
 
 ذوي اإلعاقةاألشخاص حقوق  اتفاقية

 

 الديباجة
 

 طراف في هذه االتفاقية،ألإن الدول ا 
 إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثـاق األمـم إذ تشير )أ( 

المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد األسرة اإلنسانية من كرامـة 
وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحريـة 

 دالة والسالم في العالم،والع
، فـي اإلعـالن   بأن األمم المتحدة قد أعلنتوإذ تعترف )ب( 

العالمي لحقوق اإلنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق 
 أن لكل فرد، دون تمييز من أي نـوع، الحـق فـي التمتـع اإلنسان،

 بجميع الحقـوق والحريـات المنـصوص عليهـا فـي تلـك الـصكوك،
 وافقت على ذلك،و

ــد وإذ تؤكــد )ج(   الطــابع العــالمي لجميــع حقــوق مــن جدي
ــة وترابطهــا  ــات األساســية وعــدم قابليتهــا للتجزئ اإلنــسان والحري
وتعاضدها وضرورة ضـمان تمتـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة بهـذه 

 الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،
 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية وإذ تشير )د( 

واالجتماعية والثقافية، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 
والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز 
العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، 

العقوبـة  واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
المهينـــة، واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل،  ية أوالالإنـــسان القاســـية أو
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واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين وأفـراد 
 أسرهم،

يزال قيـد التطـور  ل مفهوما ال أن اإلعاقة تشكِّوإذ تدرك )هـ( 
 وأن اإلعاقة تحدث بسبب التفاعل بين األشخاص المصابين بعاهة

ــة ــات المحيط ــف والبيئ ــي المواق ــواجز ف ــول دون والح ــي تح  الت
مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة 

 مع اآلخرين،
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 والمبادئ التوجيهية المتعلقة ، بأهمية المبادئوإذ تعترف )و( 
بالـــسياسات الـــواردة فـــي برنـــامج العمـــل العـــالمي المتعلـــق 

القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص في بالمعوقين و
اص ذوي اإلعاقـة فـي تعزيـز وصـياغة وتقيـيم الـسياسات لألشخ

 الــصعيد الــوطني  كــل مــنوالخطــط والبــرامج واإلجــراءات علــى
 واإلقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة،

 أهمية إدمـاج قـضايا األشـخاص ذوي اإلعاقـة وإذ تؤكد )ز( 
 ،ات الصلة ذيتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة كجزء ال

 بأن التمييز ضد أي شخص على أساس وإذ تعترف أيضا )ح( 
 للفرد، المتأصلتيناإلعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة 

  بتنوع األشخاص ذوي اإلعاقة،وإذ تعترف كذلك )ط( 
 بالحاجــة إلــى تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنــسان وإذ تقــر )ي( 

هم أولئك الـذين يحتـاجون لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة، بمن في
 دعما أكثر تركيزا،

ـــق )ك(  ـــساورها القل  ألن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، وإذ ي
يزالون يواجهون في  بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، ال

جميــع أنحــاء العــالم حــواجز تعتــرض مــشاركتهم كأعــضاء فــي 
المجتمــع علــى قــدم المــساواة مــع اآلخــرين وانتهاكــات لحقــوق 

 لمكفولة لهم،اإلنسان ا
 بأهمية التعاون الـدولي فـي تحـسين الظـروف وإذ تقر )ل( 

المعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقة في كل البلـدان، وبخاصـة فـي 
 البلدان النامية،

بالمـــساهمة القيمـــة الحاليـــة والمحتملـــة  وإذ تعتـــرف )م( 
لألشخاص ذوي اإلعاقـة فـي تحقيـق رفـاه مجتمعـاتهم وتنوعهـا 

مــتعهم بــصورة كاملــة بحقــوق اإلنــسان عمومــا، وبــأن تــشجيع ت
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ــادة  ــة سيفــضي إلــى زي ــات األساســية ومــشاركتهم الكامل والحري
ــشرية  ــة الب ــي التنمي ــر ف ــدم كبي ــق تق ــاء وتحقي ــشعور باالنتم ال

 واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر،
 بأهميـــة تمتـــع األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وإذ تعتـــرف )ن( 

تمادهم على أنفسهم، بما فـي ذلـك حريـة باستقاللهم الذاتي واع
 تحديد خياراتهم بأنفسهم،
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 أنه ينبغي أن تتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة وإذ ترى )س( 
ــات اتخــاذ القــرارات بــشأن  ــة فــي عملي فرصــة المــشاركة بفعالي

 السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة،
ة التي يواجههـا  إزاء الظروف الصعبوإذ يساورها القلق )ع( 

األشـــخاص ذوو اإلعاقـــة الـــذين يتعرضـــون ألشـــكال متعـــددة 
الجـنس  اللـون أو مشددة مـن التمييـز علـى أسـاس العـرق أو أو
األصـل  الرأي الـسياسي وغيـره مـن اآلراء أو الدين أو اللغة أو أو

الـسن  المولـد أو الملكيـة أو االجتمـاعي أو العرقـي أو الوطني أو
 أي مركز آخر، أو

 بــأن النــساء والفتيــات ذوات اإلعاقــة غالبــا وإذ تعتــرف )ف( 
ــا ـــزل  م ــر فــي التعــرض، ســواء داخــل المن ــواجهن خطــرا أكب ي
المعاملـة  االعتـداء، واإلهمـال أو اإلصـابة أو خارجه، للعنـف أو أو

 االستغالل، غير الالئقة، وسوء المعاملة أو
ــرف  )ص(  ــال ذوو وإذ تعت ــع األطف ــي أن يتمت ــه ينبغ بأن
اقة تمتعا كامال بجميـع حقـوق اإلنـسان والحريـات األساسـية اإلع

على قدم المساواة مع األطفال اآلخرين، وإذ تشير إلى االلتزامات 
التي تعهدت بها الدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقـا 

 لتلك الغاية،
الحاجة إلى إدماج منظور جنـساني فـي جميـع  وإذ تؤكد )ق( 

تشجيع تمتع األشـخاص ذوي اإلعاقـة الكامـل الجهود الرامية إلى 
 بحقوق اإلنسان والحريات األساسية،

 أن أكثرية األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشون في وإذ تبرز )ر( 
ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر في هـذا الـصدد بالحاجـة الملحـة 

 للفقر من تأثير سلبي على األشخاص ذوي اإلعاقة، إلى تخفيف ما
أن تـوفر أوضـاع يـسودها  تبارهـاوإذ تضع فـي اع )ش( 

االحتـرام التـام للمقاصـد والمبـادئ أسـاس علـى السالم واألمـن 
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المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة واحترام صكوك حقوق 
غنـى عنهـا لتـوفير الحمايـة   المـن األمـور التـياإلنـسان الـسارية 

 النــزاع ســيما فــي حــاالت الكاملــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وال
 المسلح واالحتالل األجنبي،

 بمــا إلمكانيــة الوصــول إلــى البيئــة الماديــة وإذ تعتــرف )ت( 
ــيم  ــصحة والتعل ــة وخــدمات ال ــصادية والثقافي ــة واالقت واالجتماعي
واإلعالم واالتصال من أهمية لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من 

 التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية،
 أن الفرد، الذي يتحمـل واجبـات تجـاه األفـراد وإذ تدرك )ث( 

اآلخرين والمجتمع الذي ينتمـي إليـه، تقـع علـى عاتقـه مـسؤولية 
السعي من أجل تعزيـز الحقـوق المكرسـة فـي الـشرعة الدوليـة 

 لحقوق اإلنسان وإعمال تلك الحقوق،
ــا )خ(  ــا منه ــة واقتناع ــدة الطبيعي ــي الوح ــرة ه ــأن األس  ب

تمع وأنهـا تـستحق الحمايـة مـن جانـب المجتمـع واألساسية للمج
والدولة، وأن األشخاص ذوي اإلعاقـة وأفـراد أسـرهم ينبغـي أن 

لتمكـين األسـر مـن  الالزمتـينيحصلوا على الحمايـة والمـساعدة 
ــوق  ــساواة بحق ــدم الم ــى ق ــل عل ــع الكام ــي التمت المــساهمة ف

 ،األشخاص ذوي اإلعاقة
ية دولية شاملة ومتكاملـة لحمايـة بأن اتفاق واقتناعا منها )ذ( 

وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة 
جوهرية في تدارك الحرمـان االجتمـاعي البـالغ لألشـخاص ذوي 
اإلعاقة، وستشجع مـشاركتهم فـي المجـاالت المدنيـة والـسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة علـى أسـاس تكـافؤ الفـرص، 

 البلدان المتقدمة النمو،  البلدان النامية أوسواء في
 :يلي على ماقد اتفقت  
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 1المادة 
 الغرض

الغرض من هذه االتفاقية هـو تعزيـز وحمايـة وكفالـة تمتـع  
األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا كامال على قدم المساواة مـع جميع 

ــز  ــات األساســية، وتعزي ــع حقــوق اإلنــسان والحري اآلخــرين بجمي
 .م المتأصلةاحترام كرامته

كـل مـن يعـانون “ األشخاص ذوي اإلعاقة”ويشمل مصطلح  
حـسية، قـد  ذهنيـة أو عقليـة أو من عاهات طويلة األجل بدنيـة أو

تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحـواجز مـن المـشاركة بـصورة 
 .كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين
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 2 المادة

 التعاريف
 : االتفاقيةألغراض هذه 
يشمل اللغات وعرض النـصوص، وطريقـة برايـل، “ االتصال” 

واالتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط 
ــسورة االســتعمال، فــضال عــن أســاليب ووســائل  المتعــددة المي
وأشكال االتصال المعـززة والبديلـة، الخطيـة والـسمعية، وباللغـة 

ــشر ــراءة بواســطة الب ــسطة والق ــا المب ــك تكنولوجي ، بمــا فــي ذل
 المعلومات واالتصال الميسورة االستعمال؛

تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغيرها مـن أشـكال “ اللغة” 
 اللغات غير الكالمية؛

اســتبعاد  يعنــي أي تمييــز أو“ التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة” 
ــى أســاس اإلعاقــة يكــون غرضــه أو أو ــد عل ــره إضــعاف  تقيي أث
ف بكافـة حقـوق اإلنـسان والحريـات األساسـية إحباط االعتـرا أو
ممارستها، على قدم المـساواة مـع اآلخـرين، فـي  التمتع بها أو أو

ـــسياسية  ـــادين ال ـــصادية أوأو المي ـــة أو االقت ـــة  االجتماعي الثقافي
ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في . أي ميدان آخر المدنية أو أو

 ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛
تعنــي التعــديالت والترتيبــات “ الترتيبــات التيــسيرية المعقولــة” 

غير ضروري،  تفرض عبئا غير متناسب أو الالزمة والمناسبة التي ال
والتي تكون هنـاك حاجـة إليهـا فـي حالـة محـددة، لكفالـة تمتـع 
األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس المساواة مع اآلخرين بجميع 

 ية وممارستها؛حقوق اإلنسان والحريات األساس
يعنـي تـصميم المنتجـات والبيئـات والبـرامج “ التصميم العام” 

والخدمات لكي يستعملها جميـع النـاس، بـأكبر قـدر ممكـن، دون 
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التــصميم ”يــستبعد  وال. تــصميم متخــصص حاجــة إلــى تكييــف أو
األجهزة المعينة لفئات معينة مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة “ العام

 . هاحيثما تكون هناك حاجة إلي
 

 3المادة 
 مبادئ عامة

 :فيما يلي مبادئ هذه االتفاقية 
احترام كرامة األشـخاص المتأصـلة واسـتقاللهم الـذاتي  )أ( 

 بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقالليتهم؛
 عدم التمييز؛ )ب( 
كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بـصورة  )ج( 

 كاملة وفعالة في المجتمع؛
احترام الفوارق وقبول األشـخاص ذوي اإلعاقـة كجـزء  )د( 

 من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛
 تكافؤ الفرص؛ )هـ( 
 إمكانية الوصول؛ )و( 
 المساواة بين الرجل والمرأة؛ )ز( 
احتـــرام القـــدرات المتطـــورة لألطفـــال ذوي اإلعاقـــة  )ح( 

 .واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم
 

 4المادة 
 لتزامات العامةاال

تتعهد الدول األطـراف بكفالـة وتعزيـز إعمـال كافـة حقـوق  - 1
اإلنسان والحريات األساسـية إعمـاال تامـا لجميـع األشـخاص ذوي 
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وتحقيقـا . اإلعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أسـاس اإلعاقـة
 :لهذه الغاية، تتعهد الدول األطراف بما يلي

ــدابير المالئ )أ(  ــع الت ــاذ جمي ــة اتخ ــشريعية واإلداري ــة، الت م
وغيرهــا مــن التــدابير، إلنفــاذ الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذه 

 االتفاقية؛
اتخاذ جميع التدابير المالئمة، بما فيهـا التـشريع، لتعـديل  )ب( 

يوجد من قوانين ولوائح وأعـراف وممارسـات تـشكل  إلغاء ما أو
 تمييزا ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛

يز حقوق اإلنـسان لألشـخاص ذوي مراعاة حماية وتعز )ج( 
 اإلعاقة في جميع السياسات والبرامج؛

ممارسة تتعارض وهذه  االمتناع عن القيام بأي عمل أو )د( 
االتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامـة بمـا يتفـق 

 معها؛
اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقـضاء علـى التمييـز علـى  )هـ( 

ــ مؤســسة  منظمــة أو ب أي شــخص أوأســاس اإلعاقــة مــن جان
 خاصة؛

ــسلع والخــدمات  إجــراء أو )و(  ــز البحــوث والتطــوير لل تعزي
 2والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة 

من هذه االتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنـى حـد ممكـن 
مــن المواءمــة وإلــى أقــل التكــاليف لتلبيــة االحتياجــات المحــددة 

ألشخاص ذوي اإلعاقة، وتـشجيع توفيرهـا واسـتعمالها، وتعزيـز ل
 التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛

تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة،  إجراء أو )ز( 
وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيـات المعلومـات 

ـــساع ـــزة الم ـــائل واألجه ـــصال، والوس ـــل، واالت ـــى التنق دة عل
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والتكنولوجيات المعينة المالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع إيـالء 
 األولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛

توفير معلومات سـهلة المنـال لألشـخاص ذوي اإلعاقـة  )ح( 
بشأن الوسائل واألجهزة المـساعدة علـى التنقـل، والتكنولوجيـات 

وجيـات الجديـدة، فـضال عـن أشـكال المعينة، بما في ذلك التكنول
 المساعدة األخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛

تــشجيع تــدريب األخــصائيين والمــوظفين العــاملين مــع  )ط( 
األشخاص ذوي اإلعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه 
االتفاقية لتحـسين تـوفير المـساعدة والخـدمات التـي تكفلهـا تلـك 

 .الحقوق
وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتعهد فيما يتعلق بالحق - 2

ــة مــن الــدول األطــراف باتخــاذ التــدابير الالزمــة بأقــصى  كــل دول
تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعـاون  ما

الدولي، للتوصل تدريجيا إلـى إعمـال هـذه الحقـوق إعمـاال تامـا، 
ذه االتفاقيــة والواجبــة دون اإلخــالل بااللتزامــات الــواردة فــي هــ

 .التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي
تتشاور الـدول األطـراف تـشاورا وثيقـا مـع األشـخاص ذوي  - 3

 بمن فـيهم األطفـال ذوو اإلعاقـة، مـن خـالل المنظمـات ،اإلعاقة
التي تمثلهم، بشأن وضـع وتنفيـذ التـشريعات والـسياسات الراميـة 

ات صنع القرار األخـرى بـشأن إلى تنفيذ هذه االتفاقية، وفي عملي
المسائل التي تتعلق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وإشـراكهم فعليـا 

 .في ذلك
يمـس أي حكـم يتـيح علـى نحـو  ليس في هذه االتفاقية مـا - 4

أوفى إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قـد يـرد فـي قـانون 
. في القانون الدولي المعمول بـه فـي تلـك الدولـة دولة طرف أو

انتقاص ألي حق من حقـوق اإلنـسان  وز فرض أي تقييد أويج وال
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القائمـة فـي أي دولـة طـرف  والحريات األساسية المعترف بها أو
عــرف  الئحــة أو اتفاقيــة أو فــي هــذه االتفاقيــة، عمــال بقــانون أو

ــة ال ــذه االتفاقي ــة أن ه ــات  بحج ــوق والحري ــذه الحق ــرف به تعت
 .تعترف بها في نطاق أضيق أو
أحكام هذه االتفاقيـة إلـى جميـع أجـزاء الـدول يمتد سريان  - 5

 .استثناءات االتحادية دون أي قيود أو
 

 5المادة 
 المساواة وعدم التمييز

تقر الدول األطـراف بـأن جميـع األشـخاص متـساوون أمـام  - 1
القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة 

 .قانونفي الحماية والفائدة اللتين يوفرهما ال
تحظر الدول األطراف أي تمييز على أساس اإلعاقـة وتكفـل  - 2

المتساوية والفعالة مـن القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة الحماية 
 .التمييز على أي أساس

تتخذ الدول األطراف، سعيا لتعزيز المـساواة والقـضاء علـى  - 3
تيـسيرية التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبـات ال

 .المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة
ــساواة  - 4 ــل بالم ــضرورية للتعجي ــددة ال ــدابير المح ــر الت ال تعتب

تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام  الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة أو
 .هذه االتفاقية

 
 6المادة 

 النساء ذوات اإلعاقة
ــات ذوات اإلعاقــة  - 1 ــساء والفتي ــأن الن ــدول األطــراف ب تقــر ال
عرضن ألشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الـصدد يت
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التدابير الالزمة لضمان تمتــعهن تمتعا كامال وعلى قدم المـساواة 
 .بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية

تتخذ الدول األطراف جميع التـدابير المالئمـة لكفالـة التطـور  - 2
ن ممارستها حقـوق الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضما

 .اإلنسان والحريات األساسية المبينة في هذه االتفاقية والتمتع بها
 

 7المادة 
 األطفال ذوو اإلعاقة

تتخذ الدول األطراف جميـع التـدابير الـضرورية لكفالـة تمتـع  - 1
األطفال ذوي اإلعاقة تمتعا كامال بجميع حقوق اإلنسان والحريات 

 . واة مع غيرهم من األطفالاألساسية، وذلك على قدم المسا
ــدابير  - 2 ــع الت يكــون تــوخي أفــضل مــصلحة للطفــل، فــي جمي

 .المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة، اعتبارا أساسيا
تكفل الدول األطراف تمتع األطفال ذوي اإلعاقة بالحق فـي  - 3

التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيالء 
رائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نـضجهم، وذلـك االهتمام الواجب آل

المساواة مع غيـرهم مـن األطفـال وتـوفير المـساعدة  قدمعلى 
 .على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم

 
 8المادة 

 إذكاء الوعي
تتعهد الدول األطراف باعتماد تدابير فوريـة وفعالـة ومالئمـة  - 1

 :من أجل
 المجتمع بأسره بشأن األشخاص ذوي إذكاء الوعي في )أ( 

اإلعاقة، بما في ذلك على مستوى األسرة، وتعزيز احترام حقـوق 
 األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم؛
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مكافحة القوالب النمطية وأشـكال التحيـز والممارسـات  )ب( 
الضارة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، بمـا فيهـا تلـك القائمـة 

 مجاالت الحياة؛على الجنس والسن، في جميع 
تعزيـــز الـــوعي بقـــدرات وإســـهامات األشـــخاص ذوي  )ج( 

