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عاقة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ

ت عىل المالأ وفتحت للتوقيع والتصديق والنضمام بموجب قرار الجمعية  اعتمدت ون�ش
ي 13 كانون الأول/ديسم�ب 2006

العامة لالأمم المتحدة رقم 61/611، المؤرخ �ن

تمت المصادقة عليها بموجب القانون رقم 2010-012 بتاريخ 20 يناير 2010

الديباجة

ي هذه االتفاقية،
إن الدول االأطراف �ف

ي 	. 
ــ�ت ــدة ال ــم المتح ــاق االأم ي ميث

ــا �ف ــوص عليه ــادئ المنص ــري إىل المب إذ تش
نســانية مــن كرامــة وقيــم متأصلــة  ف بمــا لجميــع 	فــراد االأرسة االإ تعــرت
وحقــوق متســاوية غــري قابلــة للتــرف كأســاس للحريــة والعدالــة والســام 

ــم، ي العال
�ف

عــان العالمــي لحقــوق 	.  ي االإ
ف بــأن االأمــم المتحــدة قــد 	علنــت ، �ف  وإذ تعــرت

نســان، 	ن لــكل فــرد،  ف بحقــوق االإ ف الخاصــ�ي ي العهديــن الدوليــ�ي
نســان و�ف االإ

ــات  ــوق والحري ــع الحق ــع بجمي ي التمت
ــق �ف ــوع، الح ــن 	ي ن ف م ــري دون تمي

ي تلــك الصكــوك، ووافقــت عــى ذلــك،
المنصــوص عليهــا �ف

نســان والحريــات 	.  وإذ تؤكــد مــن جديــد الطابــع العالمــي لجميــع حقــوق االإ
ــان  ورة ضم ــا وتعاضدهــا و�ف ــة وترابطه ــا للتجزئ ــدم قابليته االأساســية وع
، ف عاقــة بهــذه الحقــوق بشــكل كامــل ودون تميــري تمتــع االأشــخاص ذوي االإ

ــة د.  ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــدوىلي الخــاص بالحق ــد ال وإذ تشــري إىل العه
والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدوىلي  والعهــد  والثقافيــة، 
العنــري،  ف  التميــري 	شــكال  للقضــاء عــى جميــع  الدوليــة  واالتفاقيــة 
ف ضــد المــر	ة، واتفاقيــة  واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع 	شــكال التميــري
ــية 	و  ــة القاس ــة 	و العقوب و	 المعامل ــن �ف ه م ــري ــب وغ ــة التعذي مناهض
الاإنســانية 	و المهينــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واالتفاقيــة الدوليــة 

لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن و	فــراد 	رسهــم،
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ــة ه.  عاق ــور و	ن االإ ــد التط ــزال قي ــا ال ي ــكِّل مفهوم ــة تش عاق ــدرك 	ن االإ وإذ ت
ي 

ــز �ف ــة والحواج ف بعاه ــ�ي ــخاص المصاب ف االأش ــ�ي ــل ب ــبب التفاع ــدث بس تح
ي تحــول دون مشــاركتهم مشــاركة كاملــة 

المواقــف والبيئــات المحيطــة الــ�ت
ــن، ــع االآخري ــاواة م ــدم المس ــى ق ــم ع ي مجتمعه

ــة �ف فعال

ف بأهميــة المبــادئ، والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالسياســات و.   وإذ تعــرت
ي القواعــد 

ف و�ف ي برنامــج العمــل العالمــي المتعلــق بالمعوقــ�ي
الــواردة �ف

عاقــة  الموحــدة المتعلقــة بتحقيــق تكافــؤ الفــرص لاأشــخاص ذوي االإ
امــج واالإجــراءات  ي تعزيــز وصياغــة وتقييــم السياســات والخطــط والرب

�ف
ــادة تكافــؤ الفــرص  ــدوىلي لزي قليمــي وال ي واالإ

ــد الوطــ�ف عــى كل مــن الصعي
عاقــة، لاأشــخاص ذوي االإ

عاقــة كجــزء ال يتجــز	 مــن 	.  وإذ تؤكــد 	هميــة إدمــا	 قضايــا االأشــخاص ذوي االإ
اتيجيات التنميــة المســتدامة ذات الصلة، اســرت

عاقــة يمثــل 	.  ف ضــد 	ي شــخص عــى 	ســاس االإ ف 	يضــا بــأن التميــري وإذ تعــرت
ف للفــرد، انتهــاكا للكرامــة والقيمــة المتأصلتــ�ي

عاقة،	.  ف كذلك بتنوع االأشخاص ذوي االإ وإذ تعرت

نســان لجميــع االأشــخاص ي.  ــة حقــوق االإ ــز وحماي وإذ تقــر بالحاجــة إىل تعزي
ا، ف عاقــة، بمــن فيهــم 	ولئــك الذيــن يحتاجــون دعمــا 	كــرث تركــري ذوي االإ

مــن ك.  بالرغــم  عاقــة،  االإ ذوي  االأشــخاص  الأن  القلــق  يســاورها  وإذ 
ــاء  ــع 	نح ي جمي

ــون �ف ــون يواجه ــود، ال يزال ــوك والعه ــذه الصك ــف ه مختل
ي المجتمــع عــى قــدم 

ض مشــاركتهم كأعضــاء �ف العالــم حواجــز تعــرت
نســان المكفولــة لهــم،  المســاواة مــع االآخريــن وانتهــاكات لحقــوق االإ

ف الظروف المعيشــية لاأشــخاص ل.  ي تحســ�ي
وإذ تقــر بأهميــة التعــاون الــدوىلي �ف

ي البلــدان النامية،
ي كل البلــدان، وبخاصــة �ف

عاقــة �ف ذوي االإ

ذوي م.  لاأشــخاص  والمحتملــة  الحاليــة  القيمــة  بالمســاهمة  ف  تعــرت وإذ 
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ي تحقيــق رفــاه مجتمعاتهــم وتنوعهــا عمومــا، وبــأن تشــجيع 
عاقــة �ف االإ

نســان والحريــات االأساســية ومشــاركتهم  تمتعهــم بصــورة كاملــة بحقــوق االإ
ي 

ي إىل 	يــادة الشــعور باالنتمــاء وتحقيــق تقــدم كبــري �ف
الكاملــة ســيف�ف

يــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع والقضــاء عــى الفقــر، التنميــة الب�ث

ي ن. 
عاقــة باســتقالهم الــذا�ت ف بأهميــة تمتــع االأشــخاص ذوي االإ وإذ تعــرت

خياراتهــم  تحديــد  حريــة  ذلــك  ي 
�ف بمــا  	نفســهم،  عــى  واعتمادهــم 

بأنفســهم،

ــاركة س.  ــة المش ــة فرص عاق ــخاص ذوي االإ ــا	 لاأش ــي 	ن تت ــه ينبغ ــرى 	ن وإذ ت
ي 

ــا �ف ــج، بم ام ــات والرب ــأن السياس ــرارات بش ــاذ الق ــات اتخ ي عملي
ــة �ف بفعالي

ة، ــارسث ي تهمهــم مب
ــ�ت ــك ال ــك تل ذل

ي يواجههــا االأشــخاص ذوو ع. 
ــ�ت ــة ال وإذ يســاورها القلــق إ	اء الظــروف الصعب

ف عــى  ــري ــن يتعرضــون الأشــكال متعــددة 	و مشــددة مــن التمي عاقــة الذي االإ
	ســاس العــرق 	و اللــون 	و الجنــس 	و اللغــة 	و الديــن 	و الــر	ي الســياسي 
ي 	و االجتماعــي 	و الملكيــة 	و 

ي 	و العــر�ت
ه مــن االآراء 	و االأصــل الوطــ�ف وغــري

المولــد 	و الســن 	و 	ي مركــز آخــر،

عاقــة غالبــا مــا يواجهــن خطــرا ف.  ف بــأن النســاء والفتيــات ذوات االإ وإذ تعــرت
ــة  صاب ــف 	و االإ ــه، للعن ــزل 	و خارج ــل المنـ ــواء داخ ــرض، س ي التع

ــرب �ف 	ك
همــال 	و المعاملــة غــري الائقــة، وســوء المعاملــة 	و  	و االعتــداء، واالإ

االســتغال،

ــة تمتعــا ص.  عاق ــال ذوو االإ ــع االأطف ــه ينبغــي 	ن يتمت ف بأن  وإذ تعــرت
نســان والحريــات االأساســية عــى قــدم المســاواة  كامــا بجميــع حقــوق االإ
ي تعهــدت بهــا الــدول 

امــات الــ�ت ف مــع االأطفــال االآخريــن، وإذ تشــري إىل االلرت
ي اتفاقيــة حقــوق الطفــل تحقيقــا لتلــك الغايــة،

االأطــراف �ف

ي جميــع الجهــود الراميــة إىل ق. 
ي �ف

وإذ تؤكــد الحاجــة إىل إدمــا	 منظــور جنســا�ف
نســان والحريــات  عاقــة الكامــل بحقــوق االإ تشــجيع تمتــع االأشــخاص ذوي االإ

االأساسية،
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ي ظــروف يســودها ر. 
عاقــة يعيشــون �ف يــة االأشــخاص ذوي االإ 	 	ن 	كرث وإذ تــرب

ــا للفقــر  ــف م ي هــذا الصــدد بالحاجــة الملحــة إىل تخفي
الفقــر، وإذ تقــر �ف

عاقــة، ي عــى االأشــخاص ذوي االإ مــن تأثــري ســل�ب

ي اعتبارهــا 	ن توفــر 	وضــاع يســودها الســام واالأمــن عــى 	. 
وإذ تضــع �ف

ــاق  ي ميث
ــا �ف ــوص عليه ــادئ المنص ــد والمب ــام للمقاص ام الت ــرت ــاس االح 	س

ــور  ــن االأم ــارية م ــان الس نس ــوق االإ ــوك حق ام صك ــرت ــدة واح ــم المتح االأم
ــة، وال  عاق ــة لاأشــخاص ذوي االإ ــة الكامل ــري الحماي ــا لتوف ــ�ف عنه ي ال غ

ــ�ت ال
، ي ــ�ب ــال االأجن ــلح واالحت اع المس ف ــرف ــاالت ال ي ح

ــيما �ف س

واالجتماعيــة ت.  الماديــة  البيئــة  إىل  الوصــول  مكانيــة  الإ بمــا  ف  تعــرت وإذ 
عــام واالتصــال  ــم واالإ ــة وخدمــات الصحــة والتعلي ــة والثقافي واالقتصادي
ــع  ــع الكامــل بجمي ــن التمت ــة م عاق ف االأشــخاص ذوي االإ ــ�ي ــة لتمك مــن 	همي

نســان والحريــات االأساســية، حقــوق االإ

وإذ تــدرك 	ن الفــرد، الــذي يتحمــل واجبــات تجــاه االأفــراد االآخريــن ث. 
والمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، تقــع عــى عاتقــه مســؤولية الســعي مــن 	جــل 
ــال  ــان وإعم نس ــوق االإ ــة لحق ــة الدولي ع ي ال�ث

ــة �ف ــوق المكرس ــز الحق تعزي
ــوق، ــك الحق تل

ــع 	.  ــية للمجتم ــة واالأساس ــدة الطبيعي ــي الوح ــأن االأرسة ه ــا ب ــا منه واقتناع
ــخاص  ــة، و	ن االأش ــع والدول ــب المجتم ــن جان ــة م ــتحق الحماي ــا تس و	نه
عاقــة و	فــراد 	رسهــم ينبغــي 	ن يحصلــوا عــى الحمايــة والمســاعدة  ذوي االإ
ي التمتــع الكامــل عــى قــدم 

ف االأرس مــن المســاهمة �ف ف لتمكــ�ي الا	متــ�ي
ــة، عاق ــخاص ذوي االإ ــوق االأش ــاواة بحق المس

واقتناعــا منهــا بــأن اتفاقيــة دوليــة شــاملة ومتكاملــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق ذ. 
ي تــدارك 

عاقــة وكرامتهــم ســتقدم مســاهمة جوهريــة �ف االأشــخاص ذوي االإ
عاقــة، وستشــجع مشــاركتهم  الحرمــان االجتماعــي البالــغ لاأشــخاص ذوي االإ
ي المجــاالت المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة عــى 

�ف
ي البلــدان الناميــة 	و البلدان المتقدمــة النمو،

 	ســاس تكافــؤ الفــرص، ســواء �ف
: قد اتفقت عى ما يىي
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المادة 1: الغرض  ¤
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جميــع  تمتــع  وكفالــة  وحمايــة  تعزيــز  هــو  االتفاقيــة  هــذه  مــن  الغــرض 
عاقــة تمتعــا كامــا عــى قــدم المســاواة مــع االآخريــن بجميــع  االأشــخاص ذوي االإ
ام كرامتهــم المتأصلــة. نســان والحريــات االأساســية، وتعزيــز احــرت  حقــوق االإ
عاقــة“ كل مــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة  ويشــمل مصطلــح ”االأشــخاص ذوي االإ
ــع  ــل م ــدى التعام ــم ل ــد تمنعه ــة 	و حســية، ق ــة 	و ذهني ــة 	و عقلي االأجــل بدني
ي المجتمــع عــى قــدم 

مختلــف الحواجــز مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة �ف
المســاواة مــع االآخريــن.

