صارية عموما, اأن هذا الف�صل �صروري مل�صلحة الطفل الُف�صلى. ول 

يجوز بحال من الأحوال اأن ُيف�صل الطفل عن اأبويه ب�صبب اإعاقة للطفل اأو اأحد الأبوين اأو كليهما.

تتعهد الدول الأطراف يف حالة عدم قدرة الأ�صرة املبا�صرة لطفل ذي اإعاقة على رعايته باأن تبذل ق�صارى جهودها . 5

لتوفري رعاية بديلة له داخل اأ�صرته الكربى, واإن مل يتي�صر ذلك فداخل املجتمع املحلي ويف جو اأ�صري.

املادة 24: التعليم

ت�صّلم الدول الأطراف بحق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف التعليم. ولإعمال هذا احلق دون متييز وعلى اأ�صا�ص تكافوؤ . 1

الفر�ص, تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع امل�صتويات وتعلما مدى احلياة موجهني نحو ما يلي:

)اأ(   التنمية الكاملة للطاقات الإن�صانية الكامنة وال�صعور بالكرامة وتقدير الذات, وتعزيز احرتام حقوق الإن�صان 

واحلريات الأ�صا�صية والتنوع الب�صري؛

والبدنية,  العقلية  قدراتهم  ف�صال عن  واإبداعهم,  ومواهبهم  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  �صخ�صية  تنمية  )ب(   

للو�صول بها اإىل اأق�صى مدى؛

)ج(   متكني الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة من امل�صاركة الفعالة يف جمتمع ُحر.

حتر�ص الدول الأطراف يف اإعمالها هذا احلق على كفالة ما يلي:. 2

ا�صتبعاد  وعدم  الإعاقة,  اأ�صا�ص  على  العام  التعليمي  النظام  الإعاقة من  الأ�صخا�ص ذوي  ا�صتبعاد  )اأ(   عدم 

الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم البتدائي اأو الثانوي املجاين والإلزامي على اأ�صا�ص الإعاقة؛

)ب(   متكني الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة من احل�صول على التعليم املجاين البتدائي والثانوي, اجليد واجلامع, 

على قدم امل�صاواة مع الآخرين يف املجتمعات التي يعي�صون فيها؛

)ج(   مراعاة الحتياجات الفردية ب�صورة معقولة؛

)د(   ح�صول الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة على الدعم الالزم يف نطاق نظام التعليم العام لتي�صري ح�صولهم على 

تعليم فعال؛

)هـ(   توفري تدابري دعم فردية فعالة يف بيئات ت�صمح بتحقيق اأق�صى قدر من النمو الأكادميي والجتماعي, 

وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.

لتي�صري . 3 الجتماعية  التنمية  جمال  يف  ومهارات  حياتية  مهارات  تعلم  من  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  الدول  متكن 

م�صاركتهم الكاملة يف التعليم على قدم امل�صاواة مع اآخرين بو�صفهم اأع�صاء يف املجتمع. وحتقيقا لهذه الغاية, تتخذ 

الدول الأطراف تدابري منا�صبة ت�صمل ما يلي:

)اأ(   تي�صري تعلم طريقة برايل واأنواع الكتابة البديلة, وطرق وو�صائل واأ�صكال الت�صال املعززة والبديلة, ومهارات 

التوجيه والتنقل, وتي�صري الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛

م؛ )ب(   تي�صري تعلم لغة الإ�صارة وت�صجيع الهوية اللغوية لفئة ال�صُ

م املكفوفني, وخا�صة الأطفال منهم, باأن�صب اللغات وطرق  م اأو ال�صُ )ج(   كفالة توفري التعليم للمكفوفني وال�صُ

وو�صائل الت�صال لالأ�صخا�ص املعنيني, ويف بيئات ت�صمح بتحقيق اأق�صى قدر من النمو الأكادميي والجتماعي.
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و�صمانا لإعمال هذا احلق, تتخذ الدول الأطراف التدابري املنا�صبة لتوظيف مدر�صني, مبن فيهم مدر�صون ذوو اإعاقة . 4

يتقنون لغة الإ�صارة و/اأو طريقة برايل, ولتدريب الأخ�صائيني واملوظفني العاملني يف جميع م�صتويات التعليم. وي�صمل 

هذا التدريب التوعية بالإعاقة وا�صتعمال طرق وو�صائل واأ�صكال الت�صال املعززة والبديلة املنا�صبة, والتقنيات واملواد 

التعليمية مل�صاعدة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.

الكبار . 5 التعليم العايل والتدريب املهني وتعليم  اإمكانية ح�صول الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة على  تكفل الدول الأطراف 

والتعليم مدى احلياة دون متييز وعلى قدم امل�صاواة مع اآخرين. وحتقيقا لهذه الغاية, تكفل الدول الأطراف توفري 

الرتتيبات التي�صريية املعقولة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.

املادة 25: ال�سحة

اأ�صا�ص  ال�صحة دون متييز على  باأعلى م�صتويات  التمتع  الإعاقة احلق يف  بـاأن لالأ�صخا�ص ذوي  الأطراف  الدول  تعرتف 

الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابري املنا�صبة الكفيلة بح�صول الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة على خدمات �صحية تراعي 

الفروق بني اجلن�صني, مبا يف ذلك خدمات اإعادة التاأهيل ال�صحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خا�ص على ما يلي:

)اأ(   توفري رعاية وبرامج �صحية جمانية اأو معقولة التكلفة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة تعادل يف نطاقها ونوعيتها 

ومعايريها تلك التي توفرها لالآخرين, مبا يف ذلك خدمات ال�صحة اجلن�صية والإجنابية وبرامج ال�صحة العامة 

لل�صكان؛

)ب(   توفري ما يحتاج اإليه الأ�صخا�ص ذوو الإعاقة حتديدا ب�صبب اإعاقتهم من خدمات �صحية, ت�صمل الك�صف 

املبكر والتدخل عند القت�صاء, وخدمات تهدف اإىل التقليل اإىل اأدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث املزيد منها, 

على اأن ي�صمل ذلك الأطفال وكبار ال�صن؛

املناطق  املحلية, مبا يف ذلك يف  اأقرب مكان ممكن من جمتمعاتهم  ال�صحية يف  توفري هذه اخلدمات  )ج(  

الريفية؛

اإىل الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة بنف�ص جودة الرعاية التي  اإىل مزاويل املهن ال�صحية تقدمي رعاية  )د(  الطلب 

يقدمونها اإىل الآخرين, مبا يف ذلك تقدمي هذه الرعاية على اأ�صا�ص املوافقة احلرة وامل�صتنرية, من خالل القيام 

بجملة اأمور منها زيادة الوعي بحقوق الإن�صان املكفولة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة وكرامتهم وا�صتقاللهم الذاتي 

واحتياجاتهم من خالل توفري التدريب لهم ون�صر معايري اأخالقية تتعلق بالرعاية ال�صحية يف القطاعني العام 

واخلا�ص؛

)هـ(  حظر التمييز �صد الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف توفري التاأمني ال�صحي, والتاأمني على احلياة حيثما ي�صمح 

القانون الوطني بذلك, على اأن يوفر بطريقة من�صفة ومعقولة؛

)و(  منع احلرمان على اأ�صا�ص التمييز من الرعاية ال�صحية اأو اخلدمات ال�صحية اأو الغذاء وال�صوائل ب�صبب 

الإعاقة.