 .اإلعاقة
 :يلي وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما - 2

بدء ومتابعة تنظيم حمالت فعالة للتوعية العامـة تهـدف  )أ( 
 :إلى

 تعزيز تقبل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ‘1’ 
ــة عــن األشــخاص ذ ‘2’  وي اإلعاقــة، نــشر تــصورات إيجابي

 بهم؛ ووعي اجتماعي أعمق
تشجيع االعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات األشـخاص  ‘3’ 

ذوي اإلعاقــة، وإســهاماتهم فــي مكــان العمــل وســوق 
 العمل؛

تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق األشخاص ذوي  )ب( 
اإلعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع 

  حداثة سنهم؛األطفال منذ
اإلعالم على عرض صـورة  وسائلتشجيع جميع أجهزة  )ج( 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة تتفق والغرض من هذه االتفاقية؛
تشجيع تنظيم بـرامج تدريبيـة للتوعيـة باألشـخاص ذوي  )د( 

 .اإلعاقة وحقوقهم
 

 9المادة 
 إمكانية الوصول
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سـتقاللية لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة مـن العـيش فـي ا - 1
والمشاركة بشكل كامل فـي جميـع جوانـب الحيـاة، تتخـذ الـدول 
األطراف التدابير المناسبة التي تكفـل إمكانيـة وصـول األشـخاص 
ذوي اإلعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلـى البيئـة الماديـة 
المحيطة ووسائل النقـل والمعلومـات واالتـصاالت، بمـا فـي ذلـك 

ات واالتــصال، والمرافــق والخــدمات تكنولوجيــات ونظــم المعلومــ
المقدمـة إليـه، فـي المنـاطق  األخرى المتاحة لعامـة الجمهـور أو

وهــذه التــدابير، التــي يجــب أن . الحــضرية والريفيــة علــى الــسواء
تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانيـة الوصـول وإزالتهـا، 

 :يلي على ما، بوجه خاص، تنطبق
الطرق ووسائل النقل والمرافق األخرى داخل المباني و )أ( 

البيوت وخارجهـا، بمـا فـي ذلـك المـدارس والمـساكن والمرافـق 
 الطبية وأماكن العمل؛

المعلومــات واالتــصاالت والخــدمات األخــرى، بمــا فيهــا  )ب( 
 .الخدمات اإللكترونية وخدمات الطوارئ

 :إلىتتخذ الدول األطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية  - 2
وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصـول  )أ( 

المقدمـة إليـه،  إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهـور أو
 ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛

كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التـي تعـرض مرافـق  )ب( 
 جميــع جوانــب مقدمــة إليــه وخــدمات متاحــة لعامــة الجمهــور أو

 إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها؛
توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المـسائل المتعلقـة  )ج( 

 بإمكانية الوصول التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة؛
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توفير الفتـات بطريقـة برايـل وبأشـكال يـسهل قراءتهـا  )د( 
 لعامــة وفهمهــا فــي المبــاني العامــة والمرافــق األخــرى المتاحــة

 الجمهور؛
توفير أشكال من المـساعدة البـشرية والوسـطاء، بمـن  )هـ( 

فيهم المرشدون والقراء واألخصائيون المفـسرون للغـة اإلشـارة، 
لتيسير إمكانية الوصول إلـى المبـاني والمرافـق األخـرى المتاحـة 

 لعامة الجمهور؛
تشجيع أشكال المـساعدة والـدعم األخـرى لألشـخاص  )و( 

 ة لضمان حصولهم على المعلومات؛ذوي اإلعاق
تــشجيع إمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى  )ز( 

تكنولوجيات ونظم المعلومات واالتصال الجديدة، بمـا فيهـا شـبكة 
 اإلنترنت؛

تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم  )ح( 
معلومات واتصاالت يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصـول إليهـا، 
في مرحلـة مبكـرة، كـي تكـون هـذه التكنولوجيـات والـنظم فـي 

 .المتناول بأقل تكلفة
 

 10المادة 
 الحق في الحياة

تؤكد الدول األطراف من جديد أن لكل إنسان الحق األصـيل  
في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع األشـخاص 

 .مع اآلخرينذوي اإلعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة 
 

 11المادة 
 حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية
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 القــانون اللتزاماتهــا بمقتــضى وفقــا ،تتعهــد الــدول األطــراف 
القــانون الــدولي الــدولي، بمــا فيهــا القــانون اإلنــساني الــدولي و

لــضمان حمايــة  الالزمــةلحقــوق اإلنــسان، باتخــاذ كافــة التــدابير 
وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون في حاالت تتـسم 
بالخطورة، بما في ذلك حاالت النـزاع المسلح والطوارئ اإلنسانية 

 .والكوارث الطبيعية
 

 12المادة 
االعتـراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع آخرين 

 أمام القانون
 ذوي اإلعاقـة تؤكد الدول األطراف من جديد حق األشخاص - 1

 .في االعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون
تقر الـدول األطـراف بتمتـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة بأهليـة  - 2

 .قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة
تتخذ الدول األطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانيـة حـصول  - 3

 الــدعم الــذي قــد يتطلبونــه أثنــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى
 .ممارسة أهليتهم القانونية

ــدابير المرتبطــة  - 4 ــع الت ــوفر جمي ــدول األطــراف أن ت تكفــل ال
بممارســة األهليــة القانونيــة الــضمانات المناســبة والفعالــة لمنــع 
إســاءة اســتعمال هــذه التــدابير وفقــا للقــانون الــدولي لحقــوق 

ــسان ــر. اإلن ــضمانات أن تحت ــدابير المرتبطــة وتكفــل هــذه ال م الت
ــه  ــي وإرادت ــشخص المعن ــة حقــوق ال ــة القانوني بممارســة األهلي
وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثيـــــر 

مــسوغ لــه، ومتناســبة ومتماشــية مــع ظــروف الــشخص،  الــذي ال
وتسري في أقـصر مـدة ممكنـة، وتخـضع لمراجعـة منتظمـة مـن 

ــصة ومــستقلة وم ــب ســلطة مخت ــدة أوجان ــة  حاي ــب هيئ مــن جان
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وتكون هذه الضمانات متناسبة مـع القـدر الـذي تـؤثر بـه . قضائية
 .التدابير في حقوق الشخص ومصالحه

 بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول األطراف جميع التدابير ارهن - 5
المناســبة والفعالــة لــضمان حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، علــى 

 الممتلكـات وإدارة شـؤونهم وراثة أساس المساواة، في ملكية أو
ــى القــروض  ــرهم، عل ــساواة بغي ــة حــصولهم، م ــة وإمكاني المالي
المصرفية والرهون وغيرها من أشكال االئتمان المـالي، وتـضمن 
ــن  ــسفي م ــشكل تع ــة ب ــخاص ذوي اإلعاق ــان األش ــدم حرم ع

 .ممتلكاتهم
 

 13المادة 
 إمكانية اللجوء إلى القضاء

ة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة تكفل الدول األطراف سـبال فعالـ - 1
للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع اآلخرين، بما فـي ذلـك 
من خالل توفير التيسيرات اإلجرائية التـي تتناسـب مـع أعمـارهم، 
ــر  بغــرض تيــسر دورهــم الفعــال فــي المــشاركة المباشــرة وغي
المباشرة، بما فـي ذلـك بـصفتهم شـهودا، فـي جميـع اإلجـراءات 

 .ها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية األخرىالقانونية، بما في
لكفالة إمكانية لجـوء األشـخاص ذوي اإلعاقـة إلـى القـضاء  - 2

فعليا، تشجع الدول األطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال 
 .إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون

 
 14المادة 

 حرية الشخص وأمنه
شـخاص ذوي اإلعاقـة علـى قـدم تكفل الـدول األطـراف لأل - 1

 :المساواة مع اآلخرين
 التمتع بالحق في الحرية الشخصية واألمن الشخصي؛ )أ( 
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بـشكل  عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو )ب( 
تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القـانون، وأال 

ان مـن يكون وجود اإلعاقة مبررا بأي حال من األحـوال ألي حرمـ
 .الحرية

تكفــل الــدول األطــراف فــي حالــة حرمــان األشــخاص ذوي  - 2
اإلعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قـدم 
المــساواة مــع غيــرهم، ضــمانات وفقــا للقــانون الــدولي لحقــوق 
اإلنسان، وأن يعاملوا وفقا ألهـداف ومبـادئ هـذه االتفاقيـة، بمـا 

 .التيسيرية المعقولة لهمفي ذلك توفير الترتيبات 
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 15المادة 

العقوبة القاسية  المعاملة أو عدم التعرض للتعذيب أو
 المهينة الالإنسانية أو أو

العقوبـــة  المعاملـــة أو ال يعـــرض أي شـــخص للتعـــذيب أو - 1
يعــرض أي  وبــشكل خــاص ال. المهينــة الالإنــسانية أو القاســية أو

ه دون موافقته بكامـل شخص إلجراء التجارب الطبية والعلمية علي
 .حريته

ــة  - 2 ــدابير التــشريعية واإلداري ــع الت ــدول األطــراف جمي تتخــذ ال
والقضائية وغيرها من التـدابير الفعالـة لمنـع إخـضاع األشـخاص 
ذوي اإلعاقـــة، علـــى قـــدم المـــساواة مـــع اآلخـــرين، للتعـــذيب 

 .المهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو أو
 

 16المادة 
 عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء

ــة  - 1 ــدابير التــشريعية واإلداري ــع الت ــدول األطــراف جمي تتخــذ ال
ــة  ــدابير المناســبة لحماي ــة وغيرهــا مــن الت ــة والتعليمي واالجتماعي
األشخاص ذوي اإلعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من 

فـي ذلـك جوانبهـا جميع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، بما 
 .القائمة على نوع الجنس