المادة 2: التعاريف  ¤

الأغراض هذه االتفاقية:

ــق  ــن طري ــال ع ــل، واالتص ــة براي ــوص، وطريق ــرض النص ــات وع ــمل اللغ ــال“ يش ”االتص
الميســورة  المتعــددة  والوســائط  ة،  الكبــري الطباعــة  وحــروف  اللمــس، 
االســتعمال، فضــا عــن 	ســاليب ووســائل و	شــكال االتصــال المعــز	ة والبديلــة، 
ي ذلــك 

، بمــا �ف الخطيــة والســمعية، وباللغــة المبســطة والقــراءة بواســطة البــ�ث
ــتعمال؛ ــورة االس ــال الميس ــات واالتص ــا المعلوم تكنولوجي

ها من 	شكال اللغات غري الكامية؛ شارة وغري ”اللغة“ تشمل لغة الكام ولغة االإ

عاقــة  ف 	و اســتبعاد 	و تقييــد عــى 	ســاس االإ ي 	ي تميــري
عاقــة“ يعــ�ف ف عــى 	ســاس االإ ”التميــري

ــان  نس ــوق االإ ــة حق اف بكاف ــرت ــا	 االع ــاف 	و إحب ــره إضع ــه 	و 	ث ــون غرض يك
ــا 	و ممارســتها، عــى قــدم المســاواة مــع  ــع به ــات االأساســية 	و التمت والحري
ي المياديــن السياســية 	و االقتصاديــة 	و االجتماعيــة 	و الثقافيــة 

االآخريــن، �ف
ــك  ي ذل

، بمــا �ف ف ــري ــع 	شــكال التمي ــدان آخــر. ويشــمل جمي ــة 	و 	ي مي 	و المدني
ــة؛ ية معقول ــري ــات تيس ــن ترتيب ــان م الحرم

ي ال 
ــ�ت ــات الا	مــة والمناســبة ال تيب ــات والرت ي التعدي

ــة“ تعــ�ف ية المعقول ــات التيســري تيب ”الرت
ي 

ي تكــون هنــاك حاجــة إليهــا �ف
وري، والــ�ت تفــرض عبئــا غــري متناســب 	و غــري �ف

عاقــة عــى 	ســاس المســاواة  حالــة محــددة، لكفالــة تمتــع االأشــخاص ذوي االإ
نســان والحريــات االأساســية وممارســتها؛ مــع االآخريــن بجميــع حقــوق االإ

امــج والخدمــات لــ�ي يســتعملها  ي تصميــم المنتجــات والبيئــات والرب
”التصميــم العــام“ يعــ�ف

	و تصميــم  تكييــف  إىل  قــدر ممكــن، دون حاجــة  بأكــرب  النــاس،  جميــع 
متخصــص. وال يســتبعد ”التصميــم العــام“ االأجهــزة المعينــة لفئــات معينــة 

ــاك حاجــة إليهــا.  عاقــة حيثمــا تكــون هن مــن االأشــخاص ذوي االإ

المادة 3: مبادئ عامة  ¤
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فيما يىي مبادئ هذه االتفاقية:

ي ذلــك حريــة 	. 
ي بمــا �ف

ام كرامــة االأشــخاص المتأصلــة واســتقالهم الــذا�ت احــرت
تقريــر خياراتهــم بأنفســهم واســتقاليتهم؛

؛	.  ف عدم التميري

ي 	. 
عاقــة بصــورة كاملــة وفعالــة �ف اك االأشــخاص ذوي االإ  كفالــة مشــاركة وإرسث

المجتمــع؛

عاقــة كجــزء مــن التنــوع د.  ام الفــوارق وقبــول االأشــخاص ذوي االإ احــرت
يــة؛ الب�ث والطبيعــة  ي  البــ�ث

تكافؤ الفرص؛ه. 

إمكانية الوصول؛و. 

ف الرجل والمر	ة؛	.  المساواة ب�ي

ي 	. 
ــم �ف ام حقه ــرت ــة واح عاق ــال ذوي االإ ــورة لاأطف ــدرات المتط ام الق ــرت اح

ــم. ــى هويته ــاظ ع الحف

امات العامة  ¤ ن المادة 4: الل�ت

نســان والحريــات . 1 تتعهــد الــدول االأطــراف بكفالــة وتعزيــز إعمــال كافــة حقــوق االإ
ف مــن 	ي نــوع  عاقــة دون 	ي تميــري االأساســية إعمــاال تامــا لجميــع االأشــخاص ذوي االإ

: عاقــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تتعهــد الــدول االأطــراف بمــا يــىي عــى 	ســاس االإ

 .	 ، هــا مــن التدابري داريــة وغري يعيــة واالإ اتخــاذ جميــع التدابــري المائمــة، الت�ث
ي هــذه االتفاقية؛

ف بهــا �ف نفــاذ الحقــوق المعــرت الإ
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ــاء 	.  ــل 	و إلغ ــع، لتعدي ي ــا الت�ث ــا فيه ــة، بم ــري المائم ــع التداب ــاذ جمي اتخ
ــد  ا ض ف ــري ــكل تمي ــات تش ــراف وممارس ــح و	ع ف ولوائ ــ�ي ــن قوان ــد م ــا يوج م

عاقــة؛ االأشــخاص ذوي االإ

ي جميــع 	. 
عاقــة �ف نســان لاأشــخاص ذوي االإ مراعــاة حمايــة وتعزيــز حقــوق االإ

امــج؛ السياســات والرب

ــة د.  ــذه االتفاقي ــارض وه ــة تتع ــل 	و ممارس ــأي عم ــام ب ــن القي ــاع ع االمتن
وكفالــة تــرف الســلطات والمؤسســات العامــة بمــا يتفــق معهــا؛

عاقــة ه.  ف عــى 	ســاس االإ اتخــاذ كافــة التدابــري المناســبة للقضــاء عــى التميــري
مــن جانــب 	ي شــخص 	و منظمــة 	و مؤسســة خاصــة؛

والمعــدات و.  والخدمــات  للســلع  والتطويــر  البحــوث  تعزيــز  	و  إجــراء 
ــذه  ــن ه ــادة 2 م ــا الم ــا تحدده ــا، كم ــا عام ــة تصميم ــق المصمم والمراف
ض 	ن تحتــا	 إىل 	د�ف حــد ممكــن مــن المواءمــة وإىل  ي يفــرت

االتفاقيــة، والــ�ت
عاقــة،  	قــل التكاليــف لتلبيــة االحتياجــات المحــددة لاأشــخاص ذوي االإ
ــع  ــدى وض ــام ل ــم الع ــز التصمي ــتعمالها، وتعزي ــا واس ه ــجيع توفري وتش

المعايــري والمبــادئ التوجيهيــة؛

إجــراء 	و تعزيــز البحــوث والتطويــر للتكنولوجيــات الجديــدة، وتعزيــز 	. 
ــال،  ــات واالتص ــات المعلوم ــك تكنولوجي ي ذل

ــا �ف ــتعمالها، بم ــا واس ه توفري
والوســائل واالأجهــزة المســاعدة عــى التنقــل، والتكنولوجيــات المعينــة 
عاقــة، مــع إيــاء االأولويــة للتكنولوجيــات  المائمــة لاأشــخاص ذوي االإ

ــة؛ ــعار معقول ــة بأس المتاح

ــة بشــأن الوســائل 	.  عاق ــال لاأشــخاص ذوي االإ ــات ســهلة المن ــري معلوم توف
ي ذلــك 

واالأجهــزة المســاعدة عــى التنقــل، والتكنولوجيــات المعينــة، بمــا �ف
التكنولوجيــات الجديــدة، فضــا عــن 	شــكال المســاعدة االأخــرى، وخدمــات 

ومرافــق الدعــم؛

ــع االأشــخاص ذوي 	.  ف م ــ�ي ف العامل ــ�ي ف والموظف ــ�ي ــب االأخصائي  تشــجيع تدري
ف توفــري  ي هــذه االتفاقيــة لتحســ�ي

ف بهــا �ف ي مجــال الحقــوق المعــرت
عاقــة �ف االإ
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ي تكفلهــا تلــك الحقــوق.
المســاعدة والخدمــات الــ�ت

فيمــا يتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، تتعهــد كل دولــة مــن . 2
ــرة  ــا تتيحــه المــوارد المتواف ــة بأقــ� م ــري الا	م ــدول االأطــراف باتخــاذ التداب ال
، للتوصــل تدريجيــا إىل إعمــال  ي إطــــار التعــاون الــدوىلي

لديهــا، وحيثمــا يلــزم، �ف
ي هــذه االتفاقيــة 

امــات الــواردة �ف ف هــذه الحقــوق إعمــاال تامــا، دون االإخــال بااللرت
. والواجبــة التطبيــق فــورا، وفقــا للقانــون الــدوىلي

عاقــة، بمــن فيهــم . 3 تتشــاور الــدول االأطــراف تشــاورا وثيقــا مــع االأشــخاص ذوي االإ
ي تمثلهــم، بشــأن وضــع وتنفيــذ 

عاقــة، مــن خــال المنظمــات الــ�ت االأطفــال ذوو االإ
ــع  ــات صن ي عملي

ــة، و�ف ــذ هــذه االتفاقي ــة إىل تنفي يعــات والسياســات الرامي الت�ث
اكهــم  عاقــة، وإرسث ي تتعلــق باالأشــخاص ذوي االإ

القــرار االأخــرى بشــأن المســائل الــ�ت
ي ذلــك.

فعليــا �ف

ي هــذه االتفاقيــة مــا يمــس 	ي حكــم يتيــح عــى نحــو 	و�ف إعمــال حقــوق . 4
ليــس �ف

ــدوىلي  ــون ال ي القان
ــرف 	و �ف ــة ط ــون دول ي قان

ــرد �ف ــد ي ــة ق عاق ــخاص ذوي االإ االأش
ي تلــك الدولــة. وال يجــو	 فــرض 	ي تقييــد 	و انتقــاص الأي حــق مــن 

المعمــول بــه �ف
ي 	ي دولــة طــرف 

ف بهــا 	و القائمــة �ف نســان والحريــات االأساســية المعــرت حقــوق االإ
ي هــذه االتفاقيــة، عمــا بقانــون 	و اتفاقيــة 	و الئحــة 	و عــرف بحجــة 	ن هــذه 

�ف
ي نطــاق 	ضيــق.

ف بهــا �ف ف بهــذه الحقــوق والحريــات 	و تعــرت االتفاقيــة ال تعــرت

يمتــد رسيــان 	حــكام هــذه االتفاقيــة إىل جميــع 	جــزاء الــدول االتحاديــة دون 	ي . 5
قيــود 	و اســتثناءات.

ن  ¤ المادة 5: المساواة وعدم التمي�ي
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تقــر الــدول االأطــراف بــأن جميــع االأشــخاص متســاوون 	مــام القانــون وبمقتضــاه . 1
ف  ــة والفائــدة اللتــ�ي ي الحماي

ف وعــى قــدم المســاواة �ف ولهــم الحــق دون 	ي تميــري
يوفرهمــا القانــون.

عاقــة وتكفــل لاأشــخاص ذوي . 2 ف عــى 	ســاس االإ تحظــر الــدول االأطــراف 	ي تميــري
ف عــى 	ي 	ســاس. عاقــة الحمايــة القانونيــة المتســاوية والفعالــة مــن التميــري االإ

، جميــع . 3 ف تتخــذ الــدول االأطــراف، ســعيا لتعزيــز المســاواة والقضــاء عــى التميــري
ــخاص  ــة لاأش ية المعقول ــري ــات التيس تيب ــر الرت ــة تواف ــبة لكفال ــوات المناس الخط

ــة. عاق ذوي االإ

وريــة للتعجيــل بالمســاواة الفعليــة لاأشــخاص . 4 ال تعتــرب التدابــري المحــددة الرف
ا بمقتــ�ف 	حــكام هــذه االتفاقيــة. ف عاقــة 	و تحقيقهــا تميــري ذوي االإ

عاقة  ¤ المادة 6: النساء ذوات الإ

ــكال . 1 ــن الأش ــة يتعرض عاق ــات ذوات االإ ــاء والفتي ــأن النس ــراف ب ــدول االأط ــر ال تق
ــري الا	مــة لضمــان  ي هــذا الصــدد التداب

، و	نهــا ســتتخذ �ف ف ــري متعــددة مــن التمي
نســان والحريــات  تمتــــعهن تمتعــا كامــا وعــى قــدم المســاواة بجميــع حقــوق االإ

االأساســية.

 تتخــذ الــدول االأطــراف جميــع التدابــري المائمــة لكفالــة التطــور الكامــل والتقدم . 2
نســان والحريــات االأساســية  ف للمــر	ة، بغــرض ضمــان ممارســتها حقــوق االإ والتمكــ�ي

ي هــذه االتفاقيــة والتمتــع بهــا.
المبينــة �ف

عاقة  ¤ المادة 7: الأطفال ذوو الإ
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ــال ذوي . 1 ــع االأطف ــة تمت ــة لكفال وري ــري الرف ــع التداب ــدول االأطــراف جمي تتخــذ ال
نســان والحريــات االأساســية، وذلــك عــى  عاقــة تمتعــا كامــا بجميــع حقــوق االإ االإ

هــم مــن االأطفــال.  قــدم المســاواة مــع غري

ــال . 2 ــة باالأطف ــري المتعلق ــع التداب ي جمي
ــل، �ف ــون توخــي 	فضــل مصلحــة للطف يك

ــيا. ــارا 	ساس ــة، اعتب عاق ذوي االإ

ي التعبــري بحريــة عــن . 3
عاقــة بالحــق �ف تكفــل الــدول االأطــراف تمتــع االأطفــال ذوي االإ

ي تمســهم مــع إيــاء االهتمــام الواجــب الآرائهــم 
ي جميــع المســائل الــ�ت

آرائهــم �ف
هــم  هــذه وفقــا لســنهم ومــدى نضجهــم، وذلــك عــى قــدم المســاواة مــع غري
ــع  ــا يتناســب م ــك الحــق، بم ــري المســاعدة عــى ممارســة ذل ــال وتوف ــن االأطف م

إعاقتهــم وســنهم.

المادة 8: إذكاء الوعي  ¤

تتعهد الدول االأطراف باعتماد تدابري فورية وفعالة ومائمة من 	جل:. 1

ي 	. 
ــا �ف ــة، بم عاق ــخاص ذوي االإ ــأن االأش ــأرسه بش ــع ب ي المجتم

ــي �ف إذكاء الوع
ام حقــوق االأشــخاص ذوي  ذلــك عــى مســتوى االأرسة، وتعزيــز احــرت

عاقــة وكرامتهــم؛ االإ

ف والممارســات الضــارة المتعلقــة 	.   مكافحــة القوالــب النمطيــة و	شــكال التحــري
ي 

عاقــة، بمــا فيهــا تلــك القائمــة عــى الجنــس والســن، �ف باالأشــخاص ذوي االإ
جميــع مجــاالت الحيــاة؛

عاقة.	.  تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات االأشخاص ذوي االإ

2 .: وتشمل التدابري الرامية إىل تحقيق ذلك ما يىي

بدء ومتابعة تنظيم حمات فعالة للتوعية العامة تهدف إىل:	. 

