اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة

اعتمدت ونشرت عمى المؤل وفتحت لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ
المتحدة رقـ  ،666/66المؤرخ في  61كانوف األوؿ/ديسمبر 6006

إف الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية،

الديباجة

(أ) إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة التي تعترؼ بما لجميع أفراد

األسرة اإلنسانية مف كرامة وقيـ متأصمة وحقوؽ متساوية غير قابمة لمتصرؼ كأساس لمحرية والعدالة

والسبلـ في العالـ،

(ب) واذ تعترؼ بأف األمـ المتحدة قد أعمنت  ،في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وفي العيديف

الدولييف الخاصيف بحقوؽ اإلنساف ،أف لكؿ فرد ،دوف تمييز مف أي نوع ،الحؽ في التمتع بجميع
الحقوؽ والحريات المنصوص عمييا في تمؾ الصكوؾ ،ووافقت عمى ذلؾ،

(ج) واذ تؤكد مف جديد الطابع العالمي لجميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية وعدـ قابميتيا

لمتجزئة وترابطيا وتعاضدىا وضرورة ضماف تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بيذه الحقوؽ بشكؿ كامؿ
ودوف تمييز،

(د) واذ تشير إلى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعيد الدولي

الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ،واالتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري،
واتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ،واتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب

المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة ،واتفاقية حقوؽ الطفؿ ،واالتفاقية الدولية

لحماية حقوؽ جميع العماؿ المياجريف وأفراد أسرىـ،

(ىػ) واذ تدرؾ أف اإلعاقة ِّ
تشكؿ مفيوما ال يزاؿ قيد التطور وأف اإلعاقة تحدث بسبب التفاعؿ بيف
األشخاص المصابيف بعاىة والحواجز في المواقؼ والبيئات المحيطة التي تحوؿ دوف مشاركتيـ

مشاركة كاممة فعالة في مجتمعيـ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف،

(و) واذ تعترؼ بأىمية المبادئ ،والمبادئ التوجييية المتعمقة بالسياسات الواردة في برنامج العمؿ
العالمي المتعمؽ بالمعوقيف وفي القواعد الموحدة المتعمقة بتحقيؽ تكافؤ الفرص لؤلشخاص ذوي

اإلعاقة في تعزيز وصياغة وتقييـ السياسات والخطط والبرامج واإلجراءات عمى كؿ مف الصعيد الوطني

واإلقميمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص لؤلشخاص ذوي اإلعاقة،

(ز) واذ تؤكد أىمية إدماج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء ال يتج أز مف استراتيجيات التنمية

المستدامة ذات الصمة،

(ح) واذ تعترؼ أيضا بأف التمييز ضد أي شخص عمى أساس اإلعاقة يمثؿ انتياكا لمكرامة والقيمة
المتأصمتيف لمفرد،

(ط) واذ تعترؼ كذلؾ بتنوع األشخاص ذوي اإلعاقة،

(ي) واذ تقر بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة ،بمف فييـ
أولئؾ الذيف يحتاجوف دعما أكثر تركيزا،

(ؾ) واذ يساورىا القمؽ ألف األشخاص ذوي اإلعاقة ،بالرغـ مف مختمؼ ىذه الصكوؾ والعيود ،ال

يزالوف يواجيوف في جميع أنحاء العالـ حواجز تعترض مشاركتيـ كأعضاء في المجتمع عمى قدـ

المساواة مع اآلخريف وانتياكات لحقوؽ اإلنساف المكفولة ليـ،

(ؿ) واذ تقر بأىمية التعاوف الدولي في تحسيف الظروؼ المعيشية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في كؿ
البمداف ،وبخاصة في البمداف النامية،

(ـ) واذ تعترؼ بالمساىمة القيمة الحالية والمحتممة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في تحقيؽ رفاه

مجتمعاتيـ وتنوعيا عموما ،وبأف تشجيع تمتعيـ بصورة كاممة بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية

ومشاركتيـ الكاممة سيفضي إلى زيادة الشعور باالنتماء وتحقيؽ تقدـ كبير في التنمية البشرية

واالجتماعية واالقتصادية لممجتمع والقضاء عمى الفقر،

(ف) واذ تعترؼ بأىمية تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة باستقبلليـ الذاتي واعتمادىـ عمى أنفسيـ ،بما
في ذلؾ حرية تحديد خياراتيـ بأنفسيـ،

(س) واذ ترى أنو ينبغي أف تتاح لؤلشخاص ذوي اإلعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمميات اتخاذ

الق اررات بشأف السياسات والبرامج ،بما في ذلؾ تمؾ التي تيميـ مباشرة،

(ع) واذ يساورىا القمؽ إزاء الظروؼ الصعبة التي يواجييا األشخاص ذوو اإلعاقة الذيف يتعرضوف
ألشكاؿ متعددة أو مشددة مف التمييز عمى أساس العرؽ أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو

الرأي السياسي وغيره مف اآلراء أو األصؿ الوطني أو العرقي أو االجتماعي أو الممكية أو المولد أو

السف أو أي مركز آخر،

(ؼ) واذ تعترؼ بأف النساء والفتيات ذوات اإلعاقة غالبا ما يواجيف خط ار أكبر في التعرض ،سواء
داخؿ المنػزؿ أو خارجو ،لمعنؼ أو اإلصابة أو االعتداء ،واإلىماؿ أو المعاممة غير البلئقة ،وسوء

المعاممة أو االستغبلؿ،

(ص) واذ تعترؼ بأنو ينبغي أف يتمتع األطفاؿ ذوو اإلعاقة تمتعا كامبل بجميع حقوؽ اإلنساف

والحريات األساسية عمى قدـ المساواة مع األطفاؿ اآلخريف ،واذ تشير إلى االلتزامات التي تعيدت بيا

الدوؿ األطراؼ في اتفاقية حقوؽ الطفؿ تحقيقا لتمؾ الغاية،

(ؽ) واذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجيود الرامية إلى تشجيع تمتع
األشخاص ذوي اإلعاقة الكامؿ بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية،

(ر) واذ تبرز أف أكثرية األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشوف في ظروؼ يسودىا الفقر ،واذ تقر في ىذا

الصدد بالحاجة الممحة إلى تخفيؼ ما لمفقر مف تأثير سمبي عمى األشخاص ذوي اإلعاقة،

(ش) واذ تضع في اعتبارىا أف توفر أوضاع يسودىا السبلـ واألمف عمى أساس االحتراـ التاـ لممقاصد
والمبادئ المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة واحتراـ صكوؾ حقوؽ اإلنساف السارية مف

األمور التي ال غنى عنيا لتوفير الحماية الكاممة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ،وال سيما في حاالت النزاع
المسمح واالحتبلؿ األجنبي،

(ت) واذ تعترؼ بما إلمكانية الوصوؿ إلى البيئة المادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وخدمات

الصحة والتعميـ واإلعبلـ واالتصاؿ مف أىمية لتمكيف األشخاص ذوي اإلعاقة مف التمتع الكامؿ بجميع
حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية،

(ث) واذ تدرؾ أف الفرد ،الذي يتحمؿ واجبات تجاه األفراد اآلخريف والمجتمع الذي ينتمي إليو ،تقع
عمى عاتقو مسؤولية السعي مف أجؿ تعزيز الحقوؽ المكرسة في الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف

واعماؿ تمؾ الحقوؽ،

(خ) واقتناعا منيا بأف األسرة ىي الوحدة الطبيعية واألساسية لممجتمع وأنيا تستحؽ الحماية مف

جانب المجتمع والدولة ،وأف األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أسرىـ ينبغي أف يحصموا عمى الحماية
والمساعدة البلزمتيف لتمكيف األسر مف المساىمة في التمتع الكامؿ عمى قدـ المساواة بحقوؽ

األشخاص ذوي اإلعاقة،

(ذ) واقتناعا منيا بأف اتفاقية دولية شاممة ومتكاممة لحماية وتعزيز حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة
وكرامتيـ ستقدـ مساىمة جوىرية في تدارؾ الحرماف االجتماعي البالغ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة،

وستشجع مشاركتيـ في المجاالت المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية عمى أساس
تكافؤ الفرص ،سواء في البمداف النامية أو البمداف المتقدمة النمو،

قد اتفقت عمى ما يمي:

المادة  :6الغرض

الغرض مف ىذه االتفاقية ىو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا كامبل

عمى قدـ المساواة مع اآلخريف بجميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية ،وتعزيز احتراـ كرامتيـ

المتأصمة.

ويشمؿ مصطمح ”األشخاص ذوي اإلعاقة“ كؿ مف يعانوف مف عاىات طويمة األجؿ بدنية أو عقمية
أو ذىنية أو حسية ،قد تمنعيـ لدى التعامؿ مع مختمؼ الحواجز مف المشاركة بصورة كاممة وفعالة

في المجتمع عمى قدـ المساواة مع اآلخريف.