تتخذ الدول األطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميـع  - 2
أشــكال االســتغالل والعنــف واالعتــداء بكفالــة أمــور منهــا تــوفير 
أشكال مناسبة مـن المـساعدة والـدعم لألشـخاص ذوي اإلعاقـة 

وي وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس األشـخاص ذ
اإلعاقــة وســنهم، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تــوفير المعلومــات 
والتثقيف بشأن كيفية تجنب حـاالت االسـتغالل والعنـف واالعتـداء 

وتكفـل الـدول األطـراف أن يراعـى . والتعرف عليها واإلبالغ عنها
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في تـوفير خـدمات الحمايـة سـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة ونـوع 
 .جنسهم وإعاقتهم

اف قيـام سـلطات مـستقلة برصـد جميـع تكفل الدول األطـر - 3
المرافق والبرامج المعدة لخدمـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة رصـدا 
ــف  ــع أشــكال االســتغالل والعن ــة دون حــدوث جمي فعــاال للحيلول

 .واالعتداء
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة  - 4

ــة ــة واإلدراكي  والنفــسية، األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــافيتهم البدني
وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المجتمـع عنـدما يتعرضـون 

االعتـداء، بمـا فـي  العنـف أو ألي شكل من أشكال االسـتغالل أو
وتتحقـق اسـتعادة . ذلك عن طريـق تـوفير خـدمات الحمايـة لهـم

العافيــة وإعــادة اإلدمــاج فــي بيئــة تعــزز صــحة الفــرد ورفاهيتــه 
تقالله الـذاتي وتراعـي االحتياجـات واحترامه لنفسه وكرامتـه واسـ

 .الخاصة بكل من نوع الجنس والسن
تضع الدول األطراف تشريعات وسياسات فعالة، مـن ضـمنها  - 5

تشريعات وسياسات تركز على النساء واألطفـال، لكفالـة التعـرف 
ــا  ــي يتعــرض له ــداء الت ــف واالعت ــى حــاالت االســتغالل والعن عل

ها، وعند االقتـضاء، المقاضـاة األشخاص ذوو اإلعاقة والتحقيق في
 .عليها

 
 17المادة 

 حماية السالمة الشخصية
لكل شخص ذي إعاقة الحق في احتـرام سـالمته الشخـصية  

 .والعقلية على قدم المساواة مع اآلخرين
 

 18المادة 
 حرية التنقل والجنسية
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تقر الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التمتـع  - 1
ــل،  ــة التنق ــى بحري ــامتهم والحــصول عل ــان إق ــار مك ــة اختي وحري

الجنسية، على قدم المساواة مع اآلخـرين، بمـا فـي ذلـك ضـمان 
 :تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بما يلي

الحــق فــي الحــصول علــى الجنــسية وتغييرهــا وعــدم  )أ( 
 على أساس اإلعاقة؛ حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو

مكانيـة حيـازة عدم حرمانهم على أساس اإلعاقة مـن إ )ب( 
وثائق أخرى إلثبات الهويـة  وامتالك واستعمال وثائق جنسياتهم أو

اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثـل إجـراءات الهجـرة، قـد  أو
 تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛

 الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛ )ج( 
 أساس اإلعاقـة مـن حـق على عدم حرمانهم تعسفا أو )د( 

 .دخول بلدهم
يسجل األطفال ذوو اإلعاقة فور والدتهم ويكـون لهـم منذئـذ  - 2

الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق 
 .بقدر اإلمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم

 
 19المادة 

 العيش المستقل واإلدماج في المجتمع
طراف في هذه االتفاقية بحق جميع األشخاص تقر الدول األ 

ذوي اإلعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات 
مساوية لخيارات اآلخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة الكامــل بحقهـم وإدمـاجهم ومــشاركتهم 

 :ليي ويشمل ذلك كفالة ما. بصورة كاملة في المجتمع
إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقـة فـي أن يختـاروا  )أ( 

مكان إقامتهم ومحل سكناهم واألشخاص الذين يعيـشون معهـم 
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على قدم المساواة مع اآلخرين وعدم إجبارهم على العيش فـي 
 إطار ترتيب معيشي خاص؛

إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على طائفة من  )ب( 
نــزل وفـي محـل اإلقامـة وغيرهـا مـن خدمات المؤازرة فـي الم

الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخـصية الـضرورية 
لتيسير عيشهم وإدماجهم فـي المجتمـع، ووقـايتهم مـن االنعـزال 

 االنفصال عنه؛ أو
استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، علـى قـدم المـساواة  )ج( 

احـة لعامـة مع اآلخرين، من الخـدمات والمرافـق المجتمعيـة المت
 .الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات الحتياجاتهم

 
 20المادة 

 التنقل الشخصي
تتخذ الـدول األطـراف تـدابير فعالـة تكفـل لألشـخاص ذوي  

اإلعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من االستقاللية، بما في ذلك 
 :يلي ما

تيــسير حريــة تنقــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالطريقــة  )أ( 
 لوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛وفي ا
يتـسم  تيسير حصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى مـا )ب( 

ـــى التنقـــل  ـــالجودة مـــن الوســـائل واألجهـــزة المـــساعدة عل ب
والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، 

 بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛
لتـدريب لألشـخاص ذوي اإلعاقـة والمتخصـصين توفير ا )ج( 

 العاملين معهم على مهارات التنقل؛
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تشجيع الكيانات الخاصة التـي تنـتج الوسـائل واألجهـزة  )د( 
المــساعدة علــى التنقــل واألجهــزة والتكنولوجيــات المعينــة علــى 

 .مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل األشخاص ذوي اإلعاقة
 

 21المادة 
 بير والرأي والحصول على معلوماتحرية التع

تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التــدابير المناســبة التــي تكفــل  
ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة لحقهم في حرية التعبير والـرأي، 
بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيهـا، واإلفـصاح 
عنها، على قدم المساواة مع اآلخرين، وعن طريق جميع وسـائل 

تصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرف فـي المـادة اال
 :يلي  من هذه االتفاقية، بما في ذلك ما2

ــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة  )أ(  موجهــة ال بالمعلومــاتتزوي
لعامة الناس باسـتعمال األشـكال والتكنولوجيـات الـسهلة المنـال 

دون تحميل سب ووالمالئمة لمختلف أنواع اإلعاقة في الوقت المنا
 األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية؛

قبـــول وتيـــسير قيـــام األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة فـــي  )ب( 
معاملتهم الرسمية باستعمال لغة اإلشارة وطريقـة برايـل وطـرق 
االتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطـرق وأشـكال االتـصال 

 األخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛
 الكيانـات الخاصـة التـي تقـدم خـدمات إلـى عامـة حث )ج( 

الناس، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق شـبكة اإلنترنـت، علـى تقـديم 
معلومات وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة بأشكال سـهلة المنـال 

 واالستعمال؛
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ــك  )د(  ــي ذل ــا ف ــاهيري، بم ــشجيع وســائط اإلعــالم الجم ت
اتها مقدمي المعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت، على جعل خدم

 في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة؛
 .االعتراف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامها )هـ( 

 
 22المادة 

 احترام الخصوصية
ال يجوز تعريض أي شـخص ذي إعاقـة، بـصرف النظـر عـن  - 1

غيـر قـانوني  ترتيبات معيشته، لتـدخل تعـسفي أو مكان إقامته أو
أي نـوع  سـالته أومرا بيتـه أو شؤون أسـرته أو في خصوصياته أو

للتهجم غير المـشروع  آخر من وسائل االتصال التي يستعملها، وال
ولجميع األشخاص ذوي اإلعاقة الحـق فـي . على شرفه وسمعته

 .تهجم من هذا القبيل حماية القانون لهم من أي تدخل أو
تقوم الدول األطراف بحماية خصوصية المعلومـات المتعلقـة  - 2

اص ذوي اإلعاقـة وبـصحتهم وإعـادة بالشؤون الشخـصية لألشـخ
 .تأهيلهم على قدم المساواة مع اآلخرين

 
 23المادة 

 احترام البيت واألسرة
تتخذ الـدول األطـراف تـدابير فعالـة ومناسـبة للقـضاء علـى  - 1

التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع المسائل ذات الصلة 
 المـساواة مـع بالزواج واألسرة والوالدية والعالقـات، وعلـى قـدم

 :يلي اآلخرين، وذلك من أجل كفالة ما
حق جميع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين هم فـي سـن  )أ( 

الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تامـا 
 إكراه فيه؛ ال
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االعتراف بحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي اتخـاذ  )ب( 
ودون إنجـابهم قرار حـر ومـسؤول بـشأن عـدد األطفـال الـذين يـ

وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومـات والتثقيـف فـي 
مجالي الصحة اإلنجابية وتنظـيم األسـرة بمـا يتناسـب مـع سـنهم، 

 وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛
حق األشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك األطفال، في  )ج( 

 .قدم المساواة مع اآلخرينالحفاظ على خصوبتهم على 
ــة  - 2 ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــراف حق ــدول األط ــل ال تكف

ــى األطفــال أو ــق بالقوامــة عل كفــالتهم  ومــسؤولياتهم فيمــا يتعل
أية أعراف مماثلة، حيثمـا تـرد هـذه  تبنيهم أو الوصاية عليهم أو أو

وفـي جميـع الحـاالت تـرجح  ؛المفاهيم فـي التـشريعات الوطنيـة
ــدول األطــراف المــساعدات .  الفــضلىمــصالح الطفــل وتقــدم ال

المناســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتمكيــنهم مــن االضــطالع 
 .بمسؤولياتهم في تنشئة األطفال

تكفل الدول األطراف لألطفال ذوي اإلعاقة حقوقا متـساوية  - 3
 ومنـع هـذه الحقـوقوبغيـة إعمـال . فيما يتعلق بالحيـاة األسـرية