املادة 26: التاأهيل واإعادة التاأهيل

 تتخذ الدول الأطراف تدابري فعالة ومنا�صبة, مبا يف ذلك عن طريق دعم الأقران, لتمكني الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة . 1

من بلوغ اأق�صى قدر من ال�صتقاللية واملحافظة عليها, وحتقيق اإمكاناتهم البدنية والعقلية والجتماعية واملهنية على 

اإ�صراكهم وم�صاركتهم ب�صكل تام يف جميع نواحي احلياة. وحتقيقا لتلك الغاية, تقوم الدول  الوجه الأكمل, وكفالة 



19

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

وبخا�صة يف جمالت  نطاقها,  وتو�صيع  وتعزيزها  التاأهيل  واإعادة  للتاأهيل  �صاملة  وبرامج  بتوفري خدمات  الأطراف 

ال�صحة والعمل والتعليم واخلدمات الجتماعية, على نحو يجعل هذه اخلدمات والربامج:

)اأ(  تبداأ يف اأقرب مرحلة قدر الإمكان, وت�صتند اإىل تقييم متعدد التخ�ص�صات لحتياجات كل فرد وَمواطن 

قوته على حدة؛

)ب(  تدعم اإ�صراك الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة وم�صاركتهم يف املجتمع املحلي ويف جميع نواحي املجتمع, واأن تتاح 

لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة على اأ�صا�ص طوعي ويف اأقرب مكان ممكن للمجتمعات املحلية, مبا يف ذلك يف املناطق 

الريفية.

ت�صجع الدول الأطراف على و�صع برامج التدريب الأويل وامل�صتمر لالأخ�صائيني واملوظفني العاملني يف جمال تقدمي . 2

خدمات التاأهيل واإعادة التاأهيل.

ت�صجع الدول الأطراف توفر ومعرفة وا�صتخدام الأجهزة والتقنيات املُِعينة, امل�صممة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, ح�صب . 3

�صلتها بالتاأهيل واإعادة التاأهيل.

املادة 27: العمل والعمالة

تعرتف الدول الأطراف بحق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل, على قدم امل�صاواة مع الآخرين؛ وي�صمل هذا احلق . 1

اأمام  منفتحتني  عمل  وبيئة  عمل  �صوق  يف  بحرية  يقبلونه  اأو  يختارونه  عمل  يف  الرزق  لك�صب  لهم  الفر�صة  اإتاحة 

العمل  احلق يف  اإعمال  الأطراف  الدول  فيهما. وحتمي  انخراطهم  وي�صهل  لهم  و�صاملتني  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص 

وتعززه, مبا يف ذلك حق اأولئك الذين ت�صيبهم الإعاقة خالل عملهم, وذلك عن طريق اتخاذ اخلطوات املنا�صبة, 

مبا يف ذلك �صن الت�صريعات, لتحقيق عدة اأهداف منها ما يلي:

)اأ(  حظر التمييز على اأ�صا�ص الإعاقة فيما يخت�ص بجميع امل�صائل املتعلقة بكافة اأ�صكال العمالة, ومنها �صروط 

التوظيف والتعيني والعمل, وا�صتمرار العمل, والتقدم الوظيفي, وظروف العمل الآمنة وال�صحية؛

)ب(  حماية حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف ظروف عمل عادلة ومالئمة, على قدم امل�صاواة مع الآخرين, مبا 

يف ذلك تكافوؤ الفر�ص وتقا�صي اأجر مت�صاو لقاء القيام بعمل مت�صاوي القيمة, وظروف العمل املاأمونة وال�صحية, 

مبا يف ذلك احلماية من التحر�ص, والنت�صاف من املظامل؛

مع  امل�صاواة  قدم  على  والنقابية  الُعمالية  حقوقهم  ممار�صة  من  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  متكني  كفالة  )ج(  

الآخرين؛

)د(  متكني الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة من احل�صول ب�صورة فعالة على الربامج العامة للتوجيه التقني واملهني, 

وخدمات التوظيف, والتدريب املهني وامل�صتمر؛

)هـ(  تعزيز فر�ص العمل والتقدم الوظيفي لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف �صوق العمل, ف�صال عن تقدمي امل�صاعدة 

على اإيجاد العمل واحل�صول عليه واملداومة عليه والعودة اإليه؛

التجارية  الأعمال  وال�صروع يف  التعاونيات,  وتكوين  الأعمال احلرة,  العمل احلّر, ومبا�صرة  تعزيز فر�ص  )و(  

اخلا�صة؛



20

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

)ز(  ت�صغيل الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع العام؛

تدابري  واتخاذ  �صيا�صات  انتهاج  خالل  من  اخلا�ص  القطاع  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  عمالة  ت�صجيع  )ح(   

منا�صبة, قد ت�صمل الربامج الت�صحيحية, واحلوافز, وغري ذلك من التدابري؛

)ط(  كفالة توفري ترتيبات تي�صريية معقولة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف اأماكن العمل؛

)ي(  ت�صجيع اكت�صاب الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة للخربات املهنية يف �صوق العمل املفتوحة؛

)ك(  تعزيز برامج اإعادة التاأهيل املهني والوظيفي, والحتفاظ بالوظائف, والعودة اإىل العمل ل�صالح الأ�صخا�ص 

ذوي الإعاقة.

مع . 2 امل�صاواة  قدم  على  وحمايتهم  العبودية,  اأو  للرق  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  اإخ�صاع  عدم  الأطراف  الدول  تكفل 

الآخرين, من العمل اجلربي اأو الق�صري.

املادة 28: م�ستوى املعي�سة الالئق واحلماية الجتماعية

تعرتف الدول الأطراف بحق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف التمتع مب�صتوى معي�صي لئق لهم ولأ�صرهم, مبا يف ذلك ما . 1

يكفيهم من الغذاء وامللب�ص وامل�صكن, ويف موا�صلة حت�صني ظروف معي�صتهم, وتتخذ اخلطوات املنا�صبة ل�صون هذا 

احلق وتعزيز اإعماله دون متييز على اأ�صا�ص الإعاقة. 