عاقة؛ ’1‘ تعزيز تقبل حقوق االأشخاص ذوي االإ

عاقة، ووعي اجتماعي 	عمق بهم؛ ’2‘ ن�ث تصورات إيجابية عن االأشخاص ذوي االإ
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ي 
عاقــة، وإســهاماتهم �ف اف بمهــارات وكفــاءات وقــدرات االأشــخاص ذوي االإ ’3‘ تشــجيع االعــرت

مــكان العمــل وســوق العمــل؛

ي 	. 
ــة �ف عاق ــخاص ذوي االإ ــوق االأش ام حق ــرت ــم باح ــف يتس ي موق

ــ�ف ــز تب تعزي
ي ذلــك لــدى جميــع االأطفــال منــذ 

جميــع مســتويات نظــام التعليــم، بمــا �ف
حداثــة ســنهم؛

عــام عــى عــرض صــورة لاأشــخاص ذوي 	.  تشــجيع جميــع 	جهــزة وســائل االإ
عاقــة تتفــق والغــرض مــن هــذه االتفاقيــة؛ االإ

عاقــة د.  االإ ذوي  باالأشــخاص  للتوعيــة  تدريبيــة  برامــج  تنظيــم  تشــجيع   
. وحقوقهــم

المادة 9: إمكانية الوصول  ¤

ــكل . 1 ــاركة بش ــتقالية والمش ي اس
ــش �ف ــن العي ــة م عاق ــخاص ذوي االإ ف االأش ــ�ي لتمك

ي جميــع جوانــب الحيــاة، تتخــذ الــدول االأطــراف التدابــري المناســبة 
كامــل �ف

عاقــة، عــى قــدم المســاواة مــع  ي تكفــل إمكانيــة وصــول االأشــخاص ذوي االإ
الــ�ت

هــم، إىل البيئــة الماديــة المحيطــة ووســائل النقــل والمعلومــات واالتصــاالت،  غري
ي ذلــك تكنولوجيــات ونظــم المعلومــات واالتصــال، والمرافــق والخدمــات 

بمــا �ف
يــة  ي المناطــق الحرف

االأخــرى المتاحــة لعامــة الجمهــور 	و المقدمــة إليــه، �ف
ي يجــب 	ن تشــمل تحديــد العقبــات 

، الــ�ت والريفيــة عــى الســواء. وهــذه التدابــري
ــا  ــق، بوجــه خــاص، عــى م ــة الوصــول وإ	التهــا، تنطب والمعوقــات 	مــام إمكاني

: يــىي

ي والطــرق ووســائل النقــل والمرافــق االأخــرى داخــل البيــوت وخارجها، 	. 
المبــا�ف

ي ذلــك المــدارس والمســاكن والمرافــق الطبيــة و	ماكــن العمل؛
بمــا �ف

الخدمــات 	.  فيهــا  بمــا  االأخــرى،  والخدمــات  واالتصــاالت  المعلومــات 
الطــوارئ. وخدمــات  ونيــة  لكرت االإ

تتخذ الدول االأطراف 	يضا التدابري المناسبة الرامية إىل:. 2
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وضــع معايــري دنيــا ومبــادئ توجيهيــة لتهيئــة إمكانيــة الوصــول إىل المرافــق 	. 
والخدمــات المتاحــة لعامــة الجمهــور 	و المقدمــة إليــه، ونــ�ث هــذه 

ــا؛ ــد تنفيذه ــادئ ورص ــري والمب المعاي

ي تعــرض مرافــق وخدمــات متاحــة 	. 
 كفالــة 	ن تراعــي الكيانــات الخاصــة الــ�ت

لعامــة الجمهــور 	و مقدمــة إليــه جميــع جوانــب إمكانيــة وصــول االأشــخاص 
عاقــة إليهــا؛ ذوي االإ

توفــري التدريــب للجهــات المعنيــة بشــأن المســائل المتعلقــة بإمكانيــة 	. 
عاقــة؛ ي تواجــه االأشــخاص ذوي االإ

الوصــول الــ�ت

ي د. 
ي المبــا�ف

توفــري الفتــات بطريقــة برايــل وبأشــكال يســهل قراءتهــا وفهمهــا �ف
العامــة والمرافــق االأخــرى المتاحــة لعامــة الجمهــور؛

يــة والوســطاء، بمــن فيهــم المرشــدون ه.  توفــري 	شــكال مــن المســاعدة الب�ث
شــارة، لتيســري إمكانيــة الوصــول  والقــراء واالأخصائيــون المفــ�ون للغــة االإ

ي والمرافــق االأخــرى المتاحــة لعامــة الجمهــور؛
إىل المبــا�ف

عاقــة و.  تشــجيع 	شــكال المســاعدة والدعــم االأخــرى لاأشــخاص ذوي االإ
لضمــان حصولهــم عــى المعلومــات؛

عاقــة إىل تكنولوجيــات ونظــم 	.  تشــجيع إمكانيــة وصــول االأشــخاص ذوي االإ
نــت؛ نرت المعلومــات واالتصــال الجديــدة، بمــا فيهــا شــبكة االإ

 تشــجيع تصميــم وتطويــر وإنتــا	 وتو	يــع تكنولوجيــات ونظــم معلومــات 	. 
ي مرحلــة 

عاقــة الوصــول إليهــا، �ف واتصــاالت يمكــن لاأشــخاص ذوي االإ
ــة. ــل تكلف ــاول بأق ي المتن

ــم �ف ــات والنظ ــذه التكنولوجي ــون ه ــرة، كي تك مبك

ي الحياة  ¤
المادة 10: الحق �ن
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ي الحيــاة وتتخــذ 
تؤكــد الــدول االأطــراف مــن جديــد 	ن لــكل إنســان الحــق االأصيــل �ف

ــذا  ــا به ــة فعلي عاق ــع االأشــخاص ذوي االإ ــان تمت ــة لضم وري ــري الرف ــع التداب جمي
الحــق عــى قــدم المســاواة مــع االآخريــن.

نسانية  ¤ المادة 11: حالت الخطر والطوارئ الإ

، بمــا فيهــا  ــدوىلي ــون ال اماتهــا بمقتــ�ف القان ف ــدول االأطــراف، وفقــا اللرت تتعهــد ال
نســان، باتخــاذ كافــة  ي الــدوىلي والقانــون الــدوىلي لحقــوق االإ

نســا�ف القانــون االإ
عاقــة الذيــن يوجــدون  التدابــري الا	مــة لضمــان حمايــة وســامة االأشــخاص ذوي االإ
ــوارئ  ــلح والط ــزاع المس ــاالت النـ ــك ح ي ذل

ــا �ف ــورة، بم ــم بالخط ــاالت تتس ي ح
�ف

ــة. ــوارث الطبيعي ــانية والك نس االإ

عاقة عىل قدم المساواة مع  ¤ المادة 12: العتـراف بالأشخاص ذوي الإ
آخرين أمام القانون 

اف بهــم . 1 ي االعــرت
عاقــة �ف تؤكــد الــدول االأطــراف مــن جديــد حــق االأشــخاص ذوي االإ

ي كل مــكان كأشــخاص 	مــام القانــون.
�ف

عاقــة بأهليــة قانونيــة عــى قــدم . 2 تقــر الــدول االأطــراف بتمتــع االأشــخاص ذوي االإ
ي جميــع مناحــي الحيــاة.

المســاواة مــع آخريــن �ف

ــخاص . 3 ــول االأش ــة حص ــري إمكاني ــبة لتوف ــري المناس ــراف التداب ــدول االأط ــذ ال تتخ
ــة. ــم القانوني ــة 	هليته ــاء ممارس ــه 	ثن ــد يتطلبون ــذي ق ــم ال ــى الدع ــة ع عاق ذوي االإ

ــة . 4 ــة االأهلي ــة بممارس ــري المرتبط ــع التداب ــر جمي ــراف 	ن توف ــدول االأط ــل ال تكف
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ــري  ــع إســاءة اســتعمال هــذه التداب ــة لمن ــات المناســبة والفعال ــة الضمان القانوني
م  ــرت ــات 	ن تح ــذه الضمان ــل ه ــان. وتكف نس ــوق االإ ــدوىلي لحق ــون ال ــا للقان وفق
ي وإرادتــه 

التدابــري المرتبطــة بممارســة االأهليــة القانونيــة حقــوق الشــخص المعــ�ف
ــذي ال  ــر ال ــح ومــن التأثيــــ ــه، و	ن تكــون مجــردة مــن تضــار	 المصال و	فضليات
ي 	قــر مــدة 

مســوغ لــه، ومتناســبة ومتماشــية مــع ظــروف الشــخص، وتــ�ي �ف
ممكنــة، وتخضــع لمراجعــة منتظمــة مــن جانــب ســلطة مختصــة ومســتقلة 
ــات متناســبة مــع  ــة. وتكــون هــذه الضمان ــة قضائي ــب هيئ ــدة 	و مــن جان ومحاي

ــوق الشــخص ومصالحــه. ي حق
ــري �ف ــه التداب ــر ب ــذي تؤث ــدر ال الق

ــبة . 5 ــري المناس ــع التداب ــراف جمي ــدول االأط ــذ ال ــادة، تتخ ــذه الم ــكام ه ــا بأح رهن
ي 

عاقــة، عــى 	ســاس المســاواة، �ف والفعالــة لضمــان حــق االأشــخاص ذوي االإ
ملكيــة 	و وراثــة الممتلــكات وإدارة شــؤونهم الماليــة وإمكانيــة حصولهــم، مســاواة 
 ، هــا مــن 	شــكال االئتمــان الماىلي هــم، عــى القــروض المرفيــة والرهــون وغري بغري
عاقــة بشــكل تعســفي مــن ممتلكاتهــم. وتضمــن عــدم حرمــان االأشــخاص ذوي االإ

المادة 13: إمكانية اللجوء إىل القضاء  ¤

عاقــة للجــوء إىل القضــاء . 1 تكفــل الــدول االأطــراف ســبا فعالــة لاأشــخاص ذوي االإ
ات  ــري التيســري ــك مــن خــال توف ي ذل

ــا �ف ــن، بم عــى قــدم المســاواة مــع االآخري
ي 

ي تتناســب مــع 	عمارهــم، بغــرض تيســري دورهــم الفعــال �ف
االإجرائيــة الــ�ت

ــع  ي جمي
ــهودا، �ف ــم ش ــك بصفته ي ذل

ــا �ف ة، بم ــارسث ــري المب ة وغ ــارسث ــاركة المب المش
 االإجــراءات القانونيــة، بمــا فيهــا مراحــل التحقيــق والمراحــل التمهيديــة االأخــرى.

عاقــة إىل القضــاء فعليــا، تشــجع الــدول . 2 لكفالــة إمكانيــة لجــوء االأشــخاص ذوي االإ
ي مجــال إقامــة العــدل، ومــن ضمنهــم 

ف �ف االأطــراف التدريــب المناســب للعاملــ�ي
طــة وموظفــو الســجون. ال�ث

المادة 14: حرية الشخص وأمنه  ¤
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عاقــة عــى قــدم المســاواة مــع . 1 تكفــل الــدول االأطــراف لاأشــخاص ذوي االإ
االآخريــن:

؛	.  ي الحرية الشخصية واالأمن الشخ�ي
التمتع بالحق �ف

ي 	و بشــكل تعســفي و	ن 	. 
عــدم حرمانهــم مــن حريتهــم بشــكل غــري قانــو�ف

يكــون 	ي حرمــان مــن الحريــة متســقا مــع القانــون، و	ال يكــون وجــود 
ــة. ــن الحري ــان م ــوال الأي حرم ــن االأح ــال م ــأي ح را ب ــرب ــة م عاق االإ

عاقــة مــن حريتهــم، . 2 ي حالــة حرمــان االأشــخاص ذوي االإ
تكفــل الــدول االأطــراف �ف

هــم،  نتيجــة 	يــة إجــراءات، 	ن يخــول لهــم، عــى قــدم المســاواة مــع غري
ــا الأهــداف  ــوا وفق نســان، و	ن يعامل ــدوىلي لحقــوق االإ ــون ال ــا للقان ــات وفق ضمان
ــم. ــة له ية المعقول ــري ــات التيس تيب ــري الرت ــك توف ي ذل

ــا �ف ــة، بم ــذه االتفاقي ــادئ ه ومب

المادة 15: عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو  ¤
الالإنسانية أو المهينة 

ال يعــرض 	ي شــخص للتعذيــب 	و المعاملــة 	و العقوبــة القاســية 	و الاإنســانية . 1
	و المهينــة. وبشــكل خــاص ال يعــرض 	ي شــخص الإجــراء التجــار	 الطبيــة 

ــه. ــل حريت ــه بكام ــه دون موافقت ــة علي والعلمي

والقضائيــة . 2 داريــة  واالإ يعيــة  الت�ث التدابــري  جميــع  االأطــراف  الــدول  تتخــذ 
عاقــة، عــى  هــا مــن التدابــري الفعالــة لمنــع إخضــاع االأشــخاص ذوي االإ وغري
ــية 	و  ــة القاس ــة 	و العقوب ــب 	و المعامل ــن، للتعذي ــع االآخري ــاواة م ــدم المس ق

الاإنســانية 	و المهينــة.

المادة 16: عدم التعرض لالستغالل والعنف والعتداء  ¤
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داريــة واالجتماعيــة . 1 يعيــة واالإ الت�ث التدابــري  االأطــراف جميــع  الــدول  تتخــذ 
ــة،  عاق ــخاص ذوي االإ ــة االأش ــبة لحماي ــري المناس ــن التداب ــا م ه ــة وغري والتعليمي
داخــل منا	لهــم وخارجهــا عــى الســواء، مــن جميــع 	شــكال االســتغال والعنــف 

ــس. ــوع الجن ــى ن ــة ع ــا القائم ــك جوانبه ي ذل
ــا �ف ــداء، بم واالعت

ــكال . 2 ــع 	ش ــع جمي ــبة لمن ــري المناس ــع التداب ــا جمي ــراف 	يض ــدول االأط ــذ ال تتخ
ــن  ــبة م ــكال مناس ــري 	ش ــا توف ــور منه ــة 	م ــداء بكفال ــف واالعت ــتغال والعن االس
ــم  ــة له ــي الرعاي ــم ومقدم ــة و	رسه عاق ــخاص ذوي االإ ــم لاأش ــاعدة والدع المس
ــق  ــك عــن طري ي ذل

ــا �ف ــة وســنهم، بم عاق ــوع جنــس االأشــخاص ذوي االإ تراعــي ن
ــف  ــب حــاالت االســتغال والعن ــة تجن ــف بشــأن كيفي توفــري المعلومــات والتثقي
ي 

ــدول االأطــراف 	ن يراعــى �ف ــاغ عنهــا. وتكفــل ال ب ــداء والتعــرف عليهــا واالإ واالعت
ــم. ــهم وإعاقته ــوع جنس ــة ون عاق ــخاص ذوي االإ ــن االأش ــة س ــات الحماي ــري خدم توف

امــج . 3 تكفــل الــدول االأطــراف قيــام ســلطات مســتقلة برصــد جميــع المرافــق والرب
ــة دون حــدوث  ــة رصــدا فعــاال للحيلول عاق ــة االأشــخاص ذوي االإ المعــدة لخدم

جميــع 	شــكال االســتغال والعنــف واالعتــداء.