المادة  :6التعاريؼ

ألغراض ىذه االتفاقية:

”االتصاؿ“ يشمؿ المغات وعرض النصوص ،وطريقة برايؿ ،واالتصاؿ عف طريؽ الممس ،وحروؼ

الطباعة الكبيرة ،والوسائط المتعددة الميسورة االستعماؿ ،فضبل عف أساليب ووسائؿ وأشكاؿ االتصاؿ

المعززة والبديمة ،الخطية والسمعية ،وبالمغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر ،بما في ذلؾ تكنولوجيا
المعمومات واالتصاؿ الميسورة االستعماؿ؛

”المغة“ تشمؿ لغة الكبلـ ولغة اإلشارة وغيرىا مف أشكاؿ المغات غير الكبلمية؛

”التمييز عمى أساس اإلعاقة“ يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد عمى أساس اإلعاقة يكوف غرضو
أو أثره إضعاؼ أو إحباط االعتراؼ بكافة حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية أو التمتع بيا أو

ممارستيا ،عمى قدـ المساواة مع اآلخريف ،في المياديف السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو

الثقافية أو المدنية أو أي ميداف آخر .ويشمؿ جميع أشكاؿ التمييز ،بما في ذلؾ الحرماف مف ترتيبات
تيسيرية معقولة؛

”الترتيبات التيسيرية المعقولة“ تعني التعديبلت والترتيبات البلزمة والمناسبة التي ال تفرض عبئا غير

متناسب أو غير ضروري ،والتي تكوف ىناؾ حاجة إلييا في حالة محددة ،لكفالة تمتع األشخاص ذوي

اإلعاقة عمى أساس المساواة مع اآلخريف بجميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية وممارستيا؛
”التصميـ العاـ“ يعني تصميـ المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعمميا جميع الناس،

بأكبر قدر ممكف ،دوف حاجة إلى تكييؼ أو تصميـ متخصص .وال يستبعد ”التصميـ العاـ“ األجيزة

المعينة لفئات معينة مف األشخاص ذوي اإلعاقة حيثما تكوف ىناؾ حاجة إلييا.
فيما يمي مبادئ ىذه االتفاقية:

المادة  :1مبادئ عامة

(أ) احتراـ كرامة األشخاص المتأصمة واستقبلليـ الذاتي بما في ذلؾ حرية تقرير خياراتيـ بأنفسيـ
واستقبلليتيـ؛

(ب) عدـ التمييز؛

(ج) كفالة مشاركة واشراؾ األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاممة وفعالة في المجتمع؛

(د) احتراـ الفوارؽ وقبوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء مف التنوع البشري والطبيعة البشرية؛
(ىػ) تكافؤ الفرص؛

(و) إمكانية الوصوؿ؛

(ز) المساواة بيف الرجؿ والمرأة؛

(ح) احتراـ القدرات المتطورة لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة واحتراـ حقيـ في الحفاظ عمى ىويتيـ.
المادة  :4االلتزامات العامة

 - 6تتعيد الدوؿ األطراؼ بكفالة وتعزيز إعماؿ كافة حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية إعماال تاما

لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة دوف أي تمييز مف أي نوع عمى أساس اإلعاقة .وتحقيقا ليذه الغاية،
تتعيد الدوؿ األطراؼ بما يمي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المبلئمة ،التشريعية واإلدارية وغيرىا مف التدابير ،إلنفاذ الحقوؽ المعترؼ
بيا في ىذه االتفاقية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المبلئمة ،بما فييا التشريع ،لتعديؿ أو إلغاء ما يوجد مف قوانيف ولوائح
وأعراؼ وممارسات تشكؿ تميي از ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛

(ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوؽ اإلنساف لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في جميع السياسات والبرامج؛
(د) االمتناع عف القياـ بأي عمؿ أو ممارسة تتعارض وىذه االتفاقية وكفالة تصرؼ السمطات
والمؤسسات العامة بما يتفؽ معيا؛

(ىػ) اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز عمى أساس اإلعاقة مف جانب أي شخص أو
منظمة أو مؤسسة خاصة؛

(و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير لمسمع والخدمات والمعدات والمرافؽ المصممة تصميما عاما،
كما تحددىا المادة  6مف ىذه االتفاقية ،والتي يفترض أف تحتاج إلى أدنى حد ممكف مف المواءمة

والى أقؿ التكاليؼ لتمبية االحتياجات المحددة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ،وتشجيع توفيرىا واستعماليا،
وتعزيز التصميـ العاـ لدى وضع المعايير والمبادئ التوجييية؛

(ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير لمتكنولوجيات الجديدة ،وتعزيز توفيرىا واستعماليا ،بما في ذلؾ
تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ ،والوسائؿ واألجيزة المساعدة عمى التنقؿ ،والتكنولوجيات المعينة
المبلئمة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ،مع إيبلء األولوية لمتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛

(ح) توفير معمومات سيمة المناؿ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة بشأف الوسائؿ واألجيزة المساعدة عمى

التنقؿ ،والتكنولوجيات المعينة ،بما في ذلؾ التكنولوجيات الجديدة ،فضبل عف أشكاؿ المساعدة
األخرى ،وخدمات ومرافؽ الدعـ؛

(ط) تشجيع تدريب األخصائييف والموظفيف العامميف مع األشخاص ذوي اإلعاقة في مجاؿ الحقوؽ
المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية لتحسيف توفير المساعدة والخدمات التي تكفميا تمؾ الحقوؽ.

 - 6فيما يتعمؽ بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،تتعيد كؿ دولة مف الدوؿ األطراؼ باتخاذ
التدابير البلزمة بأقصى ما تتيحو الموارد المتوافرة لدييا ،وحيثما يمزـ ،في إطػػار التعاوف الدولي،

لمتوصؿ تدريجيا إلى إعماؿ ىذه الحقوؽ إعماال تاما ،دوف اإلخبلؿ بااللتزامات الواردة في ىذه

االتفاقية والواجبة التطبيؽ فورا ،وفقا لمقانوف الدولي.

 - 1تتشاور الدوؿ األطراؼ تشاو ار وثيقا مع األشخاص ذوي اإلعاقة ،بمف فييـ األطفاؿ ذوو

اإلعاقة ،مف خبلؿ المنظمات التي تمثميـ ،بشأف وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ
ىذه االتفاقية ،وفي عمميات صنع القرار األخرى بشأف المسائؿ التي تتعمؽ باألشخاص ذوي اإلعاقة،

واشراكيـ فعميا في ذلؾ.

 - 4ليس في ىذه االتفاقية ما يمس أي حكـ يتيح عمى نحو أوفى إعماؿ حقوؽ األشخاص ذوي
اإلعاقة قد يرد في قانوف دولة طرؼ أو في القانوف الدولي المعموؿ بو في تمؾ الدولة .وال يجوز

فرض أي تقييد أو انتقاص ألي حؽ مف حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية المعترؼ بيا أو القائمة

في أي دولة طرؼ في ىذه االتفاقية ،عمبل بقانوف أو اتفاقية أو الئحة أو عرؼ بحجة أف ىذه

االتفاقية ال تعترؼ بيذه الحقوؽ والحريات أو تعترؼ بيا في نطاؽ أضيؽ.

 - 5يمتد سرياف أحكاـ ىذه االتفاقية إلى جميع أجزاء الدوؿ االتحادية دوف أي قيود أو استثناءات.
المادة  :5المساواة وعدـ التمييز

 - 6تقر الدوؿ األطراؼ بأف جميع األشخاص متساووف أماـ القانوف وبمقتضاه وليـ الحؽ دوف أي
تمييز وعمى قدـ المساواة في الحماية والفائدة المتيف يوفرىما القانوف.

 - 6تحظر الدوؿ األطراؼ أي تمييز عمى أساس اإلعاقة وتكفؿ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة الحماية

القانونية المتساوية والفعالة مف التمييز عمى أي أساس.

 - 1تتخذ الدوؿ األطراؼ ،سعيا لتعزيز المساواة والقضاء عمى التمييز ،جميع الخطوات المناسبة
لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة.

 - 4ال تعتبر التدابير المحددة الضرورية لمتعجيؿ بالمساواة الفعمية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة أو
تحقيقيا تميي از بمقتضى أحكاـ ىذه االتفاقية.

المادة  :6النساء ذوات اإلعاقة

 - 6تقر الدوؿ األطراؼ بأف النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضف ألشكاؿ متعددة مف التمييز ،وأنيا
ستتخذ في ىذا الصدد التدابير البلزمة لضماف تمتػػعيف تمتعا كامبل وعمى قدـ المساواة بجميع حقوؽ

اإلنساف والحريات األساسية.

 - 6تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المبلئمة لكفالة التطور الكامؿ والتقدـ والتمكيف لممرأة ،بغرض
ضماف ممارستيا حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية المبينة في ىذه االتفاقية والتمتع بيا.
المادة  :7األطفاؿ ذوو اإلعاقة

 - 6تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع األطفاؿ ذوي اإلعاقة تمتعا كامبل

بجميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية ،وذلؾ عمى قدـ المساواة مع غيرىـ مف األطفاؿ.

 - 6يكوف توخي أفضؿ مصمحة لمطفؿ ،في جميع التدابير المتعمقة باألطفاؿ ذوي اإلعاقة ،اعتبا ار

أساسيا.

 - 1تكفؿ الدوؿ األطراؼ تمتع األطفاؿ ذوي اإلعاقة بالحؽ في التعبير بحرية عف آرائيـ في جميع

المسائؿ التي تمسيـ مع إيبلء االىتماـ الواجب آلرائيـ ىذه وفقا لسنيـ ومدى نضجيـ ،وذلؾ عمى
قدـ المساواة مع غيرىـ مف األطفاؿ وتوفير المساعدة عمى ممارسة ذلؾ الحؽ ،بما يتناسب مع

إعاقتيـ وسنيـ.

المادة  :8إذكاء الوعي

 - 6تتعيد الدوؿ األطراؼ باعتماد تدابير فورية وفعالة ومبلئمة مف أجؿ:

(أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأف األشخاص ذوي اإلعاقة ،بما في ذلؾ عمى مستوى األسرة،
وتعزيز احتراـ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتيـ؛

(ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكاؿ التحيز والممارسات الضارة المتعمقة باألشخاص ذوي اإلعاقة،
بما فييا تمؾ القائمة عمى الجنس والسف ،في جميع مجاالت الحياة؛

(ج) تعزيز الوعي بقدرات واسيامات األشخاص ذوي اإلعاقة.
 - 6وتشمؿ التدابير الرامية إلى تحقيؽ ذلؾ ما يمي:

(أ) بدء ومتابعة تنظيـ حمبلت فعالة لمتوعية العامة تيدؼ إلى:

’ ‘6تعزيز تقبؿ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة؛

’ ‘6نشر تصورات إيجابية عف األشخاص ذوي اإلعاقة ،ووعي اجتماعي أعمؽ بيـ؛

’ ‘1تشجيع االعتراؼ بميارات وكفاءات وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة ،واسياماتيـ في مكاف العمؿ
وسوؽ العمؿ؛

(ب) تعزيز تبني موقؼ يتسـ باحتراـ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع مستويات نظاـ التعميـ،
بما في ذلؾ لدى جميع األطفاؿ منذ حداثة سنيـ؛

(ج) تشجيع جميع أجيزة وسائؿ اإلعبلـ عمى عرض صورة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة تتفؽ والغرض مف
ىذه االتفاقية؛

(د) تشجيع تنظيـ برامج تدريبية لمتوعية باألشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقيـ.
المادة  :9إمكانية الوصوؿ

 - 6لتمكيف األشخاص ذوي اإلعاقة مف العيش في استقبللية والمشاركة بشكؿ كامؿ في جميع
جوانب الحياة ،تتخذ الدوؿ األطراؼ التدابير المناسبة التي تكفؿ إمكانية وصوؿ األشخاص ذوي