ب�صبب . 2 دون متييز  بهذا احلق  والتمتع  الجتماعية,  الإعاقة يف احلماية  الأ�صخا�ص ذوي  بحق  الأطراف  الدول  تقر 

الإعاقة, وتتخذ اخلطوات املنا�صبة ل�صون هذا احلق وتعزيز اإعماله, مبا يف ذلك تدابري ترمي اإىل:

)اأ(  �صمان م�صاواة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة مع الآخرين يف فر�ص احل�صول على املياه النقية, و�صمان ح�صولهم 

على اخلدمات والأجهزة املنا�صبة ذات الأ�صعار املعقولة, وغري ذلك من امل�صاعدات لتلبية الحتياجات املرتبطة 

بالإعاقة؛

برامج احلماية  ال�صن, من  وكبار  والفتيات  الن�صاء  الإعاقة, خ�صو�صا  الأ�صخا�ص ذوي  ا�صتفادة  )ب(  �صمان 

الجتماعية وبرامج احلد من الفقر؛

)ج(  �صمان ا�صتفادة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة الذين يعي�صون يف حالة فقر واأ�صرهم من امل�صاعدة التي تقدمها 

الدولة لتغطية النفقات املتعلقة بالإعاقة, مبا فيها التدريب املنا�صب واإ�صداء امل�صورة وامل�صاعدة املالية والرعاية 

املوؤقتة؛

)د(  �صمان ا�صتفادة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة من برامج الإ�صكان العام؛

)هـ(  �صمان ا�صتفادة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, على قدم امل�صاواة مع الآخرين, من ا�صتحقاقات وبرامج التقاعد.

املادة 29: امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة

ت�صمن الدول الأطراف لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة احلقوق ال�صيا�صية وفر�صة التمتع بها على اأ�صا�ص امل�صاواة مع الآخرين, 

وتتعهد مبا يلي:
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)اأ(  اأن تكفل لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة اإمكانية امل�صاركة ب�صورة فعالة وكاملة يف احلياة ال�صيا�صية والعامة على 

كفالة احلق  ذلك  بحرية, مبا يف  يختارونهم  واإما عن طريق ممثلني  مبا�صرة  اإما  الآخرين,  مع  امل�صاواة  قدم 

والفر�صة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة كي ي�صوتوا وُينَتخبوا, وذلك بعدة �صبل منها:

 كفالة اأن تكون اإجراءات الت�صويت ومرافقه ومواده منا�صبة ومي�صرة و�صهلة الفهم وال�صتعمال؛. 1

 حماية حق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف الت�صويت عن طريق القرتاع ال�صري يف النتخابات وال�صتفتاءات . 2

يف  العامة  املهام  جميع  واأداء  للمنا�صب  الفعلي  والتقلد  لالنتخابات  الرت�صح  ويف  ترهيب,  دون  العامة 

احلكومة على �صتى امل�صتويات, وت�صهيل ا�صتخدام التكنولوجيا املُِعينة واجلديدة حيثما اقت�صى الأمر ذلك؛

كفالة حرية تعبري الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة عن اإرادتهم كناخبني, وال�صماح لهم, عند القت�صاء, حتقيقا . 3

لهذه الغاية, باختيار �صخ�ص ي�صاعدهم على الت�صويت؛

)ب(  اأن تعمل على نحو فعال من اأجل تهيئة بيئة يت�صنى فيها لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة اأن ي�صاركوا م�صاركة فعلية 

وكاملة يف ت�صيري ال�صوؤون العامة, دون متييز وعلى قدم امل�صاواة مع الآخرين, واأن ت�صجع م�صاركتهم يف ال�صوؤون 

العامة, مبا يف ذلك ما يلي:

ذلك . 1 يف  مبا  وال�صيا�صية,  العامة  البلد  بحياة  املعنية  احلكومية  غري  والرابطات  املنظمات  يف  امل�صاركة 

اأن�صطة الأحزاب ال�صيا�صية واإدارة �صوؤونها؛

اإن�صاء منظمات الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة والن�صمام اإليها كي تتوىل متثيلهم على كل من ال�صعيد الوطني . 2

والإقليمي واملحلي؛

املادة 30: امل�ساركة يف احلياة الثقافية واأن�سطة الرتفيه والت�سلية والريا�سة

1. تقر الدول الأطراف بحق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف امل�صاركة يف احلياة الثقافية على قدم امل�صاواة مع الآخرين, وتتخذ 

كل التدابري املنا�صبة لكي تكفل لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة ما يلي: 

رة؛ )اأ(  التمتع باملواد الثقافية باأ�صكال مي�َصّ

رة؛ )ب(  التمتع بالربامج التلفزيونية والأفالم والعرو�ص امل�صرحية و�صائر الأن�صطة الثقافية باأ�صكال مي�َصّ

ودور  واملتاحف  امل�صارح  قبيل  من  الثقافية,  اخلدمات  اأو  للعرو�ص  املخ�ص�صة  الأماكن  بدخول  التمتع  )ج(  

ذات  واملواقع  التذكارية  الُنُّ�صب  اإىل  بالو�صول  الإمكان,  قدر  والتمتع,  ال�صياحة,  وخدمات  واملكتبات  ال�صينما 

الأهمية الثقافية الوطنية.

2. تتخـذ الدول الأطراف التدابري املالئمة لإتاحة الفر�صة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة لتنمية وا�صتخدام قدراتهم الإبداعية 

والفنية والفكرية, ل خلدمة م�صلحتهم فح�صب واإمنا لإثراء املجتمع اأي�صا.

3. تتخذ الدول الأطراف جميع اخلطوات املالئمة, وفقا للقانون الدويل, للتاأكد من اأن القوانني التي حتمي حقوق امللكية 

الفكرية ل ت�صكل عائقا تع�صفيا اأو متييزيا يحول دون ا�صتفادة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة من املواد الثقافية. 

4. يحق لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, على قدم امل�صاواة مع الآخرين, اأن يحظوا بالعرتاف بهويتهم الثقافية واللغوية اخلا�صة 

م. واأن يح�صلوا على دعم لها, مبا يف ذلك لغات الإ�صارات وثقافة ال�صُّ
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5. متكينا لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة من امل�صاركة, على قدم امل�صاواة مع اآخرين, يف اأن�صطة الرتفيه والت�صلية والريا�صة, 

تتخذ الدول الأطراف التدابري املنا�صبة من اأجل:

)اأ(  ت�صجيع وتعزيز م�صاركة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة, اإىل اأق�صى حد ممكن, يف الأن�صطة الريا�صية العامة على 

جميع امل�صتويات؛

)ب(  �صمان اإتاحة الفر�صة لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة لتنظيم الأن�صطة الريا�صية والرتفيهية اخلا�صة بالإعاقة 

وتطويرها وامل�صاركة فيها, والعمل حتقيقا لهذه الغاية على ت�صجيع توفري القدر املنا�صب من التعليم والتدريب 

واملوارد لهم على قدم امل�صاواة مع الآخرين؛

)ج(  �صمان دخول الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة اإلـى الأماكن الريا�صيـة والرتفيهية وال�صياحية؛

)د(  �صمان اإتاحة الفر�صة لالأطفال ذوي الإعاقة للم�صاركة على قدم امل�صاواة مع الأطفال الآخرين يف اأن�صطة 

اللعب والرتفيه والت�صلية والريا�صة, مبا يف ذلك الأن�صطة التي متار�ص يف اإطار النظام املدر�صي؛

اأن�صطة  بتنظيم  امل�صتغلني  من  املقدمة  اخلدمات  على  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  ح�صول  اإمكانية  �صمان  )هـ(  

الرتفيه وال�صياحة والت�صلية والريا�صة.