تتخــذ الــدول االأطــراف جميــع التدابــري المناســبة لتشــجيع اســتعادة االأشــخاص . 4
دراكيــة والنفســية، وإعــادة تأهيلهــم، وإعــادة  عاقــة عافيتهــم البدنيــة واالإ ذوي االإ
ــتغال 	و  ــكال االس ــن 	ش ــكل م ــون الأي ش ــا يتعرض ــع عندم ي المجتم

ــم �ف إدماجه
ــم.  ــة له ــات الحماي ــري خدم ــق توف ــن طري ــك ع ي ذل

ــا �ف ــداء، بم ــف 	و االعت العن
ي بيئــة تعــز	 صحــة الفــرد ورفاهيتــه 

دمــا	 �ف وتتحقــق اســتعادة العافيــة وإعــادة االإ
ــكل  ي وتراعــي االحتياجــات الخاصــة ب

ــذا�ت ــه واســتقاله ال امــه لنفســه وكرامت واحرت
مــن نــوع الجنــس والســن.

ــات . 5 يع ــا ت�ث ــن ضمنه ــة، م ــات فعال ــات وسياس يع ــراف ت�ث ــدول االأط ــع ال تض
وسياســات تركــز عــى النســاء واالأطفــال، لكفالــة التعــرف عــى حــاالت االســتغال 



22
اتفاقية حقوق الأشخاص

عاقة  ذوي الإ

عاقــة والتحقيــق فيهــا،  ي يتعــرض لهــا االأشــخاص ذوو االإ
والعنــف واالعتــداء الــ�ت

ــا. ــد االقتضــاء، المقاضــاة عليه وعن

المادة 17: حماية السالمة الشخصية  ¤

ام ســامته الشــخصية والعقليــة عــى قــدم  ي احــرت
لــكل شــخص ذي إعاقــة الحــق �ف

المســاواة مــع االآخرين.

المادة 18: حرية التنقل والجنسية  ¤

ــة التنقــل، . 1 ي التمتــع بحري
عاقــة �ف تقــر الــدول االأطــراف بحــق االأشــخاص ذوي االإ

وحريــة اختيــار مــكان إقامتهــم والحصــول عــى الجنســية، عــى قــدم المســاواة 
: عاقــة بمــا يــىي ي ذلــك ضمــان تمتــع االأشــخاص ذوي االإ

مــع االآخريــن، بمــا �ف

مــن 	.  حرمانهــم  وعــدم  هــا  وتغيري الجنســية  عــى  الحصــول  ي 
�ف الحــق 

عاقــة؛ االإ 	ســاس  عــى  	و  تعســفا  جنســيتهم 

وامتــاك 	.  حيــا	ة  إمكانيــة  مــن  عاقــة  االإ 	ســاس  عــى  حرمانهــم  عــدم 
ثبــات الهويــة 	و اللجــوء إىل  واســتعمال وثائــق جنســياتهم 	و وثائــق 	خــرى الإ
ورة  عمليــات 	خــرى مناســبة، مثــل إجــراءات الهجــرة، قــد تســتدعيها الــرف

ــل؛ ــة التنق ي حري
ــق �ف ــة الح ــري ممارس لتيس

ي ذلك بلدهم؛	. 
ي مغادرة 	ي بلد، بما �ف

الحق �ف

عاقة من حق دخول بلدهم.د.   عدم حرمانهم تعسفا 	و عى 	ساس االإ

ي . 2
عاقــة فــور والدتهــم ويكــون لهــم منذئــذ الحــق �ف يســجل االأطفــال ذوو االإ

ي 	ن 
مــكان �ف ي اكتســا	 الجنســية والحــق بقــدر االإ

الحصــول عــى اســم والحــق �ف
ــم. ــوا برعايته ــم و	ن يتمتع ــوا والديه يعرف

ي المجتمع  ¤
دماج �ن المادة 19: العيش المستقل والإ
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ــة،  عاق ــع االأشــخاص ذوي االإ ــة بحــق جمي ي هــذه االتفاقي
ــدول االأطــراف �ف ــر ال تق

ي المجتمــع، بخيــارات مســاوية لخيــارات االآخريــن، 
ي العيــش �ف

هــم، �ف مســاواة بغري
ــل  ــة الكام عاق ــخاص ذوي االإ ــع االأش ــري تمت ــبة لتيس ــة ومناس ــري فعال ــذ تداب وتتخ
ي المجتمــع. ويشــمل ذلــك كفالــة 

بحقهــم وإدماجهــم ومشــاركتهم بصــورة كاملــة �ف
: مــا يــىي

ي 	ن يختــاروا مــكان إقامتهــم 	. 
عاقــة �ف إتاحــة الفرصــة لاأشــخاص ذوي االإ

ومحــل ســكناهم واالأشــخاص الذيــن يعيشــون معهــم عــى قــدم المســاواة 
ي 

ي إطــار ترتيــب معيــ�ث
مــع االآخريــن وعــدم إجبارهــم عــى العيــش �ف

خــاص؛

عاقــة عــى طائفــة مــن خدمــات 	.  إمكانيــة حصــول االأشــخاص ذوي االإ
هــا مــن الخدمــات المجتمعيــة،  قامــة وغري ي محــل االإ

ي المنـــزل و�ف
المــؤا	رة �ف

وريــة لتيســري عيشــهم وإدماجهــم  ي ذلــك المســاعدة الشــخصية الرف
بمــا �ف

ــه؛ ــال عن ــزال 	و االنفص ــن االنع ــم م ــع، ووقايته ي المجتم
�ف

عاقــة، عــى قــدم المســاواة مــع االآخريــن، مــن 	.  اســتفادة االأشــخاص ذوي االإ
الخدمــات والمرافــق المجتمعيــة المتاحــة لعامــة النــاس، وضمــان اســتجابة 

هــذه الخدمــات الحتياجاتهــم.

المادة 20: التنقل الشخصي  ¤

عاقــة حريــة  تتخــذ الــدول االأطــراف تدابــري فعالــة تكفــل لاأشــخاص ذوي االإ
: ــىي ــا ي ــك م ي ذل

ــا �ف ــتقالية، بم ــن االس ــن م ــدر ممك ــرب ق ــل بأك التنق

ي الوقــت اللذيــن 	. 
عاقــة بالطريقــة و�ف تيســري حريــة تنقــل االأشــخاص ذوي االإ

ي متناولهــم؛
يختارونهمــا وبتكلفــة �ف
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ــن 	.  ــودة م ــم بالج ــا يتس ــى م ــة ع عاق ــخاص ذوي االإ ــول االأش ــري حص تيس
الوســائل واالأجهــزة المســاعدة عــى التنقــل والتكنولوجيــات المعينة و	شــكال 
ي متناولهــم مــن 

ي ذلــك جعلهــا �ف
يــة والوســطاء، بمــا �ف مــن المســاعدة الب�ث

حيــث التكلفــة؛

ف معهــم 	.  ف العاملــ�ي عاقــة والمتخصصــ�ي توفــري التدريــب لاأشــخاص ذوي االإ
عــى مهــارات التنقــل؛

ي تنتــج الوســائل واالأجهــزة المســاعدة عــى د. 
تشــجيع الكيانــات الخاصــة الــ�ت

ــب  ــع الجوان ــاة جمي ــى مراع ــة ع ــات المعين ــزة والتكنولوجي ــل واالأجه التنق
ــة. عاق ــل االأشــخاص ذوي االإ ــة بتنق المتعلق

المادة 21: حرية التعب�ي والرأي والحصول عىل معلومات  ¤

ي تكفــل ممارســة االأشــخاص 
تتخــذ الــدول االأطــراف جميــع التدابــري المناســبة الــ�ت

ــب  ي طل
ــق �ف ــك الح ي ذل

ــا �ف ــر	ي، بم ــري وال ــة التعب ي حري
ــم �ف ــة لحقه عاق ذوي االإ

فصــا	 عنهــا، عــى قــدم المســاواة مــع االآخريــن،  معلومــات و	فــكار، وتلقيهــا، واالإ
ــو  ــى النح ــهم، ع ــا بأنفس ي يختارونه

ــ�ت ــال ال ــائل االتص ــع وس ــق جمي ــن طري وع
: ي ذلــك مــا يــىي

ي المــادة 2 مــن هــذه االتفاقيــة، بمــا �ف
المعــرف �ف

عاقــة بالمعلومــات الموجهــة لعامــة النــاس 	.  تزويــد االأشــخاص ذوي االإ
ــف  ــة لمختل ــال والمائم ــهلة المن ــات الس ــكال والتكنولوجي ــتعمال االأش باس
عاقــة  ي الوقــت المناســب ودون تحميــل االأشــخاص ذوي االإ

عاقــة �ف 	نــواع االإ
ــة؛ ــة إضافي تكلف

ي معاملتهــم الرســمية 	. 
عاقــة �ف قبــول وتيســري قيــام االأشــخاص ذوي االإ

شــارة وطريقــة برايــل وطــرق االتصــال المعــز	ة البديلــة  باســتعمال لغــة االإ
ي 

وجميــع وســائل وطــرق و	شــكال االتصــال االأخــرى ســهلة المنــال الــ�ت
يختارونهــا بأنفســهم؛

ي 	. 
ــا �ف ــاس، بم ــة الن ــات إىل عام ــدم خدم ي تق

ــ�ت ــة ال ــات الخاص ــث الكيان  ح
نــت، عــى تقديــم معلومــات وخدمــات  نرت ذلــك عــن طريــق شــبكة االإ
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عاقــة بأشــكال ســهلة المنــال واالســتعمال؛ لاأشــخاص ذوي االإ

ــات د.  ــو المعلوم ــك مقدم ي ذل
ــا �ف ي، بم ــري ــام الجماه ع ــائط االإ ــجيع وس تش

ــاول االأشــخاص  ي متن
ــا �ف ــت، عــى جعــل خدماته ن نرت ــق شــبكة االإ عــن طري

ــة؛ عاق ذوي االإ

شارة وتشجيع استخدامها.ه.  اف بلغات االإ  االعرت

ام الخصوصية  ¤ المادة 22: اح�ت

ــه 	و . 1 ــكان إقامت ــن م ــر ع ــرف النظ ــة، ب ــخص ذي إعاق ــض 	ي ش ــو	 تعري ال يج
ــؤون  ــه 	و ش ي خصوصيات

ي �ف
ــو�ف ــري قان ــفي 	و غ ــل تعس ــته، لتدخ ــات معيش ترتيب

ي يســتعملها، 
	رستــه 	و بيتــه 	و مراســاته 	و 	ي نــوع آخــر مــن وســائل االتصــال الــ�ت

فــه وســمعته. ولجميــع االأشــخاص ذوي  وع عــى رسث وال للتهجــم غــري المــ�ث
ــل. ــن هــذا القبي ــن 	ي تدخــل 	و تهجــم م ــون لهــم م ــة القان ي حماي

ــة الحــق �ف عاق االإ

تقــوم الــدول االأطــراف بحمايــة خصوصيــة المعلومــات المتعلقــة بالشــؤون . 2
ــدم  ــى ق ــم ع ــادة تأهيله ــم وإع ــة وبصحته عاق ــخاص ذوي االإ ــخصية لاأش الش

ــن. ــع االآخري ــاواة م المس

ام البيت والأ�ة  ¤ المادة 23: اح�ت

ف ضــد . 1 تتخــذ الــدول االأطــراف تدابــري فعالــة ومناســبة للقضــاء عــى التميــري
ي جميــع المســائل ذات الصلــة بالــزوا	 واالأرسة والوالدية 

عاقــة �ف االأشــخاص ذوي االإ
: ــة مــا يــىي ــن، وذلــك مــن 	جــل كفال والعاقــات، وعــى قــدم المســاواة مــع االآخري

و	 	.  ف ي الــرت
ي ســن الــزوا	 �ف

عاقــة الذيــن هــم �ف حــق جميــع االأشــخاص ذوي االإ
وتأســيس 	رسة برضــا معتـــزمي الــزوا	 رضــا تامــا ال إكــراه فيــه؛

ــرار حــر ومســؤول 	.  ي اتخــاذ ق
ــة �ف عاق ــوق االأشــخاص ذوي االإ اف بحق ــرت االع

ي 
ــد بينهــم و�ف ة التباع ــرت ــودون إنجابهــم وف ــن ي ــال الذي ــدد االأطف بشــأن ع
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نجابيــة وتنظيــم  ي مجــاىلي الصحــة االإ
الحصــول عــى المعلومــات والتثقيــف �ف

وريــة لتمكينهــم مــن  االأرسة بمــا يتناســب مــع ســنهم، وتوفــري الوســائل الرف
ممارســة هــذه الحقــوق؛

ي الحفــاظ عــى 	. 
عاقــة، بمــن فيهــم االأطفــال، �ف حــق االأشــخاص ذوي االإ

ــن. ــع االآخري ــاواة م ــدم المس ــى ق ــم ع خصوبته

ــا . 2 ــؤولياتهم فيم ــة ومس عاق ــخاص ذوي االإ ــوق االأش ــراف حق ــدول االأط ــل ال تكف
يتعلــق بالقوامــة عــى االأطفــال 	و كفالتهــم 	و الوصايــة عليهــم 	و تبنيهــم 	و 	يــة 
ي جميــع 

يعــات الوطنيــة؛ و�ف ي الت�ث
	عــراف مماثلــة، حيثمــا تــرد هــذه المفاهيــم �ف

الحــاالت ترجــح مصالــح الطفــل الفضــى. وتقــدم الــدول االأطــراف المســاعدات 
ي 

ــؤولياتهم �ف ــاع بمس ــن االضط ــم م ــة لتمكينه عاق ــخاص ذوي االإ ــبة لاأش المناس
تنشــئة االأطفــال.