اإلعاقة ،عمى قدـ المساواة مع غيرىـ ،إلى البيئة المادية المحيطة ووسائؿ النقؿ والمعمومات

واالتصاالت ،بما في ذلؾ تكنولوجيات ونظـ المعمومات واالتصاؿ ،والمرافؽ والخدمات األخرى المتاحة

لعامة الجميور أو المقدمة إليو ،في المناطؽ الحضرية والريفية عمى السواء .وىذه التدابير ،التي

يجب أف تشمؿ تحديد العقبات والمعوقات أماـ إمكانية الوصوؿ وازالتيا ،تنطبؽ ،بوجو خاص ،عمى ما

يمي:

(أ) المباني والطرؽ ووسائؿ النقؿ والمرافؽ األخرى داخؿ البيوت وخارجيا ،بما في ذلؾ المدارس
والمساكف والمرافؽ الطبية وأماكف العمؿ؛

(ب) المعمومات واالتصاالت والخدمات األخرى ،بما فييا الخدمات اإللكترونية وخدمات الطوارئ.
 - 6تتخذ الدوؿ األطراؼ أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:

(أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجييية لتييئة إمكانية الوصوؿ إلى المرافؽ والخدمات المتاحة لعامة
الجميور أو المقدمة إليو ،ونشر ىذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذىا؛

(ب) كفالة أف تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافؽ وخدمات متاحة لعامة الجميور أو مقدمة
إليو جميع جوانب إمكانية وصوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة إلييا؛

(ج) توفير التدريب لمجيات المعنية بشأف المسائؿ المتعمقة بإمكانية الوصوؿ التي تواجو األشخاص
ذوي اإلعاقة؛

(د) توفير الفتات بطريقة برايؿ وبأشكاؿ يسيؿ قراءتيا وفيميا في المباني العامة والمرافؽ األخرى
المتاحة لعامة الجميور؛

(ىػ) توفير أشكاؿ مف المساعدة البشرية والوسطاء ،بمف فييـ المرشدوف والقراء واألخصائيوف
المفسروف لمغة اإلشارة ،لتيسير إمكانية الوصوؿ إلى المباني والمرافؽ األخرى المتاحة لعامة

الجميور؛

(و) تشجيع أشكاؿ المساعدة والدعـ األخرى لؤلشخاص ذوي اإلعاقة لضماف حصوليـ عمى

المعمومات؛

(ز) تشجيع إمكانية وصوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجيات ونظـ المعمومات واالتصاؿ
الجديدة ،بما فييا شبكة اإلنترنت؛

(ح) تشجيع تصميـ وتطوير وانتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظـ معمومات واتصاالت يمكف لؤلشخاص

ذوي اإلعاقة الوصوؿ إلييا ،في مرحمة مبكرة ،كي تكوف ىذه التكنولوجيات والنظـ في المتناوؿ بأقؿ

تكمفة.

المادة  :60الحؽ في الحياة

تؤكد الدوؿ األطراؼ مف جديد أف لكؿ إنساف الحؽ األصيؿ في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية

لضماف تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة فعميا بيذا الحؽ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف.
المادة  :66حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية

تتعيد الدوؿ األطراؼ ،وفقا اللتزاماتيا بمقتضى القانوف الدولي ،بما فييا القانوف اإلنساني الدولي

والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ،باتخاذ كافة التدابير البلزمة لضماف حماية وسبلمة األشخاص ذوي

اإلعاقة الذيف يوجدوف في حاالت تتسـ بالخطورة ،بما في ذلؾ حاالت النػزاع المسمح والطوارئ
اإلنسانية والكوارث الطبيعية.

المادة  :66االعتػراؼ باألشخاص ذوي اإلعاقة عمى قدـ المساواة مع آخريف أماـ القانوف

 - 6تؤكد الدوؿ األطراؼ مف جديد حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في االعتراؼ بيـ في كؿ مكاف

كأشخاص أماـ القانوف.

 - 6تقر الدوؿ األطراؼ بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأىمية قانونية عمى قدـ المساواة مع آخريف
في جميع مناحي الحياة.

 - 1تتخذ الدوؿ األطراؼ التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدعـ

الذي قد يتطمبونو أثناء ممارسة أىميتيـ القانونية.

 - 4تكفؿ الدوؿ األطراؼ أف توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة األىمية القانونية الضمانات

المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعماؿ ىذه التدابير وفقا لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف .وتكفؿ ىذه

الضمانات أف تحترـ التدابير المرتبطة بممارسة األىمية القانونية حقوؽ الشخص المعني وارادتو
وأفضمياتو ،وأف تكوف مجردة مف تضارب المصالح ومف التأثيػػػػر الذي ال مسوغ لو ،ومتناسبة

ومتماشية مع ظروؼ الشخص ،وتسري في أقصر مدة ممكنة ،وتخضع لمراجعة منتظمة مف جانب

سمطة مختصة ومستقمة ومحايدة أو مف جانب ىيئة قضائية .وتكوف ىذه الضمانات متناسبة مع

القدر الذي تؤثر بو التدابير في حقوؽ الشخص ومصالحو.

 - 5رىنا بأحكاـ ىذه المادة ،تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة والفعالة لضماف حؽ

األشخاص ذوي اإلعاقة ،عمى أساس المساواة ،في ممكية أو وراثة الممتمكات وادارة شؤونيـ المالية
وامكانية حصوليـ ،مساواة بغيرىـ ،عمى القروض المصرفية والرىوف وغيرىا مف أشكاؿ االئتماف
المالي ،وتضمف عدـ حرماف األشخاص ذوي اإلعاقة بشكؿ تعسفي مف ممتمكاتيـ.
المادة  :61إمكانية المجوء إلى القضاء

 - 6تكفؿ الدوؿ األطراؼ سببل فعالة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة لمجوء إلى القضاء عمى قدـ المساواة
مع اآلخريف ،بما في ذلؾ مف خبلؿ توفير التيسيرات اإلجرائية التي تتناسب مع أعمارىـ ،بغرض

تيسير دورىـ الفعاؿ في المشاركة المباشرة وغير المباشرة ،بما في ذلؾ بصفتيـ شيودا ،في جميع

اإلجراءات القانونية ،بما فييا مراحؿ التحقيؽ والمراحؿ التمييدية األخرى.

 - 6لكفالة إمكانية لجوء األشخاص ذوي اإلعاقة إلى القضاء فعميا ،تشجع الدوؿ األطراؼ التدريب
المناسب لمعامميف في مجاؿ إقامة العدؿ ،ومف ضمنيـ الشرطة وموظفو السجوف.

المادة  :64حرية الشخص وأمنو

 - 6تكفؿ الدوؿ األطراؼ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة عمى قدـ المساواة مع اآلخريف:

(أ) التمتع بالحؽ في الحرية الشخصية واألمف الشخصي؛

(ب) عدـ حرمانيـ مف حريتيـ بشكؿ غير قانوني أو بشكؿ تعسفي وأف يكوف أي حرماف مف الحرية
متسقا مع القانوف ،وأال يكوف وجود اإلعاقة مبر ار بأي حاؿ مف األحواؿ ألي حرماف مف الحرية.

 - 6تكفؿ الدوؿ األطراؼ في حالة حرماف األشخاص ذوي اإلعاقة مف حريتيـ ،نتيجة أية إجراءات،
أف يخوؿ ليـ ،عمى قدـ المساواة مع غيرىـ ،ضمانات وفقا لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ،وأف
يعامموا وفقا ألىداؼ ومبادئ ىذه االتفاقية ،بما في ذلؾ توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ليـ.

المادة  :65عدـ التعرض لمتعذيب أو المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة

 - 6ال يعرض أي شخص لمتعذيب أو المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة .وبشكؿ
خاص ال يعرض أي شخص إلجراء التجارب الطبية والعممية عميو دوف موافقتو بكامؿ حريتو.

 - 6تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير التشريعية واإلدارية والقضائية وغيرىا مف التدابير الفعالة
لمنع إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة ،عمى قدـ المساواة مع اآلخريف ،لمتعذيب أو المعاممة أو

العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة.

المادة  :66عدـ التعرض لبلستغبلؿ والعنؼ واالعتداء

 - 6تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعميمية وغيرىا مف

التدابير المناسبة لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة ،داخؿ منازليـ وخارجيا عمى السواء ،مف جميع

أشكاؿ االستغبلؿ والعنؼ واالعتداء ،بما في ذلؾ جوانبيا القائمة عمى نوع الجنس.

 - 6تتخذ الدوؿ األطراؼ أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكاؿ االستغبلؿ والعنؼ واالعتداء
بكفالة أمور منيا توفير أشكاؿ مناسبة مف المساعدة والدعـ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة وأسرىـ ومقدمي

الرعاية ليـ تراعي نوع جنس األشخاص ذوي اإلعاقة وسنيـ ،بما في ذلؾ عف طريؽ توفير

المعمومات والتثقيؼ بشأف كيفية تجنب حاالت االستغبلؿ والعنؼ واالعتداء والتعرؼ عمييا واإلببلغ

عنيا .وتكفؿ الدوؿ األطراؼ أف يراعى في توفير خدمات الحماية سف األشخاص ذوي اإلعاقة ونوع
جنسيـ واعاقتيـ.

 - 1تكفؿ الدوؿ األطراؼ قياـ سمطات مستقمة برصد جميع المرافؽ والبرامج المعدة لخدمة األشخاص
ذوي اإلعاقة رصدا فعاال لمحيمولة دوف حدوث جميع أشكاؿ االستغبلؿ والعنؼ واالعتداء.

 - 4تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة األشخاص ذوي اإلعاقة عافيتيـ

البدنية واإلدراكية والنفسية ،واعادة تأىيميـ ،واعادة إدماجيـ في المجتمع عندما يتعرضوف ألي شكؿ
مف أشكاؿ االستغبلؿ أو العنؼ أو االعتداء ،بما في ذلؾ عف طريؽ توفير خدمات الحماية ليـ.

وتتحقؽ استعادة العافية واعادة اإلدماج في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاىيتو واحترامو لنفسو وكرامتو
واستقبللو الذاتي وتراعي االحتياجات الخاصة بكؿ مف نوع الجنس والسف.

 - 5تضع الدوؿ األطراؼ تشريعات وسياسات فعالة ،مف ضمنيا تشريعات وسياسات تركز عمى

النساء واألطفاؿ ،لكفالة التعرؼ عمى حاالت االستغبلؿ والعنؼ واالعتداء التي يتعرض ليا األشخاص
ذوو اإلعاقة والتحقيؽ فييا ،وعند االقتضاء ،المقاضاة عمييا.