إخفاء األطفال ذوي اإلعاقة وهجرهم وإهمالهم وعـزلهم، تتعهـد 
الدول األطراف بأن توفر، في مرحلة مبكـرة، معلومـات وخـدمات 

 .ومساعدات شاملة لألطفال ذوي اإلعاقة وألسرهم
تكفل الدول األطراف عدم فصل أي طفل عـن أبويـه رغمـا  - 4

عــة قــضائية، عنهمــا، إال إذا قــررت ســلطات مختــصة، رهنــا بمراج
ــسارية عمومــا، أن هــذا الفــصل ووفقــا للقــوانين واإلجــراءات  ال

يجوز بحال من األحـوال أن  وال. ضروري لمصلحة الطفل الفضلى
أحــد األبــوين  يفــصل الطفــل عــن أبويــه بــسبب إعاقــة للطفــل أو

 .كليهما أو
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تتعهد الدول األطراف في حالة عدم قدرة األسرة المباشـرة  - 5
إعاقة على رعايته بـأن تبـذل قـصارى جهودهـا لتـوفير لطفل ذي 

رعاية بديلة له داخل أسرته الكبـرى، وإن لـم يتيـسر ذلـك فـداخل 
 .المجتمع المحلي وفي جو أسري

 
 24المادة 

 التعليم
تــسلم الــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي  - 1

وإلعمــال هــذا الحــق دون تمييــز وعلــى أســاس تكــافؤ . التعلــيم
ص، تكفل الدول األطراف نظاما تعليميـا جامعـا علـى جميـع الفر

 :يلي المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما
ــشعور  )أ(  ــة وال ــسانية الكامن ــة للطاقــات اإلن ــة الكامل التنمي

بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقـوق اإلنـسان والحريـات 
 األساسية والتنوع البشري؛

شــخاص ذوي اإلعاقــة ومــواهبهم تنميــة شخــصية األ )ب( 
وإبداعهم، فضال عن قدراتهم العقلية والبدنيـة، للوصـول بهـا إلـى 

 أقصى مدى؛
تمكين األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن المـشاركة الفعالـة  )ج( 

 .في مجتمع حر
تحرص الدول األطراف في إعمالها هـذا الحـق علـى كفالـة  - 2
 :يلي ما

ــ )أ(  ــخاص ذوي اإلعاق ــتبعاد األش ــدم اس ــام ع ــن النظ ة م
التعليمي العام على أساس اإلعاقة، وعدم استبعاد األطفال ذوي 

علـى  المجـاني واإللزامـيأو الثانوي اإلعاقة من التعليم االبتدائي 
 أساس اإلعاقة؛
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ــى  )ب(  ــن الحــصول عل ــة م ــين األشــخاص ذوي اإلعاق تمك
 علـى قـدم لجيـد والجـامع،، اوالثـانوياالبتـدائي المجـاني التعليم 

 المساواة مع اآلخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛
 مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة؛ )ج( 
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم الـالزم فـي  )د( 

 نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛
 دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيـق توفير تدابير )هـ( 

أقصى قدر من النمو األكـاديمي واالجتمـاعي، وتتفـق مـع هـدف 
 .اإلدماج الكامل

األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن تعلـم األطـراف تمكن الـدول  - 3
مهــارات حياتيــة ومهــارات فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة لتيــسير 

اة مـع آخـرين علـى قـدم المـساوفـي التعلـيم مشاركتهم الكاملة 
وتحقيقا لهذه الغايـة، تتخـذ الـدول . بوصفهم أعضاء في المجتمع

 :يلي األطراف تدابير مناسبة تشمل ما
تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابـة البديلـة، وطـرق  )أ( 

ووســائل وأشــكال االتــصال المعــززة والبديلــة، ومهــارات التوجيــه 
 األقران؛والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق 

تيسير تعلم لغة اإلشـارة وتـشجيع الهويـة اللغويـة لفئـة  )ب( 
 الصم؛
الــصم  كفالــة تــوفير التعلــيم للمكفــوفين والــصم أو )ج( 

المكفوفين، وخاصة األطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل 
االتصال لألشخاص المعنيين، وفي بيئـات تـسمح بتحقيـق أقـصى 

 .تماعيقدر من النمو األكاديمي واالج
وضمانا إلعمـال هـذا الحـق، تتخـذ الـدول األطـراف التـدابير  - 4

 ،المناســبة لتوظيــف مدرســين، بمــن فــيهم مدرســون ذوو إعاقــة
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ــون لغــة اإلشــارة و ــدريب األخــصائيين /يتقن أو طريقــة برايــل، ولت
ويـشمل هـذا . والموظفين العاملين في جميـع مـستويات التعلـيم

ــة باإلعاقــة واســتعما ــدريب التوعي ل طــرق ووســائل وأشــكال الت
االتصال المعززة والبديلـة المناسـبة، والتقنيـات والمـواد التعليميـة 

 .لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة
ــخاص ذوي  - 5 ــصول األش ــة ح ــراف إمكاني ــدول األط ــل ال تكف

والتدريب المهني وتعلـيم الكبـار العام اإلعاقة على التعليم العالي 
. ى قدم المساواة مـع آخـرينوالتعليم مدى الحياة دون تمييز وعل

ــات  ــوفير الترتيب ــدول األطــراف ت ــة، تكفــل ال وتحقيقــا لهــذه الغاي
 .التيسيرية المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 
 25المادة 

 الصحة
تعترف الدول األطراف بـأن لألشـخاص ذوي اإلعاقـة الحـق  

ــى أســاس  ــز عل ــصحة دون تميي ــأعلى مــستويات ال ــع ب ــي التمت ف
ول األطــراف كــل التــدابير المناســبة الكفيلــة وتتخــذ الــد. اإلعاقــة

بحــصول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى خــدمات صــحية تراعــي 
ــل  ــين الجنــسين، بمــا فــي ذلــك خــدمات إعــادة التأهي الفــروق ب

 :يلي  ماوتعمل الدول األطراف بوجه خاص على. الصحي
معقولـة التكلفـة  توفير رعاية وبـرامج صـحية مجانيـة أو )أ( 

اقة تعـادل فـي نطاقهـا ونوعيتهـا ومعاييرهـا لألشخاص ذوي اإلع
تلك التي توفرها لآلخرين، بما في ذلك خـدمات الـصحة الجنـسية 

 واإلنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛
يحتاج إليه األشخاص ذوو اإلعاقة تحديدا بسبب  توفير ما )ب( 

إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكـر والتـدخل عنـد 
دمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد مـن اإلعاقـات االقتضاء، وخ
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ومنع حـدوث المزيـد منهـا، علـى أن يـشمل ذلـك األطفـال وكبـار 
 السن؛
توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من  )ج( 

 في ذلك في المناطق الريفية؛ مجتمعاتهم المحلية، بما
 الطلب إلى مزاولـي المهـن الـصحية تقـديم رعايـة إلـى )د( 

األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس جودة الرعاية التـي يقـدمونها إلـى 
اآلخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية علـى أسـاس الموافقـة 
الحرة والمستنيرة، من خالل القيام بجملة أمور منها زيادة الـوعي 
بحقــوق اإلنــسان المكفولــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكــرامتهم 

من خالل توفير التدريب لهم ونشر واستقاللهم الذاتي واحتياجاتهم 
معــايير أخالقيــة تتعلــق بالرعايــة الــصحية فــي القطــاعين العــام 

 والخاص؛
حظر التمييـز ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي تـوفير  )هـ( 

ــاة حيثمــا يــسمح القــانون  ــأمين علــى الحي ــأمين الــصحي، والت الت
 بطريقة منصفة ومعقولة؛ يوفراالوطني بذلك، على أن 

منع الحرمان على أساس التمييـز مـن الرعايـة الـصحية  )و( 
 .الغذاء والسوائل بسبب اإلعاقة الخدمات الصحية أو أو
 

 26المادة 
 التأهيل وإعادة التأهيل

تتخذ الدول األطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عـن  - 1
طريق دعم األقران، لتمكـين األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن بلـوغ 

االستقاللية والمحافظة عليها، وتحقيـق إمكانـاتهم أقصى قدر من 
البدنية والعقلية واالجتماعية والمهنية على الوجـه األكمـل، وكفالـة 

وتحقيقا . ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة إشراكهم
لتلك الغاية، تقوم الدول األطراف بتـوفير خـدمات وبـرامج شـاملة 
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تعزيزها وتوسـيع نطاقهـا، وبخاصـة فـي للتأهيل وإعادة التأهيل و
مجاالت الصحة والعمل والتعليم والخدمات االجتماعية، على نحـو 

 :يجعل هذه الخدمات والبرامج
تبدأ في أقرب مرحلة قدر اإلمكـان، وتـستند إلـى تقيـيم  )أ( 

 متعدد التخصصات الحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛
فـي  ومـشاركتهموي اإلعاقـة األشخاص ذ إشراكتدعم  )ب( 

، وأن تتـــاح المجتمـــع المحلـــي وفـــي جميـــع نـــواحي المجتمـــع
فـي أقـرب مكـان و على أساس طـوعي لألشخاص ذوي اإلعاقة

 .المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية للمجتمعاتممكن 
 بـرامج التـدريب األولـي تشجع الـدول األطـراف علـى وضـع - 2

والمــستمر لألخــصائيين والمــوظفين العــاملين فــي مجــال تقــديم 
 .خدمات التأهيل وإعادة التأهيل

تــشجع الــدول األطــراف تــوفر ومعرفــة واســتخدام األجهــزة  - 3
والتقنيات المعينة، المصممة لألشخاص ذوي اإلعاقة، حسب صلتها 

 .بالتأهيل وإعادة التأهيل
 

 27المادة 
  والعمالةالعمل

تعترف الدول األطـراف بحـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي  - 1
العمل، على قدم المساواة مع اآلخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحـة 

يقبلونـه بحريـة  الفرصة لهم لكسب الرزق فـي عمـل يختارونـه أو
في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام األشخاص ذوي اإلعاقة 