املادة 31: جمع الإح�ساءات والبيانات

تقوم الدول الأطراف بجمع املعلومات املنا�صبة, مبا يف ذلك البيانات الإح�صائية والبيانات امل�صتخدمة يف البحوث, . 1

لتمكينها من و�صع وتنفيذ ال�صيا�صات الكفيلة باإنفاذ هذه التفاقية. وينبغي اأن تفي عملية جمع املعلومات والحتفاظ 

بها مبا يلي:

2 .

ال�صرية  لكفالة  البيانات,  بحماية  املتعلقة  الت�صريعات  فيها  مبا  قانونا,  بها  املعمول  لل�صمانات  المتثال  )اأ(  

واحرتام خ�صو�صية الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة؛

)ب(  المتثال للقواعد املقبولة دوليا حلماية حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية واملبادئ الأخالقية يف جمع 

والإح�صاءات وا�صتخدامها.

ُت�صنف املعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه املادة, ح�صب القت�صاء, وُت�صتخدم للم�صاعدة يف تقييم تنفيذ اللتزامات . 3

التي تعهدت بها الدول الأطراف مبوجب هذه التفاقية ويف ك�صف العقبات التي تواجه الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة يف 

اأثناء ممار�صتهم حلقوقهم والعمل على تذليلها.

ت�صطلع الدول الأطراف مب�صوؤولية ن�صر هذه الإح�صاءات وت�صمن اإتاحتها لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقة وغريهم.. 4

املادة 32: التعاون الدويل

ت�صلم الدول الأطراف باأهمية التعاون الدويل وتعزيزه, دعما للجهود الوطنية الرامية اإىل حتقيق اأهداف هذه التفاقية . 1

ومق�صدها, وتتخذ تدابري منا�صبة وفعالة بهذا ال�صدد فيما بينها, وح�صب القت�صاء, يف �صراكة مع املنظمات الدولية 

والإقليمية ذات ال�صلة واملجتمع املدين, ول �صيما منظمات الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة. ويجوز اأن ت�صمل هذه التدابري 

ما يلي:

الإمنائية  الربامج  وا�صتفادتهم منه, مبا يف ذلك  الإعاقة  الأ�صخا�ص ذوي  الدويل  التعاون  �صمول  )اأ(  �صمان 

الدولية؛
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)ب(  ت�صهيل ودعم بناء القدرات, مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات واخلربات والربامج التدريبية واأف�صل 

املمار�صات وتقا�صمها؛

)ج(  ت�صهيل التعاون يف جمال البحوث واحل�صول على املعارف العلمية والتقنية؛

على  احل�صول  تي�صري  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  القت�صاء,  ح�صب  والقت�صادية,  التقنية  امل�صاعدة  توفري  )د(  

التكنولوجيا ال�صهلة املنال واملُِعينة وتقا�صمها, وعن طريق نقل التكنولوجيا.

ل مت�ص اأحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات مبوجب هذه التفاقية.. 2

املادة 33: التنفيذ والر�سد على ال�سعيد الوطني

اأكرث داخل احلكومة ُتعنى بامل�صائل املت�صلة . 1 اأو  تعنِيّ الدول الأطراف, وفقا لنهجها التنظيمية, جهة تن�صيق واحدة 

بتنفيذ هذه التفاقية, وتويل العتبار الواجب مل�صاألة اإن�صاء اأو تعيني اآلية تن�صيق داخل احلكومة لتي�صري الأعمال ذات 

ال�صلة يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف امل�صتويات.

تقوم الدول الأطراف, وفقا لنظمها القانونية والإدارية, بت�صكيل اأو تعزيز اأو تعيني اأو اإن�صاء اإطار عمل داخل الدولة . 2

الطرف, مبا يف ذلك اآلية م�صتقلة واحدة اأو اأكرث, ح�صب القت�صاء, لتعزيز هذه التفاقية وحمايتها ور�صد تنفيذها. 

عمل  وطرق  مبركز  املتعلقة  املبادئ  الآلية,  هذه  مثل  اإن�صاء  اأو  تعيني  عند  العتبار,  بعني  الأطراف  الدول  وتاأخذ 

املوؤ�ص�صات الوطنية املعنية بحماية حقوق الإن�صان وتعزيزها.

فيها . 3 وي�صاركون  الر�صد  لهم, يف عملية  املمثلة  واملنظمات  الإعاقة  ذوو  الأ�صخا�ص  وبخا�صة  املدين,  املجتمع  ي�صهم 

م�صاركة كاملة.

املادة 34: اللجنة املعنية بحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

اإليها فيما يلي با�صم ”اللجنة“(, لت�صطلع بتنفيذ املهام . 1 تن�صاأ جلنة معنية بحقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة )ي�صار 

املن�صو�ص عليها اأدناه.

بعد . 2 اأع�صاء,  ب�صتة  اللجنة  وتزداد ع�صوية  اثني ع�صر خبريا.  التفاقية, من  نفاذ هذه  بدء  اللجنة, يف وقت  تتكون 

ح�صول التفاقية على �صتني ت�صديقا اأو ان�صماما اإ�صافيا, لت�صل ع�صويتها حدا اأعلى مقداره ثمانية ع�صر ع�صوا.

يعمل اأع�صاء اللجنة ب�صفتهم ال�صخ�صية ويكونون من امل�صهود لهم بالأخالق العالية واملعرتف لهم بالكفاءة واخلربة . 3

يف امليدان الذي تغطيه هذه التفاقية. والدول الأطراف مدعوة, عند ت�صمية مر�صحيها, اإىل اأن تويل العتبار الواجب 

اإىل احلكم الوارد يف املادة 4-3 من هذه التفاقية.

اأ�صكال . 4 خمتلف  ومتثيل  العادل,  اجلغرايف  التوزيع  مراعاة  مع  الأطراف  الدول  بوا�صطة  اللجنة  اأع�صاء  ينتخب 

احل�صارات والنظم القانونية الرئي�صية, والتمثيل املتوازن للجن�صني, وم�صاركة اخلرباء ذوي الإعاقة.