المادة  :67حماية السبلمة الشخصية

لكؿ شخص ذي إعاقة الحؽ في احتراـ سبلمتو الشخصية والعقمية عمى قدـ المساواة مع اآلخريف.
المادة  :68حرية التنقؿ والجنسية

 - 6تقر الدوؿ األطراؼ بحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في التمتع بحرية التنقؿ ،وحرية اختيار مكاف

إقامتيـ والحصوؿ عمى الجنسية ،عمى قدـ المساواة مع اآلخريف ،بما في ذلؾ ضماف تمتع األشخاص
ذوي اإلعاقة بما يمي:

(أ) الحؽ في الحصوؿ عمى الجنسية وتغييرىا وعدـ حرمانيـ مف جنسيتيـ تعسفا أو عمى أساس

اإلعاقة؛

(ب) عدـ حرمانيـ عمى أساس اإلعاقة مف إمكانية حيازة وامتبلؾ واستعماؿ وثائؽ جنسياتيـ أو

وثائؽ أخرى إلثبات اليوية أو المجوء إلى عمميات أخرى مناسبة ،مثؿ إجراءات اليجرة ،قد تستدعييا

الضرورة لتيسير ممارسة الحؽ في حرية التنقؿ؛

(ج) الحؽ في مغادرة أي بمد ،بما في ذلؾ بمدىـ؛

(د) عدـ حرمانيـ تعسفا أو عمى أساس اإلعاقة مف حؽ دخوؿ بمدىـ.

 - 6يسجؿ األطفاؿ ذوو اإلعاقة فور والدتيـ ويكوف ليـ منذئذ الحؽ في الحصوؿ عمى اسـ والحؽ
في اكتساب الجنسية والحؽ بقدر اإلمكاف في أف يعرفوا والدييـ وأف يتمتعوا برعايتيـ.
المادة  :69العيش المستقؿ واإلدماج في المجتمع

تقر الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية بحؽ جميع األشخاص ذوي اإلعاقة ،مساواة بغيرىـ ،في العيش

في المجتمع ،بخيارات مساوية لخيارات اآلخريف ،وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع األشخاص

ذوي اإلعاقة الكامؿ بحقيـ وادماجيـ ومشاركتيـ بصورة كاممة في المجتمع .ويشمؿ ذلؾ كفالة ما

يمي:

(أ) إتاحة الفرصة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في أف يختاروا مكاف إقامتيـ ومحؿ سكناىـ واألشخاص
الذيف يعيشوف معيـ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف وعدـ إجبارىـ عمى العيش في إطار ترتيب

معيشي خاص؛

(ب) إمكانية حصوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى طائفة مف خدمات المؤازرة في المنػزؿ وفي محؿ

اإلقامة وغيرىا مف الخدمات المجتمعية ،بما في ذلؾ المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشيـ
وادماجيـ في المجتمع ،ووقايتيـ مف االنعزاؿ أو االنفصاؿ عنو؛

(ج) استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة ،عمى قدـ المساواة مع اآلخريف ،مف الخدمات والمرافؽ
المجتمعية المتاحة لعامة الناس ،وضماف استجابة ىذه الخدمات الحتياجاتيـ.
المادة  :60التنقؿ الشخصي

تتخذ الدوؿ األطراؼ تدابير فعالة تكفؿ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة حرية التنقؿ بأكبر قدر ممكف مف

االستقبللية ،بما في ذلؾ ما يمي:

(أ) تيسير حرية تنقؿ األشخاص ذوي اإلعاقة بالطريقة وفي الوقت المذيف يختارونيما وبتكمفة في
متناوليـ؛

(ب) تيسير حصوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى ما يتسـ بالجودة مف الوسائؿ واألجيزة المساعدة

عمى التنقؿ والتكنولوجيات المعينة وأشكاؿ مف المساعدة البشرية والوسطاء ،بما في ذلؾ جعميا في

متناوليـ مف حيث التكمفة؛

(ج) توفير التدريب لؤلشخاص ذوي اإلعاقة والمتخصصيف العامميف معيـ عمى ميارات التنقؿ؛
(د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائؿ واألجيزة المساعدة عمى التنقؿ واألجيزة

والتكنولوجيات المعينة عمى مراعاة جميع الجوانب المتعمقة بتنقؿ األشخاص ذوي اإلعاقة.
المادة  :66حرية التعبير والرأي والحصوؿ عمى معمومات

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة التي تكفؿ ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة لحقيـ في

حرية التعبير والرأي ،بما في ذلؾ الحؽ في طمب معمومات وأفكار ،وتمقييا ،واإلفصاح عنيا ،عمى قدـ

المساواة مع اآلخريف ،وعف طريؽ جميع وسائؿ االتصاؿ التي يختارونيا بأنفسيـ ،عمى النحو

المعرؼ في المادة  6مف ىذه االتفاقية ،بما في ذلؾ ما يمي:

(أ) تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة بالمعمومات الموجية لعامة الناس باستعماؿ األشكاؿ والتكنولوجيات
السيمة المناؿ والمبلئمة لمختمؼ أنواع اإلعاقة في الوقت المناسب ودوف تحميؿ األشخاص ذوي

اإلعاقة تكمفة إضافية؛

(ب) قبوؿ وتيسير قياـ األشخاص ذوي اإلعاقة في معاممتيـ الرسمية باستعماؿ لغة اإلشارة وطريقة

برايؿ وطرؽ االتصاؿ المعززة البديمة وجميع وسائؿ وطرؽ وأشكاؿ االتصاؿ األخرى سيمة المناؿ التي

يختارونيا بأنفسيـ؛

(ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدـ خدمات إلى عامة الناس ،بما في ذلؾ عف طريؽ شبكة

اإلنترنت ،عمى تقديـ معمومات وخدمات لؤلشخاص ذوي اإلعاقة بأشكاؿ سيمة المناؿ واالستعماؿ؛

(د) تشجيع وسائط اإلعبلـ الجماىيري ،بما في ذلؾ مقدمو المعمومات عف طريؽ شبكة اإلنترنت ،عمى

جعؿ خدماتيا في متناوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة؛

(ىػ) االعت ارؼ بمغات اإلشارة وتشجيع استخداميا.

المادة  :66احتراـ الخصوصية

 - 6ال يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة ،بصرؼ النظر عف مكاف إقامتو أو ترتيبات معيشتو،

لتدخؿ تعسفي أو غير قانوني في خصوصياتو أو شؤوف أسرتو أو بيتو أو مراسبلتو أو أي نوع آخر

مف وسائؿ االتصاؿ التي يستعمميا ،وال لمتيجـ غير المشروع عمى شرفو وسمعتو .ولجميع األشخاص
ذوي اإلعاقة الحؽ في حماية القانوف ليـ مف أي تدخؿ أو تيجـ مف ىذا القبيؿ.

 - 6تقوـ الدوؿ األطراؼ بحماية خصوصية المعمومات المتعمقة بالشؤوف الشخصية لؤلشخاص ذوي

اإلعاقة وبصحتيـ واعادة تأىيميـ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف.

المادة  :61احتراـ البيت واألسرة

 - 6تتخذ الدوؿ األطراؼ تدابير فعالة ومناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في

جميع المسائؿ ذات الصمة بالزواج واألسرة والوالدية والعبلقات ،وعمى قدـ المساواة مع اآلخريف ،وذلؾ
مف أجؿ كفالة ما يمي:

(أ) حؽ جميع األشخاص ذوي اإلعاقة الذيف ىـ في سف الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا
معتػزمي الزواج رضا تاما ال إكراه فيو؛

(ب) االعتراؼ بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤوؿ بشأف عدد األطفاؿ الذيف
يودوف إنجابيـ وفترة التباعد بينيـ وفي الحصوؿ عمى المعمومات والتثقيؼ في مجالي الصحة

اإلنجابية وتنظيـ األسرة بما يتناسب مع سنيـ ،وتوفير الوسائؿ الضرورية لتمكينيـ مف ممارسة ىذه

الحقوؽ؛

(ج) حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة ،بمف فييـ األطفاؿ ،في الحفاظ عمى خصوبتيـ عمى قدـ المساواة
مع اآلخريف.

 - 6تكفؿ الدوؿ األطراؼ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة ومسؤولياتيـ فيما يتعمؽ بالقوامة عمى

األطفاؿ أو كفالتيـ أو الوصاية عمييـ أو تبنييـ أو أية أعراؼ مماثمة ،حيثما ترد ىذه المفاىيـ في

التشريعات الوطنية؛ وفي جميع الحاالت ترجح مصالح الطفؿ الفضمى .وتقدـ الدوؿ األطراؼ

المساعدات المناسبة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينيـ مف االضطبلع بمسؤولياتيـ في تنشئة

األطفاؿ.

 - 1تكفؿ الدوؿ األطراؼ لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة حقوقا متساوية فيما يتعمؽ بالحياة األسرية .وبغية

إعماؿ ىذه الحقوؽ ومنع إخفاء األطفاؿ ذوي اإلعاقة وىجرىـ واىماليـ وعزليـ ،تتعيد الدوؿ األطراؼ
بأف توفر ،في مرحمة مبكرة ،معمومات وخدمات ومساعدات شاممة لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة وألسرىـ.

 - 4تكفؿ الدوؿ األطراؼ عدـ فصؿ أي طفؿ عف أبويو رغما عنيما ،إال إذا قررت سمطات مختصة،

رىنا بمراجعة قضائية ،ووفقا لمقوانيف واإلجراءات السارية عموما ،أف ىذا الفصؿ ضروري لمصمحة

الطفؿ الفضمى .وال يجوز بحاؿ مف األحواؿ أف يفصؿ الطفؿ عف أبويو بسبب إعاقة لمطفؿ أو أحد
األبويف أو كمييما.

 - 5تتعيد الدوؿ األطراؼ في حالة عدـ قدرة األسرة المباشرة لطفؿ ذي إعاقة عمى رعايتو بأف تبذؿ

قصارى جيودىا لتوفير رعاية بديمة لو داخؿ أسرتو الكبرى ،واف لـ يتيسر ذلؾ فداخؿ المجتمع المحمي

وفي جو أسري.