ــق . 3 ــا يتعل ــاوية فيم ــا متس ــة حقوق عاق ــال ذوي االإ ــراف لاأطف ــدول االأط ــل ال تكف
بالحيــاة االأرسيــة. وبغيــة إعمــال هــذه الحقــوق ومنــع إخفــاء االأطفــال ذوي 
ي 

عاقــة وهجرهــم وإهمالهــم وعزلهــم، تتعهــد الــدول االأطــراف بــأن توفــر، �ف االإ
عاقــة  ــة مبكــرة، معلومــات وخدمــات ومســاعدات شــاملة لاأطفــال ذوي االإ مرحل

ــم. والأرسه

ــا، إال إذا . 4 ــا عنهم ــه رغم ــن 	بوي ــل ع ــدول االأطــراف عــدم فصــل 	ي طف ــل ال تكف
ف واالإجــراءات  قــررت ســلطات مختصــة، رهنــا بمراجعــة قضائيــة، ووفقــا للقوانــ�ي
وري لمصلحــة الطفــل الفضــى. وال يجــو	  الســارية عمومــا، 	ن هــذا الفصــل �ف
بحــال مــن االأحــوال 	ن يفصــل الطفــل عــن 	بويــه بســبب إعاقــة للطفــل 	و 	حــد 

االأبويــن 	و كليهمــا.

ة لطفــل ذي إعاقــة . 5 ي حالــة عــدم قــدرة االأرسة المبــارسث
تتعهــد الــدول االأطــراف �ف

عــى رعايتــه بــأن تبــذل قصــارى جهودهــا لتوفــري رعايــة بديلــة لــه داخــل 	رستــه 
ي جــو 	رسي.

ى، وإن لــم يتيــ� ذلــك فداخــل المجتمــع المحــىي و�ف الكــرب

المادة 24: التعليم  ¤
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عمــال هــذا . 1 ي التعليــم. والإ
عاقــة �ف تســلم الــدول االأطــراف بحــق االأشــخاص ذوي االإ

ــا  ــدول االأطــراف نظام ــؤ الفــرص، تكفــل ال ف وعــى 	ســاس تكاف ــري الحــق دون تمي
ــو  ف نح ــ�ي ــاة موجه ــدى الحي ــا م ــتويات وتعلم ــع المس ــى جمي ــا ع ــا جامع تعليمي

: مــا يــىي

ــر 	.  ــة وتقدي ــعور بالكرام ــة والش ــانية الكامن نس ــات االإ ــة للطاق ــة الكامل التنمي
ــوع  ــية والتن ــات االأساس ــان والحري نس ــوق االإ ام حق ــرت ــز اح ــذات، وتعزي ال

ي؛ ــ�ث الب

ــا 	.  ــم، فض ــم وإبداعه ــة ومواهبه عاق ــخاص ذوي االإ ــخصية االأش ــة ش تنمي
ــدى؛ ــا إىل 	قــ� م ــة، للوصــول به ــة والبدني ــم العقلي ــن قدراته ع

ي مجتمع حر.	. 
عاقة من المشاركة الفعالة �ف ف االأشخاص ذوي االإ  تمك�ي

2 .: ي إعمالها هذا الحق عى كفالة ما يىي
تحرص الدول االأطراف �ف

ــام 	.  ــي الع ــام التعليم ــن النظ ــة م عاق ــخاص ذوي االإ ــتبعاد االأش ــدم اس ع
عاقــة مــن التعليــم  عاقــة، وعــدم اســتبعاد االأطفــال ذوي االإ عــى 	ســاس االإ

عاقــة؛ لزامــي عــى 	ســاس االإ ي واالإ
ي 	و الثانــوي المجــا�ف

ــدا�أ االبت

ي 	. 
ــا�ف ــم المج ــى التعلي ــول ع ــن الحص ــة م عاق ــخاص ذوي االإ ف االأش ــ�ي  تمك

ي 
ي والثانــوي، الجيــد والجامــع، عــى قــدم المســاواة مــع االآخريــن �ف

االبتــدا�أ
ي يعيشــون فيهــا؛

ــ�ت المجتمعــات ال

مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة؛	. 

ــام د.  ــاق نظ ي نط
ــا	م �ف ــم ال ــى الدع ــة ع عاق ــخاص ذوي االإ ــول االأش حص

ــال؛ ــم فع ــى تعلي ــم ع ــري حصوله ــام لتيس ــم الع التعلي

ــات تســمح بتحقيــق 	قــ� قــدر ه.  ي بيئ
ــة �ف ــة فعال ــري دعــم فردي توفــري تداب

دمــا	 الكامــل. مــن النمــو االأكاديمــي واالجتماعــي، وتتفــق مــع هــدف االإ

ــة . 3 ــارات حياتي ــم مه ــن تعل ــة م عاق ــخاص ذوي االإ ــراف االأش ــدول االأط ــن ال تمك
ــم  ي التعلي

ــة �ف ــة لتيســري مشــاركتهم الكامل ــة االجتماعي ي مجــال التنمي
ــارات �ف ومه
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ي المجتمــع. وتحقيقــا لهــذه 
عــى قــدم المســاواة مــع آخريــن بوصفهــم 	عضــاء �ف

: ــىي ــا ي ــري مناســبة تشــمل م ــدول االأطــراف تداب ــة، تتخــذ ال الغاي

تيســري تعلــم طريقــة برايــل و	نــواع الكتابــة البديلــة، وطــرق ووســائل 	. 
و	شــكال االتصــال المعــز	ة والبديلــة، ومهــارات التوجيــه والتنقــل، وتيســري 

ــران؛ ــق االأق ــن طري ــه ع ــم والتوجي الدع

شارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم؛	.  تيسري تعلم لغة االإ

، وخاصــة 	.  ف ف والصــم 	و الصــم المكفوفــ�ي كفالــة توفــري التعليــم للمكفوفــ�ي
ــخاص  ــال لاأش ــائل االتص ــرق ووس ــات وط ــب اللغ ــم، بأنس ــال منه االأطف
ــق 	قــ� قــدر مــن النمــو االأكاديمــي  ــات تســمح بتحقي ي بيئ

، و�ف ف ــ�ي المعني
ــي. واالجتماع

عمــال هــذا الحــق، تتخــذ الــدول االأطــراف التدابــري المناســبة لتوظيــف . 4 وضمانــا الإ
شــارة و/	و طريقــة  ، بمــن فيهــم مدرســون ذوو إعاقــة، يتقنــون لغــة االإ ف مدرســ�ي
ي جميــع مســتويات التعليم. 

ف �ف ف العاملــ�ي ف والموظفــ�ي برايــل، ولتدريــب االأخصائيــ�ي
ــكال  ــائل و	ش ــرق ووس ــتعمال ط ــة واس عاق ــة باالإ ــب التوعي ــذا التدري ــمل ه ويش
ــة لمســاعدة  ــات والمــواد التعليمي ــة المناســبة، والتقني االتصــال المعــز	ة والبديل

عاقــة. االأشــخاص ذوي االإ

عاقــة عــى التعليــم . 5 تكفــل الــدول االأطــراف إمكانيــة حصــول االأشــخاص ذوي االإ
ــاة دون  ــم مــدى الحي ــار والتعلي ــم الكب ي وتعلي

ــب المهــ�ف العــاىلي العــام والتدري
ف وعــى قــدم المســاواة مــع آخريــن. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تكفــل الــدول  تميــري

عاقــة. ــة لاأشــخاص ذوي االإ ية المعقول ــات التيســري تيب االأطــراف توفــري الرت

المادة 25: الصحة  ¤



29
اتفاقية حقوق الأشخاص
عاقة  ذوي الإ

ــع بأعــى  ي التمت
ــة الحــق �ف عاق ــأن لاأشــخاص ذوي االإ ــدول االأطــراف بـ ف ال تعــرت

عاقــة. وتتخــذ الــدول االأطــراف كل  ف عــى 	ســاس االإ مســتويات الصحــة دون تميــري
عاقــة عــى خدمــات صحية  التدابــري المناســبة الكفيلــة بحصــول االأشــخاص ذوي االإ
ــي.  ــل الصح ــادة التأهي ــات إع ــك خدم ي ذل

ــا �ف ، بم ف ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــروق ب ــي الف تراع
: وتعمــل الــدول االأطــراف بوجــه خــاص عــى مــا يــىي

توفــري رعايــة وبرامــج صحيــة مجانيــة 	و معقولــة التكلفــة لاأشــخاص ذوي 	. 
ي توفرهــا لاآخريــن، 

هــا تلــك الــ�ت ي نطاقهــا ونوعيتهــا ومعايري
عاقــة تعــادل �ف االإ

نجابيــة وبرامــج الصحــة العامــة  ي ذلــك خدمــات الصحــة الجنســية واالإ
بمــا �ف

للســكان؛

ــدا بســبب إعاقتهــم 	.  عاقــة تحدي ــه االأشــخاص ذوو االإ ــا	 إلي ــا يحت توفــري م
ــد االقتضــاء،  ــر والتدخــل عن ــة، تشــمل الكشــف المبك ــات صحي ــن خدم م
ــدوث  ــع ح ــات ومن عاق ــن االإ ــد م ــل إىل 	د�ف ح ــدف إىل التقلي ــات ته وخدم

ــار الســن؛ ــال وكب ــك االأطف ــا، عــى 	ن يشــمل ذل ــد منه المزي

ي 	قــر	 مــكان ممكــن مــن مجتمعاتهــم 	. 
ــة �ف توفــري هــذه الخدمــات الصحي

ــة؛ ي المناطــق الريفي
ــك �ف ي ذل

ــا �ف ــة، بم المحلي

الطلــب إىل مــزاوىلي المهــن الصحيــة تقديــم رعايــة إىل االأشــخاص ذوي د. 
ــك  ي ذل

ــا �ف ــن، بم ــا إىل االآخري ي يقدمونه
ــ�ت ــة ال ــة بنفــس جــودة الرعاي عاق االإ

ة، مــن  تقديــم هــذه الرعايــة عــى 	ســاس الموافقــة الحــرة والمســتنري
نســان المكفولــة  خــال القيــام بجملــة 	مــور منهــا 	يــادة الوعــي بحقــوق االإ
ي واحتياجاتهــم 

عاقــة وكرامتهــم واســتقالهم الــذا�ت لاأشــخاص ذوي االإ
ــة  ــة تتعلــق بالرعاي ــري 	خاقي مــن خــال توفــري التدريــب لهــم ونــ�ث معاي

ــاص؛ ــام والخ ف الع ــ�ي ي القطاع
ــة �ف الصحي

ــي، ه.  ف الصح ــ�ي ــري التأم ي توف
ــة �ف عاق ــخاص ذوي االإ ــد االأش ف ض ــري ــر التمي حظ
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ي بذلــك، عــى 	ن يوفــرا 
ف عــى الحيــاة حيثمــا يســمح القانــون الوطــ�ف والتأمــ�ي

بطريقــة منصفــة ومعقولــة؛

ــات و.  ــة 	و الخدم ــة الصحي ــن الرعاي ف م ــري ــاس التمي ــى 	س ــان ع ــع الحرم من
عاقــة. الصحيــة 	و الغــذاء والســوائل بســبب االإ

المادة 26: التأهيل وإعادة التأهيل  ¤

ي ذلــك عــن طريــق دعــم . 1
تتخــذ الــدول االأطــراف تدابــري فعالــة ومناســبة، بمــا �ف

عاقــة مــن بلــوغ 	قــ� قــدر مــن االســتقالية  ف االأشــخاص ذوي االإ االأقــران، لتمكــ�ي
والمحافظــة عليهــا، وتحقيــق إمكاناتهــم البدنيــة والعقليــة واالجتماعيــة والمهنيــة 
ي جميــع نواحــي 

اكهــم ومشــاركتهم بشــكل تــام �ف عــى الوجــه االأكمــل، وكفالــة إرسث
الحيــاة. وتحقيقــا لتلــك الغايــة، تقــوم الــدول االأطــراف بتوفــري خدمــات وبرامــج 
ي 

شــاملة للتأهيــل وإعــادة التأهيــل وتعزيزهــا وتوســيع نطاقهــا، وبخاصــة �ف
مجــاالت الصحــة والعمــل والتعليــم والخدمــات االجتماعيــة، عــى نحــو يجعــل 

امــج: هــذه الخدمــات والرب

مــكان، وتســتند إىل تقييم متعــدد التخصصات 	.  ي 	قــر	 مرحلــة قــدر االإ
تبــد	 �ف

الحتياجــات كل فــرد ومواطــن قوتــه عــى حدة؛

ــىي 	.  ــع المح ي المجتم
ــاركتهم �ف ــة ومش عاق ــخاص ذوي االإ اك االأش ــم إرسث تدع

عاقــة عــى  ي جميــع نواحــي المجتمــع، و	ن تتــا	 لاأشــخاص ذوي االإ
و�ف

ي ذلــك 
ي 	قــر	 مــكان ممكــن للمجتمعــات المحليــة، بمــا �ف

	ســاس طوعــي و�ف
ــة. ــق الريفي ي المناط

�ف

ف . 2 تشــجع الــدول االأطــراف عــى وضــع برامــج التدريــب االأوىلي والمســتمر لاأخصائي�ي
ي مجــال تقديــم خدمــات التأهيــل وإعــادة التأهيل.