ُينتخب اأع�صاء اللجنة بالقرتاع ال�صري من قائمة اأ�صخا�ص تر�صحهم الدول الأطراف من بني رعاياها يف اجتماعات . 5

موؤمتر الدول الأطراف. ويف هذه الجتماعات, التي يت�صكل ن�صابها من ثلثي الدول الأطراف, ينتخب لع�صوية اللجنة 

الأ�صخا�ص الذين يح�صلون على اأعلى عدد من الأ�صوات وعلى الأغلبية املطلقة من اأ�صوات ممثلي الدول الأطراف 

احلا�صرين وامل�صوتني.
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اأ�صهر من تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية. ويوجه الأمني العام لالأمم . 6 جترى اأول انتخابات يف موعد ل يتجاوز �صتة 

املتحدة اإىل الدول الأطراف, قبل اأربعة اأ�صهر على الأقل من موعد اإجراء اأي انتخابات, ر�صالة يدعوهم فيها اإىل 

تقدمي اأ�صماء املر�صحني خالل فرتة �صهرين. ويعد الأمني العام عقب ذلك قائمة باأ�صماء جميع الأ�صخا�ص املر�صحني 

بهذه الطريقة, وفقا للرتتيب الأبجدي, مع تو�صيح اأ�صماء الدول الأطراف التي تر�صحهم, ويقدم القائمة املذكورة 

اإىل الدول الأطراف يف هذه التفاقية. 

من . 7 �صتة  ع�صوية  فرتة  اأن  غري  واحدة.  مرة  انتخابهم  يعاد  اأن  ويجوز  �صنوات.  اأربع  لفرتة  اللجنة  اأع�صاء  ينتخب 

الأع�صاء الذين ينتخبون يف النتخابات الأوىل تنتهي عند انق�صاء فرتة عامني؛ وبعد تلك النتخابات الأوىل مبا�صرة, 

يختار رئي�ص الجتماع امل�صار اإليه يف الفقرة 5 من هذه املادة اأ�صماء هوؤلء الأع�صاء ال�صتة عن طريق القرعة.

ينتخب اأع�صاء اللجنة ال�صتة الإ�صافيون عند اإجراء النتخابات العادية, وفقا لالأحكام ذات ال�صلة من هذه املادة.. 8

يف حالة وفاة اأو ا�صتقالة اأحد اأع�صاء اللجنة اأو اإعالن ذلك الع�صو, لأي �صبب اآخر, عدم قدرته على اأداء واجباته, . 9

تعني الدولة الطرف التي ر�صحت ذلك الع�صو خبريا اآخر ميلك املوؤهالت وي�صتويف ال�صروط الواردة يف الأحكام ذات 

ال�صلة من هذه املادة, ليعمل كع�صو يف اللجنة خالل ما تبقى من فرتة ذلك الع�صو.

ت�صع اللجنة النظام الداخلي اخلا�ص بها.. 10

يوفر الأمني العام لالأمم املتحدة املوظفني الالزمني واملرافق ال�صرورية لكي توؤدي اللجنة مهامها بكفاءة مبوجب هذه . 11

التفاقية, ويدعو اإىل انعقاد اأول اجتماع لها.

يتلقى اأع�صاء اللجنة املن�صاأة مبوجب هذه التفاقية اأجورهم من موارد الأمم املتحدة, مبوافقة اجلمعية العامة, وفقا . 12

للمعايري وال�صروط التي حتددها اجلمعية العامة, مع و�صع اأهمية م�صوؤوليات اللجنة يف العتبار.

يح�صل اأع�صاء اللجنة على الت�صهيالت والمتيازات واحل�صانات التي يح�صل عليها اخلرباء املكلفون مبهام تابعة . 13

لالأمم املتحدة, ح�صبما تن�ص عليه البنود ذات ال�صلة يف اتفاقية امتيازات الأمم املتحدة وح�صاناتها.

املادة 35: تقارير الدول الأطراف

تقدم كل دولة طرف اإىل اللجنة, عن طريق الأمني العام لالأمم املتحدة, تقريرا �صامال عن التدابري املتخذة لتنفيذ . 1

التزاماتها مبوجب هذه التفاقية وعن التقدم املحرز يف هذا ال�صدد, وذلك خالل فرتة عامني عقب بدء نفاذ هذه 

التفاقية بالن�صبة للدولة الطرف املعنية.

تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 �صنوات على الأقل, وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك.. 2

حتدد اللجنة اأية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على حمتويات التقارير.. 3

ل يتعني على الدولة الطرف, التي تقدم تقريرها الأول ال�صامل اإىل اللجنة, تكرار اإدراج املعلومات التي �صبق تقدميها . 4

يف التقارير الالحقة. والدول الأطراف مدعوة اإىل اأن تنظر, عند اإعداد التقارير التي تقدم اإىل اللجنة, يف م�صاألة 

اإعداد هذه التقارير من خالل عملية تت�صم بالنفتاح وال�صفافية واإىل اأن تويل العتبار الواجب اإىل احلكم الوارد يف 

املادة 4-3 من هذه التفاقية.

يجوز اأن تدرج يف التقارير العوامل وال�صعوبات التي توؤثر على درجة الوفاء باللتزامات مبوجب هذه التفاقية.. 5
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املادة 36: النظر يف التقارير

تنظر اللجنة يف كل تقرير وتقدم ما تراه مالئما من اقرتاحات وتو�صيات عامة ب�صاأنه وحتيلها اإىل الدولة الطرف . 1

املعنية. ويجوز للدولة الطرف اأن ترد على اللجنة باأي معلومات تختارها. ويجوز للجنة اأن تطلب اإىل الدول الأطراف 

معلومات اإ�صافية ذات �صلة بتطبيق هذه التفاقية.

ُت�صعر الدولة الطرف املعنية ب�صرورة فح�ص . 2 اأن  اإذا تاأخرت دولة طرف تاأخرا كبريا يف تقدمي تقرير, جاز للجنة 

تطبيق هذه التفاقية يف تلك الدولة الطرف, ا�صتنادا اإىل معلومات موثوق بها تتاح للجنة, اإذا مل يقدم التقرير ذو 

ال�صلة يف غ�صون ثالثة اأ�صهر من توجيه الإ�صعار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف املعنية اإىل امل�صاركة يف هذا الفح�ص. 

واإذا ا�صتجابت الدولة الطرف بتقدمي التقرير ذي ال�صلة, تطبق اأحكام الفقرة 1 من هذه املادة.

يتيح الأمني العام لالأمم املتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف. . 3

تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق وا�صع لعامة اجلمهور يف بلدانها وتي�صر اإمكانية الطالع على القرتاحات . 4

والتو�صيات العامة املتعلقة بهذه التقارير. 

الهيئات . 5 و�صائر  وبراجمها  املتحدة  الأمم  و�صناديق  املتخ�ص�صة  الوكالت  اإىل  مالئما,  تراه  ح�صبما  اللجنة,  حتيل 

املخت�صة, اأي تقارير من الدول الأطراف تت�صمن طلبا للم�صورة اأو امل�صاعدة التقنيتني, اأو ت�صري اإىل حاجتها ملثل هذه 

امل�صورة اأو امل�صاعدة, وت�صفعها مبالحظات اللجنة وتو�صياتها ب�صدد هذه الطلبات اأو الإ�صارات, اإن وجدت. 

