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 اللجنة املخصصة لوضع اتفاقية دولية
 حلماية وتعزيز حقوق شاملة ومتكاملة

 املعوقني وكرامتهم
 الدورة السابعة

    ٢٠٠٥فرباير / شباط٣ -يناير /ون الثاين كان١٦نيويورك، 
تقريــر اللجنــة املخصــصة لوضــع اتفاقيــة دوليــة شــاملة ومتكاملــة حلمايــة     

 عمال دورا السابعةوتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم عن أ
  

 مقدمة -أوال  
ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٥٦/١٦٨قـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا   - ١

، أن تنشئ جلنة خمصصة لوضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة حلمايـة وتعزيـز حقـوق               ٢٠٠١
يف ميــادين التنميــة املعــوقني وكرامتــهم، باالســتناد إىل النــهج الكلــي املتبــع يف األعمــال املنجــزة  

االجتماعية، وحقوق اإلنسان، وعدم التمييز، مع مراعاة توصيات جلنة حقوق اإلنـسان وجلنـة              
 .التنمية االجتماعية

ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٦٠/٢٣٢وقـــررت اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا   - ٢
اد الــدورة احلاديــة ، أن تعقــد اللجنــة املخصــصة، يف حــدود املــوارد املتــوافرة وقبــل انعقــ٢٠٠٥

 كـانون   ١٦ يـوم عمـل، مـن        ١٥ مـدة أوالمهـا      ٢٠٠٦والستني للجمعيـة العامـة، دورتـني عـام          
 شروع نـص اتفاقيـة يقـوم رئـيس اللجنـة          ملـ   وافيـة  قـراءة ب قيـام فربايـر، لل  / شباط ٣يناير إىل   /الثاين

 .أغسطس/ آب١٨ إىل ٧ أيام عمل من ١٠ بإعداده، واألخرى ملدة املخصصة
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 ملسائل التنظيميةا -ثانيا  
 افتتاح الدورة السابعة ومدا -ألف  

 كـانون   ١٦قر األمم املتحـدة يف الفتـرة مـن          مبعقدت اللجنة املخصصة دورا السابعة       - ٣
 . جلسة٣٠، وعقدت خالهلا ٢٠٠٦فرباير / شباط٣يناير إىل /الثاين
ن االقتـــصادية وقامــت شـــعبة الـــسياسات والتنميـــة االجتماعيـــة التابعـــة إلدارة الـــشؤو  - ٤

واالجتماعية بدور األمانة الفنية، بينما عمل فرع شؤون نزع السالح وإـاء االسـتعمار التـابع                
 .إلدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات كأمانة للجنة املخصصة

 .الدورة السابعة للجنة ،، سفري نيوزيلندادون مكاي رئيس اللجنة املخصصة،وافتتح  - ٥
 

 كتبأعضاء امل -باء  
 :ظل األعضاء التالية أمساؤهم أعضاء يف مكتب اللجنة املخصصة - ٦

 :الرئيس 
 )نيوزيلندا(دون مكاي   
 :نواب الرئيس 
 )كوستاريكا(جورج باليسترو   
 )١()اجلمهورية التشيكية(بترا أيل دوالكوفا   
 )األردن(معتز حياصات   
 )جنوب أفريقيا(لورا الزوراس   

 
 لجدول األعما -جيم  

ــة املخصـــصة يف اجللـــسة األوىل، املعقـــودة يف   - ٧ ــانون الثـــاين١٦أقـــرت اللجنـ ــاير / كـ ينـ
ــوارد يف الوثيقــة   ٢٠٠٦ ، وهــو علــى النحــو  A/AC.265/2006/L.1، جــدول أعماهلــا املؤقــت ال
 :التايل

 .افتتاح الدورة - ١ 
 .انتخاب أعضاء املكتب - ٢ 

__________ 
 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٦يف انتخب  )١( 
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 .إقرار جدول األعمال - ٣ 
 .تنظيم األعمال - ٤ 
مواصلة استعراض مشروع االتفاقية، استنادا إىل مشروع النص الـذي اقترحـه     - ٥ 

 ).A/AC.265/2006/1(الرئيس 
 .اختتام اللجنة املخصصة لدورا السابعة - ٦ 
 .اعتماد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورا السابعة - ٧ 

 
 الوثائق -دال  

 :التاليةالوثائق  على اللجنة املخصصة امعروض كان - ٨
 ؛)A/AC.265/2006/L.1(جدول األعمال املؤقت  )أ( 
 ؛)A/AC.265/2006/L.2(تنظيم األعمال املقترح  )ب( 
 موجهة مـن رئـيس اللجنـة إىل         ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٧رسالة مؤرخة    )ج( 

 ؛)A/AC.265/2006/1(مجيع أعضاء اللجنة 
 ؛)A/AC.265/2006/INF/1(قائمة املشاركني  )د( 
وثيقـة  : مفهوم التجهيزات املعقولة يف تشريعات وطنيـة خمتـارة معنيـة باإلعاقـة             )هـ( 

 ؛)A/AC.265/2006/CRP.1(اجتماع أساسية أعدا إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
وثيقــة اجتمــاع أساســية أعــدها  :مــشروع األحكــام النهائيــة التفاقيــة املعــوقني )و( 
 ؛)A/AC.265/2006/CRP.2 (ق اإلنسانمم املتحدة السامي حلقومفوض األ
ــصاالت   )ز(  ــة الوصــول إىل املعلومــات واالت ــوفني : إمكاني  :إتاحــة الفــرص للمكف

ــدا إدار    ــية أعــــــ ــاع أساســــــ ــة اجتمــــــ ــة  وثيقــــــ ــصادية واالجتماعيــــــ ــشؤون االقتــــــ  ة الــــــ
)A/AC.265/2006/CRP.3(؛ 

لة ورقــة خــرباء بــشأن آليــات الرصــد احلاليــة، والتحــسينات املمكنــة ذات الــص )ح( 
واالبتكــارات احملتملــة يف آليــات الرصــد لوضــع اتفاقيــة دوليــة شــاملة ومتكاملــة حلمايــة وتعزيــز 

مــم املتحــدة الــسامي  وثيقــة اجتمــاع أساســية أعــدها مفــوض األ   :حقــوق املعــوقني وكرامتــهم 
 ).A/AC.265/2006/CRP.4 (حلقوق اإلنسان
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 تنظيم األعمال -ثالثا  
ا السابعة مناقـشات غـري رمسيـة بـشأن املـواد مـن              أجرت اللجنة املخصصة خالل دور     - ٩
ديباجة وعنـوان مـشروع االتفاقيـة وفقـا لربنـامج العمـل الـذي أقرتـه يف جلـستها           وال ٣٤ إىل   ١

فربايـــر، / شـــباط٣ املعقـــودة يف ٣٠ويف اجللـــسة . ٢٠٠٦ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٦األوىل يف 
حملرز يف املناقـشات غـري الرمسيـة بـشأن     استمعت اللجنة املخصصة إىل تقرير الرئيس عن التقدم ا        

وقـررت اللجنـة    ). انظر املرفق الثـاين   ( مشروع االتفاقية     والديباجة وعنوان  ٣٤ إىل   ١املواد من   
 .املخصصة مواصلة استعراض مشروع االتفاقية يف دورا القادمة

 
 التوصيات -رابعا  

 املقـرر عقـدها يف الفتـرة مـن          توصي اللجنة املخصصة مبواصلة عملها يف دورا الثامنـة         - ١٠
 .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥ إىل ١٤
وتدعو اللجنة املخصصة أعضاء مكتبها إىل عقد اجتماعات فيما بني الـدورات بـشأن               - ١١

التحضري لدورا الثامنة وتنظيمهـا، مبـا يف ذلـك إعـداد جـدول األعمـال املؤقـت، الـذي يـتعني                      
 .بيع على األقلإصداره قبل انعقاد الدورة الثامنة بأربعة أسا

 ٥٩/١٩٨ و   ٥٨/٢٤٦وفيما يتعلق بإمكانية الوصول ووفقا لقرارات اجلمعيـة العامـة            - ١٢
، كررت اللجنة املخصـصة تأكيـد ضـرورة بـذل           ٥٦/٤٧٤ ومقرر اجلمعية العامة     ٦٠/٢٣٢و  

ــة، مــن االنتفــاع      ــاملزيــد مــن اجلهــد لــضمان متكــني مجيــع املعــوقني، بتجهيــزات معقول املرافق ب
 . يف األمم املتحدةوالوثائق

فربايـر، بيانـا باسـم األمـني     / شـباط ٣ وتال أمني اللجنة يف جلستها الثالثني املعقودة يف      - ١٣
 مـن هـذا   ١٤مـا ورد يف الفقـرة        العام يتعلق باآلثار املالية املترتبـة علـى مـشروع القـرار حـسب             

أن   املاليـة احملتمـل   اآلثـار إزاء   عن حتفظ وفـده       األمريكية وأعرب ممثل الواليات املتحدة   . التقرير
 .مشروع القرارتترتب على 

 :توصي اللجنة اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايلو - ١٤
 إن اجلمعية العامة،”  
 ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣ املـؤرخ    ٦٠/٢٣٢ إىل قرارهـا     إذ تشري ”  

د إضـافية    بشأن ضرورة بذل جهـو     ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٣ املؤرخ   ٥٦/٤٧٤ومقررها  
املرافق والوثــائق يف بــ  بتجهيــزات معقولــة، مــن االنتفــاعلكفالــة متكــني مجيــع املعــوقني،

 األمم املتحدة،
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ــدابري       ترحــب - ١”   ــذ ت ــن أجــل استكــشاف وتنفي ــام م ــني الع ــود األم  جبه
 ابتكارية لتوفري وثائق خمتارة بلغة بريل للجنة املخصصة أثناء دورا السابعة؛

نح األمــم املتحــدة آلــة طابعــة بنظــام بريــل مــن هيئــة   مبــأيــضا ترحــب - ٢”  
 خدمات املكفوفني وبراجميات بريل من مؤسسة نظام دكسبوري؛

 إىل األمني العام كفالة استنساخ وثائق خمتـارة ملـا قبـل الـدورة               تطلب - ٣”  
 .“وأثناء الدورة بطريقة بريل يف مجيع الدورات املقبلة للجنة املخصصة

 
 رير اللجنة املخصصةاعتماد تق -خامسا  

، اعتمدت اللجنة مـشروع التقريـر   ٢٠٠٦فرباير / شباط٣، املعقودة يف    ٣٠يف اجللسة    - ١٥
ــسابعة    ــاين شــفويا   )A/AC.265/2006/L.3(عــن أعمــال دورــا ال ــوان املرفــق الث   مــع تعــديل عن

 .“وثيقة عمل: دولية حلقوق املعوقنياتفاقية ”: ليكون على النحو التايل
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 ولاملرفق األ
 املنظمات غري احلكومية اإلضافية املعتمدة لدى اللجنة املخصصة  