المادة  :64التعميـ

 - 6تسمـ الدوؿ األطراؼ بحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في التعميـ .وإلعماؿ ىذا الحؽ دوف تمييز

وعمى أساس تكافؤ الفرص ،تكفؿ الدوؿ األطراؼ نظاما تعميميا جامعا عمى جميع المستويات وتعمما
مدى الحياة موجييف نحو ما يمي:

(أ) التنمية الكاممة لمطاقات اإلنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات ،وتعزيز احتراـ حقوؽ
اإلنساف والحريات األساسية والتنوع البشري؛

(ب) تنمية شخصية األشخاص ذوي اإلعاقة ومواىبيـ وابداعيـ ،فضبل عف قدراتيـ العقمية والبدنية،
لموصوؿ بيا إلى أقصى مدى؛

(ج) تمكيف األشخاص ذوي اإلعاقة مف المشاركة الفعالة في مجتمع حر.
 - 6تحرص الدوؿ األطراؼ في إعماليا ىذا الحؽ عمى كفالة ما يمي:

(أ) عدـ استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة مف النظاـ التعميمي العاـ عمى أساس اإلعاقة ،وعدـ استبعاد
األطفاؿ ذوي اإلعاقة مف التعميـ االبتدائي أو الثانوي المجاني واإللزامي عمى أساس اإلعاقة؛

(ب) تمكيف األشخاص ذوي اإلعاقة مف الحصوؿ عمى التعميـ المجاني االبتدائي والثانوي ،الجيد
والجامع ،عمى قدـ المساواة مع اآلخريف في المجتمعات التي يعيشوف فييا؛

(ج) مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة؛

(د) حصوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدعـ البلزـ في نطاؽ نظاـ التعميـ العاـ لتيسير حصوليـ
عمى تعميـ فعاؿ؛

(ىػ) توفير تدابير دعـ فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيؽ أقصى قدر مف النمو األكاديمي
واالجتماعي ،وتتفؽ مع ىدؼ اإلدماج الكامؿ.

 - 1تمكف الدوؿ األطراؼ األشخاص ذوي اإلعاقة مف تعمـ ميارات حياتية وميارات في مجاؿ التنمية
االجتماعية لتيسير مشاركتيـ الكاممة في التعميـ عمى قدـ المساواة مع آخريف بوصفيـ أعضاء في

المجتمع .وتحقيقا ليذه الغاية ،تتخذ الدوؿ األطراؼ تدابير مناسبة تشمؿ ما يمي:

(أ) تيسير تعمـ طريقة برايؿ وأنواع الكتابة البديمة ،وطرؽ ووسائؿ وأشكاؿ االتصاؿ المعززة والبديمة،
وميارات التوجيو والتنقؿ ،وتيسير الدعـ والتوجيو عف طريؽ األقراف؛

(ب) تيسير تعمـ لغة اإلشارة وتشجيع اليوية المغوية لفئة الصـ؛

(ج) كفالة توفير التعميـ لممكفوفيف والصـ أو الصـ المكفوفيف ،وخاصة األطفاؿ منيـ ،بأنسب المغات
وطرؽ ووسائؿ االتصاؿ لؤلشخاص المعنييف ،وفي بيئات تسمح بتحقيؽ أقصى قدر مف النمو

األكاديمي واالجتماعي.

 - 4وضمانا إلعماؿ ىذا الحؽ ،تتخذ الدوؿ األطراؼ التدابير المناسبة لتوظيؼ مدرسيف ،بمف فييـ

مدرسوف ذوو إعاقة ،يتقنوف لغة اإلشارة و/أو طريقة برايؿ ،ولتدريب األخصائييف والموظفيف العامميف

في جميع مستويات التعميـ .ويشمؿ ىذا التدريب التوعية باإلعاقة واستعماؿ طرؽ ووسائؿ وأشكاؿ

االتصاؿ المعززة والبديمة المناسبة ،والتقنيات والمواد التعميمية لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة.

 - 5تكفؿ الدوؿ األطراؼ إمكانية حصوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى التعميـ العالي العاـ والتدريب
الميني وتعميـ الكبار والتعميـ مدى الحياة دوف تمييز وعمى قدـ المساواة مع آخريف .وتحقيقا ليذه

الغاية ،تكفؿ الدوؿ األطراؼ توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة.
المادة  :65الصحة

تعترؼ الدوؿ األطراؼ بػأف لؤلشخاص ذوي اإلعاقة الحؽ في التمتع بأعمى مستويات الصحة دوف

تمييز عمى أساس اإلعاقة .وتتخذ الدوؿ األطراؼ كؿ التدابير المناسبة الكفيمة بحصوؿ األشخاص

ذوي اإلعاقة عمى خدمات صحية تراعي الفروؽ بيف الجنسيف ،بما في ذلؾ خدمات إعادة التأىيؿ

الصحي .وتعمؿ الدوؿ األطراؼ بوجو خاص عمى ما يمي:

(أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكمفة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة تعادؿ في نطاقيا

ونوعيتيا ومعاييرىا تمؾ التي توفرىا لآلخريف ،بما في ذلؾ خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وبرامج

الصحة العامة لمسكاف؛

(ب) توفير ما يحتاج إليو األشخاص ذوو اإلعاقة تحديدا بسبب إعاقتيـ مف خدمات صحية ،تشمؿ
الكشؼ المبكر والتدخؿ عند االقتضاء ،وخدمات تيدؼ إلى التقميؿ إلى أدنى حد مف اإلعاقات ومنع

حدوث المزيد منيا ،عمى أف يشمؿ ذلؾ األطفاؿ وكبار السف؛

(ج) توفير ىذه الخدمات الصحية في أقرب مكاف ممكف مف مجتمعاتيـ المحمية ،بما في ذلؾ في
المناطؽ الريفية؛

(د) الطمب إلى مزاولي الميف الصحية تقديـ رعاية إلى األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس جودة الرعاية

التي يقدمونيا إلى اآلخريف ،بما في ذلؾ تقديـ ىذه الرعاية عمى أساس الموافقة الحرة والمستنيرة ،مف

خبلؿ القياـ بجممة أمور منيا زيادة الوعي بحقوؽ اإلنساف المكفولة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتيـ

واستقبلليـ الذاتي واحتياجاتيـ مف خبلؿ توفير التدريب ليـ ونشر معايير أخبلقية تتعمؽ بالرعاية

الصحية في القطاعيف العاـ والخاص؛

(ىػ) حظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في توفير التأميف الصحي ،والتأميف عمى الحياة حيثما
يسمح القانوف الوطني بذلؾ ،عمى أف يوف ار بطريقة منصفة ومعقولة؛

(و) منع الحرماف عمى أساس التمييز مف الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائؿ
بسبب اإلعاقة.

المادة  :66التأىيؿ واعادة التأىيؿ

 - 6تتخذ الدوؿ األطراؼ تدابير فعالة ومناسبة ،بما في ذلؾ عف طريؽ دعـ األقراف ،لتمكيف

األشخاص ذوي اإلعاقة مف بموغ أقصى قدر مف االستقبللية والمحافظة عمييا ،وتحقيؽ إمكاناتيـ

البدنية والعقمية واالجتماعية والمينية عمى الوجو األكمؿ ،وكفالة إشراكيـ ومشاركتيـ بشكؿ تاـ في

جميع نواحي الحياة .وتحقيقا لتمؾ الغاية ،تقوـ الدوؿ األطراؼ بتوفير خدمات وبرامج شاممة لمتأىيؿ
واعادة التأىيؿ وتعزيزىا وتوسيع نطاقيا ،وبخاصة في مجاالت الصحة والعمؿ والتعميـ والخدمات

االجتماعية ،عمى نحو يجعؿ ىذه الخدمات والبرامج:

(أ) تبدأ في أقرب مرحمة قدر اإلمكاف ،وتستند إلى تقييـ متعدد التخصصات الحتياجات كؿ فرد ومواطف
قوتو عمى حدة؛

(ب) تدعـ إشراؾ األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتيـ في المجتمع المحمي وفي جميع نواحي

المجتمع ،وأف تتاح لؤلشخاص ذوي اإلعاقة عمى أساس طوعي وفي أقرب مكاف ممكف لممجتمعات
المحمية ،بما في ذلؾ في المناطؽ الريفية.

 - 6تشجع الدوؿ األطراؼ عمى وضع برامج التدريب األولي والمستمر لؤلخصائييف والموظفيف

العامميف في مجاؿ تقديـ خدمات التأىيؿ واعادة التأىيؿ.

 - 1تشجع الدوؿ األطراؼ توفر ومعرفة واستخداـ األجيزة والتقنيات المعينة ،المصممة لؤلشخاص

ذوي اإلعاقة ،حسب صمتيا بالتأىيؿ واعادة التأىيؿ.

المادة  :67العمؿ والعمالة

 - 6تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في العمؿ ،عمى قدـ المساواة مع اآلخريف؛
ويشمؿ ىذا الحؽ إتاحة الفرصة ليـ لكسب الرزؽ في عمؿ يختارونو أو يقبمونو بحرية في سوؽ
عمؿ وبيئة عمؿ منفتحتيف أماـ األشخاص ذوي اإلعاقة وشاممتيف ليـ ويسيؿ انخراطيـ فييما.