املادة 37: التعاون بني الدول الأطراف واللجنة

تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وت�صاعد اأع�صاءها يف ال�صطالع بوليتهم.. 1

تويل اللجنة, يف عالقتها مع الدول الأطراف, العتبار الالزم ل�صبل وو�صائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه . 2

التفاقية, مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل.

املادة 38: عالقة اللجنة مع الهيئات الأخرى

لدعم تطبيق هذه التفاقية على نحو فعال وت�صجيع التعاون الدويل يف امليدان الذي تغطيه هذه التفاقية:

)اأ(  يكون من حق الوكالت املتخ�ص�صة وغريها من اأجهزة الأمم املتحدة اأن تكون ممثلة لدى النظر يف تطبيق 

ما يدخل يف نطاق وليتها من اأحكام هذه التفاقية. وللجنة اأن تدعو الوكالت املتخ�ص�صة والهيئات املخت�صة 

الأخرى, ح�صبما تراه مالئما, لتقدمي م�صورة خربائها ب�صاأن تطبيق التفاقية يف املجالت التي تدخل يف نطاق 

ولية كل منها. وللجنة اأن تدعو الوكالت املتخ�ص�صة وغريها من اأجهزة الأمم املتحدة لتقدمي تقارير عن تطبيق 

التفاقية يف املجالت التي تدخل يف نطاق اأن�صطتها؛ 

ال�صلة  ذات  الأخرى  الهيئات  مع  القت�صاء,  ح�صب  بالت�صاور,  بوليتها,  ا�صطالعها  لدى  اللجنة,  تقوم  )ب(  

مبادئ  من  منها  كل  ي�صعه  ما  ات�صاق  �صمان  بغر�ص  وذلك  الإن�صان,  حلقوق  دولية  معاهدات  مبوجب  املن�صاأة 

توجيهية لالإبالغ واقرتاحات وتو�صيات عامة, وتفادي الزدواجية والتداخل يف اأداء وظائفها. 
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املادة 39: تقرير اللجنة

تقدم اللجنة كل �صنتني تقارير عن اأن�صطتها اإىل اجلمعية العامة واملجل�ص القت�صادي والجتماعي, ويجوز لها اأن تقدم 

القرتاحات  تلك  وتدرج  الأطراف.  الدول  من  الواردة  واملعلومات  التقارير  على فح�ص  بناء  عامة  وتو�صيات  اقرتاحات 

والتو�صيات العامة يف تقرير اللجنة اإىل جانب تعليقات الدول الأطراف, اإن وجدت.

املادة 40: موؤمتر الدول الأطراف

جتتمع الدول الأطراف بانتظام يف موؤمتر للدول الأطراف بغية النظر يف اأي م�صاألة تتعلق بتطبيق هذه التفاقية.. 1

 يدعو الأمني العام لالأمم املتحدة اإىل عقد موؤمتر الدول الأطراف, يف موعد اأق�صاه �صتة اأ�صهر من بدء نفاذ هذه . 2

التفاقية. ويدعو الأمني العام لالأمم املتحدة اإىل عقد الجتماعات الالحقة مرة كل �صنتني اأو بناء على قرار ملوؤمتر 

الدول الأطراف. 

املادة 41: الوديع

يكون الأمني العام لالأمم املتحدة وديع هذه التفاقية.

املادة 42: التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه التفاقية جلميع الدول وملنظمات التكامل الإقليمي يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك اعتبارا 

من 30 اآذار/مار�ص 2007.

املادة 43: الر�سا باللتزام

وتكون  املوقعة.  الإقليمي  التكامل  منظمات  جانب  من  الر�صمي  ولالإقرار  املوقعة  الدول  لت�صديق  املعاهدة  هذه  تخ�صع 

مفتوحة لن�صمام اأي دولة اأو منظمة للتكامل الإقليمي مل توقع التفاقية. 

املادة 44: منظمات التكامل الإقليمي

الدول . 1 اإليها  ال�صيادة يف منطقة ما, وتنقل  الدول ذات  الإقليمي‘‘ منظمة ت�صكلها  التكامل  ’’منظمة  بـتعبري  يق�صد 

الأطراف فيها الخت�صا�ص فيما يتعلق بامل�صائل التي حتكمها هذه التفاقية. وتعلن تلك املنظمات, يف �صكوك اإقرارها 

الر�صمي اأو ان�صمامها, نطاق اخت�صا�صها فيما يتعلق بامل�صائل التي حتكمها هذه التفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد باأي 

تعديل جوهري يف نطاق اخت�صا�صها.

تنطبق الإ�صارات يف هذه التفاقية اإىل ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك املنظمات يف حدود اخت�صا�صها. . 2

ولأغرا�ص الفقرة 1 من املادة 45 والفقرتني 2 و 3 من املادة 47, ل يعتد باأي �صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي. . 3

متار�ص منظمات التكامل الإقليمي, يف الأمور التي تندرج �صمن نطاق اخت�صا�صها, حقها يف الت�صويت يف موؤمتر . 4

الدول الأطراف, بعدد من الأ�صوات م�صاو لعدد دولها الأع�صاء التي هي اأطراف يف هذه التفاقية. ول متار�ص تلك 

املنظمات حقها يف الت�صويت اإذا مار�صت اأي دولة من الدول الأع�صاء فيها حقها يف الت�صويت, والعك�ص �صحيح.
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املادة 45: بدء النفاذ

يبداأ نفاذ هذه التفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ اإيداع ال�صك الع�صرين للت�صديق اأو الن�صمام. . 1

يبداأ نفاذ هذه التفاقية, بالن�صبة لكل دولة اأو منظمة للتكامل الإقليمي ت�صّدق على هذه التفاقية اأو تقرها ر�صميا اأو . 2

تن�صم اإليها بعد اإيداع ال�صك الع�صرين من تلك ال�صكوك, يف اليوم الثالثني من تاريخ اإيداع �صكها. 

املادة 46: التحفظات

ل يجوز اإبداء اأي حتفظ يكون منافيا ملو�صوع هذه التفاقية وغر�صها. . 1

يجوز �صحب التحفظات يف اأي وقت.. 2

املادة 47: التعديالت

يجوز لأي دولة طرف اأن تقرتح تعديال لهذه التفاقية واأن تقدمه اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة. ويقوم الأمني العام . 1

باإبالغ الدول الأطراف باأي تعديالت مقرتحة, طالبا اإليها اإ�صعاره مبا اإذا كانت حتبذ عقد موؤمتر للدول الأطراف 

للنظر يف تلك املقرتحات والبت فيها. فاإذا حبذ عقد املوؤمتر ثلث الدول الأطراف على الأقل, يف غ�صون اأربعة اأ�صهر 

من ذلك الإبالغ, فاإن الأمني العام يعقد املوؤمتر حتت رعاية الأمم املتحدة. ويقدم الأمني العام اأي تعديل يعتمده 

ثلثا الدول الأطراف احلا�صرة وامل�صوتة يف املوؤمتر اإىل اجلمعية العامة للموافقة عليه ثم اإىل كافة الدول الأطراف 

لقبوله.