 
 املنظمة العربية للمعاقني 
 منتدى اإلعاقة آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ 
 مجعية املعوقات وأمهات األطفال املعوقني 
 احتاد جورجيا لتأهيل املعوقني وتشغيلهم 
 االحتاد الوطين ملنظمات املعوقني يف هندوراس 
 االحتاد التوغويل للمعوقني 
 الشبكة العاملية للصم 
 هيئة إمباكت ببنغالديش 
  نيجرييا-الرابطة الدولية للغرف التجارية الصغرية  
 طالئع احلياةمؤسسة  
 التنوير العاملي مؤسسة 
 منظمة مكافحة األلغام 
 التواؤم العاملي مؤسسة 
 صغار كوسوفامؤسسة  
 منظمة مجاعة بالنويل 
  التأهيل احمللي للمكفوفني وغريهم من املعوقني يف النيجرمشروع 
 مؤسسة سكوب 
 النظام األساسي ملنظمة مكافحة األلغام 
 لكمبودياالصندوق االستئماين  
 رابطة احلد الفاصل 
  الواليات املتحدةاملصابني باحلروق يفمنظمة دعم  
  فييت نام حربمؤسسة قدماء احملاربني األمريكيني يف 
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 فق الثايناملر
 اتفاقية دولية حلقوق املعوقني  

 
 وثيقة عمل  

 إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية، 
 إىل املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمـم املتحـدة الـيت تعتـرف مبـا                 إذ تشري  )أ( 

جلميع أفراد األسرة اإلنسانية من كرامة متأصلة وحقوق متساوية غري قابلة للتـصرف كأسـاس               
 والعدالة والسالم يف العامل،للحرية 
ــرف )ب(  ــم املتحــدة  وإذ تعت ــأن األم ــد أعلنــت ووافقــت   ب ــاملي  ، ق  يف اإلعــالن الع

دون متييـز   علـى أن لكـل فـرد    ،حلقوق اإلنسان ويف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنـسان    
 يف تلك الصكوك،احلق يف التمتع جبميع احلقوق واحلريات املنصوص عليها  ،من أي نوع

 عاملية مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية وعـدم          من جديد  وإذ تؤكد  )ج( 
قابليتها للتجزئة والترابط فيما بينها وضرورة ضمان متتع املعـوقني ـذه احلقـوق بـشكل كامـل                  

 ودون متييز،
ــشريوإذ  )د(  ــة      إىلتـ ــصادية واالجتماعيـ ــاحلقوق االقتـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ  العهـ

دويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى              والثقافية، والعهد ال  
لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، واتفاقيـة           اتفاقية  مجيع أشكال التمييز العنصري، وا    

ــة،       ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل
ــة حقــوق الط  ــراد     واتفاقي ــع العمــال املهــاجرين وأف ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي فــل، واالتفاقي

 أسرهم،
  الـواردة يف   واملبادئ التوجيهية املتعلقـة بالـسياسات      بأمهية املبادئ    وإذ تعترف  )هـ( 

ــاملعوقني     ــق ب ــاملي املتعل ــامج العمــل الع ــق تكــافؤ الفــرص     وبرن ــة بتحقي القواعــد املوحــدة املتعلق
  كـل مـن  اغة وتقيـيم الـسياسات واخلطـط والـربامج واإلجـراءات علـى           للمعوقني يف تعزيز وصـي    

 د الوطين واإلقليمي والدويل لزيادة تكافؤ الفرص للمعوقني،يالصع
ــز ضــد أي شــخص علــى أســاس اإلعاقــة ميثــل    أيــضا وإذ تعتــرف )و(   بــأن التميي

 انتهاكا للكرامة املتأصلة للفرد،
  بتنوع املعوقني،كذلك وإذ تعترف )ز( 
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 مبن فـيهم   باحلاجة إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جلميع املعوقني،          وإذ تقر   )ح( 
 أولئك الذين حيتاجون دعما أكثر تركيزا،

ــق  )ط(  ــساورها القلـ ــصكوك    وإذ يـ ــذه الـ ــن خمتلـــف هـ ــالرغم مـ ــوقني، بـ  ألن املعـ
لـى  والعهــود، ال يزالون يواجهـون حواجــــز تعتـرض مـشاركتهـــم كأعـضــــاء فـــــي اتمـع ع        

قـــــدم املــســـاواة مـــــع اآلخريــــــن وانتــهاكات حلقـــــوق اإلنــسان املكفولــة هلــم يف مجيــع أحنــاء   
 العامل،

 بأمهية التعاون الدويل يف حتسني الظـروف املعيـشية للمعـوقني يف كـل           وإذ تقر  )ي( 
  وخباصة يف البلدان النامية،،البلدان

 احلالية واحملتملة للمعـوقني يف      القيمة املسامهةب  أمهية االعتراف   على وإذ تشدد  )ك( 
 متــتعهم بــصورة كاملــة حبقــوق اإلنــسان   أن تــشجيعرفــاه جمتمعــام وتنوعهــا عمومــا، وعلــى   

 تقـدم    زيادة الـشعور باالنتمـاء وحتقيـق       سيفضى إىل  ،مشاركتهم الكاملة و ،واحلريات األساسية 
  القضاء على الفقر، ولمجتمعيف التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية لجوهري 
 بأمهية متتع املعوقني باستقالهلم الـذايت واعتمـادهم علـى أنفـسهم،             وإذ تعترف  )ل( 

 مبا يف ذلك حرية تقرير خيارام بأنفسهم،
 بفعاليــة يف عمليــات املــشاركة أنــه ينبغــي أن تتــاح للمعــوقني فرصــة وإذ تـرى  )م( 

 اليت تتعلق م مباشرة،اختاذ القرارات بشأن السياسات والربامج، وخاصة تلك 
ــق  )ن(  ــساورها القل ــذين     وإذ ي ــون ال ــا املعوق ــيت يواجهه ــصعبة ال  إزاء الظــروف ال

يتعرضون ألشـكال متعـددة أو مـشددة مـن التمييـز علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو اجلـنس أو                         
ي  أو االجتمـاع    أو العرقـي   اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغريه من اآلراء أو األصل الـوطين            

  آخر،مركز أي  السن أوأو امللكية أو املولد أو
 النساء والفتيات املعاقات غالبـا مـا يـواجهن خطـرا أكـرب يف                بأن وإذ تعترف   )س( 
 أو اإلمهـال أو املعاملـة       ، أو االعتـداء   أو اإلصـابة   للعنـف  ،سواء داخل املرتل أو خارجه    التعرض  

 ،نوع جنسهن القائمة على املظاهرلك ذ غري الالئقة، أو سوء املعاملة أو االستغالل، مبا يف
 جبميـع   ا كـامال   بأنه ينبغي أن يتمتـع األطفـال املعـاقون متتعـ           أيضا تعترفوإذ    )ع( 

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

ــة إىل   احلاجــة إىل وإذ تؤكــد )ف(   إدمــاج منظــور جنــساين يف مجيــع اجلهــود الرامي
  متتع املعوقني الكامل حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،تشجيع
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 تقــر يف هــذا  املعــوقني يعيــشون يف ظــروف الفقــر، وإذ    غالبيــة  أنتــربزوإذ  )ص( 
 لفقر من تأثري سليب على املعوقني، ختفيف ما لالصدد باحلاجة امللحة إىل

ث الطبيعيــة قــد  والكــوار ألن حــاالت الــصراع املــسلح وإذ يــساورها القلــق )ق( 
ب وتلـك املهـددة     و اإلعاقـة يف البلـدان الـيت تعـصف ـا احلـر             معانـاة  مـن    فاقمت إىل حـد كـبري     

 حقـوق اإلنــسان بالنــسبة إىل عواقـب مـدمرة بوجــه خـاص     ا حتــدثال عــن أـ ، فـض بـالكوارث 
 للمعوقني،
  مبا إلمكانيـة الوصـول إىل البيئـة املاديـة واالجتماعيـة واالقتـصادية         وإذ تعترف  )ر( 

 واإلعالم واالتصال من أمهية يف متكني املعوقني مـن التمتـع الكامـل              والصحة والتعليم والثقافية،  
 جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

ت جتـاه األفـراد اآلخـرين واتمـع         الفـرد، الـذي يتحمـل واجبـا        أن   وإذ تدرك  )ش( 
الـشرعة   من أجل تعزيز احلقـوق املكرسـة يف       تقع على عاتقه مسؤولية السعي    الذي ينتمي إليه،    

 ، وإعمال تلك احلقوقالدولية حلقوق اإلنسان
ــها  )ت(  ــأنواقتناعــا من ــز حقــوق       ب ــة وتعزي ــة حلماي ــة شــاملة ومتكامل ــة دولي اتفاقي

 ، للمعـوقني  دارك احلرمـان االجتمـاعي البـالغ       يف تـ   جوهريـة ة  املعوقني وكرامتهم سـتقدم مـسامه     
 مشاركتهم يف اـاالت املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة علـى                 وستشجع

 أساس تكافؤ الفرص، يف كل من البلدان النامية واملتقدمة النمو على السواء،
ــها بأنــ [ ــدعم واملعلومــات  هواقتناعــا من  الوحــدة باعتبارهــا واخلــدمات لألســرة   ينبغــي تقــدمي ال

هم يف إعمـال حقـوق اإلنـسان لألشـخاص املعـوقني            كي يتسىن هلـا أن تـس      األساسية للمجتمع،   
 ]على حنو كامل ومتكافئ،

 :قد اتفقت على ما يلي 
 

 ١املادة   
 الغرض

الغرض من هذه االتفاقية هو تعزيز ومحاية وكفالة متتع املعوقني متتعا كـامال علـى قـدم                  
املــساواة مــع اآلخــرين جبميــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية، وتعزيــز احتــرام كرامتــهم  

 .الفطرية
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 ٢املادة   
 التعاريف
 :ألغراض هذه االتفاقية 
يــشمل لغــة الكــالم ولغــة اإلشــارة، وعــرض النــصوص، وطريقــة بريــل،    “ االتــصال” 

ملتعـددة اخلطيـة والـسمعية      واالتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكـبرية، والوسـائط ا          
امليسورة االستعمال، واللغة املبـسطة، والقـراء مـن البـشر وأسـاليب االتـصال املعـززة والبديلـة،                   

 .ووسائل وأشكال االتصال، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصال سهلة االستخدام
 ...“املعوقون”/“اإلعاقة” 
 أو اسـتبعاد أو تقييـد علـى أسـاس اإلعاقـة             يعين أي متييز  “ يز على أساس اإلعاقة   التمي” 

عاف أو إحباط االعتراف بكافة حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية            يكون غرضه أو أثره إض    
أو التمتع ـا أو ممارسـتها، علـى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين يف امليـادين الـسياسية واالقتـصادية                      

ويـشمل مجيـع أشـكال التمييـز، مبـا يف           . راالجتماعية أو الثقافية أو املدنيـة أو أي ميـدان آخـ            أو
 ؛]التمييز املباشر وغري املباشر[ذلك إنكار احلق يف ترتيبات معقولة 

 .تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغريها من أشكال اللغات غري الكالمية“ اللغة” 
تعــين القــوانني الــيت تــسري علــى اتمــع ككــل  “ القــوانني الوطنيــة املنطبقــة عمومــا”[ 