وتحمي الدوؿ األطراؼ إعماؿ الحؽ في العمؿ وتعززه ،بما في ذلؾ حؽ أولئؾ الذيف تصيبيـ اإلعاقة

خبلؿ عمميـ ،وذلؾ عف طريؽ اتخاذ الخطوات المناسبة ،بما في ذلؾ سف التشريعات ،لتحقيؽ عدة

أىداؼ منيا ما يمي:

(أ) حظر التمييز عمى أساس اإلعاقة فيما يختص بجميع المسائؿ المتعمقة بكافة أشكاؿ العمالة،
ومنيا شروط التوظيؼ والتعييف والعمؿ ،واستمرار العمؿ ،والتقدـ الوظيفي ،وظروؼ العمؿ اآلمنة

والصحية؛

(ب) حماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في ظروؼ عمؿ عادلة ومبلئمة ،عمى قدـ المساواة مع

اآلخريف ،بما في ذلؾ تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القياـ بعمؿ متساوي القيمة ،وظروؼ

العمؿ المأمونة والصحية ،بما في ذلؾ الحماية مف التحرش ،واالنتصاؼ مف المظالـ؛

(ج) كفالة تمكيف األشخاص ذوي اإلعاقة مف ممارسة حقوقيـ العمالية والنقابية عمى قدـ المساواة
مع اآلخريف؛

(د) تمكيف األشخاص ذوي اإلعاقة مف الحصوؿ بصورة فعالة عمى البرامج العامة لمتوجيو التقني
والميني ،وخدمات التوظيؼ ،والتدريب الميني والمستمر؛

(ىػ) تعزيز فرص العمؿ والتقدـ الوظيفي لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في سوؽ العمؿ ،فضبل عف تقديـ
المساعدة عمى إيجاد العمؿ والحصوؿ عميو والمداومة عميو والعودة إليو؛

(و) تعزيز فرص العمؿ الحر ،ومباشرة األعماؿ الحرة ،وتكويف التعاونيات ،والشروع في األعماؿ

التجارية الخاصة؛

(ز) تشغيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العاـ؛

(ح) تشجيع عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص مف خبلؿ انتياج سياسات واتخاذ
تدابير مناسبة ،قد تشمؿ البرامج التصحيحية ،والحوافز ،وغير ذلؾ مف التدابير؛

(ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في أماكف العمؿ؛

(ي) تشجيع اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة لمخبرات المينية في سوؽ العمؿ المفتوحة؛

(ؾ) تعزيز برامج إعادة التأىيؿ الميني والوظيفي ،واالحتفاظ بالوظائؼ ،والعودة إلى العمؿ لصالح
األشخاص ذوي اإلعاقة.

 - 6تكفؿ الدوؿ األطراؼ عدـ إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة لمرؽ أو العبودية ،وحمايتيـ عمى قدـ

المساواة مع اآلخريف ،مف العمؿ الجبري أو القسري.

المادة  :68مستوى المعيشة البلئؽ والحماية االجتماعية

 - 6تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في التمتع بمستوى معيشي الئؽ ليـ
وألسرىـ ،بما في ذلؾ ما يكفييـ مف الغذاء والممبس والمسكف ،وفي مواصمة تحسيف ظروؼ

معيشتيـ ،وتتخذ الخطوات المناسبة لصوف ىذا الحؽ وتعزيز إعمالو دوف تمييز عمى أساس اإلعاقة.

 6تقر الدوؿ األطراؼ بحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في الحماية االجتماعية ،والتمتع بيذا الحؽ دوف
تمييز بسبب اإلعاقة ،وتتخذ الخطوات المناسبة لصوف ىذا الحؽ وتعزيز إعمالو ،بما في ذلؾ تدابير

ترمي إلى:

(أ) ضماف مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة مع اآلخريف في فرص الحصوؿ عمى المياه النقية ،وضماف
حصوليـ عمى الخدمات واألجيزة المناسبة ذات األسعار المعقولة ،وغير ذلؾ مف المساعدات لتمبية

االحتياجات المرتبطة باإلعاقة؛

(ب) ضماف استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة ،خصوصا النساء والفتيات وكبار السف ،مف برامج
الحماية االجتماعية وبرامج الحد مف الفقر؛

(ج) ضماف استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة الذيف يعيشوف في حالة فقر وأسرىـ مف المساعدة التي
تقدميا الدولة لتغطية النفقات المتعمقة باإلعاقة ،بما فييا التدريب المناسب واسداء المشورة

والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛

(د) ضماف استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة مف برامج اإلسكاف العاـ؛

(ىػ) ضماف استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة ،عمى قدـ المساواة مع اآلخريف ،مف استحقاقات وبرامج
التقاعد.

المادة  :69المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تضمف الدوؿ األطراؼ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة الحقوؽ السياسية وفرصة التمتع بيا عمى قدـ

المساواة مع اآلخريف ،وتتعيد بما يمي:

(أ) أف تكفؿ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاممة في الحياة السياسية

والعامة عمى قدـ المساواة مع اآلخريف ،إما مباشرة واما عف طريؽ ممثميف يختارونيـ بحرية ،بما في

وينتخبوا ،وذلؾ بعدة سبؿ منيا:
ذلؾ كفالة الحؽ والفرصة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة كي يصوتوا ُ

’ ‘6كفالة أف تكوف إجراءات التصويت ومرافقو ومواده مناسبة وميسرة وسيمة الفيـ واالستعماؿ؛
’ ‘6حماية حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في التصويت عف طريؽ االقتراع السري في االنتخابات

واالستفتاءات العامة دوف ترىيب ،وفي الترشح لبلنتخابات والتقمد الفعمي لممناصب وأداء جميع المياـ

العامة في الحكومة عمى شتى المستويات ،وتسييؿ استخداـ التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما

اقتضى األمر ذلؾ؛

’ ‘1كفالة حرية تعبير األشخاص ذوي اإلعاقة عف إرادتيـ كناخبيف ،والسماح ليـ ،عند االقتضاء،
تحقيقا ليذه الغاية ،وبناء عمى طمبيـ ،باختيار شخص يساعدىـ عمى التصويت؛

(ب) أف تعمؿ عمى نحو فعاؿ مف أجؿ تييئة بيئة يتسنى فييا لؤلشخاص ذوي اإلعاقة أف يشاركوا

مشاركة فعمية وكاممة في تسيير الشؤوف العامة ،دوف تمييز وعمى قدـ المساواة مع اآلخريف ،وأف
تشجع مشاركتيـ في الشؤوف العامة ،بما في ذلؾ ما يمي:

’ ‘6المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البمد العامة والسياسية ،بما في

ذلؾ أنشطة األحزاب السياسية وادارة شؤونيا؛

’ ‘6إنشاء منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واالنضماـ إلييا كي تتولى تمثيميـ عمى كؿ مف الصعيد
الدولي والوطني واإلقميمي والمحمي.

المادة  :10المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيو والتسمية والرياضة

 - 6تقر الدوؿ األطراؼ بحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية عمى قدـ
المساواة مع اآلخريف ،وتتخذ كؿ التدابير المناسبة لكي تكفؿ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ما يمي:

(أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكاؿ ميسرة؛

(ب) التمتع بالبرامج التمفزيونية واألفبلـ والعروض المسرحية وسائر األنشطة الثقافية بأشكاؿ ميسرة؛
(ج) التمتع بدخوؿ األماكف المخصصة لمعروض أو الخدمات الثقافية ،مف قبيؿ المسارح والمتاحؼ
ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة ،والتمتع ،قدر اإلمكاف ،بالوصوؿ إلى النصب التذكارية
والمواقع ذات األىمية الثقافية الوطنية.

 - 6تتخػذ الدوؿ األطراؼ التدابير المبلئمة إلتاحة الفرصة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة لتنمية واستخداـ
قدراتيـ اإلبداعية والفنية والفكرية ،ال لخدمة مصمحتيـ فحسب وانما إلثراء المجتمع أيضا.

 - 1تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع الخطوات المبلئمة ،وفقا لمقانوف الدولي ،لمتأكد مف أف القوانيف التي
تحمي حقوؽ الممكية الفكرية ال تشكؿ عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحوؿ دوف استفادة األشخاص ذوي

اإلعاقة مف المواد الثقافية.

 - 4يحؽ لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ،عمى قدـ المساواة مع اآلخريف ،أف يحظوا باالعتراؼ بيويتيـ
الثقافية والمغوية الخاصة وأف يحصموا عمى دعـ ليا ،بما في ذلؾ لغات اإلشارات وثقافة الصـ.

 - 5تمكينا لؤلشخاص ذوي اإلعاقة مف المشاركة ،عمى قدـ المساواة مع آخريف ،في أنشطة الترفيو
والتسمية والرياضة ،تتخذ الدوؿ األطراؼ التدابير المناسبة مف أجؿ:

(أ) تشجيع وتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ،إلى أقصى حد ممكف ،في األنشطة الرياضية
العامة عمى جميع المستويات؛

(ب) ضماف إتاحة الفرصة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة لتنظيـ األنشطة الرياضية والترفييية الخاصة

باإلعاقة وتطويرىا والمشاركة فييا ،والعمؿ تحقيقا ليذه الغاية عمى تشجيع توفير القدر المناسب مف

التعميـ والتدريب والموارد ليـ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف؛

(ج) ضماف دخوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة إلػى األماكف الرياضيػة والترفييية والسياحية؛

(د) ضماف إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة لممشاركة عمى قدـ المساواة مع األطفاؿ اآلخريف في
أنشطة المعب والترفيو والتسمية والرياضة ،بما في ذلؾ األنشطة التي تمارس في إطار النظاـ

المدرسي؛

(ىػ) ضماف إمكانية حصوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الخدمات المقدمة مف المشتغميف بتنظيـ
أنشطة الترفيو والسياحة والتسمية والرياضة.

المادة  :16جمع اإلحصاءات والبيانات

 - 6تقوـ الدوؿ األطراؼ بجمع المعمومات المناسبة ،بما في ذلؾ البيانات اإلحصائية والبيانات

المستخدمة في البحوث ،لتمكينيا مف وضع وتنفيذ السياسات الكفيمة بإنفاذ ىذه االتفاقية .وينبغي أف
تفي عممية جمع المعمومات واالحتفاظ بيا بما يمي:

(أ) االمتثاؿ لمضمانات المعموؿ بيا قانونا ،بما فييا التشريعات المتعمقة بحماية البيانات ،لكفالة
السرية واحتراـ خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة؛

(ب) االمتثاؿ لمقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية والمبادئ األخبلقية في
جمع اإلحصاءات واستخداميا.

 - 6تصنؼ المعمومات التي يتـ جمعيا وفقا ليذه المادة ،حسب االقتضاء ،وتستخدـ لممساعدة في

تقييـ تنفيذ االلتزامات التي تعيدت بيا الدوؿ األطراؼ بموجب ىذه االتفاقية وفي كشؼ العقبات التي

تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة في أثناء ممارستيـ لحقوقيـ والعمؿ عمى تذليميا.

 - 1تضطمع الدوؿ األطراؼ بمسؤولية نشر ىذه اإلحصاءات وتضمف إتاحتيا لؤلشخاص ذوي اإلعاقة

وغيرىـ.