اليوم الثالثني من بلوغ عدد �صكوك القبول . 2 وُيَقّر وفقا للفقرة 1 من هذه املادة يف  ُيعتمد  التعديل الذي  يبداأ نفاذ 

اليوم  دولة طرف يف  اأي  التعديل جتاه  نفاذ  يبداأ  ثم  التعديل.  اعتماد  تاريخ  الأطراف يف  الدول  ثلثي عدد  املودعة 

الثالثني من اإيداع �صك قبولها. ول يكون التعديل ملزما اإل للدول الأطراف التي قبلته. 

ويبداأ نفاذ التعديل الذي ُيعتمد وُيَقّر وفقا للفقرة 1 من هذه املادة ويتعلق ح�صرا باملواد 34 و 38 و 39 و 40 جتاه كافة . 3

الدول الأطراف يف اليوم الثالثني من بلوغ عدد �صكوك القبول املودعة ثلثي عدد الدول الأطراف يف تاريخ اعتماد 

التعديل, اإذا قرر موؤمتر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء. 

املادة 48: نق�ص التفاقية

يجوز لأي دولة طرف اأن تنق�ص هذه التفاقية باإ�صعار خطي توجهه اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة. وي�صبح هذا النق�ص 

نافذا بعد �صنة واحدة من تاريخ ت�صلم الأمني العام ذلك الإ�صعار.

ر لالطالع املادة 49: ال�سكل املي�ِسّ

يتاح ن�ص هذه التفاقية يف اأ�صكال ي�صهل الطالع عليها.

املادة 50: حجية الن�سو�ص

تت�صاوى يف احلجية الن�صو�ص الإ�صبانية والإنكليزية والرو�صية وال�صينية والعربية والفرن�صية لهذه التفاقية واإثباتا لذلك, 

وّقع هذه التفاقية املوقعون اأدناه املفَوّ�صون, املاأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم.
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املرفق الثاين: الربوتوكول الإختياري لتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة

اإن الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول قد اتفقت على ما يلي:

املادة 1

تعرتف الدولة الطرف يف هذا الربوتوكول »الدولة الطرف« باخت�صا�ص جلنة حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة »اللجنة« . 1

باخت�صا�صها  امل�صمولني  الأفراد  اأو جمموعات  الأفراد  با�صم  اأو  الأفراد  اأو جمموعات  الأفراد  البالغات من  بتلقي 

والذين يدعون اأنهم �صحايا انتهاك دولة طرف لأحكام التفاقية.

ل يجوز للجنة ت�صلم اأي بالغ يتعلق باأي دولة طرف يف التفاقية ل تكون طرفا يف هذا الربوتوكول.. 2

املادة 2

تعترب اللجنة البالغ غري مقبول:

)اأ(   متى كان البالغ جمهول؛

)ب(  اأو �صكل البالغ اإ�صاءة ا�صتعمال للحق يف تقدمي تلك البالغات اأو كان منافيا لأحكام التفاقية؛

)ج(  اأو كانت امل�صاألة نف�صها قد �صبق اأن نظرت فيها اللجنة اأو كانت, اأو ما زالت, حمل درا�صة مبقت�صى اإجراء 

اآخر من اإجراءات التحقيق الدويل اأو الت�صوية الدولية؛

)د(  اأو مل ُت�صتنفد كافة و�صائل النت�صاف الداخلية. ول ت�صري هذه القاعدة اإذا كان اإعمال و�صائل النت�صاف 

قد طال اأمده ب�صورة غري معقولة اأو كان من غري املرجح اأن يف�صي اإىل انت�صاف فعال؛

)هـ(  اأو كان بال اأ�صا�ص وا�صح اأو كان غري مدعم برباهني كافية؛ 

الطرف  للدولة  بالن�صبة  الربوتوكول  هذا  نفاذ  بدء  قبل  حدثت  قد  البالغ  مو�صوع  الوقائع  كانت  متى  اأو  )و(  

املعنية, اإل اإذا ا�صتمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.

املادة 3

رهنا باأحكام املادة 2 من هذا الربوتوكول, تتوخى اللجنة ال�صرية يف عر�ص اأي بالغ يقدم اإليها على الدولة الطرف. وتقدم 

اأي  وتو�صح  امل�صاألة  فيها  تو�صح  بيانات مكتوبة  اأو  تف�صريات  اأ�صهر,  �صتة  اللجنة, يف غ�صون  اإىل  املتلقية  الطرف  الدولة 

اإجراءات انت�صاف تكون تلك الدولة قد اتخذتها.
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املادة 4

يجوز للجنة, يف اأي وقت بعد ت�صلم بالغ ما وقبل التو�صل اإىل قرار ب�صاأن مو�صوعه, اأن حتيل اإىل الدولة الطرف املعنية . 1

للنظر, على �صبيل ال�صتعجال, طلبا باأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابري موؤقتة لتفادي اإحلاق �صرر ل ميكن 

رفعه ب�صحية النتهاك املزعوم اأو �صحاياه. 

عندما متار�ص اللجنة �صلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه املادة, فاإن ذلك ل يعني �صمنا اتخاذ قرار ب�صاأن . 2

مقبولية البالغ اأو مو�صوعه. 

املادة 5

باإحالة  البالغ,  درا�صة  بعد  اللجنة,  وتقوم  الربوتوكول.  اإطار هذا  البالغات يف  بحثها  لدى  مغلقة  اللجنة جل�صات  تعقد 

اقرتاحاتها وتو�صياتها, اإن وجدت, اإىل الدولة الطرف املعنية واإىل امللتِم�ص.

املادة 6

للحقوق . 1 اأو منتظمة من جانب دولة طرف  انتهاكات ج�صيمة  وقوع  تدل على  بها  اللجنة معلومات موثوقا  تلقت  اإذا 

املن�صو�ص عليها يف التفاقية, تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف اإىل التعاون يف فح�ص املعلومات وتقدمي مالحظات 

ب�صاأن املعلومات املعنية لهذا الغر�ص.

يجوز للجنة اأن تعني ع�صوا اأو اأكرث من اأع�صائها لإجراء حتر وتقدمي تقرير على وجه ال�صتعجال اإىل اللجنة, , اآخذة . 2

يف اعتبارها اأي مالحظات تقدمها اإليها الدولة الطرف املعنية واأي معلومات اأخرى موثوق بها متاحة لها. ويجوز اأن 

يت�صمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف, متى ا�صتلزم الأمر ذلك ومبوافقتها.

تقوم اللجنة, بعد درا�صة نتائج ذلك التحري, باإحالة تلك النتائج اإىل الدولة الطرف املعنية م�صفوعة باأي تعليقات . 3

وتو�صيات.

اللجنة, . 4 اأحالتها  التي  والتو�صيات  والتعليقات  النتائج  تلقي  اأ�صهر من  �صتة  املعنية, يف غ�صون  الطرف  الدولة  تقوم 

بتقدمي مالحظاتها اإىل اللجنة.