ــة خمتلفــة عــن اآلخــرين    وال ــاريت . تعامــل املعــوقني معامل ــة جــراءاتإلالقــوانني وا”ولعب  الوطني
 مـع   نفـس املعـىن،    “القوانني واألعراف والتقاليـد الوطنيـة املنطبقـة عمومـا         ”و  “ املنطبقة عموما 

 ؛]مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال
واملناسبة الـيت ال تفـرض       تعين التعديالت والترتيبات الالزمة      “وسائل الراحة املعقولة  ” 

عبئا غـري متناسـب والـيت تكـون هنـاك حاجـة إليهـا يف حالـة حمـددة لكفالـة متتـع املعـوقني علـى                            
 .أساس املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها

والـربامج  يعـين تـصميم املنتجـات والبيئـات         “ التـصميم الـشامل   ”و  “ التصميم العـام  ” 
ها مجيع الناس، بأكرب قـدر ممكـن، دون حاجـة إىل تكييـف أو تـصميم                 عمللكي يست دمات  واخل

الوســائل املــساعدة لفئــات “ التــصميم الــشامل”و “ التــصميم العــام” وال يــستبعد .متخــصص
 .معينة من املعوقني حيثما تكون هناك حاجة إليها
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 ٣املادة   
 مبادئ عامة

 :قيةفيما يلي املبادئ األساسية هلذه االتفا 
مبـا يف ذلـك حريـة تقريـر         الفطرية واستقالهلم الـذايت     كرامة األشخاص   احترام   )أ( 

 هم؛يتخيارام بأنفسهم واستقالل
 عدم التمييز؛ )ب( 
 كفالة مشاركة وإشراك املعوقني بصورة كاملة وفعالة يف اتمع؛ )ج( 

 ة البشرية؛التنوع البشري والطبيعكجزء من احترام الفوارق وقبول اإلعاقة  )د( 

 تكافؤ الفرص؛ )هـ( 

 إمكانية الوصول؛ )و( 

 املساواة بني الرجل واملرأة؛ )ز( 
احترام القدرات املتطـورة لألطفـال املعـوقني واحتـرام حقهـم يف احلفـاظ علـى               )ح( 
 .هويتهم

 
 ٤املادة   

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

وحتقيقـا  . األساسية إعماال تاما جلميع املعوقني دون أي متييز من أي نـوع علـى أسـاس اإلعاقـة                 
 :، تتعهد الدول األطراف مبا يلياية الغههلذ

احلقــوق مــن التــدابري إلنفــاذ هــا داريــة وغرياإلتــشريعية والتــدابري مجيــع الاختــاذ  )أ( 
 هذه االتفاقية؛املعترف ا يف 

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

 مراعاة محاية وتعزيز حقوق اإلنسان للمعوقني يف مجيع السياسات والربامح؛ )ج( 
فاقيــة وكفالــة االمتنــاع عــن القيــام بــأي عمــل أو ممارســة تتعــارض وهــذه االت  )د( 

 ؛معهاتصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق 
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اختاذ كافة التدابري املناسبة للقضاء على التمييز على أساس اإلعاقة من جانـب              )هـ( 
 أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛

إجراء أو تعزيز البحوث وعمليات التطـوير والتـوفري واالسـتعمال فيمـا يتعلـق                )و( 
 :مبا يلي

ــة     ‘١’  ــا لتلبيــ الــــسلع واخلــــدمات واملعــــدات واملرافــــق املــــصممة تــــصميما عامــ
حتتـاج إىل أدىن حـد ممكـن مـن          يفتـرض أن    االحتياجات احملددة للمعوقني اليت     

وإىل أقــل التكــاليف لتلبيــة االحتياجــات احملــددة للمعــوقني، وتــشجيع  املواءمــة 
 التصميم العام لدى وضع املعايري واملبادئ التوجيهية؛

ــاال ‘٢’  ــا  تتكنولوجي ــا يف ذلــك تكنولوجي ــدة، مب ــصال،  ت اجلدي  املعلومــات واالت
ــة        ــساعدة املالئم ــات امل ــل والتكنولوجي ــى التنق ــة عل ــزة املعين الوســائل واألجه

 للمعوقني، مع إيالء األولوية للتكنولوجيات املتاحة بأسعار معقولة؛
 املعينـة علـى     وتوفري معلومات سهلة املنال للمعوقني بشأن الوسـائل واألجهـزة          )ز( 

التنقــل، والتكنولوجيــات املــساعدة، مبــا يف ذلــك التكنولوجيــات اجلديــدة، فــضال عــن أشــكال  
 وخدمات ومرافق الدعم؛ ،خرىاملساعدة األ

تشجيع تدريب األخصائيني واملوظفني العاملني مع املعـوقني يف جمـال احلقـوق              )ح( 
 .اخلدمات اليت تكفلها تلك احلقوقاملعترف ا يف هذه االتفاقية لتحسني توفري املساعدة و

فيما يتعلـق بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، تتعهـد كـل دولـة مـن الـدول              - ٢
حيثمــا يلــزم، يف وفرة لــديها، ااألطــراف باختــاذ التــدابري الالزمــة بأقــصى مــا تتيحــه املــوارد املتــو 

، دون اإلخـالل    وق إعمـاال تامـا    ىل إعمـال هـذه احلقـ      إل تـدرجييا    توصـ ار التعاون الـدويل، لل    ــإط
 .بااللتزامات الواجبة التطبيق مباشرة، املنبثقة عن القانون الدويل حلقوق اإلنسان

مبــن فــيهم األطفــال املعوقــون، مــن  تتــشاور الــدول األطــراف عــن كثــب مــع املعــوقني   - ٣
فيـذ هـذه   وضع وتنفيذ التشريعات والـسياسات الراميـة إىل تن  بشأن  املنظمات اليت متثلهم    خالل  

، وإشـراكهم  بـشأن املـسائل الـيت تتعلـق بـاملعوقني     األخـرى  االتفاقية، ويف عمليات صـنع القـرار       
 . فعليا يف ذلك

ليس يف هذه االتفاقية ما ميس بأي حكم يتيح إعمـال حقـوق املعـوقني علـى حنـو أوىف                     - ٤
 وال جيـوز فـرض      .قد يرد يف قانون دولة طرف أو يف القانون الدويل املعمول به يف تلك الدولة              

أي تقييــد أو انتقــاص ألي حــق مــن حقــوق اإلنــسان األساســية املعتــرف ــا أو القائمــة يف أي  
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ــة أو الئحــة أو عــرف حبجــة أن هــذه       ــة، عمــال بقــانون أو اتفاقي ــة طــرف يف هــذه االتفاقي دول
 .االتفاقية ال تعترف به أو تعترف به يف نطاق أضيق

ــة إ   - ٥ ــد ســريان أحكــام هــذه االتفاقي ــود   ميت ــة دون أي قي ــدول االحتادي ــع أجــزاء ال ىل مجي
 .استثناءات أو
 

 ٥املادة   
 املساواة وعدم التمييز

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

ول األطراف أي متييز على أساس اإلعاقة وتكفل للمعوقني احلمايـة املتـساوية           حتظر الد  - ٢
 .والفعالة من التمييز على أي أساس

مجيـع اخلطـوات املناسـبة    لتعزيز املساواة والقـضاء علـى التمييـز،     الدول األطراف   خذتت - ٣
 . للمعوقنيوسائل الراحة املعقولةلكفالة توافر 

 للتعجيــل باملــساواة الفعليــة للمعــوقني أو حتقيقهــا متييــزا     ورية ضرال تعتــرب التــدابري الــ   - ٤
 .مبقتضى أحكام هذه االتفاقية

 
 ٦املادة   

 عوقاتامل
 النــساء والبنــات املعوقــات يتعرضــن ألشــكال متعــددة مــن   تقــر الــدول األطــراف بــأن  - ١

لــضمان متتــــع التمييــز وأن مــن الــالزم اختــاذ تــدابري مركــزة ومتكينيــة ومراعيــة للبـــعد اجلنــساين  
النـساء والبنـات املعوقـات متتعـا كـامال وعلـى قـدم املـساواة جبميـع حقـوق اإلنـسان واحلريــات            

 .األساسية
تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املالئمـة لكفالـة التطـور الكامـل والتقـدم للمـرأة                      - ٢

ــذه االت        ــية املوضــحة يف ه ــات األساس ــسان واحلري ــوق اإلن ــتها حق ــرض ضــمان ممارس ــة بغ فاقي
 .والتمتع ا
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 ٧املادة   
 ألطفال املعوقونا
تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري الــضرورية لكفالــة متتــع األطفــال املعــوقني متتعــا    - ١

كامال جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية ولـضمان تـساوي حقـوق األطفـال املعـوقني                 
 .تفاقيةمع غريهم يف التمتع جبميع احلقوق املوضحة يف هذه اال

يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، يف مجيع التدابري املتعلقة باألطفال املعوقني اعتبـارا              - ٢
 .أساسيا

تكفل الـدول األطـراف متتـع األطفـال املعـوقني بـاحلق يف التعـبري حبريـة عـن آرائهـم يف                        - ٣
عدة علـى  مجيع املسائل اليت متسهم على أسـاس املـساواة مـع غريهـم مـن األطفـال وتـوفري املـسا                   

 .ممارسة ذلك احلق، مبا يتناسب مع إعاقتهم وسنهم
 

 ٨املادة   
 رفع الوعي

 :تعهد الدول األطراف باعتماد تدابري فورية وفعالة ومالئمة من أجلت - ١
ــوقهم     )أ(  ــرام حقـ ــز احتـ ــوقني وتعزيـ ــره بـــشأن املعـ ــع بأسـ ــوعي يف اتمـ رفـــع الـ

 وكرامتهم؛
التحيــز واملمارســات الــضارة املتعلقــة    مكافحــة القوالــب النمطيــة وأشــكال     )ب( 

 باملعوقني، مبا فيها تلك القائمة على نوع اجلنس والسن، يف مجيع جماالت احلياة؛
 .تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات املعوقني )ج( 

 :وتشمل التدابري الرامية إىل حتقيق ذلك ما يلي - ٢
 : إىلبدء ومتابعة تنظيم محالت فعالة للتوعية العامة دف )أ( 
 تعزيز تقبل حقوق املعوقني؛ ‘١’ 
 نشر تصورات إجيابية عن املعوقني، ووعي اجتماعي أعمق بإعاقام؛ ‘٢’ 
تشجيع االعتراف مبهارات وكفاءات وقدرات وإسهامات املعـوقني يف مكـان            ‘٣’ 

 العمل وسوق العمل؛
ام تعزيــز تــبين موقــف يتــسم بــاحترام حقــوق املعــوقني يف مجيــع مــستويات نظــ  )ب( 

 التعليم، مبا يف ذلك لدى األطفال منذ حداثة سنهم؛
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ــع أجهــزة وســائل اإلعــالم علــى عــرض صــورة للمعــوقني تتفــق       )ج(  تــشجيع مجي
 والغرض من هذه االتفاقية؛

 .تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بظروف املعوقني وحقوقهم )د( 
 