المادة  :16التعاوف الدولي

 - 6تسمـ الدوؿ األطراؼ بأىمية التعاوف الدولي وتعزيزه ،دعما لمجيود الوطنية الرامية إلى تحقيؽ

أىداؼ ىذه االتفاقية ومقصدىا ،وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بيذا الصدد فيما بينيا ،وحسب

االقتضاء ،في شراكة مع المنظمات الدولية واإلقميمية ذات الصمة والمجتمع المدني ،وال سيما منظمات

األشخاص ذوي اإلعاقة .ويجوز أف تشمؿ ىذه التدابير ما يمي:

(أ) ضماف شموؿ التعاوف الدولي األشخاص ذوي اإلعاقة واستفادتيـ منو ،بما في ذلؾ البرامج
اإلنمائية الدولية؛

(ب) تسييؿ ودعـ بناء القدرات ،بما في ذلؾ مف خبلؿ تبادؿ المعمومات والخبرات والبرامج التدريبية
وأفضؿ الممارسات وتقاسميا؛

(ج) تسييؿ التعاوف في مجاؿ البحوث والحصوؿ عمى المعارؼ العممية والتقنية؛

(د) توفير المساعدة التقنية واالقتصادية ،حسب االقتضاء ،بما في ذلؾ عف طريؽ تيسير الحصوؿ
عمى التكنولوجيا السيمة المناؿ والمعينة وتقاسميا ،وعف طريؽ نقؿ التكنولوجيا.

 - 6ال تمس أحكاـ ىذه المادة التزامات كؿ دولة طرؼ بتنفيذ ما عمييا مف التزامات بموجب ىذه

االتفاقية.

المادة  :11التنفيذ والرصد عمى الصعيد الوطني

 - 6تعيف الدوؿ األطراؼ ،وفقا لنيجيا التنظيمية ،جية تنسيؽ واحدة أو أكثر داخؿ الحكومة تعنى

بالمسائؿ المتصمة بتنفيذ ىذه االتفاقية ،وتولي االعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعييف آلية تنسيؽ
داخؿ الحكومة لتيسير األعماؿ ذات الصمة في مختمؼ القطاعات وعمى مختمؼ المستويات.

 - 6تقوـ الدوؿ األطراؼ ،وفقا لنظميا القانونية واإلدارية ،بتشكيؿ أو تعزيز أو تعييف أو إنشاء إطار
عمؿ داخؿ الدولة الطرؼ ،بما في ذلؾ آلية مستقمة واحدة أو أكثر ،حسب االقتضاء ،لتعزيز ىذه

االتفاقية وحمايتيا ورصد تنفيذىا .وتأخذ الدوؿ األطراؼ بعيف االعتبار ،عند تعييف أو إنشاء مثؿ ىذه
اآللية ،المبادئ المتعمقة بمركز وطرؽ عمؿ المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوؽ اإلنساف

وتعزيزىا.

 - 1يسيـ المجتمع المدني ،وبخاصة األشخاص ذوو اإلعاقة والمنظمات الممثمة ليـ ،في عممية

الرصد ويشاركوف فييا مشاركة كاممة.

المادة  :14المجنة المعنية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة

 - 6تنشأ لجنة معنية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة (يشار إلييا فيما يمي باسـ ”المجنة“)،

لتضطمع بتنفيذ المياـ المنصوص عمييا أدناه.

 - 6تتكوف المجنة ،في وقت بدء نفاذ ىذه االتفاقية ،مف اثني عشر خبي ار .وتزداد عضوية المجنة
بستة أعضاء ،بعد حصوؿ االتفاقية عمى ستيف تصديقا أو انضماما إضافيا ،لتصؿ عضويتيا حدا

أعمى مقداره ثمانية عشر عضوا.

 - 1يعمؿ أعضاء المجنة بصفتيـ الشخصية ويكونوف مف المشيود ليـ باألخبلؽ العالية والمعترؼ
ليـ بالكفاءة والخبرة في الميداف الذي تغطيو ىذه االتفاقية .والدوؿ األطراؼ مدعوة ،عند تسمية

مرشحييا ،إلى أف تولي االعتبار الواجب إلى الحكـ الوارد في الفقرة  1مف المادة  4مف ىذه االتفاقية.

 - 4ينتخب أعضاء المجنة بواسطة الدوؿ األطراؼ مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادؿ ،وتمثيؿ

مختمؼ أشكاؿ الحضارات والنظـ القانونية الرئيسية ،والتمثيؿ المتوازف لمجنسيف ،ومشاركة الخبراء

ذوي اإلعاقة.

 - 5ينتخب أعضاء المجنة باالقتراع السري مف قائمة أشخاص ترشحيـ الدوؿ األطراؼ مف بيف

رعاياىا في اجتماعات مؤتمر الدوؿ األطراؼ .وفي ىذه االجتماعات ،التي يتشكؿ نصابيا مف ثمثي

الدوؿ األطراؼ ،ينتخب لعضوية المجنة األشخاص الذيف يحصموف عمى أعمى عدد مف األصوات وعمى
األغمبية المطمقة مف أصوات ممثمي الدوؿ األطراؼ الحاضريف والمصوتيف.

 - 6تجرى أوؿ انتخابات في موعد ال يتجاوز ستة أشير مف تاريخ بدء نفاذ ىذه االتفاقية .ويوجو
األميف العاـ لؤلمـ المتحدة إلى الدوؿ األطراؼ ،قبؿ أربعة أشير عمى األقؿ مف موعد إجراء أي

انتخابات ،رسالة يدعوىا فييا إلى تقديـ أسماء المرشحيف خبلؿ فترة شيريف .ويعد األميف العاـ عقب
ذلؾ قائمة بأسماء جميع األشخاص المرشحيف بيذه الطريقة ،وفقا لمترتيب األبجدي ،مع توضيح

أسماء الدوؿ األطراؼ التي ترشحيـ ،ويقدـ القائمة المذكورة إلى الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية.

 - 7ينتخب أعضاء المجنة لفترة أربع سنوات .ويجوز أف يعاد انتخابيـ مرة واحدة .غير أف فترة

عضوية ستة مف األعضاء الذيف ينتخبوف في االنتخابات األولى تنتيي عند انقضاء فترة عاميف؛

وبعد تمؾ االنتخابات األولى مباشرة ،يختار رئيس االجتماع المشار إليو في الفقرة  5مف ىذه المادة

أسماء ىؤالء األعضاء الستة عف طريؽ القرعة.

 - 8ينتخب أعضاء المجنة الستة اإلضافيوف عند إجراء االنتخابات العادية ،وفقا لؤلحكاـ ذات الصمة

مف ىذه المادة.

 - 9في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء المجنة أو إعبلف ذلؾ العضو ،ألي سبب آخر ،عدـ قدرتو
عمى أداء واجباتو ،تعيف الدولة الطرؼ التي رشحت ذلؾ العضو خبي ار آخر يممؾ المؤىبلت ويستوفي

الشروط الواردة في األحكاـ ذات الصمة مف ىذه المادة ،ليعمؿ كعضو في المجنة خبلؿ ما تبقى مف

فترة ذلؾ العضو.

 - 60تضع المجنة النظاـ الداخمي الخاص بيا.

 - 66يوفر األميف العاـ لؤلمـ المتحدة الموظفيف البلزميف والمرافؽ الضرورية لكي تؤدي المجنة
مياميا بكفاءة بموجب ىذه االتفاقية ،ويدعو إلى انعقاد أوؿ اجتماع ليا.

 - 66يتمقى أعضاء المجنة المنشأة بموجب ىذه االتفاقية أجورىـ مف موارد األمـ المتحدة ،بموافقة
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،وفقا لممعايير والشروط التي تحددىا الجمعية ،مع وضع أىمية

مسؤوليات المجنة في االعتبار.

 - 61يحصؿ أعضاء المجنة عمى التسييبلت واالمتيازات والحصانات التي يحصؿ عمييا الخبراء

المكمفوف بمياـ تابعة لؤلمـ المتحدة ،حسبما تنص عميو البنود ذات الصمة في اتفاقية امتيازات األمـ

المتحدة وحصاناتيا.

المادة  :15تقارير الدوؿ األطراؼ

 - 6تقدـ كؿ دولة طرؼ إلى المجنة ،عف طريؽ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة ،تقري ار شامبل عف التدابير
المتخذة لتنفيذ التزاماتيا بموجب ىذه االتفاقية وعف التقدـ المحرز في ىذا الصدد ،وذلؾ خبلؿ فترة

عاميف عقب بدء نفاذ ىذه االتفاقية بالنسبة لمدولة الطرؼ المعنية.

 - 6تقدـ الدوؿ األطراؼ تقاريرىا عقب ذلؾ مرة كؿ  4سنوات عمى األقؿ ،وكذلؾ كمما طمبت منيا

المجنة ذلؾ.

 - 1تحدد المجنة أية مبادئ توجييية ترى وجوب تطبيقيا عمى محتويات التقارير.

 - 4ال يتعيف عمى الدولة الطرؼ ،التي تقدـ تقريرىا األوؿ الشامؿ إلى المجنة ،تكرار إدراج المعمومات

التي سبؽ تقديميا في التقارير البلحقة .والدوؿ األطراؼ مدعوة إلى أف تنظر ،عند إعداد التقارير

التي تقدـ إلى المجنة ،في مسألة إعداد ىذه التقارير مف خبلؿ عممية تتسـ باالنفتاح والشفافية والى
أف تولي االعتبار الواجب إلى الحكـ الوارد في الفقرة  1مف المادة  4مف ىذه االتفاقية.

 - 5يجوز أف تدرج في التقارير العوامؿ والصعوبات التي تؤثر عمى درجة الوفاء بااللتزامات بموجب

ىذه االتفاقية.

المادة  :16النظر في التقارير

 - 6تنظر المجنة في كؿ تقرير وتقدـ ما تراه مبلئما مف اقتراحات وتوصيات عامة بشأنو وتحيميا إلى

الدولة الطرؼ المعنية .ويجوز لمدولة الطرؼ أف ترد عمى المجنة بأي معمومات تختارىا .ويجوز لمجنة
أف تطمب إلى الدوؿ األطراؼ معمومات إضافية ذات صمة بتطبيؽ ىذه االتفاقية.

 - 6إذا تأخرت دولة طرؼ تأخ ار كبي ار في تقديـ تقرير ،جاز لمجنة أف تشعر الدولة الطرؼ المعنية

بضرورة فحص تطبيؽ ىذه االتفاقية في تمؾ الدولة الطرؼ ،استنادا إلى معمومات موثوؽ بيا تتاح

لمجنة ،إذا لـ يقدـ التقرير ذو الصمة في غضوف ثبلثة أشير مف توجيو اإلشعار .وتدعو المجنة

الدولة الطرؼ المعنية إلى المشاركة في ىذا الفحص .واذا استجابت الدولة الطرؼ بتقديـ التقرير ذي

الصمة ،تطبؽ أحكاـ الفقرة  6مف ىذه المادة.