ف �ف ف العاملــ�ي والموظفــ�ي

تشــجع الــدول االأطــراف توفــر ومعرفــة واســتخدام االأجهــزة والتقنيــات المعينــة، . 3
عاقــة، حســب صلتهــا بالتأهيــل وإعــادة التأهيــل. المصممــة لاأشــخاص ذوي االإ

المادة 27: العمل والعمالة  ¤
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ي العمــل، عــى قــدم . 1
عاقــة �ف ــدول االأطــراف بحــق االأشــخاص ذوي االإ ف ال تعــرت

المســاواة مــع االآخريــن؛ ويشــمل هــذا الحــق إتاحــة الفرصــة لهــم لكســب الــر	ق 
ف 	مــام  ي ســوق عمــل وبيئــة عمــل منفتحتــ�ي

ي عمــل يختارونــه 	و يقبلونــه بحريــة �ف
�ف

ــي  ــا. وتحم ــم فيهم ــهل انخراطه ــم ويس ف له ــاملت�ي ــة وش عاق ــخاص ذوي االإ االأش
ي ذلــك حــق 	ولئــك الذيــن 

ي العمــل وتعــز	ه، بمــا �ف
الــدول االأطــراف إعمــال الحــق �ف

عاقــة خــال عملهــم، وذلــك عــن طريــق اتخــاذ الخطــوات المناســبة،  تصيبهــم االإ
: يعــات، لتحقيــق عــدة 	هــداف منهــا مــا يــىي ي ذلــك ســن الت�ث

بمــا �ف

عاقــة فيمــا يختــص بجميــع المســائل المتعلقة 	.  ف عــى 	ســاس االإ حظــر التميــري
والعمــل،  ف  والتعيــ�ي التوظيــف  و	  رسث ومنهــا  العمالــة،  	شــكال  بكافــة 
ــة؛ ــة والصحي ــل االآمن ــروف العم ــي، وظ ــدم الوظيف ــل، والتق ــتمرار العم واس

ــة ومائمــة، 	.  ي ظــروف عمــل عادل
عاقــة �ف ــة حقــوق االأشــخاص ذوي االإ حماي

ي 
ي ذلــك تكافــؤ الفــرص وتقــا�ف

ــن، بمــا �ف عــى قــدم المســاواة مــع االآخري
	جــر متســاو لقــاء القيــام بعمــل متســاوي القيمــة، وظــروف العمــل 
ي ذلــك الحمايــة مــن التحــر	، واالنتصــاف مــن 

المأمونــة والصحيــة، بمــا �ف
ــم؛ المظال

ــة 	.  ــم العمالي ــة حقوقه ــن ممارس ــة م عاق ــخاص ذوي االإ ف االأش ــ�ي ــة تمك كفال
ــن؛ ــع االآخري ــدم المســاواة م ــى ق ــة ع والنقابي

امــج د.  عاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة عــى الرب ف االأشــخاص ذوي االإ تمكــ�ي
ي 

، وخدمــات التوظيــف، والتدريــب المهــ�ف ي
ي والمهــ�ف

العامــة للتوجيــه التقــ�ف
والمســتمر؛

ي ســوق ه. 
عاقــة �ف  تعزيــز فــرص العمــل والتقــدم الوظيفــي لاأشــخاص ذوي االإ

العمــل، فضــا عــن تقديــم المســاعدة عــى إيجــاد العمــل والحصــول عليــه 
والمداومــة عليــه والعــودة إليــه؛

ة االأعمــال الحــرة، وتكويــن التعاونيــات، و.  تعزيــز فــرص العمــل الحــر، ومبــارسث
ي االأعمــال التجاريــة الخاصــة؛

وع �ف والــ�ث

ي القطاع العام؛	. 
عاقة �ف تشغيل االأشخاص ذوي االإ
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ــال 	.  ــن خ ــاص م ــاع الخ ي القط
ــة �ف عاق ــخاص ذوي االإ ــة االأش ــجيع عمال تش

امــج التصحيحيــة،  انتهــا	 سياســات واتخــاذ تدابــري مناســبة، قــد تشــمل الرب
؛ والحوافــز، وغــري ذلــك مــن التدابــري

ي 	ماكــن 	. 
عاقــة �ف ية معقولــة لاأشــخاص ذوي االإ كفالــة توفــري ترتيبــات تيســري

العمــل؛

ي ســوق ي. 
ات المهنيــة �ف عاقــة للخــرب تشــجيع اكتســا	 االأشــخاص ذوي االإ

العمــل المفتوحــة؛

ــف، ك.  ــاظ بالوظائ ي والوظيفــي، واالحتف
ــل المهــ�ف ــز برامــج إعــادة التأهي تعزي

ــة. عاق ــح االأشــخاص ذوي االإ ــل لصال والعــودة إىل العم

عاقــة للــرق 	و العبودية، . 2 تكفــل الــدول االأطــراف عــدم إخضــاع االأشــخاص ذوي االإ
ي 	و الق�ي. وحمايتهــم عــى قــدم المســاواة مــع االآخريــن، مــن العمــل الجــرب

المادة 28: مستوى المعيشة الالئق والحماية الجتماعية  ¤

ي التمتــع بمســتوى . 1
عاقــة �ف ف الــدول االأطــراف بحــق االأشــخاص ذوي االإ تعــرت

ي ذلــك مــا يكفيهــم مــن الغــذاء والملبــس 
ي الئــق لهــم والأرسهــم، بمــا �ف

معيــ�ث
ف ظــروف معيشــتهم، وتتخــذ الخطــوات المناســبة  ي مواصلــة تحســ�ي

والمســكن، و�ف
عاقــة.  ف عــى 	ســاس االإ لصــون هــذا الحــق وتعزيــز إعمالــه دون تميــري

ــة، . 2 ــة االجتماعي ي الحماي
ــة �ف عاق ــخاص ذوي االإ ــق االأش ــراف بح ــدول االأط ــر ال تق

ــة، وتتخــذ الخطــوات المناســبة  عاق ف بســبب االإ ــري ــذا الحــق دون تمي ــع به والتمت
ــي إىل: ــري ترم ــك تداب ي ذل

ــا �ف ــه، بم ــز إعمال ــق وتعزي ــذا الح ــون ه لص

ي فــرص الحصــول 	. 
عاقــة مــع االآخريــن �ف ضمــان مســاواة االأشــخاص ذوي االإ

عــى الميــاه النقيــة، وضمــان حصولهــم عــى الخدمــات واالأجهــزة المناســبة 
ذات االأســعار المعقولــة، وغــري ذلــك مــن المســاعدات لتلبيــة االحتياجــات 
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عاقــة؛ المرتبطــة باالإ

عاقــة، خصوصــا النســاء والفتيــات 	.  ضمــان اســتفادة االأشــخاص ذوي االإ
ــر؛ ــن الفق ــد م ــج الح ــة وبرام ــة االجتماعي ــج الحماي ــن برام ــن، م ــار الس وكب

ــر 	.  ــة فق ي حال
ــون �ف ــن يعيش ــة الذي عاق ــخاص ذوي االإ ــتفادة االأش ــان اس ضم

ي تقدمهــا الدولــة لتغطيــة النفقــات المتعلقــة 
و	رسهــم مــن المســاعدة الــ�ت

عاقــة، بمــا فيهــا التدريــب المناســب وإســداء المشــورة والمســاعدة  باالإ
ــة؛ ــة المؤقت ــة والرعاي المالي

سكان العام؛د.  عاقة من برامج االإ ضمان استفادة االأشخاص ذوي االإ

عاقــة، عــى قــدم المســاواة مــع ه.  ضمــان اســتفادة االأشــخاص ذوي االإ
االآخريــن، مــن اســتحقاقات وبرامــج التقاعــد.

ي الحياة السياسية والعامة  ¤
المادة 29: المشاركة �ن

ــة  ــية وفرص ــوق السياس ــة الحق عاق ــخاص ذوي االإ ــراف لاأش ــدول االأط ــن ال تضم
: ــىي ــا ي ــد بم ــن، وتتعه ــع االآخري ــدم المســاواة م ــا عــى ق ــع به التمت

عاقــة إمكانيــة المشــاركة بصــورة فعالــة وكاملــة 	.  	ن تكفــل لاأشــخاص ذوي االإ
ي الحيــاة السياســية والعامــة عــى قــدم المســاواة مــع االآخريــن، إمــا 

�ف
ي ذلــك كفالــة 

ف يختارونهــم بحريــة، بمــا �ف ة وإمــا عــن طريــق ممثلــ�ي مبــارسث
عاقــة كي يصوتــوا ويُنتخبــوا، وذلــك  الحــق والفرصــة لاأشــخاص ذوي االإ

بعــدة ســبل منهــا:

’1‘ كفالــة 	ن تكــون إجــراءات التصويــت ومرافقــه ومــواده مناســبة وميــ�ة وســهلة الفهــم 
واالســتعمال؛

ي 
اع الــ�ي �ف ي التصويــت عــن طريــق االقــرت

عاقــة �ف ’2‘ حمايــة حــق االأشــخاص ذوي االإ
شــح لانتخابــات  ي الرت

االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة دون ترهيــب، و�ف
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ــى  ــة ع ي الحكوم
ــة �ف ــام العام ــع المه ــب و	داء جمي ــىي للمناص ــد الفع والتقل

شــ�ت المســتويات، وتســهيل اســتخدام التكنولوجيــا المعينــة والجديــدة حيثمــا 
ــك؛ ــر ذل ــ�ف االأم اقت

، والســما	 لهــم،  ف ــ�ي عاقــة عــن إرادتهــم كناخب ــري االأشــخاص ذوي االإ ــة تعب ــة حري ’3‘ كفال
عنــد االقتضــاء، تحقيقــا لهــذه الغايــة، وبنــاء عــى طلبهــم، باختيــار شــخص 

يســاعدهم عــى التصويــت؛

	ن تعمــل عــى نحــو فعــال مــن 	جــل تهيئــة بيئــة يتســ�ف فيهــا لاأشــخاص 	. 
ي تســيري الشــؤون العامــة، 

عاقــة 	ن يشــاركوا مشــاركة فعليــة وكاملــة �ف ذوي االإ
ي 

ف وعــى قــدم المســاواة مــع االآخريــن، و	ن تشــجع مشــاركتهم �ف دون تميــري
: ي ذلــك مــا يــىي

الشــؤون العامــة، بمــا �ف

ي المنظمــات والرابطــات غــري الحكوميــة المعنيــة بحيــاة البلــد العامــة 
’1‘ المشــاركة �ف

ي ذلــك 	نشــطة االأحــزا	 السياســية وإدارة شــؤونها؛
والسياســية، بمــا �ف

عاقــة واالنضمــام إليهــا كي تتــوىل تمثيلهــم عــى كل  ’2‘ إنشــاء منظمــات االأشــخاص ذوي االإ
. قليمــي والمحــىي ي واالإ

مــن الصعيــد الــدوىلي والوطــ�ف

فيه والتسلية  ¤ ي الحياة الثقافية وأنشطة ال�ت
المادة 30: المشاركة �ن

والرياضة 

ي الحيــاة . 1
ي المشــاركة �ف

عاقــة �ف تقــر الــدول االأطــراف بحــق االأشــخاص ذوي االإ
الثقافيــة عــى قــدم المســاواة مــع االآخريــن، وتتخــذ كل التدابــري المناســبة لــ�ي 

 : ــىي عاقــة مــا ي تكفــل لاأشــخاص ذوي االإ

التمتع بالمواد الثقافية بأشكال مي�ة؛	. 

وســائر 	.  الم�حيــة  والعــروض  واالأفــام  التلفزيونيــة  امــج  بالرب التمتــع 
ميــ�ة؛ بأشــكال  الثقافيــة  االأنشــطة 

التمتــع بدخــول االأماكــن المخصصــة للعــروض 	و الخدمــات الثقافيــة، مــن 	. 
قبيــل المســار	 والمتاحــف ودور الســينما والمكتبــات وخدمــات الســياحة، 
ــع ذات  ــة والمواق ــب التذكاري ــول إىل النص ــكان، بالوص م ــدر االإ ــع، ق والتمت

االأهميــة الثقافيــة الوطنيــة.

عاقة . 2 تاحة الفرصــة لاأشــخاص ذوي االإ تتخـــذ الــدول االأطــراف التدابــري المائمــة الإ
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بداعيــة والفنيــة والفكريــة، ال لخدمــة مصلحتهــم  لتنميــة واســتخدام قدراتهــم االإ
ثــراء المجتمــع 	يضــا. فحســب وإنمــا الإ

، للتأكد . 3 تتخــذ الــدول االأطــراف جميــع الخطــوات المائمــة، وفقــا للقانــون الــدوىلي
ــة ال تشــكل عائقــا تعســفيا  ــة الفكري ي تحمــي حقــوق الملكي

ــ�ت ف ال ــ�ي مــن 	ن القوان
عاقــة مــن المــواد الثقافيــة.  يــا يحــول دون اســتفادة االأشــخاص ذوي االإ ف 	و تميري

عاقــة، عــى قــدم المســاواة مــع االآخريــن، 	ن يحظــوا . 4 يحــق لاأشــخاص ذوي االإ
ــة الخاصــة و	ن يحصلــوا عــى دعــم لهــا،  اف بهويتهــم الثقافيــة واللغوي باالعــرت

شــارات وثقافــة الصــم. ي ذلــك لغــات االإ
بمــا �ف

عاقــة مــن المشــاركة، عــى قــدم المســاواة مــع آخريــن، . 5 تمكينــا لاأشــخاص ذوي االإ
فيــه والتســلية والرياضــة، تتخــذ الــدول االأطــراف التدابــري المناســبة  ي 	نشــطة الرت

�ف
مــن 	جــل:

عاقــة، إىل 	قــ� حــد ممكــن، 	.  تشــجيع وتعزيــز مشــاركة االأشــخاص ذوي االإ
ي االأنشــطة الرياضيــة العامــة عــى جميــع المســتويات؛

�ف

عاقــة لتنظيم االأنشــطة الرياضية 	.   ضمــان إتاحــة الفرصــة لاأشــخاص ذوي االإ
عاقــة وتطويرهــا والمشــاركة فيهــا، والعمــل تحقيقــا  فيهيــة الخاصــة باالإ والرت
لهــذه الغايــة عــى تشــجيع توفــري القــدر المناســب مــن التعليــم والتدريــب 

والمــوارد لهــم عــى قــدم المســاواة مــع االآخريــن؛

فيهيــة 	.  عاقــة إلـــى االأماكــن الرياضيـــة والرت ضمــان دخــول االأشــخاص ذوي االإ
والســياحية؛

عاقــة للمشــاركة عــى قــدم د.  إتاحــة الفرصــة لاأطفــال ذوي االإ ضمــان 
فيــه والتســلية  ي 	نشــطة اللعــب والرت

المســاواة مــع االأطفــال االآخريــن �ف
؛ ي إطــار النظــام المــدرسي

ي تمــارس �ف
ي ذلــك االأنشــطة الــ�ت

والرياضــة، بمــا �ف

عاقــة عــى الخدمــات المقدمــة ه.  ضمــان إمكانيــة حصــول االأشــخاص ذوي االإ
فيــه والســياحة والتســلية والرياضــة. ف بتنظيــم 	نشــطة الرت مــن المشــتغل�ي
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المادة 31: جمع الإحصاءات والبيانات  ¤

ــات . 1 ــك البيان ي ذل
ــا �ف ــبة، بم ــات المناس ــع المعلوم ــراف بجم ــدول االأط ــوم ال تق

ي البحــوث، لتمكينهــا مــن وضــع وتنفيــذ 
االإحصائيــة والبيانــات المســتخدمة �ف

السياســات الكفيلــة بإنفــاذ هــذه االتفاقيــة. وينبغــي 	ن تفــي عمليــة جمــع 
: ــىي ــا ي ــا بم ــاظ به ــات واالحتف المعلوم

يعــات المتعلقــة 	.  االمتثــال للضمانــات المعمــول بهــا قانونــا، بمــا فيهــا الت�ث
ــخاص ذوي  ــة االأش ام خصوصي ــرت ــة واح ــة ال�ي ــات، لكفال ــة البيان بحماي

عاقــة؛ االإ

نســان والحريــات 	.  االمتثــال للقواعــد المقبولــة دوليــا لحمايــة حقــوق االإ
ي جمــع االإحصــاءات واســتخدامها.