 ٩املادة   
 إمكانية الوصول

ش يف اسـتقاللية واملـشاركة بـشكل كامـل يف مجيـع جوانـب               لتمكني املعوقني مـن العـي      - ١
احلياة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسـبة الـيت تكفـل إمكانيـة وصـول املعـوقني، علـى قـدم             
املساواة مـع غريهـم، إىل البيئـة املاديـة احمليطـة ووسـائل النقـل واملعلومـات واالتـصاالت، مبـا يف                 

ــات وا   ــم املعلومـ ــات ونظـ ــك تكنولوجيـ ــة    ذلـ ــرى املتاحـ ــدمات األخـ ــق واخلـ ــصال، واملرافـ التـ
وهـذه التـدابري الـيت جيـب        . للجمهــور أو املقدمة إليه، يف املناطق احلضرية والريفية على الـسواء          

أن تــشمل حتديــد العقبــات واملعوقــات أمــام إمكانيــة الوصــول وإزالتــها، تنطبــق بوجــه خــاص،   
 :ما يلي على

ملرافــق األخــرى داخــل البيــوت وخارجهــا،  املبــاين والطــرق ووســائل النقــل وا )أ( 
 يف ذلك املدارس واملساكن واملرافق الطبية وأماكن العمل؛ مبا

املعلومات واالتـصاالت واخلـدمات األخـرى، مبـا فيهـا اخلـدمات اإللكترونيـة                )ب( 
 .وخدمات الطوارئ

 :تتخذ الدول األطراف أيضا التدابري املناسبة الرامية إىل - ٢
دنيـــا ومبـــادئ توجيهيـــة لتهيئـــة إمكانيـــة الوصـــول إىل املرافـــق وضـــع معـــايري  )أ( 

 واخلدمات املتاحة للجمهور أو املقدمة إليه، ونشر هذه املعايري واملبادئ ورصد تنفيذها؛
كفالــة أن تراعــي الكيانــات اخلاصــة الــيت تعــرض مرافــق وخــدمات متاحــة         )ب( 

  إليها؛للجمهور أو مقدمة إليه مجيع جوانب إمكانية وصول املعوقني
توفري التدريب للجهات املعنية بـشأن املـسائل املتعلقـة بإمكانيـة الوصـول الـيت                 )ج( 

 تواجه املعوقني؛
توفري الفتات بطريقة بريل وبأشـكال يـسهل قراءـا وفهمهـا يف املبـاين العامـة                  )د( 

 واملرافق األخرى املتاحة للجمهور؛
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، مبـن فـيهم املرشـدون والقـرار         توفري أشكال من املـساعدة البـشرية والوسـطاء         )هـ( 
واألخصائيون واملفسرون للغة اإلشـارة، لتيـسري إمكانيـة الوصـول إىل املبـاين واملرافـق األخـرى                  

 املتاحة للجمهور؛
تشجيع أشكال املساعدة والـدعم األخـرى للمعـوقني لـضمان حـصوهلم علـى                )و( 

 املعلومات؛
ونظم املعلومات واالتـصال    تشجيع إمكانية وصول املعوقني إىل تكنولوجيات        )ز( 

 اجلديدة، مبا فيها شبكة اإلنترنت؛
تـــشجيع تـــصميم وتطـــوير وإنتـــاج وتوزيـــع تكنولوجيـــات ونظـــم معلومـــات  )ح( 

واتصاالت ميكن للمعوقني الوصول إليها، يف مرحلـة مبكـرة، كـي تكـون هـذه التكنولوجيـات        
 .والنظم يف املتناول بأقل تكلفة

 
 ١٠املادة   

 احلق يف احلياة
يف احليـاة وتتخـذ مجيـع       األصيل  احلق  أن لكل إنسان    تؤكد الدول األطراف من جديد       
 .ليا ذا احلق على قدم املساواة مع اآلخريناملعوقني فع لضمان متتعالضرورية التدابري 

 
 ١١املادة   

 حاالت اخلطر
ــسكان        ــى عمــوم ال ــه يف حــاالت اخلطــر عل ــدول األطــراف بأن ــرف ال ــا  [تعت ــا فيه ، مب
تتعرض فئة املعوقني للخطر بـصفة خاصـة، وسـوف تتخـذ مجيـع التـدابري املمكنـة                  ] ،...حاالت
 .حلمايتهم

 
 ١٢املادة   

 أمام القانونمع اآلخرين ن على قدم املساواة ـراف باملعوقيـاالعت
ــدول األطــراف  ؤكــدت - ١ ــد   ال ــراف يف املعــوقني حــق مــن جدي ــم يف كــل مكــان  االعت

 .أمام القانونكأشخاص 
 علــى قــدم املــساواة مــع  )٢(]األهليــة القانونيــةب[بتمتــع املعــوقني الــدول األطــراف قــر ت - ٢[

 : ما يلياألهلية ملمارسة هذه تكفل حيثما تكون املساعدة الزمةن يف مجيع ااالت، واآلخري
__________ 

 .٢٠، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.265/2005/2انظر  )٢( 
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ــ )أ(  ــساعدة ـأن تك ــة ون امل ــع حجــم   املقدم ــة   متناســبة م ــوب ومالئم ــدعم املطل ال
، وأن يراعـي     القانونيـة للـشخص     يقوض ذلك الـدعم احلقـــــوق      وأالي  ـــالشخص املعن لظروف  

إرادته وأفضلياته وأن يكـــــون جمـــــردا مـــــن تـضارب املـصاحل ومـن التأثيـــــر الـذي ال مـسوغ         
 وخيضع هذا الدعم عند االقتضاء ملراجعة منتظمة ومستقلة؛. له

 لتعــيني ممثــل ،انونقــ، يــنص عليــه، الحيثمــا تقــضي الــدول األطــراف بــإجراءو )ب( 
املراجعـة   مبـا فيهـا  أن يـنص هـذا القـانون علـى ضـمانات مناسـبة،         أخري، ينبغيمالذشخصي ك

ويـسترشد يف  .  حمكمة خمتصة حمايـدة مـستقلة  من قبلالشخصي ولقراراته   لتعيني املمثلةالدوري
حقـوق  قـانون    تعيني املمثل الشخصي وفيما خيص سلوكه مببادئ تتفق مع هـذه االتفاقيـة ومـع              

 .] الدويلاإلنسان
 

 :أو بديال عن ذلك
ن  على قدم املساواة مع اآلخـري   )١(األهلية القانونية ببتمتع املعوقني   الدول األطراف   تقر   - ٢[

 .يف مجيع مناحي احلياة
 ريتــوف التــشريعية وغريهــا مــن التــدابري املناســبة ل  التــدابريالــدول األطــراف تتخــذ   - مكــررا ٢

 .على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية حصول املعوقني إمكانية
ــا ٢ ــدابري  تكفــل الــدول األطــراف أن تــنص مجيــع   - مكــررا ثاني  التــشريعية أو غريهــا مــن  الت

التدابري املرتبطة مبمارسة األهلية القانونية على الضمانات املناسبة والفعالة ملنـع إسـاءة اسـتعمال               
وتكفـل هـذه الـضمانات أن حتتـرم التـدابري           .  الـدويل   حقـوق اإلنـسان    قـانون هذه التدابري وفقا ل   

 املعــين وإرادتــه وأفــضلياته، وأن تكـــــــون  الــشخصاملرتبطــة مبمارســة األهليــة القانونيــة حقــوق
جمــــــردة مـــــــن تــضارب املــصاحل ومــن التأثيــــــر الـذي ال مــسوغ لــه، ومتناســبة ومتماشــية مــع   

ــص   ــسري يف أق ــشخص، وت ــدة      ظــروف ال ــة حماي ــضائية دوري ــة ق ــة، وختــضع ملراجع ــدة ممكن ر م
وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابري يف حقوق الـشخص              . ومستقلة
 .]ومصاحله

والفعالـة لـضمان متتـع املعـوقني علـى قـدم            ناسـبة   مجيع التدابري امل  الدول األطراف   تتخذ   - ٣
ــة امل  ــة أو وراث ــة وحــصوهلم املــساواة بــاحلق يف ملكي  علــى قــدم ،متلكــات وإدارة شــؤوم املالي

تـضمن عـدم    ؛ و الئتمـان املـايل   اأشـكال   غريهـا مـن      على القروض املصرفية والرهـون و      ،املساواة
 .حرمان املعوقني بشكل تعسفي من ممتلكام
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 ١٣املادة   
 إمكانية اللجوء إىل القضاء

 علـى قـدم املـساواة مـع       إىل القضاء   للجوء  تكفل الدول األطراف سبال فعالة للمعوقني        - ١
 ، مبا يف ذلك مـن خـالل تـوفري وسـائل الراحـة اإلجرائيـة الـيت تتناسـب مـع أعمـارهم،                       آلخرينا

 ، مبـا يف ذلـك بـصفتهم شـهودا،         باشرةاملباشرة وغري   املتيسر دورهم الفعال يف املشاركة      بغرض  
 . التمهيدية األخرىمراحل التحقيق واملراحلمبا فيها اإلجراءات القانونية،  يف مجيع

لكفالــة إمكانيــة جلــوء املعــوقني إىل القــضاء فعليــا، تــشجع الــدول األطــراف التــدريب    - ٢
 .املناسب لألشخاص العاملني يف جمال إدارة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون

 
 ١٤املادة   

 هوأمنالشخص حرية 
 : اآلخرين على قدم املساواة معتكفل الدول األطراف للمعوقني - ١

 ؛الشخص وأمنهالتمتع باحلق يف حرية  )أ( 
عدم حرمام من حريتهم بـشكل غـري قـانوين أو بـشكل تعـسفي وأن يكـون                   )ب( 

 . وأال يستند بأي حال من األحوال إىل اإلعاقة،أي حرمان من احلرية متسقا مع القانون
ة أيـة إجـراءات،   ، نتيجـ تكفل الدول األطـراف يف حالـة حرمـان املعـوقني مـن حريتـهم            - ٢

 الـدويل، وأن    قـانون حقـوق اإلنـسان     خيول هلم، على قدم املساواة مع غريهم، ضمانات وفقـا ل          
 . مبا يف ذلك توفري وسائل الراحة املعقولة هلمهداف ومبادئ هذه االتفاقية،يعاملوا وفقا أل

 
 ١٥املادة   

 انية أو املهينةعدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنس
للتعــذيب أو املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية  ال يعــرض أي شــخص معــوق  - ١
حتظر الدول األطراف بشكل خاص إجراء التجارب الطبية والعلمية علـى املعـوقني              و .املهينة أو

 . الشخص املعين وحتميهم من هذه التجاربمندون موافقة حرة ومستنرية 
 دول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها مـن التـدابري           تتخذ ال  - ٢

 .للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالفعالة ملنع خضوع املعوقني 
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 ١٦املادة   
 عدم التعرض لالستغالل والعنف وإساءة املعاملة

ــع التــ    - ١ ــدول األطــراف مجي ــة والت  تتخــذ ال ــة واالجتماعي ــشريعية واإلداري ــة دابري الت عليمي
وغريها من التدابري املناسبة حلماية املعوقني، داخل منـازهلم وخارجهـا علـى الـسواء، مـن مجيـع                   