 - 1يتيح األميف العاـ لؤلمـ المتحدة التقارير لكافة الدوؿ األطراؼ.

 - 4تتيح الدوؿ األطراؼ تقاريرىا عمى نطاؽ واسع لعامة الجميور في بمدانيا وتيسر إمكانية االطبلع
عمى االقتراحات والتوصيات العامة المتعمقة بيذه التقارير.

 - 5تحيؿ المجنة ،حسبما تراه مبل ئما ،إلى الوكاالت المتخصصة وصناديؽ األمـ المتحدة وبرامجيا

وسائر الييئات المختصة ،أي تقارير مف الدوؿ األطراؼ تتضمف طمبا لممشورة أو المساعدة التقنيتيف،

أو تشير إلى حاجتيا لمثؿ ىذه المشورة أو المساعدة ،وتشفعيا بمبلحظات المجنة وتوصياتيا بصدد

ىذه الطمبات أو اإلشارات ،إف وجدت.

المادة  :17التعاوف بيف الدوؿ األطراؼ والمجنة

 - 6تتعاوف كؿ دولة طرؼ مع المجنة وتساعد أعضاءىا في االضطبلع بواليتيـ.

 - 6تولي المجنة ،في عبلقتيا مع الدوؿ األطراؼ ،االعتبار البلزـ لسبؿ ووسائؿ تعزيز القدرات

الوطنية لتطبيؽ ىذه االتفاقية ،بما في ذلؾ عف طريؽ التعاوف الدولي.

المادة  :18عبلقة المجنة مع الييئات األخرى

لدعـ تطبيؽ ىذه االتفاقية عمى نحو فعاؿ وتشجيع التعاوف الدولي في الميداف الذي تغطيو ىذه

االتفاقية:

(أ) يكوف مف حؽ الوكاالت المتخصصة وغيرىا مف أجيزة األمـ المتحدة أف تكوف ممثمة لدى النظر

في تطبيؽ ما يدخؿ في نطاؽ واليتيا مف أحكاـ ىذه االتفاقية .ولمجنة أف تدعو الوكاالت المتخصصة
والييئات المختصة األخرى ،حسبما تراه مبلئما ،لتقديـ مشورة خبرائيا بشأف تطبيؽ االتفاقية في

المجاالت التي تدخؿ في نطاؽ والية كؿ منيا .ولمجنة أف تدعو الوكاالت المتخصصة وغيرىا مف

أجيزة األمـ المتحدة لتقديـ تقارير عف تطبيؽ االتفاقية في المجاالت التي تدخؿ في نطاؽ أنشطتيا؛

(ب) تقوـ المجنة ،لدى اضطبلعيا بواليتيا ،بالتشاور ،حسب االقتضاء ،مع الييئات األخرى ذات

الصمة المنشأة بموجب معاىدات دولية لحقوؽ اإلنساف ،وذلؾ بغرض ضماف اتساؽ ما يضعو كؿ

منيا مف مبادئ توجييية لئلببلغ واقتراحات وتوصيات عامة ،وتفادي االزدواجية والتداخؿ في أداء

وظائفيا.

المادة  :19تقرير المجنة

تقدـ المجنة كؿ سنتيف تقارير عف أنشطتيا إلى الجمعية العامة والمجمس االقتصادي واالجتماعي،

ويجوز ليا أف تقدـ اقتراحات وتوصيات عامة بناء عمى فحص التقارير والمعمومات الواردة مف الدوؿ

األطراؼ .وتدرج تمؾ االقتراحات والتوصيات العامة في تقرير المجنة إلى جانب تعميقات الدوؿ األطراؼ،

إف وجدت.

المادة  :40مؤتمر الدوؿ األطراؼ

 - 6تجتمع الدوؿ األطراؼ بانتظاـ في مؤتمر لمدوؿ األطراؼ بغية النظر في أي مسألة تتعمؽ بتطبيؽ

ىذه االتفاقية.

 - 6يدعو األميف العاـ لؤلمـ المتحدة إلى عقد مؤتمر الدوؿ األطراؼ ،في موعد أقصاه ستة أشير

مف بدء نفاذ ىذه االتفاقية .ويدعو األميف العاـ إلى عقد االجتماعات البلحقة مرة كؿ سنتيف أو بناء

عمى قرار لمؤتمر الدوؿ األطراؼ.

المادة  :46الوديع

يكوف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة وديع ىذه االتفاقية.

المادة  :46التوقيع

يفتح باب التوقيع عمى ىذه االتفاقية لجميع الدوؿ ولمنظمات التكامؿ اإلقميمي في مقر األمـ المتحدة

في نيويورؾ اعتبا ار مف  10آذار/مارس .6007

المادة  :41الرضا بااللتزاـ

تخضع ىذه االتفاقية لتصديؽ الدوؿ الموقعة ولئلقرار الرسمي مف جانب منظمات التكامؿ اإلقميمي

الموقعة .وتكوف مفتوحة النضماـ أي دولة أو منظمة لمتكامؿ اإلقميمي لـ توقع االتفاقية.
المادة  :44منظمات التكامؿ اإلقميمي

 - 6يقصد بػتعبير ’’منظمة التكامؿ اإلقميمي‘‘ منظمة تشكميا الدوؿ ذات السيادة في منطقة ما،

وتنقؿ إلييا الدوؿ األطراؼ فييا االختصاص فيما يتعمؽ بالمسائؿ التي تحكميا ىذه االتفاقية .وتعمف

تمؾ المنظمات ،في صكوؾ إقرارىا الرسمي أو انضماميا ،نطاؽ اختصاصيا فيما يتعمؽ بالمسائؿ التي

تحكميا ىذه االتفاقية .وتبمغ الوديع فيما بعد بأي تعديؿ جوىري في نطاؽ اختصاصيا.

 - 6تنطبؽ اإلشارات في ىذه االتفاقية إلى ’’الدوؿ األطراؼ‘‘ عمى تمؾ المنظمات في حدود

اختصاصيا.

 - 1وألغراض الفقرة  6مف المادة  45والفقرتيف  6و  1مف المادة  47مف ىذه االتفاقية ،ال يعتد بأي
صؾ تودعو منظمة لمتكامؿ اإلقميمي.

 - 4تمارس منظمات التكامؿ اإلقميمي ،في األمور التي تندرج ضمف نطاؽ اختصاصيا ،حقيا في

التصويت في مؤتمر الدوؿ األطراؼ ،بعدد مف األصوات مساو لعدد دوليا األعضاء التي ىي أطراؼ
في ىذه االتفاقية .وال تمارس تمؾ المنظمات حقيا في التصويت إذا مارست أي دولة مف الدوؿ

األعضاء فييا حقيا في التصويت ،والعكس صحيح.

المادة  :45بدء النفاذ

 - 6يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية في اليوـ الثبلثيف الذي يمي تاريخ إيداع الصؾ العشريف لمتصديؽ أو

االنضماـ.

 - 6يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية ،بالنسبة لكؿ دولة أو منظمة لمتكامؿ اإلقميمي تصدؽ عمى ىذه االتفاقية
أو تقرىا رسميا أو تنضـ إلييا بعد إيداع الصؾ العشريف مف تمؾ الصكوؾ ،في اليوـ الثبلثيف مف

تاريخ إيداع صكيا.

المادة  :46التحفظات

 - 6ال يجوز إبداء أي تحفظ يكوف منافيا لموضوع ىذه االتفاقية وغرضيا.
 - 6يجوز سحب التحفظات في أي وقت.

المادة  :47التعديبلت

 - 6يجوز ألي دولة طرؼ أف تقترح تعديبل ليذه االتفاقية وأف تقدمو إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة.
ويقوـ األميف العاـ بإببلغ الدوؿ األطراؼ بأي تعديبلت مقترحة ،طالبا إلييا إشعاره بما إذا كانت تحبذ

عقد مؤتمر لمدوؿ األطراؼ لمنظر في تمؾ المقترحات والبت فييا .فإذا حبذ عقد المؤتمر ثمث الدوؿ

األطراؼ عمى األقؿ ،في غضوف أربعة أشير مف ذلؾ اإلببلغ ،فإف األميف العاـ يعقد المؤتمر تحت

رعاية األمـ المتحدة .ويقدـ األميف العاـ أي تعديؿ يعتمده ثمثا الدوؿ األطراؼ الحاضرة والمصوتة في

المؤتمر إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لمموافقة عميو ثـ إلى كافة الدوؿ األطراؼ لقبولو.

 - 6يبدأ نفاذ التعديؿ الذي يعتمد ويقر وفقا لمفقرة  6مف ىذه المادة في اليوـ الثبلثيف مف بموغ عدد

صكوؾ القبوؿ المودعة ثمثي عدد الدوؿ األطراؼ في تاريخ اعتماد التعديؿ .ثـ يبدأ نفاذ التعديؿ تجاه

أي دولة طرؼ في اليوـ الثبلثيف مف إيداع صؾ قبوليا .وال يكوف التعديؿ ممزما إال لمدوؿ األطراؼ

التي قبمتو.

 - 1ويبدأ نفاذ التعديؿ الذي يعتمد ويقر وفقا لمفقرة  6مف ىذه المادة ويتعمؽ حص ار بالمواد  14و 18

و  19و  40تجاه كافة الدوؿ األطراؼ في اليوـ الثبلثيف مف بموغ عدد صكوؾ القبوؿ المودعة ثمثي
عدد الدوؿ األطراؼ في تاريخ اعتماد التعديؿ ،إذا قرر مؤتمر الدوؿ األطراؼ ذلؾ بتوافؽ اآلراء.
المادة  :48نقض االتفاقية

يجوز ألي دولة طرؼ أف تنقض ىذه االتفاقية بإشعار خطي توجيو إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة.

ويصبح ىذا النقض نافذا بعد سنة واحدة مف تاريخ تسمـ األميف العاـ ذلؾ اإلشعار.
المادة  :49الشكؿ الميسر لبلطبلع

يتاح نص ىذه االتفاقية في أشكاؿ يسيؿ االطبلع عمييا.

المادة  :50حجية النصوص

تتساوى في الحجية النصوص اإلسبانية واإلنكميزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ليذه

االتفاقية.

واثباتا لذلؾ ،وقع ىذه االتفاقية الموقعوف أدناه المفوضوف ،المأذوف ليـ عمى النحو الواجب مف
حكومة كؿ منيـ