وتحمـي الـدول األطـراف . فيهماوشاملتين لهم ويسهل انخراطهم 
إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلـك حـق أولئـك الـذين 
تصيبهم اإلعاقة خالل عملهم، وذلك عـن طريـق اتخـاذ الخطـوات 
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المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منهـا 
 :يلي ما

حظر التمييز على أسـاس اإلعاقـة فيمـا يخـتص بجميـع  )أ( 
ل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنهـا شـروط التوظيـف المسائ

والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقـدم الـوظيفي، وظـروف 
 العمل اآلمنة والصحية؛

حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ظروف عمل  )ب( 
عادلة ومالئمة، على قدم المـساواة مـع اآلخـرين، بمـا فـي ذلـك 

تـساو لقـاء القيـام بعمـل متـساوي تكافؤ الفرص وتقاضي أجـر م
القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما فـي ذلـك الحمايـة 

 من التحرش، واالنتصاف من المظالم؛
ــة تمكــين األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن ممارســة  )ج(  كفال

 حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع اآلخرين؛
لحـصول بـصورة تمكين األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن ا )د( 

فعالــة علــى البــرامج العامــة للتوجيــه التقنــي والمهنــي، وخــدمات 
 التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛

تعزيز فرص العمل والتقدم الـوظيفي لألشـخاص ذوي  )هـ( 
اإلعاقة في سوق العمل، فضال عن تقديم المساعدة على إيجـاد 

 إليه؛ العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة
تعزيز فـرص العمـل الحـر، ومباشـرة األعمـال الحـرة،  )و( 

 وتكوين التعاونيات، والشروع في األعمال التجارية الخاصة؛
 تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام؛ )ز( 
تــشجيع عمالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع  )ح( 

ل الخاص من خالل انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تـشم
 البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛
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كفالة توفير ترتيبـات تيـسيرية معقولـة لألشـخاص ذوي  )ط( 
 اإلعاقة في أماكن العمل؛

تشجيع اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة للخبرات المهنية  )ي( 
 في سوق العمل المفتوحة؛

تعزيـــز بـــرامج إعـــادة التأهيـــل المهنـــي والـــوظيفي،  )ك( 
الحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح األشـخاص ذوي وا

 .اإلعاقة
تكفل الدول األطراف عدم إخضاع األشـخاص ذوي اإلعاقـة  - 2

العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع اآلخرين، مـن  للرق أو
 .القسري العمل الجبري أو

 
 28المادة 

 مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية
عترف الدول األطـراف بحـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي ت - 1

التمتــع بمــستوى معيــشي الئــق لهــم وألســرهم، بمــا فــي ذلــك 
يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصـلة تحـسين  ما

ظروف معيشتهم، وتتخـذ الخطـوات المناسـبة لـصون هـذا الحـق 
 . وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس اإلعاقة

ــدول ا 2 ــر ال ــة فــي تق ألطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاق
الحماية االجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بـسبب اإلعاقـة، 
وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هـذا الحـق وتعزيـز إعمالـه، بمـا 

 :في ذلك تدابير ترمي إلى
ضمان مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة مع اآلخرين في  )أ( 

ــة، ــاه النقي ــى المي ــى فــرص الحــصول عل  وضــمان حــصولهم عل
الخدمات واألجهزة المناسبة ذات األسعار المعقولة، وغير ذلك من 

 المساعدات لتلبية االحتياجات المرتبطة باإلعاقة؛
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ــصوصا  )ب(  ــة، خ ــخاص ذوي اإلعاق ــتفادة األش ــمان اس ض
النــساء والفتيــات وكبــار الــسن، مــن بــرامج الحمايــة االجتماعيــة 

 وبرامج الحد من الفقر؛
ن استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيـشون ضما )ج( 

في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطيـة 
النفقات المتعلقـة باإلعاقـة، بمـا فيهـا التـدريب المناسـب وإسـداء 

 المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛
ضــمان اســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن بــرامج  )د( 

 ن العام؛اإلسكا
ضــمان اســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، علــى قــدم  )هـ( 

 .المساواة مع اآلخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد
 

 29المادة 
 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تــضمن الــدول األطــراف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحقــوق  
رين، المـساواة مـع اآلخـ قـدمالسياسية وفرصة التمتـع بهـا علـى 

 :وتتعهد بما يلي
أن تكفــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إمكانيــة المــشاركة  )أ( 

بصورة فعالة وكاملـة فـي الحيـاة الـسياسية والعامـة علـى قـدم 
المــساواة مــع اآلخــرين، إمــا مباشــرة وإمــا عــن طريــق ممثلــين 
يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحـق والفرصـة لألشـخاص 

 :نتخبوا، وذلك بعدة سبل منهاذوي اإلعاقة كي يصوتوا ويُ
كفالــة أن تكــون إجــراءات التــصويت ومرافقــه ومــواده  ‘1’ 

 مناسبة وميسرة وسهلة الفهم واالستعمال؛
حماية حق األشخاص ذوي اإلعاقة فـي التـصويت عـن  ‘2’ 

طريــق االقتــراع الــسري فــي االنتخابــات واالســتفتاءات 
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قلـد العامة دون ترهيـب، وفـي الترشـح لالنتخابـات والت
الفعلــي للمناصــب وأداء جميــع المهــام العامــة فــي 
ــى شــتى المــستويات، وتــسهيل اســتخدام  الحكومــة عل

 التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى األمر ذلك؛
كفالة حرية تعبير األشخاص ذوي اإلعاقـة عـن إرادتهـم  ‘3’ 

كنــاخبين، والــسماح لهــم، عنــد االقتــضاء، تحقيقــا لهــذه 
باختيـار شـخص يـساعدهم علـى طلـبهم، وبناء الغاية، 

 على التصويت؛
أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها  )ب( 

لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يشاركوا مـشاركة فعليـة وكاملـة فـي 
ــى قــدم المــساواة مــع  ــز وعل ــسيير الــشؤون العامــة، دون تميي ت

 ذلـك اآلخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في
 :يلي ما

ــة  ‘1’  ــر الحكومي المــشاركة فــي المنظمــات والرابطــات غي
المعنيــة بحيــاة البلــد العامــة والــسياسية، بمــا فــي ذلــك 

 أنشطة األحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛
إنشاء منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واالنضمام إليهـا  ‘2’ 

ــصعيد  ــن ال ــل م ــى ك ــيلهم عل ــولى تمث ــي تت ــدولي ك ال
 .قليمي والمحليالوطني واإلو

 
 30المادة 

 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
ــة فــي  - 1 ــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاق ــر ال تق

المشاركة في الحياة الثقافية علـى قـدم المـساواة مـع اآلخـرين، 
 وتتخذ كل التدابير المناسـبة لكـي تكفـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة

 : يلي ما
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 التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛ )أ( 
التمتع بالبرامج التلفزيونية واألفالم والعروض المسرحية  )ب( 

 وسائر األنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛
الخـدمات  التمتع بدخول األماكن المخصصة للعروض أو )ج( 

الثقافية، من قبيـل المـسارح والمتـاحف ودور الـسينما والمكتبـات 
ات السياحة، والتمتع، قـدر اإلمكـان، بالوصـول إلـى النـصب وخدم

 .التذكارية والمواقع ذات األهمية الثقافية الوطنية
ــة  - 2 ــة الفرص ــة إلتاح ــدابير المالئم ــراف الت ــدول األط ـــذ ال تتخ

ــة  ــدراتهم اإلبداعي ــتخدام ق ــة واس ــة لتنمي ــخاص ذوي اإلعاق لألش
 إلثراء المجتمع لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما والفنية والفكرية، ال

 .أيضا
تتخذ الدول األطراف جميع الخطوات المالئمة، وفقا للقـانون  - 3

الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية 
تمييزيا يحول دون اسـتفادة األشـخاص  تشكل عائقا تعسفيا أو ال

 . ذوي اإلعاقة من المواد الثقافية
ــى قــدم المــساواة مــع يحــق لألشــخاص ذوي اإلع - 4 اقــة، عل

اآلخرين، أن يحظوا باالعتراف بهويتهم الثقافيـة واللغويـة الخاصـة 
وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلـك لغـات اإلشـارات وثقافـة 

 .الصم
تمكينــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن المــشاركة، علــى قــدم  - 5

تخـذ المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، ت
 :الدول األطراف التدابير المناسبة من أجل

تشجيع وتعزيز مـشاركة األشـخاص ذوي اإلعاقـة، إلـى  )أ( 
أقـصى حـد ممكـن، فـي األنــشطة الرياضـية العامـة علـى جميــع 

 المستويات؛
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ضمان إتاحة الفرصـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة لتنظـيم  )ب( 
ـــة الخاصـــة باإلعاقـــة وتطويرهـــ ا األنـــشطة الرياضـــية والترفيهي

والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغايـة علـى تـشجيع تـوفير 
القدر المناسـب مـن التعلـيم والتـدريب والمـوارد لهـم علـى قـدم 

 المساواة مع اآلخرين؛
ضمان دخول األشخاص ذوي اإلعاقة إلـى األماكن الرياضيـة  )ج(

 والترفيهية والسياحية؛
اقـة للمـشاركة ضمان إتاحة الفرصة لألطفـال ذوي اإلع )د( 

علــى قــدم المــساواة مــع األطفــال اآلخــرين فــي أنــشطة اللعــب 
والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلـك األنـشطة التـي تمـارس 

 في إطار النظام المدرسي؛
ضمان إمكانيـة حـصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى  )هـ( 

الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والـسياحة 
 .تسلية والرياضةوال
 

 31المادة 
 جمع اإلحصاءات والبيانات

تقوم الدول األطراف بجمـع المعلومـات المناسـبة، بمـا فـي  - 1
ذلك البيانات اإلحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينهـا 