 .إساءة املعاملة، مبا يف ذلك جوانبها القائمة على نوع اجلنسوأشكال االستغالل والعنف 
وإســاءة العنــف االســتغالل وملنــع املناســبة ول األطــراف أيــضا مجيــع التــدابري تتخــذ الــد - ٢

وأســرهم لمعــوقني  لمــن املــساعدة والــدعم املعاملــة لكفالــة أمــور منــها تــوفري أشــكال مناســبة   
ــة هلــم  ــدمي الرعاي ــوقني وســنهم،     ومق ــوع جــنس املع ــا يف ذلــك  تراعــي ن ــق مب ــوفري عــن طري  ت
، والتعـرف   وإسـاءة املعاملـة   العنف  االستغالل و   حاالت جتنب كيفية   بشأناملعلومات والتثقيف   

 أن يراعــى أثنــاء تــوفري خــدمات احلمايــة ســن الــدول األطــرافوتكفــل . واإلبــالغ عنــهاعليهــا 
 .املعوقني ونوع جنسهم وإعاقتهم

املُعـــــدة ل الــدول األطــراف قيــام ســلطات مــستقلة برصــد مجيــع املرافــق والــربامج كفــت - ٣
دون حدوث مجيع أشكال االسـتغالل والعنـف وإسـاءة          يلولة   رصدا فعاال للح   خلدمــــة املعوقني 

 .املعاملة
ــبة      - ٤ ــدابري املناس ــع الت ــدول األطــراف مجي ــشجيعتتخــذ ال ــتلت ــهم   اس ــوقني عافيت عادة املع

 عنـدما يتعرضـون   إدمـاجهم يف اتمـع      إعـادة    و ،إعادة تأهيلهم اجلسدية واإلدراكية والنفسية، و   
تقـدمي  مبـا يف ذلـك عـن طريـق     ، إسـاءة املعاملـة  العنـف أو  االسـتغالل أو   ألي شكل من أشكال   

وإعــادة اإلدمــاج يف بيئــة تعــزز صــحة الفــرد   تتحقــق اســتعادة العافيــة  و.  هلــمخــدمات احلمايــة
 الـذايت، وتراعـي االحتياجـات اخلاصـة بكـل مـن             واسـتقالله ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامتـه      

 .اجلنسني وسنهما
 تـشريعات وسياسـات   ، مـن ضـمنها      األطراف تشريعات وسياسـات فعالـة     تضع الدول    - ٥

العنـف  االسـتغالل و  حـاالت   التعـرف علـى      لكفالـة    خاصة تراعي كال من اجلنـسني واألطفـال،       
 .، املقاضاة عليها االقتضاءوعنديف حق املعوقني والتحقيق فيها، وإساءة املعاملة 

 
 ١٧املادة   

 محاية السالمة الشخصية
لمعــوقني علــى قــدم املــساواة مــع  دول األطــراف حبمايــة الــسالمة الشخــصية ل م الــتقــو - ١

 .اآلخرين
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االحتجـاز القـسري    وأاملعـوقني مـن التـدخالت القـسرية     تقوم الدول األطراف حبمايـة    - ٢
 .هافــ أو ختفيهاأو حتسين، ة فعلية أو متصورةــة إعاقـــل تصحيح أيـــي املؤسسات من أجــف

تقتــضي الــصحة العامــة و املــسائل الــيت ــدد   طبيــة أو ارئ الطــوليف حالــة حــدوث ا  - ٣
 .تدخالت غري طوعية، يعامل املعوقون على قدم املساواة مع اآلخرين

 :ما يتعلق بالعالج غري الطوعي للمعوقني تكفل الدول األطراف يف - ٤[
 ط للبدائل؛يالتقليل منه إىل أقصى حد بالتشجيع النش )أ( 
 ظروف استثنائية وفقا لإلجراءات اليت يقررهـا القـانون ومـع            أال يجرى إال يف    )ب( 

 تطبيق الضمانات القانونية املناسبة؛
أن جيرى يف جو خمفف من القيود قدر اإلمكان وأن تراعـى مـصاحل الـشخص         )ج( 

 املعين مراعاة تامة؛
أن يكون مناسبا للشخص ويقـدم دون فـرض أعبـاء ماليـة علـى الفـرد املتلقـي          )د( 
 .] أو على أسرتهللعالج

 
 ١٨املادة   

  واجلنسيةحرية التنقل
 وحرية اختيـار مكـان إقامتـهم        يف التمتع حبرية التنقل     حبق املعوقني   الدول األطراف  قرت - ١

 على قدم املساواة مـع اآلخـرين، مبـا يف ذلـك ضـمان متتـع املعـوقني مبـا                     واحلصول على جنسية،  
 :يلي

حرمـام مـن جنـسيتهم تعـسفا أو علـى           احلق يف احلصول على جنسية وعـدم         )أ( 
 أساس اإلعاقة؛

ــن      )ب(  ــة م ــى أســاس اإلعاق ــام عل ــة عــدم حرم ــائق   إمكاني ــازة واســتعمال وث حي
جنــسيتهم أو وثــائق أخــرى إلثبــات اهلويــة، أو اللجــوء إىل عمليــات أخــرى مناســبة، مــن قبيــل 

 تنقل؛إجراءات اهلجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسري ممارسة احلق يف حرية ال
 غادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم؛احلق يف م )ج( 
 .، من حق دخول بلدهمتعسفا أو على أساس اإلعاقة، عدم حرمام )د( 
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يسجل األطفال املعوقون فور والدم ويكون هلم منذئذ احلق يف احلصول علـى اسـم،         - ٢
هم وأن يتمتعـــوا واحلــق يف اكتـــساب جنـــسية، واحلــق، بقـــدر اإلمكـــان، يف أن يعرفــوا والـــدي   

 .برعايتهما
 

 ١٩املادة   
  يف اتمعاإلدماجو العيش املستقل

  حبــق مجيــع املعــوقني، مثلــهم مثــل غريهــم، يف الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة  قــرت 
 تـدابري فعالـة ومناسـبة       ، خبيـارات مـساوية خليـارات اآلخـرين، وسـوف تتخـذ            العيش يف اتمـع   

كاملــة يف اتمــع،  هم ومــشاركتهم بــصورةإدمــاجقهــم هــذا و حبلتيــسري متتــع املعــوقني الكامــل
 :ويشمل ذلك كفالة ما يلي

 مكـان   ، على قدم املساواة مع اآلخرين     ،إتاحة الفرصة للمعوقني يف أن خيتاروا      )أ( 
إقامتهم وحمل سكناهم واألشخاص الذين يعيشون معهم وعدم إجبارهم علـى العـيش يف إطـار      

 ؛ترتيب معيشي خاص
 حمـل يف املـرتل ويف     طائفة من خـدمات املـؤازرة       على  املعوقني  مكانية حصول   إ )ب( 
ضرورية لتيــسري الــوغريهــا مــن اخلــدمات اتمعيــة، مبــا يف ذلــك املــساعدة الشخــصية    اإلقامــة 
 ؛واندماجهم يف اتمع ووقايتهم من االنعزال أو االنفصال عنهعيشهم 
 مــن اخلــدمات واملرافــق ،اآلخــرين علــى قــدم املــساواة مــع  ،اســتفادة املعــوقني )ج( 

 .حتياجامباهذه اخلدمات وفاء  وضمان ،اتمعية املتاحة لعامة الناس
 

 ٢٠املادة   
 الشخصيالتنقل 

الدول األطراف تدابري فعالة تكفل للمعوقني حرية التنقل بـأكرب قـدر ممكـن مـن                تتخذ   
 :لك ما يلياالستقاللية، مبا يف ذ

عوقني بالطريقة ويف الوقت اللـذين خيتارومـا وبتكلفـة يف        تيسري حرية تنقل امل    )أ( 
 م؛متناوهل

التنقـل  علـى   املعينـة   وسـائل   الودة من   باجلتيسري حصول املعوقني على ما يتسم        )ب( 
، وأشــكال املــساعدة احليــة والوســطاء، وجعــل ذلــك يف   املــساعدةواألجهــزة والتكنولوجيــات 

 اوهلم من حيث التكلفة؛متن
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علــى مهــارات معهــم ن ـــــني واملتخصــصني العامليــــلمعوقلب ـــــتدريلتوفيـــــر ا )ج( 
 ؛التنقل

واألجهــزة التنقــل علــى املعينــة وســائل التــشجيع الكيانــات اخلاصــة الــيت تنــتج  )د( 
 .املعوقنيبتنقل على مراعاة مجيع اجلوانب املتعلقة املساعدة والتكنولوجيات 

 
 ٢١املادة   

 صول على معلوماتحرية التعبري وإبداء الرأي واحل
مــن ممارســة  املعــوقني متكــنالتــدابري املناســبة الــيت تكفــل مجيــع تتخــذ الــدول األطــراف  

طلـب معلومـات وأفكـار وتلقيهـا     حقهـم يف  حقهم يف حرية التعبري وإبداء الـرأي، مبـا يف ذلـك          
وطـرق  ل  يـ  وطريقـة بر   ةشاراإلعلى قدم املساواة مع اآلخرين، واستخدام لغة        واإلفصاح عنها،   
الـيت  الـسهلة املنـال   األخـرى  أشـكال االتـصال   البديلة، ومجيع وسـائل وطـرق و  االتصال املعززة   
 :، مبا يف ذلك ما يلي)٣(خيتاروا بأنفسهم

األشــــكال  باســــتعمال  النــــاسعامــــةل  موجهــــةتزويــــد املعــــوقني مبعلومــــات )أ( 
وبــدون  املناســب  يف الوقــت،الئمــة ملختلــف أنــواع اإلعاقــةاملوالــسهلة املنــال  تتكنولوجيــاالو

 حتميل املعوقني تكلفة إضافية؛
 ةشــاراإللغــة عمال قبــول وتيــسري قيــام املعــوقني يف معــامالم الرمسيــة باســت       )ب( 
أشــكال االتــصال البديلــة، ومجيــع وســائل وطــرق واالتــصال املعــززة وطــرق  “بريــل”وطريقــة 
 ؛اليت خيتاروا بأنفسهمسهلة املنال األخرى 
 ، مبـا يف ذلـك  اخلاصـة الـيت تقـدم اخلـدمات إىل عامـة النـاس        الكيانـات   تشجيع   )ج( 

للمعـوقني بأشـكال سـهلة املنـال        تقـدمي معلومـات وخـدمات       علـى    ت،اإلنترنـ شبكة  عن طريق   
 ؛واالستعمال

املعلومات عـن طريـق      وتشجيع وسائط اإلعالم اجلماهريي، مبا يف ذلك مقدم        )د( 
 وقني؛اإلنترنت، على جعل خدماا يف متناول املعشبكة 

 .هاتشجيعوشارة اإلاالعتراف بلغة  )ـه( 
 

__________ 
حتديــد علــى الــدول األطــراف يف قــدرة تالحــظ اللجنــة املخصــصة أن هــذه املــادة لــيس الغــرض منــها التــأثري   )٣( 