يجري ذلك التحري ب�صفة �صرية, وُيلتم�ص تعاون تلك الدولة الطرف يف جميع مراحل الإجراءات.. 5

املادة 7

يجوز للجنة اأن تدعو الدولة الطرف املعنية اإىل اأن تدرج يف تقريرها املقدم مبوجب املادة 35 من التفاقية تفا�صيل . 1

اأي تدابري متخذة ا�صتجابة لتحر اأجري مبوجب املادة 6 من هذا الربوتوكول.

يجوز للجنة, عند القت�صاء, بعد انتهاء فرتة ال�صتة اأ�صهر امل�صار اإليها يف املادة 6-4, اأن تدعو الدولة الطرف املعنية . 2

اإىل اإبالغها بالتدابري املتخذة ا�صتجابة لذلك التحري.
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املادة 8

يجوز للدولة الطرف, وقت توقيع هذا الربوتوكول اأو الت�صديق عليه اأو الن�صمام اإليه, اأن تعلن اأنها ل تعرتف باخت�صا�ص 

اللجنة املن�صو�ص عليه يف املادتني 6 و 7.

املادة 9

يكون الأمني العام لالأمم املتحدة وديع هذا الربوتوكول.

املادة 10

الأمم  مقر  يف  وذلك  التفاقية  على  املوقعة  الإقليمي  التكامل  ومنظمات  للدول  الربوتوكول  هذه  على  التوقيع  باب  يفتح 

املتحدة يف نيويورك اعتبارا من 30 اآذار/مار�ص 2007.

املادة 11

يخ�صع هذا الربوتوكول لت�صديق الدول املوقعة على هذا الربوتوكول التي �صدقت على التفاقية اأو ان�صمت اإليها. ويخ�صع 

لالإقرار الر�صمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي املوقعة على هذا الربوتوكول والتي اأقرت التفاقية ر�صميا اأو ان�صمت 

اإليها. ويكون الن�صمام اإىل هذا الربوتوكول مفتوحا لأي دولة اأو منظمة للتكامل الإقليمي �صدقت على التفاقية اأو اأقرتها 

ر�صميا اأو ان�صمت اإليها ومل توقع الربوتوكول. 

املادة 12

الدول . 1 اإليها  وتنقل  ما  منطقة  يف  ال�صيادة  ذات  الدول  ت�صكلها  منظمة  الإقليمي«  التكامل  »منظمة  بـتعبري  يق�صد 

الأع�صاء فيها الخت�صا�ص فيما يتعلق بامل�صائل التي حتكمها هذه التفاقية وهذا الربوتوكول. وتعلن تلك املنظمات, 

يف �صكوك اإقرارها الر�صمي اأو ان�صمامها, نطاق اخت�صا�صها فيما يتعلق بامل�صائل التي حتكمها هذه التفاقية وهذا 

الربوتوكول. وتبلغ الوديع فيما بعد باأي تعديل جوهري يف نطاق اخت�صا�صها.

تنطبق الإ�صارات يف هذه الربوتوكول اإىل ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك املنظمات يف حدود اخت�صا�صها. . 2

لأغرا�ص الفقرة 1 من املادة 13 والفقرة 2 من املادة 15, ل يعتد باأي �صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي. . 3

متار�ص منظمات التكامل الإقليمي, يف الأمور التي تندرج �صمن نطاق اخت�صا�صها, حقها يف الت�صويت يف اجتماع . 4

الدول الأطراف, بعدد من الأ�صوات م�صاو لعدد دولها الأع�صاء التي هي اأطراف يف هذا الربوتوكول. ول متار�ص تلك 

املنظمات حقها يف الت�صويت اإذا مار�صت اأي دولة من الدول الأع�صاء فيها حقها يف الت�صويت, والعك�ص �صحيح.
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املادة 13

اأو . 1 للت�صديق  العا�صر  ال�صك  اإيداع  من  الثالثني  اليوم  يف  الربوتوكول  هذا  نفاذ  يبداأ  التفاقية,  نفاذ  ببدء  رهنًا 

الن�صمام. 

يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول, بالن�صبة لكل دولة اأو منظمة للتكامل الإقليمي ت�صّدق على هذا الربوتوكول اأو تقره ر�صميا . 2

اأو تن�صم اإليه بعد اإيداع ال�صك العا�صر من تلك ال�صكوك, يف اليوم الثالثني من تاريخ اإيداع �صكها. 

املادة 14

ل يجوز اإبداء اأي حتفظ يكون منافيا ملو�صوع هذا الربوتوكول وغر�صه.. 1

يجوز �صحب التحفظات يف اأي وقت.. 2

املادة 15

يجوز لأي دولة طرف اأن تقرتح تعديال لهذا الربوتوكول واأن تقدمه اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة. ويقوم الأمني . 1

للدول  اجتماع  عقد  حتبذ  كانت  اإذا  مبا  اإ�صعاره  اإليها  طالبا  مقرتحة,  تعديالت  باأي  الأطراف  الدول  باإبالغ  العام 

الأطراف للنظر يف تلك املقرتحات والبت فيها. فاإذا حبذ عقد الجتماع ثلث الدول الأطراف على الأقل, يف غ�صون 

اأربعة اأ�صهر من ذلك الإبالغ, فاإن الأمني العام يعقد الجتماع حتت رعاية الأمم املتحدة. ويقدم الأمني العام اأي 

تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف احلا�صرة وامل�صوتة يف الجتماع اإىل اجلمعية العامة لإقراره ثم اإىل كافة الدول 

الأطراف لقبوله.

يبداأ نفاذ التعديل الذي ُيعتمد وُيَقّر وفقا للفقرة 1 من هذه التفاقية يف اليوم الثالثني من بلوغ عدد �صكوك القبول . 2

اليوم  دولة طرف يف  اأي  التعديل جتاه  نفاذ  يبداأ  ثم  التعديل.  اعتماد  تاريخ  الأطراف يف  الدول  ثلثي عدد  املودعة 

الثالثني من اإيداع �صك قبولها. ول يكون التعديل ملزما اإل للدول الأطراف التي قبلته. 

املادة 16

يجوز لأي دولة طرف اأن تنق�ص هذا الربوتوكول باإ�صعار خطي توجهه اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة. وي�صبح هذا النق�ص 

نافذا بعد �صنة واحدة من تاريخ ت�صلم الأمني العام ذلك الإ�صعار. 

املادة 17

يتاح ن�ص هذا الربوتوكول يف اأ�صكال ي�صهل الطالع عليها.
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املادة 18

تت�صاوى يف احلجية الن�صو�ص الإ�صبانية والنكليزية والرو�صية وال�صينية والعربية والفرن�صية لهذا الربوتوكول. واإثباتا لذلك, قام 

املفو�صون املوّقعون اأدناه, املخولون ح�صب الأ�صول من جانب حكوماتهم, بالتوقيع على هذا الربوتوكول.
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