وينبغـي . من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هـذه االتفاقيـة
 :واالحتفاظ بها بما يليأن تفي عملية جمع المعلومات 

ــا  )أ(  ــا فيه ــا، بم ــا قانون ــول به ــضمانات المعم ــال لل االمتث
التــشريعات المتعلقــة بحمايــة البيانــات، لكفالــة الــسرية واحتــرام 

 خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة؛
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االمتثال للقواعد المقبولة دوليا لحمايـة حقـوق اإلنـسان  )ب( 
اإلحــصاءات ي جمــع والحريــات األساســية والمبــادئ األخالقيــة فــ

 .واستخدامها
تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المـادة، حـسب  - 2

االقتضاء، وتستخدم للمساعدة فـي تقيـيم تنفيـذ االلتزامـات التـي 
تعهدت بها الدول األطـراف بموجـب هـذه االتفاقيـة وفـي كـشف 
العقبات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة في أثنـاء ممارسـتهم 

 .قهم والعمل على تذليلهالحقو
تضطلع الـدول األطـراف بمـسؤولية نـشر هـذه اإلحـصاءات  - 3

 .وتضمن إتاحتها لألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم
 

 32المادة 
 التعاون الدولي

تسلم الدول األطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما  - 1
ــة  ــذه االتفاقي ــداف ه ــق أه ــى تحقي ــة إل ــة الرامي ــود الوطني للجه

مقصدها، وتتخذ تـدابير مناسـبة وفعالـة بهـذا الـصدد فيمـا بينهـا، و
وحسب االقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية واإلقليمية ذات 

ــصلة والمجتمــع المــدني، وال ســيما منظمــات األشــخاص ذوي  ال
 :يلي ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما. اإلعاقة

عاقـة ضمان شمول التعاون الدولي األشـخاص ذوي اإل )أ( 
 واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج اإلنمائية الدولية؛

تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خالل تبادل  )ب( 
ــات  ــضل الممارس ــة وأف ــرامج التدريبي ــرات والب ــات والخب المعلوم

 وتقاسمها؛
تــسهيل التعــاون فــي مجــال البحــوث والحــصول علــى  )ج( 

 المعارف العلمية والتقنية؛
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توفير المساعدة التقنية واالقتـصادية، حـسب االقتـضاء،  )د( 
بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول علـى التكنولوجيـا الـسهلة 

 .المنال والمعينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا
ال تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولـة طـرف بتنفيـذ  - 2
 .عليها من التزامات بموجب هذه االتفاقية ما

 
 33المادة 

 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني
تعين الدول األطراف، وفقـا لنهجهـا التنظيميـة، جهـة تنـسيق  - 1

أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هـذه  واحدة أو
تعيــين آليــة  االتفاقيــة، وتــولي االعتبــار الواجــب لمــسألة إنــشاء أو

ت الـصلة فـي مختلـف تنسيق داخـل الحكومـة لتيـسير األعمـال ذا
 .القطاعات وعلى مختلف المستويات

ــة،  - 2 ــة واإلداري ــدول األطــراف، وفقــا لنظمهــا القانوني تقــوم ال
إنــشاء إطــار عمــل داخــل الدولــة  تعيــين أو تعزيــز أو بتــشكيل أو

أكثر، حسب االقتضاء،  الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو
وتأخــذ الــدول . فيــذهالتعزيــز هــذه االتفاقيــة وحمايتهــا ورصــد تن

إنـشاء مثـل هـذه اآلليـة،  األطراف بعـين االعتبـار، عنـد تعيـين أو
المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنيـة المعنيـة 

 .بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
يــسهم المجتمــع المــدني، وبخاصــة األشــخاص ذوو اإلعاقــة  - 3

ــ ــة الرصــد وي ــة لهــم، فــي عملي ــا والمنظمــات الممثل شاركون فيه
 .مشاركة كاملة

 
 34المادة 

 اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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يـشار إليهـا (تنشأ لجنة معنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - 1
، لتضطلع بتنفيذ المهـام المنـصوص عليهـا )“اللجنة”فيما يلي باسم 

 .أدناه
ثنـي تتكون اللجنة، في وقت بدء نفـاذ هـذه االتفاقيـة، مـن ا - 2

وتـزداد عـضوية اللجنـة بـستة أعـضاء، بعـد حـصول . عشر خبيـرا
انـضماما إضـافيا، لتـصل عـضويتها  االتفاقية على ستين تصديقا أو

 .حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا
 . من هذه االتفاقية4المادة  من 3الفقرة 

ينتخب أعضاء اللجنة بواسـطة الـدول األطـراف مـع مراعـاة  - 4
 أشــكال الحــضارات التوزيــع الجغرافــي العــادل، وتمثيــل مختلــف

والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنـسين، ومـشاركة 
 .الخبراء ذوي اإلعاقة

ينتخب أعضاء اللجنة بـاالقتراع الـسري مـن قائمـة أشـخاص  - 5
ترشحهم الدول األطراف من بين رعاياها فـي اجتماعـات مـؤتمر 

بها مـن وفي هذه االجتماعات، التي يتشكل نـصا. الدول األطراف
ثلثي الـدول األطـراف، ينتخـب لعـضوية اللجنـة األشـخاص الـذين 
يحصلون على أعلى عدد من األصوات وعلى األغلبية المطلقة من 

 .أصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين والمصوتين
يتجاوز ستة أشهر من تـاريخ  تجرى أول انتخابات في موعد ال - 6

ن العام لألمـم المتحـدة إلـى ويوجه األمي. بدء نفاذ هذه االتفاقية
الدول األطراف، قبل أربعة أشهر على األقل من موعـد إجـراء أي 

فيها إلى تقديم أسماء المرشـحين خـالل  يدعوهاانتخابات، رسالة 
ويعد األمين العام عقب ذلك قائمـة بأسـماء جميـع . فترة شهرين

 مـع األشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقـا للترتيـب األبجـدي،
توضيح أسـماء الـدول األطـراف التـي ترشـحهم، ويقـدم القائمـة 

 . المذكورة إلى الدول األطراف في هذه االتفاقية
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ويجـوز أن يعــاد . ينتخـب أعـضاء اللجنــة لفتـرة أربـع ســنوات - 7
غير أن فترة عضوية ستة من األعضاء الذين . انتخابهم مرة واحدة

انقـضاء فتـرة عـامين؛ ينتخبون في االنتخابات األولـى تنتهـي عنـد 
وبعد تلك االنتخابات األولى مباشرة، يختار رئيس االجتماع المـشار 

 من هذه المادة أسماء هـؤالء األعـضاء الـستة 5إليه في الفقرة 
 .عن طريق القرعة

ينتخب أعضاء اللجنة الستة اإلضافيون عند إجـراء االنتخابـات  - 8
 .ادةالعادية، وفقا لألحكام ذات الصلة من هذه الم

إعـالن ذلـك  استقالة أحد أعضاء اللجنـة أو في حالة وفاة أو - 9
العضو، ألي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة 
الطــرف التــي رشــحت ذلــك العــضو خبيــرا آخــر يملــك المــؤهالت 
ويستوفي الـشروط الـواردة فـي األحكـام ذات الـصلة مـن هـذه 

تبقـى مـن فتـرة ذلـك  ل مـاالمادة، ليعمل كعضو في اللجنـة خـال
 .العضو
 .تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها - 10
ــين  - 11 ــوظفين الالزم ــدة الم ــم المتح ــام لألم ــين الع ــوفر األم ي

والمرافق الضرورية لكـي تـؤدي اللجنـة مهامهـا بكفـاءة بموجـب 
 .هذه االتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها

شأة بموجب هذه االتفاقية أجـورهم يتلقى أعضاء اللجنة المن - 12
،  لألمم المتحدةمن موارد األمم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة

، مـع وضـع أهميـة وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية
 .مسؤوليات اللجنة في االعتبار

يحصل أعضاء اللجنة على التسهيالت واالمتيازات والحـصانات  - 13
يها الخبراء المكلفون بمهام تابعـة لألمـم المتحـدة، التي يحصل عل

حسبما تنص عليه البنـود ذات الـصلة فـي اتفاقيـة امتيـازات األمـم 
 .المتحدة وحصاناتها
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 35المادة 

 تقارير الدول األطراف
تقدم كل دولة طرف إلى اللجنـة، عـن طريـق األمـين العـام  - 1

ذة لتنفيـذ التزاماتهـا لألمم المتحدة، تقريرا شامال عن التدابير المتخ
بموجب هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلـك 
خالل فترة عامين عقب بدء نفـاذ هـذه االتفاقيـة بالنـسبة للدولـة 

 .الطرف المعنية
 سـنوات 4تقدم الدول األطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كـل  - 2

 .على األقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك
دد اللجنة أيـة مبـادئ توجيهيـة تـرى وجـوب تطبيقهـا علـى تح - 3

 .محتويات التقارير
ال يتعــين علــى الدولــة الطــرف، التــي تقــدم تقريرهــا األول  - 4

الشامل إلى اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في 
والدول األطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند إعداد . التقارير الالحقة

تي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير مـن التقارير ال
خالل عمليـة تتـسم باالنفتـاح والـشفافية وإلـى أن تـولي االعتبـار 

 مـن هـذه 4المـادة  مـن 3الفقـرة الواجب إلى الحكم الوارد في 
 .االتفاقية

يجوز أن تدرج في التقـارير العوامـل والـصعوبات التـي تـؤثر  - 5
 .زامات بموجب هذه االتفاقيةعلى درجة الوفاء بااللت
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 36المادة 

 النظر في التقارير
تراه مالئما من اقتراحات  تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما - 1

ويجـوز . وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنيـة
ويجـوز . للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومـات تختارهـا

ول األطـراف معلومـات إضـافية ذات صـلة للجنة أن تطلب إلى الد
 .بتطبيق هذه االتفاقية

إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة  - 2
أن تشعر الدولـة الطـرف المعنيـة بـضرورة فحـص تطبيـق هـذه 
االتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات موثوق بهـا 

رير ذو الصلة فـي غـضون ثالثـة أشـهر تتاح للجنة، إذا لم يقدم التق
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف المعنيـة إلـى . من توجيـه اإلشـعار

وإذا استجابت الدولة الطـرف بتقـديم . المشاركة في هذا الفحص
 . من هذه المادة1التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 

ــدول  - 3 ــيح األمــين العــام لألمــم المتحــدة التقــارير لكافــة ال يت
 . طرافاأل
تتــيح الــدول األطــراف تقاريرهــا علــى نطــاق واســع لعامــة  - 4

الجمهــور فــي بلــدانها وتيــسر إمكانيــة االطــالع علــى االقتراحــات 
 . والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير

تحيل اللجنة، حسبما تراه مالئمـا، إلـى الوكـاالت المتخصـصة  - 5
يئـات المختـصة، أي وصناديق األمم المتحـدة وبرامجهـا وسـائر اله

المـساعدة  تقارير من الدول األطـراف تتـضمن طلبـا للمـشورة أو
المـساعدة،  تشير إلى حاجتها لمثل هذه المـشورة أو التقنيتين، أو

ــات  ــذه الطلب ــصدد ه ــياتها ب ــة وتوص ــات اللجن ــشفعها بمالحظ وت
 . اإلشارات، إن وجدت أو
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 37المادة 
 التعاون بين الدول األطراف واللجنة

تعاون كل دولة طـرف مـع اللجنـة وتـساعد أعـضاءها فـي ت - 1
 .االضطالع بواليتهم

تولي اللجنة، في عالقتها مع الدول األطراف، االعتبـار الـالزم  - 2
لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه االتفاقيـة، بمـا 

 .في ذلك عن طريق التعاون الدولي
 

 38المادة 
 خرىعالقة اللجنة مع الهيئات األ

لدعم تطبيق هذه االتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعـاون  
 :الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه االتفاقية

يكون من حق الوكاالت المتخصصة وغيرها من أجهـزة  )أ( 
يدخل في  األمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما

 تـدعو الوكـاالت وللجنة أن. نطاق واليتها من أحكام هذه االتفاقية
المتخصصة والهيئات المختصة األخرى، حسبما تراه مالئما، لتقديم 
مشورة خبرائها بشأن تطبيق االتفاقية في المجـاالت التـي تـدخل 

وللجنـة أن تـدعو الوكـاالت المتخصـصة . في نطاق والية كل منهـا
وغيرهــا مــن أجهــزة األمــم المتحــدة لتقــديم تقــارير عــن تطبيــق 

 مجاالت التي تدخل في نطاق أنشطتها؛ االتفاقية في ال
تقوم اللجنة، لدى اضطالعها بواليتهـا، بالتـشاور، حـسب  )ب( 

ــب  ــشأة بموج ــصلة المن ــرى ذات ال ــات األخ ــع الهيئ ــضاء، م االقت
معاهدات دولية لحقـوق اإلنـسان، وذلـك بغـرض ضـمان اتـساق 

يضعه كل منها من مبادئ توجيهية لإلبالغ واقتراحات وتوصـيات  ما
 .  وتفادي االزدواجية والتداخل في أداء وظائفهاعامة،
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 39المادة 
 تقرير اللجنة

تقدم اللجنة كـل سـنتين تقـارير عـن أنـشطتها إلـى الجمعيـة  
العامة والمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي، ويجـوز لهـا أن تقـدم 
اقتراحات وتوصيات عامة بناء علـى فحـص التقـارير والمعلومـات 

وتـدرج تلـك االقتراحـات والتوصـيات . الواردة من الدول األطـراف
العامة في تقرير اللجنة إلى جانـب تعليقـات الـدول األطـراف، إن 

 .وجدت
 

 40المادة 
 مؤتمر الدول األطراف

تجتمع الدول األطراف بانتظام فـي مـؤتمر للـدول األطـراف  - 1
 .بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية

لألمـم المتحـدة إلـى عقـد مـؤتمر الـدول يدعو األمين العام  - 2
األطــراف، فــي موعــد أقــصاه ســتة أشــهر مــن بــدء نفــاذ هــذه 

إلى عقد االجتماعـات الالحقـة مـرة ويدعو األمين العام . االتفاقية
 . بناء على قرار لمؤتمر الدول األطراف كل سنتين أو

 
 41المادة 

 الوديع
 . وديع هذه االتفاقيةيكون األمين العام لألمم المتحدة 

 
 42المادة 

 التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية لجميع الدول ولمنظمات  

التكامل اإلقليمي في مقر األمم المتحدة في نيويورك اعتبـارا مـن 
 .2007مارس / آذار30
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 43المادة 

 الرضا بااللتزام
ــةتخــضع هــذه   ــدول الموقعــة ولإل االتفاقي ــصديق ال قــرار لت

وتكـون . الرسمي من جانب منظمات التكامـل اإلقليمـي الموقعـة
منظمة للتكامـل اإلقليمـي لـم توقـع  مفتوحة النضمام أي دولة أو

 . االتفاقية
 

 44المادة 
 منظمات التكامل اإلقليمي

منظمــة تــشكلها ‘‘ منظمــة التكامــل اإلقليمــي’’يقــصد بـــتعبير  - 1
ل إليهـا الـدول األطـراف الدول ذات السيادة في منطقة مـا، وتنقـ

. فيها االختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه االتفاقية
انـضمامها،  وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو

ــذه  ــا ه ــي تحكمه ــسائل الت ــق بالم ــا يتعل ــصاصها فيم ــاق اخت نط
وتبلغ الوديع فيما بعد بـأي تعـديل جـوهري فـي نطـاق . االتفاقية

 .اختصاصها
‘‘ الـدول األطـراف’’تنطبق اإلشارات في هذه االتفاقيـة إلـى  - 2

 . على تلك المنظمات في حدود اختصاصها
 مــن 3  و2 والفقــرتين 45 مــن المــادة 1وألغــراض الفقــرة  - 3

يعتـد بـأي صـك تودعـه منظمـة  ، ال من هـذه االتفاقيـة47المادة 
 . للتكامل اإلقليمي

فـي األمـور التـي تنـدرج تمارس منظمات التكامل اإلقليمـي،  - 4
ضمن نطاق اختصاصها، حقهـا فـي التـصويت فـي مـؤتمر الـدول 
األطراف، بعدد من األصوات مساو لعدد دولها األعضاء التي هـي 

تمارس تلك المنظمـات حقهـا فـي  وال. أطراف في هذه االتفاقية
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التصويت إذا مارست أي دولة من الدول األعضاء فيهـا حقهـا فـي 
 .حيحالتصويت، والعكس ص

 
 45المادة 

 بدء النفاذ
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية فـي اليـوم الثالثـين الـذي يلـي تـاريخ  - 1

 . االنضمام إيداع الصك العشرين للتصديق أو
منظمة للتكامـل  يبدأ نفاذ هذه االتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو - 2

تنضم إليها  تقرها رسميا أو اإلقليمي تصدق على هذه االتفاقية أو
 إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثالثين من بعد

 . تاريخ إيداع صكها
 

 46المادة 
 التحفظات

يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه االتفاقيـة   ال - 1
 . وغرضها

 .يجوز سحب التحفظات في أي وقت - 2
 

 47المادة 
 التعديالت

لهـذه االتفاقيـة وأن يجوز ألي دولة طـرف أن تقتـرح تعـديال  - 1
ويقوم األمين العام بإبالغ . تقدمه إلى األمين العام لألمم المتحدة

الدول األطراف بأي تعديالت مقترحة، طالبا إليهـا إشـعاره بمـا إذا 
كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف للنظر في تلـك المقترحـات 

األقل، فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول األطراف على . والبت فيها
في غضون أربعة أشهر من ذلك اإلبالغ، فإن األمـين العـام يعقـد 

ويقدم األمين العام أي تعديل . المؤتمر تحت رعاية األمم المتحدة
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يعتمده ثلثا الدول األطراف الحاضرة والمصوتة في المـؤتمر إلـى 
للموافقة عليه ثم إلى كافـة الـدول لألمم المتحدة الجمعية العامة 

 .لهاألطراف لقبو
 مـن هـذه 1يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقـرة  - 2

المادة في اليوم الثالثين من بلوغ عـدد صـكوك القبـول المودعـة 
ثم يبـدأ نفـاذ . ثلثي عدد الدول األطراف في تاريخ اعتماد التعديل

التعديل تجاه أي دولة طرف فـي اليـوم الثالثـين مـن إيـداع صـك 
 . عديل ملزما إال للدول األطراف التي قبلتهيكون الت وال. قبولها

 مـن هـذه 1ويبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة  - 3
 تجاه كافة الدول 40  و39  و38  و34المادة ويتعلق حصرا بالمواد 

األطراف في اليوم الثالثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعـة 
مـاد التعـديل، إذا قـرر ثلثي عـدد الـدول األطـراف فـي تـاريخ اعت

 . مؤتمر الدول األطراف ذلك بتوافق اآلراء
 

 48المادة 
 نقض االتفاقية

يجوز ألي دولة طرف أن تنقض هذه االتفاقية بإشعار خطي  
ويصبح هذا النقض نافـذا . توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة

 .بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم األمين العام ذلك اإلشعار
 

 49ادة الم
 الشكل الميسر لالطالع

 .ايسهل االطالع عليهأشكال يتاح نص هذه االتفاقية في  
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 50المادة 

 حجية النصوص
تتساوى في الحجية النصوص اإلسبانية واإلنكليزية والروسـية  

 .والصينية والعربية والفرنسية لهذه االتفاقية
وضـون،  وقع هذه االتفاقية الموقعون أدناه المفوإثباتا لذلك، 

 .المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم
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