هـذه املـادة هـو    و مـن  املرجـ إن إذ . بشأن الـزواج واألسـرة والعالقـات الشخـصية      الذاتية  سياساا وتشريعاا   
كفالة تطبيق احلريات والقيـود املتعلقـة ـذه املـسائل، حيثمـا وجـدت، دون                بالدول األطراف   لزام  إباألحرى  

 .متييز على أساس اإلعاقة
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 ٢٢املادة   
 احترام اخلصوصية

ــه  بــصرف النظــر عــن معــوق، شــخص ال جيــوز تعــريض أي   - ١ ــات  وأ مكــان إقامت ترتيب
ه، لتدخل تعسفي أو غري قانوين يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيتـه أو مراسـالته أو                  تعيشم

 يــستعملها، وال للتــهجم غــري املــشروع علــى شــرفه   أي نــوع آخــر مــن وســائل االتــصال الــيت  
 مـن هـذا   تـدخل أو جـم    أي  ة القـانون هلـم مـن        ــــ ق يف محاي  ــــ ن احل ـــع املعوقي ـــوجلمي. هــومسعت
 .القبيل

تقــوم الــدول األطــراف حبمايــة خــصوصية املعلومــات املتعلقــة بالــشؤون الشخــصية          - ٢
 .ساواة مع اآلخرينصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم املبللمعوقني و

 
 ٢٣املادة   

 احترام البيت واألسرة
تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد املعـوقني يف مجيـع                - ١

عــدم انطــواء القــوانني املــسائل ذات الــصلة بــالزواج والعالقــات األســرية والشخــصية، وتكفــل  
علـى  على أي متييز    اج والعالقات األسرية والشخصية     بالزوواألعراف والتقاليد الوطنية املتعلقة     

 :)٤(، وذلك من أجلةقاس اإلعساأ
ممارسـة حيـام    [ يف مـع غريهـم   يف الفـرص    عدم حرمان املعـوقني مـن التكـافؤ          )أ( 
 إقامة عالقات جنسية وغريها من العالقات احلميمة، وممارسة األبوة؛] اجلنسية

م يف سن الزواج باحلق يف الزواج وتأسـيس         االعتراف جلميع املعوقني الذين ه     )ب( 
 رضاًء تاما ال إكراه فيه؛املخطوبني أسرة، برضى الزوجني 

اختاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد األطفال الذين يـودون           حقوق املعوقني يف   )ج( 
الــصحة  واحلــق يف احلــصول علــى معلومــات، وتثقيــف يف جمــايل ، وفتــرة التباعــد بينــهممإجنــا 

__________ 
 ال يـشكل اعترافـا بأيـة     “خدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة      ”تالحظ اللجنة املخصصة أن استخدام العبارة        )٤( 

وتفهـم اللجنـة املخصـصة أن مـشروع     . وجب القانون الدويل أو أية حقوق إنسان جديدة       التزامات جديدة مب  
 مـن  ١٢هو حكم بعـدم التمييـز، وال يـضيف شـيئا إىل احلـق يف الـصحة بـصيغته الـواردة يف املـادة               ) أ(الفقرة  

حقوق الطفـل،    من معاهدة    ٢٤العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أو يف املادة           
يتمثـل يف إلـزام الـدول األطـراف بكفالـة تقـدمي اخلـدمات الـصحية                 ) أ(بل إن أثر الفقرة     . ذلك احلق يغري  وال  

 .دون متييز على أساس اإلعاقة، حيثما قُدمت هذه اخلدمات
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لتمكينهم مـن ممارسـة     الضرورية  الوسائل  على  ، و  مبا يتناسب مع سنهم    نظيم األسرة اإلجنابية وت 
 .هذه احلقوق والفرص املتكافئة للحفاظ على خصوبتهم

ــوقني ومــسؤوليام يف    - ٢ ــدول األطــراف حقــوق املع ــق ب  تكفــل ال ــا يتعل ــة م ــى القوام عل
هـذه املفـاهيم يف     حيثمـا تـرد     أو أية أعراف مماثلـة       ،والوصاية عليهم وتبنيهم  األطفال وكفالتهم   

 الــدول األطـــراف  قــدم وت. ؛ ويف مجيــع احلــاالت تـــرجح مــصاحل الطفــل    التــشريعات الوطنيــة  
 .املساعدات املناسبة للمعوقني لتمكينهم من االضطالع مبسؤوليام يف تنشئة األطفال

 لألطفـال املعـوقني، علـى قـدم املـساواة مـع األطفـال اآلخـرين،                تكفل الدول األطراف   - ٣
 ألطفــال املعــوقنيوبغيــة إعمــال هــذا احلــق، ومنــع إخفــاء ا  . حقهــم يف التمتــع باحليــاة األســرية 

وهجــرهم وإمهــاهلم وعــزهلم، تتعهــد الــدول األطــراف بتــوفري معلومــات وخــدمات ومــساعدة    
 . وألسرهملألطفال املعوقنيعاجلة وشاملة 

، إال إذا قـررت    ، عنـهما  تكفل الدول األطراف عـدم فـصل أي طفـل عـن أبويـه رغمـاً                - ٤
أن املنطبقـة عمومـا     سلطات خمتصة، وفقا للقـوانني واإلجـراءات الوطنيـة          رهنا مبراجعة قضائية،    

وال جيوز حبال مـن األحـوال أن يفـصل الطفـل عـن      . هذا الفصل ضروري ملصلحة الطفل العليا 
 .أبويه بسبب إعاقة يف الطفل أو يف أحد األبوين أو كليهما

، يف حالة عدم قدرة األسرة املباشرة لطفل معوق على رعايتـه،            ف الدول األطرا  تتعهد - ٥
 بأن تبذل قصارى اجلهود لتـوفري رعايـة بديلـة لـه داخـل أسـرته الكـربى، وإن مل يتيـسر ذلـك،                        

 .فداخل املتجمع احمللي يف جو أسري
 

 ٢٤املادة   
 التعليم

ق دون متييـز وعلـى      هـذا احلـ   وإلعمـال   . تسلم الدول األطراف حبق املعوقني يف التعلـيم        - ١
املــستويات مجيــع علــى نظامــا تعليميــا جامعــا أســاس تكــافؤ الفــرص، تكفــل الــدول األطــراف  

 :وتعلما مدى احلياة موجهني حنو ما يلي
ــذات     )أ(  ــة والــشعور بالكرامــة وتقــدير ال ــة الطاقــات اإلنــسانية الكامن ــة تنمي تنمي

 التنوع البشري؛كاملة، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية و
والبدنيـــة تنميـــة شخـــصية املعـــوقني ومواهبـــهم وإبـــداعهم وقـــدرام العقليـــة   )ب( 

 ؛كمل مدى هلاأللوصول ا إىل 
 .ملعوقني من املشاركة الفعالة يف جمتمع حرامتكني  )ج( 
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 :حترص الدول األطراف يف إعماهلا هلذا احلق على كفالة ما يلي - ٢
ام التعليمـي العـام،   ــــ ن النظــــ  م، على أســـاس اإلعاقـــة،     نوــى املعوق ــأال يستثن  )أ( 

ــون    ــال املعوق ــستثىن األطف ــة   وأال ي ــى أســاس اإلعاق ــانوي اــاين    عل ــدائي والث ــيم االبت ــن التعل م
 واإللزامي؛
واجلـامع   التعلـيم االبتـدائي والثـانوي اجليـد          علـى  متكني املعـوقني مـن احلـصول       )ب( 

 ؛، وعلى قدم املساواة مع اآلخرينيشون فيهاوااين يف اتمعات اليت يع
  بصورة معقولة؛يةحتياجات الفردالاحلرص على مراعاة ا )ج( 
 لتيـسري   ، يف نطاق نظـام التعلـيم العـام        ،ضروريحصول املعوقني على الدعم ال     )د( 

يفـي  يف تلك الظـروف الـيت ال     ] [من أجل الوفاء بصورة مناسبة    [و  . حصوهلم على تعليم فعال   
 تكفـل   ،لمعـوقني مـن الـدعم     الفرديـة ل  حتياجـات   البا] ظام التعلـيم العـام علـى حنـو كـاف          فيها ن 

ــالــدول األطــراف تــوفري تــدابري دعــم بديلــة     تــسمح بتحقيــق أقــصى قــدر مــن النمــو   اتيف بيئ
 .مع هدف اإلدماج الكاملوتتسق  األكادميي واالجتماعي،

ة ومهـارات يف جمـال التنميـة    ن الـدول األطـراف املعـوقني مـن تعلـم مهـارات حياتيـ            متكِّ - ٣
بوصـفهم   يف التعلـيم     ، علـى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين          ،االجتماعية لتيسري مشاركتهم الكاملـة    

 :تدابري مناسبة تشمل ما يليالدول األطراف تتخذ وحتقيقا هلذه الغاية، . اتمعأعضاء يف 
شـكال  أل و البديلـة، وطـرق ووسـائ     وأنـواع الكتابـة     تيسري تعلم طريقـة بريـل،        )أ( 

ــززة   ــصال املع ــه     االت ــدعم والتوجي ــسري ال ــه والتنقــل، وتي ــة، ومهــارات التوجي ــق  البديل عــن طري
 األقران؛
 اهلوية اللغوية لفئة لصم؛وتشجيع تيسري تعلم لغة اإلشارة  )ب( 
 وخاصــة منــهم املكفــوفني،/والــصم، والــصمللمكفــوفني كفالــة تــوفري التعلــيم  )ج( 

وســائل االتــصال لألشــخاص املعنــيني، ويف بيئــات تــسمح األطفــال، بأنــسب اللغــات وطــرق و
 . واالجتماعيياألكادميالنمو من قدر بتحقيق أقصى 

 ،وضمانا إلعمال هذا احلق، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لتوظيـف مدرسـني             - ٤
لني واملـوظفني العـام  األخصائيني  يتقنون لغة اإلشارة وطريقة بريل ولتدريب       مبن فيهم معوقون،    

طـرق  واسـتعمال   ويـشمل هـذا التـدريب التوعيـة بـشؤون املعـوقني              .مستويات التعلـيم  مجيع  يف  
ــائل و ــززة  شــكال أووس ــة ملــساعدة      االتــصال املع ــات واملــواد التعليمي ــبة، والتقني البديلــة املناس

 .املعوقني
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، والتـدريب املهـين  ، العايلالتعليم على  املعوقني  حصول  تكفل الدول األطراف إمكانية      - ٥
 هذهلـ وحتقيقـا   .وتعليم الكبار، والتعلم مدى احلياة، دون متييز وعلى قدم املـساواة مـع اآلخـرين   

 .تكفل الدول األطراف توفري السكن املالئم للمعوقنيالغاية، 
 

 ٢٥املادة   
 الصحة

البدنيـة  تعترف الدول األطراف بأن للمعوقني احلق يف التمتع بأعلى مستويات الـصحة           
وتتخذ الدول األطـراف كـل التـدابري املناسـبة الكفيلـة            . ن متييز على أساس اإلعاقة     دو ،والعقلية
خدمات صحية تراعي الفروق بني اجلنسني، مبا يف ذلك خـدمات إعـادة             على  املعوقني  حبصول  