االأساســية والمبــادئ االأخاقيــة �ف

ــا لهــذه المــادة، حســب االقتضــاء، . 2 ــم جمعهــا وفق ي يت
ــ�ت ــف المعلومــات ال تصن

ــدول  ــا ال ــدت به ي تعه
ــ�ت ــات ال ام ف ــذ االلرت ــم تنفي ي تقيي

ــاعدة �ف ــتخدم للمس وتس
ي تواجــه االأشــخاص 

ــ�ت ــات ال ي كشــف العقب
ــة و�ف االأطــراف بموجــب هــذه االتفاقي

ــا. ــى تذليله ــل ع ــم والعم ــتهم لحقوقه ــاء ممارس ي 	ثن
ــة �ف عاق ذوي االإ

ــا . 3 ــن إتاحته ــ�ث هــذه االإحصــاءات وتضم ــدول االأطــراف بمســؤولية ن ــع ال تضطل
ــم. ه ــة وغري عاق ــخاص ذوي االإ لاأش

المادة 32: التعاون الدوىلي  ¤

 تســلم الــدول االأطــراف بأهميــة التعــاون الــدوىلي وتعزيــزه، دعمــا للجهــود . 1
وتتخــذ  ومقصدهــا،  االتفاقيــة  هــذه  	هــداف  تحقيــق  إىل  الراميــة  الوطنيــة 
اكــة  ي رسث

تدابــري مناســبة وفعالــة بهــذا الصــدد فيمــا بينهــا، وحســب االقتضــاء، �ف
ــيما  ، وال س ي

ــد�ف ــع الم ــة والمجتم ــة ذات الصل قليمي ــة واالإ ــات الدولي ــع المنظم م
: ــىي ــا ي ــري م ــذه التداب ــمل ه ــو	 	ن تش ــة. ويج عاق ــخاص ذوي االإ ــات االأش منظم

عاقــة واســتفادتهم منــه، 	.  ضمــان شــمول التعــاون الــدوىلي االأشــخاص ذوي االإ
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نمائيــة الدوليــة؛ امــج االإ ي ذلــك الرب
بمــا �ف

ي ذلــك مــن خــال تبــادل المعلومــات 	. 
تســهيل ودعــم بنــاء القــدرات، بمــا �ف

امــج التدريبيــة و	فضــل الممارســات وتقاســمها؛ ات والرب والخــرب

ــة 	.  ــارف العلمي ــى المع ــول ع ــوث والحص ــال البح ي مج
ــاون �ف ــهيل التع تس

ــة؛ والتقني

ــك د.  ي ذل
ــا �ف ــاء، بم ــب االقتض ــة، حس ــة واالقتصادي ــاعدة التقني ــري المس توف

ــة  ــال والمعين ــا الســهلة المن ــق تيســري الحصــول عــى التكنولوجي عــن طري
ــا. ــل التكنولوجي ــق نق ــن طري وتقاســمها، وع

ــن . 2 ــا م ــا عليه ــذ م ــة طــرف بتنفي ــات كل دول ام ف ــادة الرت ال تمــس 	حــكام هــذه الم
ــة. ــذه االتفاقي ــب ه ــات بموج ام ف الرت

ي  ¤
المادة 33: التنفيذ والرصد عىل الصعيد الوط�ن

ف الــدول االأطــراف، وفقــا لنهجهــا التنظيميــة، جهــة تنســيق واحــدة 	و . 1 تعــ�ي
	كــرث داخــل الحكومــة تعــ�ف بالمســائل المتصلــة بتنفيــذ هــذه االتفاقيــة، وتــوىلي 
ف آليــة تنســيق داخــل الحكومــة لتيســري  االعتبــار الواجــب لمســألة إنشــاء 	و تعيــ�ي

ــتويات. ــف المس ــى مختل ــات وع ــف القطاع ي مختل
ــة �ف ــال ذات الصل االأعم

داريــة، بتشــكيل 	و تعزيــز 	و . 2 تقــوم الــدول االأطــراف، وفقــا لنظمهــا القانونيــة واالإ
ي ذلــك آليــة مســتقلة 

ف 	و إنشــاء إطــار عمــل داخــل الدولــة الطــرف، بمــا �ف تعيــ�ي
ــد  ــا ورص ــة وحمايته ــذه االتفاقي ــز ه ــاء، لتعزي ــب االقتض ، حس ــرث ــدة 	و 	ك واح
ف 	و إنشــاء مثــل هذه  ف االعتبــار، عنــد تعيــ�ي تنفيذهــا. وتأخــذ الــدول االأطــراف بعــ�ي
ــة  ــة المعني ــات الوطني ــل المؤسس ــرق عم ــز وط ــة بمرك ــادئ المتعلق ــة، المب االآلي

نســان وتعزيزهــا. بحمايــة حقــوق االإ

عاقــة والمنظمــات الممثلــة . 3 ، وبخاصــة االأشــخاص ذوو االإ ي
يســهم المجتمــع المــد�ف

ي عمليــة الرصــد ويشــاركون فيهــا مشــاركة كاملــة.
لهــم، �ف
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عاقة  ¤ المادة 34: اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإ

ــىي . 1 ــا ي ــا فيم ــار إليه ــة )يش عاق ــخاص ذوي االإ ــوق االأش ــة بحق ــة معني ــأ لجن تنش
ــاه. ــا 	دن ــوص عليه ــام المنص ــذ المه ــع بتنفي ــة“(، لتضطل ــم ”اللجن باس

ا. وتــزداد . 2 ي عــ�ث خبــري
ي وقــت بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة، مــن اثــ�ف

تتكــون اللجنــة، �ف
ف تصديقــا 	و  عضويــة اللجنــة بســتة 	عضــاء، بعــد حصــول االتفاقيــة عــى ســت�ي

انضمامــا إضافيــا، لتصــل عضويتهــا حــدا 	عــى مقــداره ثمانيــة عــ�ث عضــوا.

يعمــل 	عضــاء اللجنــة بصفتهــم الشــخصية ويكونــون مــن المشــهود لهــم . 3
ــه  ــذي تغطي ــدان ال ي المي

ة �ف ف لهــم بالكفــاءة والخــرب ــة والمعــرت باالأخــاق العالي
هــذه االتفاقيــة. والــدول االأطــراف مدعــوة، عنــد تســمية مرشــحيها، إىل 	ن تــوىلي 
ــة. ــذه االتفاقي ــن ه ــادة 4 م ــن الم ــرة 3 م ي الفق

ــوارد �ف ــم ال ــب إىل الحك ــار الواج االعتب

ي . 4
ينتخــب 	عضــاء اللجنــة بواســطة الــدول االأطــراف مــع مراعــاة التو	يــع الجغــرا�ف

العــادل، وتمثيــل مختلــف 	شــكال الحضــارات والنظــم القانونيــة الرئيســية، 
ــة. عاق اء ذوي االإ ــرب ــاركة الخ ، ومش ف ــ�ي ــوا	ن للجنس ــل المت والتمثي

اع الــ�ي مــن قائمــة 	شــخاص ترشــحهم الــدول . 5 ينتخــب 	عضــاء اللجنــة باالقــرت
ي هــذه 

ي اجتماعــات مؤتمــر الــدول االأطــراف. و�ف
ف رعاياهــا �ف االأطــراف مــن بــ�ي

ي الــدول االأطــراف، ينتخــب لعضويــة 
ي يتشــكل نصابهــا مــن ثلــ�ث

االجتماعــات، الــ�ت
اللجنــة االأشــخاص الذيــن يحصلــون عــى 	عــى عــدد مــن االأصــوات وعــى 
. ف ــ�ي ــن والمصوت ي ــراف الحا�ف ــدول االأط ــىي ال ــوات ممث ــن 	ص ــة م ــة المطلق االأغلبي

ي موعــد ال يتجــاو	 ســتة 	شــهر مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه . 6
تجــرى 	ول انتخابــات �ف

ــل  ــراف، قب ــدول االأط ــدة إىل ال ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي ــه االأم ــة. ويوج االتفاقي
	ربعــة 	شــهر عــى االأقــل مــن موعــد إجــراء 	ي انتخابــات، رســالة يدعوهــا فيهــا 
ف العــام عقــب  ة شــهرين. ويعــد االأمــ�ي ف خــال فــرت إىل تقديــم 	ســماء المرشــح�ي
تيــب  ف بهــذه الطريقــة، وفقــا للرت ذلــك قائمــة بأســماء جميــع االأشــخاص المرشــح�ي
ي ترشــحهم، ويقــدم القائمــة 

االأبجــدي، مــع توضيــح 	ســماء الــدول االأطــراف الــ�ت
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ي هــذه االتفاقيــة. 
المذكــورة إىل الــدول االأطــراف �ف

ــرة . 7 ــم م ــاد انتخابه ــو	 	ن يع ــنوات. ويج ــع س ة 	رب ــرت ــة لف ــاء اللجن ــب 	عض ينتخ
ي االنتخابــات 

ة عضويــة ســتة مــن االأعضــاء الذيــن ينتخبــون �ف واحــدة. غــري 	ن فــرت
ة،  ؛ وبعــد تلــك االنتخابــات االأوىل مبــارسث ف ة عامــ�ي االأوىل تنتهــي عنــد انقضــاء فــرت
ي الفقــرة 5 مــن هــذه المــادة 	ســماء هــؤالء 

يختــار رئيــس االجتمــاع المشــار إليــه �ف
االأعضــاء الســتة عــن طريــق القرعــة.

ضافيــون عنــد إجــراء االنتخابــات العاديــة، وفقــا . 8 ينتخــب 	عضــاء اللجنــة الســتة االإ
لاأحــكام ذات الصلــة مــن هــذه المــادة.

ي حالــة وفــاة 	و اســتقالة 	حــد 	عضــاء اللجنــة 	و إعــان ذلــك العضــو، الأي ســبب . 9
�ف

ي رشــحت ذلــك 
ف الدولــة الطــرف الــ�ت آخــر، عــدم قدرتــه عــى 	داء واجباتــه، تعــ�ي

ي االأحــكام ذات 
و	 الــواردة �ف ي الــ�ث

ا آخــر يملــك المؤهــات ويســتو�ف العضــو خبــري
ة  ي اللجنــة خــال مــا تبقــى مــن فــرت

الصلــة مــن هــذه المــادة، ليعمــل كعضــو �ف
ذلــك العضــو.

تضع اللجنة النظام الداخىي الخاص بها.. 10

ــة . 11 وري ف والمرافــق الرف ف الا	مــ�ي ف العــام لاأمــم المتحــدة الموظفــ�ي ــر االأمــ�ي يوف
لــ�ي تــؤدي اللجنــة مهامهــا بكفــاءة بموجــب هــذه االتفاقيــة، ويدعــو إىل انعقــاد 

	ول اجتمــاع لهــا.

ــوارد . 12 ــن م ــم م ــة 	جوره ــذه االتفاقي ــب ه ــأة بموج ــة المنش ــاء اللجن ــى 	عض يتلق
ــري  ــا للمعاي ــم المتحــدة، وفق ــة لاأم ــة العام ــة الجمعي ــم المتحــدة، بموافق االأم
ي 

ــة �ف ــؤوليات اللجن ــة مس ــع 	همي ــع وض ــة، م ــا الجمعي ي تحدده
ــ�ت و	 ال ــ�ث وال

ــار. االعتب

ي يحصــل . 13
يحصــل 	عضــاء اللجنــة عــى التســهيات واالمتيــا	ات والحصانــات الــ�ت

ــه  ــص علي ــم المتحــدة، حســبما تن ــام تابعــة لاأم ــون بمه اء المكلف ــا الخــرب عليه
ــا. ــا	ات االأمــم المتحــدة وحصاناته ــة امتي ي اتفاقي

ــة �ف ــود ذات الصل البن
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المادة 35: تقارير الدول الأطراف  ¤

ف العــام لاأمــم المتحــدة، . 1 تقــدم كل دولــة طــرف إىل اللجنــة، عــن طريــق االأمــ�ي
اماتهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة  ف تقريــرا شــاما عــن التدابــري المتخــذة لتنفيــذ الرت
ــدء  ف عقــب ب ة عامــ�ي ــرت ــك خــال ف ي هــذا الصــدد، وذل

وعــن التقــدم المحــر	 �ف
ــة. ــة الطــرف المعني ــة بالنســبة للدول نفــاذ هــذه االتفاقي

ــل، . 2 ــى االأق ــنوات ع ــرة كل 4 س ــك م ــب ذل ــا عق ــراف تقاريره ــدول االأط ــدم ال تق
ــك. ــة ذل ــا اللجن ــت منه ــا طلب ــك كلم وكذل

تحــدد اللجنــة 	يــة مبــادئ توجيهيــة تــرى وجــو	 تطبيقهــا عــى محتويــات . 3
التقاريــر.

ي تقــدم تقريرهــا االأول الشــامل إىل اللجنــة، . 4
ف عــى الدولــة الطــرف، الــ�ت ال يتعــ�ي

ي التقاريــر الاحقــة. والــدول 
ي ســبق تقديمهــا �ف

تكــرار إدرا	 المعلومــات الــ�ت
ي 

ي تقــدم إىل اللجنــة، �ف
االأطــراف مدعــوة إىل 	ن تنظــر، عنــد إعــداد التقاريــر الــ�ت

مســألة إعــداد هــذه التقاريــر مــن خــال عمليــة تتســم باالنفتــا	 والشــفافية وإىل 
ي الفقــرة 3 مــن المــادة 4 مــن هــذه 

	ن تــوىلي االعتبــار الواجــب إىل الحكــم الــوارد �ف
ــة. االتفاقي

ي تؤثــر عــى درجــة الوفــاء . 5
ي التقاريــر العوامــل والصعوبــات الــ�ت

يجــو	 	ن تــدر	 �ف
امــات بموجــب هــذه االتفاقيــة. ف بااللرت

ي التقارير  ¤
المادة 36: النظر �ن

احــات وتوصيــات عامة . 1 ي كل تقريــر وتقــدم مــا تــراه مائمــا مــن اقرت
 تنظــر اللجنــة �ف

بشــأنه وتحيلهــا إىل الدولــة الطــرف المعنيــة. ويجــو	 للدولــة الطــرف 	ن تــرد عــى 
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ــدول االأطــراف  ــب إىل ال ــة 	ن تطل ــأي معلومــات تختارهــا. ويجــو	 للجن ــة ب اللجن
معلومــات إضافيــة ذات صلــة بتطبيــق هــذه االتفاقيــة.