 :وتعمل الدول األطراف بوجه خاص على. التأهيل الصحي
ني تعـادل يف نطاقهــا  تـوفري خـدمات صــحية جمانيـة أو معقولــة التكلفـة للمعــوق     )أ( 

ــا لآلخــرين،      ــيت توفره ــك ال ــا تل ــها ومعايريه ــسية     [ونوعيت ــصحة اجلن ــك خــدمات ال ــا يف ذل مب
  وبرامج الصحة العامة للسكان؛)٥(]واإلجنابية
ــهم     )ب(  ــسبب إعاقت ــون ب ــه املعوق ــاج إلي ــا حيت ــوفري م ــد ،ت ــى وجــه التحدي  مــن ، عل

 وخـدمات ـدف إىل التقليـل        خدمات صحية تشمل الكشف املبكر والتـدخل عنـد االقتـضاء،          
 حد من اإلعاقات ومنع حدوث املزيد منها، على أن يشمل ذلك األطفال واملسنني؛أدىن إىل 

توفري هذه اخلدمات الصحية يف أقرب مكـان ممكـن مـن جمتمعـام احملليـة، مبـا            )ج( 
 يف ذلك يف املناطق الريفية؛

 املعــوقني علــى نفــس قــدر الطلـب إىل مــزاويل املهــن الــصحية تقــدمي رعايــة إىل  )د( 
جودة الرعاية اليت يقدموا إىل اآلخرين، مبا يف ذلـك تقـدمي هـذه الرعايـة علـى أسـاس املوافقـة                      

الــوعي حبقــوق اإلنــسان املكفولــة  رفــع املــستنرية، مــن خــالل القيــام جبملــة أمــور منــها  واحلــرة 
لتـدريب ونـشر معـايري      للمعوقني، وكرامتهم واستقالهلم الذايت واحتياجـام مـن خـالل تـوفري ا            

 أخالقية تتعلق بالرعاية الصحية يف القطاعني العام واخلاص؛

__________ 
بأيـة   ال يـشكل اعترافـا    “خدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة      ”تالحظ اللجنة املخصصة أن استخدام العبارة        )٥( 

وتفهـم اللجنـة املخصـصة أن مـشروع     . التزامات جديدة مبوجب القانون الدويل أو أية حقوق إنسان جديدة         
 مـن  ١٢هو حكم بعـدم التمييـز، وال يـضيف شـيئا إىل احلـق يف الـصحة بـصيغته الـواردة يف املـادة               ) أ(الفقرة  

 من معاهدة حقوق الطفـل،      ٢٤ املادة   العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أو يف        
يتمثـل يف إلـزام الـدول األطـراف بكفالـة تقـدمي اخلـدمات الـصحية                 ) أ(بل إن أثر الفقرة     . ذلك احلق يغري  وال  

 .دون متييز على أساس اإلعاقة، حيثما قُدمت هذه اخلدمات
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 ،حظر التمييـز ضـد املعـوقني يف تـوفري التـأمني الـصحي، والتـأمني علـى احليـاة                    )هـ( 
 .وفرا بطريقة منصفة ومعقولةيبذلك، على أن يسمح القانون الوطين حيثما يكون 

 
 ٢٦املادة   

 لالتأهيل وإعادة التأهي
تتخـذ الـدول األطــراف تـدابري فعالــة ومناسـبة، مبـا يف ذلــك عـن طريــق دعـم األقــران،         - ١

، وحتقيــق إمكانــام يهــا، واحملافظــة عليةلــتمكني املعــوقني مــن بلــوغ أقــصى قــدر مــن االســتقالل
والعقليــة واالجتماعيــة واملهنيــة علــى الوجــه األكمــل، وكفالــة إشــراكهم ومــشاركتهم   البدنيــة 

وحتقيقا لتلك الغاية، تقوم الـدول األطـراف بتـوفري خـدمات      .يع نواحي احلياةيف مجبشكل تام 
شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل، وتعزيزها، وتوسيع نطاقها، وخباصة يف جماالت الصحة والعمـل              

 :والتعليم واخلدمات االجتماعية، حبيث
اإلمكـان،  مرحلـة قـدر     أقرب  تبدأ خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل يف         )أ( 

 وتستند إىل تقييم متعدد التخصصات الحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛
تدعم خدمات وبرامج التأهيـل وإعـادة التأهيـل إشـراك املعـوقني ومـشاركتهم         )ب( 

تتاح للمعـوقني علـى أسـاس طـوعي ويف أقـرب            أن  يف اتمع احمللي ويف مجيع نواحي اتمع، و       
 .احمللية، مبا يف ذلك يف املناطق الريفيةمكان ممكن من جمتمعام 

٢ - ــرامج التــدريب األويل واملــستمر    تــشج لألخــصائيني ع الــدول األطــراف علــى وضــع ب
 .)٦(واملوظفني العاملني يف جمال تقدمي خدمات التأهيل وإعادة التأهيل

 
 ٢٧املادة   

 العمل والعمالة
لــى قــدم املــساواة مــع اآلخــرين؛  تعتــرف الــدول األطــراف حبــق املعــوقني يف العمــل، ع  - ١

ضـمن  حبريـة  ويشمل هذا احلق إتاحة الفرصة هلم لكسب الـرزق يف عمـل خيتارونـه أو يقبلونـه                
حتمـي  و. يسهل اخنـراطهم فيهمـا    هلم و وشاملتني  أمام املعوقني   سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني      

تــصيبهم ن ، مبــا يف ذلــك حــق أولئــك الــذي  وتــشجعهاحلــق يف العمــلإعمــال ألطــراف االــدول 
، وذلك عن طريق اختاذ اخلطوات املناسبة، مبا يف ذلك سـن التـشريعات،              عملهماإلعاقة خالل   

 :لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي
__________ 

ة إدراج التزام عام يتعلق بالتـدريب يف  قد يود أعضاء اللجنة املخصصة النظر يف إلغاء الفقرة الثانية بعد مناقش         )٦( 
 .٤مشروع املادة 
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ميـع املـسائل املتعلقـة بالعمالـة،        فيما خيتص جب  حظر التمييز على أساس اإلعاقة       )أ( 
ــها شــروط التوظيــف والتعــيني والعمــل، واســتمرار العمــل، والترق     ــة، وظــروف  ومن ــة الوظيفي ي

 العمل؛
محاية حقوق املعوقني يف ظروف عمل عادلة ومالئمة، على قدم املـساواة مـع               )ب( 

اآلخرين، مبا يف ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقـاء القيـام بعمـل متـساوي القيمـة،،                
 ظامل؛وظروف العمل املأمونة والصحية، مبا يف ذلك احلماية من التحرش، واالنتصاف من امل

ــة       )ج(  ــة والنقابي ــوقهم العمالي ــوقني مــن ممارســة حق ــة متكــني املع ــدم  [كفال ــى ق عل
 ؛]عموماالسارية املساواة مع اآلخرين ووفقا للقوانني الوطنية 

الـربامج العامـة للتوجيـه الـتقين     علـى  بصورة فعالـة  احلصول  متكني املعوقني من     )د( 
 ملستمر؛واملهين، وخدمات التوظيف، والتدريب املهين وا

تعزيز فـرص العمـل والتقـدم الـوظيفي للمعـوقني يف سـوق العمـل، فـضال عـن                    )هـ( 
 والعودة إليه؛املداومة عليه وعليه إجياد العمل واحلصول على تقدمي املساعدة 

تعزيز فرص العمل للحساب اخلاص، ومباشـرة األعمـال احلـرة، والـشروع يف         )و( 
 األعمال التجارية اخلاصة؛

 ملعوقني يف القطاع العام؛اتشغيل  )ز( 
تشجيع عمالة املعوقني يف القطاع اخلاص من خـالل انتـهاج سياسـات واختـاذ           )ح( 

 تدابري مناسبة، قد تشمل الربامج التصحيحية، واحلوافز، وغري ذلك من التدابري؛
 كفالة توفري وسائل راحة معقولة للمعوقني يف أماكن العمل؛ )ط( 
  للخربات املهنية يف سوق العمل املفتوحة؛تشجيع اكتساب املعوقني )ي( 
تعزيز برامج إعادة التأهيل املهين والـوظيفي، واالحتفـاظ بالوظـائف، والعـودة              )ك( 

 .إىل العمل لصاحل املعوقني
تكفل الدول األطراف عدم إخضاع املعـوقني للـرق أو العبوديـة، ومحايتـهم علـى قـدم                   - ٢

 .ارية أو القسريةاملساواة مع اآلخرين، من العمالة اإلجب
 



 

06-24040 29 
 

A/AC.265/2006/2  

 ٢٨املادة   
 )٧(االجتماعية] واحلماية[مستوى املعيشة الالئق 

تعترف الدول األطراف حبق املعوقني يف التمتع مبستوى معيـشي الئـق هلـم وألسـرهم،                 - ١
مبا يف ذلك ما يكفيهم من الغذاء وامللبس واملسكن، ويف مواصلة حتسني ظروفهم املعيـشية، مبـا               

، وتتخـذ اخلطـوات      مـع اآلخـرين     علـى قـدم املـساواة      ،هلم على املاء النقـي    يف ذلك كفالة حصو   
  .املناسبة لصون هذا احلق وتعزيز إعماله دون متييز على أساس اإلعاقة

االجتماعيـة، والتمتـع ـذا احلـق دون         ] احلمايـة [تقر الدول األطراف حبـق املعـوقني يف          - ٢
مبـا يـشمل    بة لصون هذا احلق وتعزيز إعمالـه،        متييز على أساس اإلعاقة، وتتخذ اخلطوات املناس      

 :تدابري ترمي إىل
األســـعار ذات ضـــمان اســـتفادة املعـــوقني مـــن اخلـــدمات واألجهـــزة املناســـبة  )أ( 

 لتلبية االحتياجات املرتبطة باإلعاقة؛الالزمة املعقولة، وغري ذلك من املساعدات الضرورية 
مـن بـرامج   ] لفتيـات واملـسنات  خـصوصا النـساء وا   [ضمان استفادة املعـوقني،      )ب( 

 االجتماعية وبرامج احلد من الفقر؛] احلماية[
ضمان استفادة املعوقني الـذين يعيـشون يف حالـة فقـر وأسـرهم مـن املـساعدة                    )ج( 

وإسداء املـشورة   مبا فيها التدريب املناسب     (اليت تقدمها الدولة لتغطية النفقات املتعلقة باإلعاقة        
 ؛)اية املؤقتةواملساعدة املالية والرع

 .ضمان استفادة املعوقني من برامج اإلسكان العام )د( 
اسـتحقاقات   مـن    ، علـى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين          ،ضمان اسـتفادة املعـوقني     )هـ([ 

 ].وبرامج التقاعد
 

 ٢٩املادة   
 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة

تمتـع ـا علـى أسـاس        تضمن الدول األطراف للمعـوقني حقـوقهم الـسياسية وفرصـة ال            
 :املساواة مع اآلخرين، وتتعهد مبا يلي

__________ 
أنه ميكن تفسريها تفسريا واسـعا، علـى   استنادا إىل فهم اللجنة املخصصة عبارة احلماية االجتماعية استعملت   )٧( 

 ة والـثالثني التاسـع ا ــــ ي دورــــ ة التنميـة االجتماعيـة ف  ـــ ى جلنـــ ر األمني العـام املقـدم إل   ـي تقري ــالنحو الوارد ف  
)E/CN.5/2001/2.( 
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أن تكفل للمعوقني إمكانية املشاركة بصورة فعالة وكاملة يف احلياة الـسياسية             )أ( 
، إمـا مباشـرة     ]عمومـا الـسارية   على قدم املساواة مع اآلخرين، وفقا للقـوانني الوطنيـة           [والعامة  

ــاروم حبريــة،    مبــا يف ذلــك إعطــاء احلــق للمعــوقني يف أن يــصوتوا   وإمــا عــن طريــق ممــثلني خيت
 :وينتخبوا، بعدة سبل منها

كـون إجـراءات التـصويت ومرافقـه ومـواده مناسـبة وميـسرة وسـهلة            أن ت كفالة   ‘١’
 الفهم واالستعمال؛

محاية حق املعوقني يف التصويت عـن طريـق االقتـراع الـسري، دون ترهيـب،                  ‘٢’
ــتفتاءات ال  ــات واالسـ ــد   يف االنتخابـ ــات ويف التقلـ ــح لالنتخابـ ــة، ويف الترشـ عامـ

الفعلي للمناصب وأداء مجيع املهام العامة يف شىت مستويات احلكومة، وتـسهيل            
 استخدام التكنولوجيا املُعينة واجلديدة حيثما اقتضى األمر ذلك؛

خبني، والسماح هلم، عنـد االقتـضاء،       اكفالة حرية تعبري املعوقني عن إرادم كن       ‘٣’
 هلذه الغاية، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛حتقيقا 

أن تعمل على حنو فعال من أجل يئة بيئة يتسىن فيها للمعـوقني أن يـشاركوا                 )ب( 
مشاركة فعلية وكاملة يف تسيري الشؤون العامة، دون متييـز وعلـى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين،                    

 :ليوأن تشجع مشاركتهم يف الشؤون العامة، مبا يف ذلك ما ي
املــشاركة يف املنظمــات والرابطــات غــري احلكوميــة املعنيــة حبيــاة البلــد العامــة          ‘١’

 أعماهلا؛وإدارة والسياسية، مبا يف ذلك أنشطة األحزاب السياسية 
كــل مــن متثيلــهم علــى كــي تتــوىل إنــشاء منظمــات املعــوقني واالنــضمام إليهــا    ‘٢’

 د الوطين واإلقليمي واحمللي؛يالصع
 

 ٣٠املادة   
 ملشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضةا
تقر الدول األطراف حبق املعوقني يف املشاركة يف احلياة الثقافية على قـدم املـساواة مـع                  - ١

  :اآلخرين، وتتخذ كل التدابري املناسبة لكي تكفل للمعوقني ما يلي
 رة؛التمتع باملواد الثقافية بأشكال ميس )أ( 
ــشطة       )ب(  ــسرحية وســائر األن ــروض امل ــالم والع ــة واألف ــالربامج التلفزيوني ــع ب التمت

رة؛الثقافية بأشكال ميس 
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األمـاكن املخصـصة للعـروض أو اخلـدمات الثقافيـة، مـن قبيـل               دخول  التمتع ب  )ج( 
املــسارح واملتــاحف ودور الــسينما واملكتبــات وخــدمات الــسياحة، والتمتــع، قــدر اإلمكــان،     

 .النُصب التذكارية واملواقع ذات األمهية الثقافية الوطنيةبالوصول إىل 
تتخــــذ الــــــدول األطــــــراف التدابيــــــر املالئمــــــة إلتاحـــة الفرصـــة للمعـــوقني لتنميـــة    - ٢

ــراء       ــة، ال خلدمــة مــصلحتهم فحــسب وإمنــا إلث ــة والفكري ــة والفني واســتخدام قــدرام اإلبداعي
  .اتمع أيضا

راف مجيع اخلطوات املالئمـة، وفقـا للقـانون الـدويل، للتأكـد مـن أن       تتخذ الدول األط  - ٣
ــا       ــشكل عائق ــة ال ت ــة الفكري ــيت حتمــي حقــوق امللكي ــوانني ال ــسفيا الق ــا حيــول دون  تع أو متييزي

  .استفادة املعوقني من املواد الثقافية
ثقافيـة  عتراف ويتـهم ال االحيق للمعوقني، على قدم املساواة مع اآلخـرين، أن حيظـوا بـ        - ٤

  .واللغوية اخلاصة وأن حيصلوا على دعم هلا، مبا يف ذلك لغات اإلشارات وثقافة الصم
 يف أنــشطة الترفيــه ، علــى قــدم املــساواة مــع اآلخــرين ،لمعــوقني مــن املــشاركةل امتكينــ - ٥

 :والتسلية والرياضة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة من أجل
 مجيــع جمــاالت املعــوقني، إىل أقــصى حــد ممكــن، يفتــشجيع وتعزيــز مــشاركة  )أ( 

 ؛عامةاألنشطة الرياضية ال
ضمان إتاحة الفرصـة للمعـوقني لتنظـيم األنـشطة الرياضـية والترفيهيـة اخلاصـة                 )ب( 

 على قـدم    ،هلذه الغاية، على تشجيع مدهم    حتقيقا  باإلعاقة وتطويرها واملشاركة فيها، والعمل،      
 املناسب من التعليم والتدريب واملوارد؛ بالقدر ،املساواة مع اآلخرين

 ضمان دخول املعوقيـن إلـى األماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛ )ج( 
ضــمان إتاحــة الفرصــة لألطفــال املعــوقني للمــشاركة، علــى قــدم املــساواة مــع  )د( 

 الــيت األطفــال اآلخــرين، يف أنــشطة اللعــب والترفيــه والتــسلية والرياضــة، مبــا يف ذلــك األنــشطة
 النظام املدرسي؛إطار تنظم يف 
املـشتغلني بتنظـيم    املقدمـة مـن     دمات  على اخلـ  املعوقني  إمكانية حصول   ضمان   )هـ( 

 .أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة
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 ٣١املادة  
 مجع اإلحصاءات والبيانات

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

 : مبا يليعملية مجع املعلومات واالحتفاظ اأن تفي وينبغي  .االتفاقية
االمتثــال للــضمانات املعمــول ــا قانونــا، مبــا فيهــا التــشريعات املتعلقــة حبمايــة  )أ( 

 ؛رية واحترام خصوصية املعوقنيالبيانات، لكفالة الس
االمتثال للقواعـد املقبولـة دوليـا حلمايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                  )ب( 
 .ئيةخالقيات اإلحصااألومبادئ 

تقيـيم  يف تصنف املعلومات اليت يتم مجعها وفقا هلذه املادة حسب املقتـضى وتـستخدم             - ٢
يف طـراف مبوجـب هـذه االتفاقيـة، وتـستخدم أيـضا       تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت ا الدول األ    

 .تذليلهاوالعمل على كشف العقبات اليت تواجه املعوقني يف أثناء ممارستهم حلقوقهم 
تضطلع الدول األطراف مبسؤولية نـشر هـذه اإلحـصاءات وتـضمن إتاحتـها للمعـوقني              - ٣

 .وغريهم
 

 ٣٢املادة [  
 ]التعاون الدويل

أمهية التعاون الـدويل وتعزيـزه، دعمـا للجهـود الوطنيـة الراميـة              تسلم الدول األطراف ب    - ١
 هــذه االتفاقيــة وأهــدافها، وتتخــذ تــدابري مناســبة وفعالــة ــذا الــصدد علــى    اتإىل حتقيــق غايــ

ــة         ــع املنظمــات الدولي ــشراكة م ــضاء، بال ــراف، حــسب االقت ــدد األط ــائي واملتع ــصعيدين الثن ال
وجيــوز أن تــشمل هــذه  .ســيما منظمــات املعـوقني  والواإلقليميـة ذات الــصلة واتمــع املـدين،   

 :يلي التدابري ما
ضمان مشـول التعـاون الـدويل املعـوقني واسـتفادم منـه، مبـا يف ذلـك الـربامج                     )أ( 

 اإلمنائية الدولية؛

تــسهيل ودعـــم بنـــاء القـــدرات، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل تبـــادل املعلومـــات   )ب( 
 مارسات وتقامسها؛والربامج التدريبية وأفضل املواخلربات 

 تسهيل التعاون يف جمال البحوث واالستفادة من املعارف العلمية والتقنية؛ )ج( 
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توفري املساعدة التقنية واالقتصادية، حسب املقتـضى، مبـا يف ذلـك عـن طريـق                 )د( 
ــا الـــسهلة   ــة وتقامسهـــا، وعـــن طريـــق نقـــل  املنـــال تـــسهيل احلـــصول علـــى التكنولوجيـ واملُعينـ

 .التكنولوجيا

تعترف الدول األطـراف أيـضا بـأن علـى كـل دولـة الـسعي للوفـاء بالتزاماـا مبوجـب                       - ٢[
 .]هذه االتفاقية، وإن كان التعاون الدويل يؤدي دورا تكميليا وداعما

تتعهــد كــل دولــة طــرف بالوفــاء بالتزاماــا مبوجــب هــذه االتفاقيــة، بغــض النظــر عــن   - ٢[
 .]التعاون الدويل

 
 ٣٣املادة   

 الرصد على الصعيد الوطينالتنفيذ و
تعــين الــدول األطــراف جهــة تنــسيق واحــدة أو أكثــر داخــل احلكومــة تعــىن باملــسائل     - ١

املتصلة بتنفيذ هذه االتفاقية، وتويل االعتبار الواجب ملسألة إنشاء أو تعـيني آليـة تنـسيق لتيـسري                 
 .األعمال ذات الصلة يف خمتلف القطاعات وعلى خمتلف املستويات

قوم الـدول األطـراف، وفقـا لنظمهـا القانونيـة واإلداريـة، بتـشغيل آليـة مـستقلة علـى                     ت - ٢
الصعيد الوطين تعىن بتعزيـز هـذه االتفاقيـة ومحايتـها ورصـد تنفيـذها، أو بتعزيـز تلـك اآلليـة أو                   

وعنــد . العمــراجلنــسني و قــضايا ، حــسب االقتــضاء،ا، آخــذة بعــني االعتبــارئهتعيينــها أو إنــشا
اء مثل هذه اآللية تأخذ الدول األطراف يف اعتبارها املبادئ املتعلقة مبركز وطـرق              تعيني أو إنش  

 .عمل املؤسسات الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ــة الرصــد        - ٣ ــة هلــم، يف عملي ــون واملنظمــات املمثل ــدين، وخباصــة املعوق ــسهم اتمــع امل ي

 .ويشاركون فيها مشاركة كاملة
 