ــعر . 2 ــة 	ن تش ــا	 للجن ــر، ج ــم تقري ي تقدي
ا �ف ــري ــرا كب ــرف تأخ ــة ط ــرت دول  إذا تأخ

ي تلــك الدولــة 
ورة فحــص تطبيــق هــذه االتفاقيــة �ف الدولــة الطــرف المعنيــة بــرف

الطــرف، اســتنادا إىل معلومــات موثــوق بهــا تتــا	 للجنــة، إذا لــم يقــدم التقريــر 
شــعار. وتدعــو اللجنــة الدولــة  ي غضــون ثاثــة 	شــهر مــن توجيــه االإ

ذو الصلــة �ف
ي هــذا الفحــص. وإذا اســتجابت الدولــة الطــرف 

الطــرف المعنيــة إىل المشــاركة �ف
بتقديــم التقريــر ذي الصلــة، تطبــق 	حــكام الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.

ف العام لاأمم المتحدة التقارير لكافة الدول االأطراف. . 3 يتيح االأم�ي

ي بلدانهــا . 4
ــدول االأطــراف تقاريرهــا عــى نطــاق واســع لعامــة الجمهــور �ف ــح ال تتي

ــذه  ــة به ــة المتعلق ــات العام احــات والتوصي ــة االطــاع عــى االقرت ــ� إمكاني وتي
التقارير. 

تحيــل اللجنــة، حســبما تــراه مائمــا، إىل الــوكاالت المتخصصــة وصناديــق االأمــم . 5
المتحــدة وبرامجهــا وســائر الهيئــات المختصــة، 	ي تقاريــر مــن الــدول االأطــراف 
، 	و تشــري إىل حاجتهــا لمثــل هــذه  ف تتضمــن طلبــا للمشــورة 	و المســاعدة التقنيتــ�ي
ــة وتوصياتهــا بصــدد هــذه  المشــورة 	و المســاعدة، وتشــفعها بماحظــات اللجن

شــارات، إن وجــدت.  الطلبــات 	و االإ

ن الدول الأطراف واللجنة  ¤ المادة 37: التعاون ب�ي

ي االضطاع بواليتهم.. 1
 تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد 	عضاءها �ف
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ي عاقتهــا مــع الــدول االأطــراف، االعتبــار الــا	م لســبل ووســائل . 2
تــوىلي اللجنــة، �ف

ــق  ــن طري ــك ع ي ذل
ــا �ف ــة، بم ــذه االتفاقي ــق ه ــة لتطبي ــدرات الوطني ــز الق تعزي

. ــدوىلي التعــاون ال

المادة 38: عالقة اللجنة مع الهيئات الأخرى  ¤

ي . 1
ــدوىلي �ف ــة عــى نحــو فعــال وتشــجيع التعــاون ال ــق هــذه االتفاقي لدعــم تطبي

ــة: ــه هــذه االتفاقي ــذي تغطي ــدان ال المي

هــا مــن 	جهــزة االأمــم المتحــدة 	.  يكــون مــن حــق الــوكاالت المتخصصــة وغري
ــا مــن  ي نطــاق واليته

ــا يدخــل �ف ــق م ي تطبي
ــدى النظــر �ف ــة ل 	ن تكــون ممثل

	حــكام هــذه االتفاقيــة. وللجنــة 	ن تدعــو الــوكاالت المتخصصــة والهيئــات 
ائهــا بشــأن  ــراه مائمــا، لتقديــم مشــورة خرب المختصــة االأخــرى، حســبما ت
ي نطــاق واليــة كل منهــا. 

ي تدخــل �ف
ي المجــاالت الــ�ت

تطبيــق االتفاقيــة �ف
االأمــم  	جهــزة  مــن  هــا  المتخصصــة وغري الــوكاالت  تدعــو  	ن  وللجنــة 
ي تدخــل 

ي المجــاالت الــ�ت
المتحــدة لتقديــم تقاريــر عــن تطبيــق االتفاقيــة �ف

ي نطــاق 	نشــطتها؛ 
�ف

ــاء، 	.  ــب االقتض ــاور، حس ــا، بالتش ــا بواليته ــدى اضطاعه ــة، ل ــوم اللجن تق
ــة  ــدات دولي ــب معاه ــأة بموج ــة المنش ــرى ذات الصل ــات االأخ ــع الهيئ م
نســان، وذلــك بغــرض ضمــان اتســاق مــا يضعــه كل منهــا مــن  لحقــوق االإ
احــات وتوصيــات عامــة، وتفــادي اال	دواجيــة  بــاغ واقرت مبــادئ توجيهيــة لاإ

ي 	داء وظائفهــا. 
والتداخــل �ف

المادة 39: تقرير اللجنة  ¤

ــة العامــة والمجلــس  ــر عــن 	نشــطتها إىل الجمعي ف تقاري تقــدم اللجنــة كل ســنت�ي
احــات وتوصيــات عامــة بنــاء  االقتصــادي واالجتماعــي، ويجــو	 لهــا 	ن تقــدم اقرت
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ــك  ــدر	 تل ــدول االأطــراف. وت ــن ال ــواردة م ــات ال ــر والمعلوم عــى فحــص التقاري
ــدول  ــات ال ــب تعليق ــة إىل جان ــر اللجن ي تقري

ــة �ف ــات العام ــات والتوصي اح االقرت
ــدت. ــراف، إن وج االأط

المادة 40: مؤتمر الدول الأطراف  ¤

ي 	ي . 1
ي مؤتمــر للــدول االأطــراف بغيــة النظــر �ف

تجتمــع الــدول االأطــراف بانتظــام �ف
مســألة تتعلــق بتطبيــق هــذه االتفاقيــة.

ي موعــد . 2
ف العــام لاأمــم المتحــدة إىل عقــد مؤتمــر الــدول االأطــراف، �ف يدعــو االأمــ�ي

ف العــام إىل عقــد  	قصــاه ســتة 	شــهر مــن بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة. ويدعــو االأمــ�ي
ف 	و بنــاء عــى قــرار لمؤتمــر الــدول االأطراف.  االجتماعــات الاحقــة مــرة كل ســنت�ي

المادة 41: الوديع  ¤

ف العام لاأمم المتحدة وديع هذه االتفاقية. يكون االأم�ي

المادة 42: التوقيع  ¤

ــل  ــات التكام ــدول ولمنظم ــع ال ــة لجمي ــذه االتفاقي ــى ه ــع ع ــا	 التوقي ــح ب يفت
ي نيويــورك اعتبــارا مــن 30 آذار/مــارس 2007.

ي مقــر االأمــم المتحــدة �ف
قليمــي �ف االإ

ام  ¤ ن المادة 43: الرضا بالل�ت

قــرار الرســمي مــن جانــب  تخضــع هــذه االتفاقيــة لتصديــق الــدول الموقعــة ولاإ
ــة 	و  ــام 	ي دول ــة النضم ــون مفتوح ــة. وتك ــي الموقع قليم ــل االإ ــات التكام منظم
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قليمــي لــم توقــع االتفاقيــة.  منظمــة للتكامــل االإ

قليمي  ¤ المادة 44: منظمات التكامل الإ

قليمــي‘‘ منظمــة تشــكلها الدول ذات الســيادة . 1  يقصــد بـــتعبري ’’منظمــة التكامــل االإ
ي منطقــة مــا، وتنقــل إليهــا الــدول االأراف فيهــا االختصــاص فيمــا يتعلــق 

�ف
ــوك  ي صك

ــات، �ف ــك المنظم ــن تل ــة. وتعل ــذه االتفاقي ــا ه ي تحكمه
ــ�ت ــائل ال بالمس

ي 
إقرارهــا الرســمي 	و انضمامهــا، نطــاق اختصاصهــا فيمــا يتعلــق بالمســائل الــ�ت

ي نطــاق 
تحكمهــا هــذه االتفاقيــة. وتبلــغ الوديــع فيمــا بعــد بــأي تعديــل جوهــري �ف

ــا. اختصاصه

ي هــذه االتفاقيــة إىل ’’الــدول االأطــراف‘‘ عــى تلــك المنظمــات . 2
شــارات �ف تنطبــق االإ

ي حــدود اختصاصها. 
�ف

ف 2 و 3 مــن المــادة 47 مــن هــذه . 3 ــ�ي  والأغــراض الفقــرة 1 مــن المــادة 45 والفقرت
قليمــي.  االتفاقيــة، ال يعتــد بــأي صــك تودعــه منظمــة للتكامــل االإ

ي تنــدر	 ضمــن نطــاق . 4
ي االأمــور الــ�ت

قليمــي، �ف  تمــارس منظمــات التكامــل االإ
ي مؤتمــر الــدول االأطــراف، بعــدد مــن االأصوات 

ي التصويــت �ف
اختصاصهــا، حقهــا �ف

ي هــذه االتفاقيــة. وال تمــارس تلك 
ي هــي 	طــراف �ف

مســاو لعــدد دولهــا االأعضــاء الــ�ت
ي التصويــت إذا مارســت 	ي دولــة مــن الــدول االأعضــاء فيهــا 

المنظمــات حقهــا �ف
ي التصويــت، والعكــس صحيــح.

حقهــا �ف

المادة 45: بدء النفاذ  ¤

ــك . 1 ــداع الص ــخ إي ــىي تاري ــذي ي ف ال ــ�ي ــوم الثاث ي الي
ــة �ف ــذه االتفاقي ــاذ ه ــد	 نف يب

يــن للتصديــق 	و االنضمــام. الع�ث
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ــي . 2 قليم ــل االإ ــة للتكام ــة 	و منظم ــكل دول ــبة ل ــة، بالنس ــذه االتفاقي ــاذ ه ــد	 نف  يب
تصــدق عــى هــذه االتفاقيــة 	و تقرهــا رســميا 	و تنضــم إليهــا بعــد إيــداع الصــك 

ف مــن تاريــخ إيــداع صكهــا.  ي اليــوم الثاثــ�ي
يــن مــن تلــك الصكــوك، �ف الع�ث

المادة 46: التحفظات  ¤

ال يجو	 إبداء 	ي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه االتفاقية وغرضها. . 1

ي 	ي وقت.. 2
يجو	 سحب التحفظات �ف

المادة 47: التعديالت  ¤

ف . 1 	 تعديــا لهــذه االتفاقيــة و	ن تقدمــه إىل االأمــ�ي يجــو	 الأي دولــة طــرف 	ن تقــرت
ــأي  ــراف ب ــدول االأط ــاغ ال ــام بإب ف الع ــ�ي ــوم االأم ــدة. ويق ــم المتح ــام لاأم الع
حــة، طالبــا إليهــا إشــعاره بمــا إذا كانــت تحبــذ عقــد مؤتمــر للــدول  تعديــات مقرت
حــات والبــت فيهــا. فــإذا حبــذ عقــد المؤتمــر ثلــث  ي تلــك المقرت

االأطــراف للنظــر �ف
ــاغ، فــإن  ب ــك االإ ي غضــون 	ربعــة 	شــهر مــن ذل

ــدول االأطــراف عــى االأقــل، �ف ال
ف  ــ�ي ــدم االأم ــدة. ويق ــم المتح ــة االأم ــت رعاي ــر تح ــد المؤتم ــام يعق ف الع ــ�ي االأم
ي المؤتمــر 

ة والمصوتــة �ف العــام 	ي تعديــل يعتمــده ثلثــا الــدول االأطــراف الحــا�ف
إىل الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة للموافقــة عليــه ثــم إىل كافــة الــدول 

ــه. االأطــراف لقبول

ي . 2
ــادة �ف ــذه الم ــن ه ــرة 1 م ــا للفق ــر وفق ــد ويق ــذي يعتم ــل ال ــاذ التعدي ــد	 نف يب

ــدول  ــدد ال ي ع
ــ�ث ــة ثل ــول المودع ــوك القب ــدد صك ــوغ ع ــن بل ف م ــ�ي ــوم الثاث الي

ــة  ــاه 	ي دول ــل تج ــاذ التعدي ــد	 نف ــم يب ــل. ث ــاد التعدي ــخ اعتم ي تاري
ــراف �ف االأط

ف مــن إيــداع صــك قبولهــا. وال يكــون التعديــل ملزمــا إال  ي اليــوم الثاثــ�ي
طــرف �ف

ي قبلتــه. 
للــدول االأطــراف الــ�ت

ــادة . 3 ــذه الم ــن ه ــرة 1 م ــا للفق ــر وفق ــد ويق ــذي يعتم ــل ال ــاذ التعدي ــد	 نف ويب
ي اليــوم 

ويتعلــق حــرا بالمــواد 34 و 38 و 39 و 40 تجــاه كافــة الــدول االأطــراف �ف
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ــدول االأطــراف  ي عــدد ال
ــ�ث ــوغ عــدد صكــوك القبــول المودعــة ثل ف مــن بل ــ�ي الثاث

ي تاريــخ اعتمــاد التعديــل، إذا قــرر مؤتمــر الــدول االأطــراف ذلــك بتوافــق االآراء. 
�ف

المادة 48: نقض التفاقية  ¤

ــه إىل  ــي توجه ــعار خط ــة بإش ــذه االتفاقي ــض ه ــرف 	ن تنق ــة ط ــو	 الأي دول يج
ف العــام لاأمــم المتحــدة. ويصبــح هــذا النقــض نافــذا بعــد ســنة واحــدة  االأمــ�ي

شــعار. ــك االإ ف العــام ذل ــ�ي ــخ تســلم االأم ــن تاري م

المادة 49: الشكل المي� لالطالع  ¤

ي 	شكال يسهل االطاع عليها.
يتا	 نص هذه االتفاقية �ف

المادة 50: حجية النصوص  ¤

يــة والروســية والصينيــة والعربية  ف نكلري ســبانية واالإ ي الحجيــة النصــوص االإ
تتســاوى �ف

والفرنســية لهــذه االتفاقية. 
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وإثباتــا لذلــك، وقــع هــذه االتفاقيــة الموقعــون 	دنــاه المفوضــون، المــأذون لهــم 
عــى النحــو الواجــب مــن حكومــة كل منهــم.




