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ــاملة     ــة شـ ــة دوليـ ــع اتفاقيـ ــصة لوضـ ــة املخصـ اللجنـ
 ن وكرامتهمـومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعوقي

 الدورة الثامنة
   ٢٠٠٦أغسطس /آب ٢٥-١٤ ،يويوركن

التقرير املؤقـت للجنـة املخصـصة لوضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة                   
 منةحلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم عن أعمال دورا الثا

 
 مقدمة  -أوال  

ديـــسمرب / األولكـــانون ١٩ املـــؤرخ ٥٦/١٦٨ يف قرارهـــا ،قـــررت اجلمعيـــة العامـــة  - ١
 أن تنشئ جلنة خمصصة لوضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة حلمايـة وتعزيـز حقـوق               ،٢٠٠١

 املعــوقني وكرامتــهم باالســتناد إىل النــهج الكلــي املتبــع يف األعمــال املنجــزة يف ميــادين التنميــة   
االجتماعية وحقوق اإلنسان وعـدم التمييـز مـع مراعـاة توصـيات جلنـة حقـوق اإلنـسان وجلنـة                     

 .التنمية االجتماعية
ديــسمرب / األولكــانون ٢٣ املــؤرخ ٦٠/٢٣٢ يف قرارهــا ،وقــررت اجلمعيــة العامــة   - ٢

 وقبـل انعقـاد الـدورة احلاديـة         ،يف حـدود املـوارد املتـوافرة      ،   أن تعقد اللجنة املخصـصة     ،٢٠٠٥
 كـانون  ١٦ يـوم عمـل مـن        ١٥مهـا   ال مـدة أو   ٢٠٠٦دورتني يف عام     ،والستني للجمعية العامة  

يقـوم رئـيس    الـذي   تفاقيـة   الشروع نـص ا   كاملـة ملـ   قـراءة   إلجنـاز   فرباير  /شباط ٣إىل  يناير  /الثاين
 .أغسطس/آب ١٨ إىل ٧ واألخرى ملدة عشرة أيام عمل من ،اللجنة بإعداده

دورـا الـسابعة بـأن تعقـد دورـا الثامنـة يف الفتـرة مـن         وأوصت اللجنة املخصـصة يف     - ٣
 .٢٠٠٦أغسطس /آب ٢٥ إىل ١٤
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 املسائل التنظيمية -ثانيا  
 افتتاح الدورة الثامنة ومدا -ألف  

 إىل  ١٤عقدت اللجنة املخصـصة دورـا الثامنـة يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة مـن                      - ٤
 .سة جل٢٠ وعقدت خالهلا ٢٠٠٦أغسطس /آب ٢٥
وقامــت شـــعبة الـــسياسات والتنميـــة االجتماعيـــة التابعـــة إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية   - ٥

واالجتماعية بدور األمانة الفنية بينما عمل فرع شـؤون نـزع الـسالح وإـاء االسـتعمار التـابع        
 .إلدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات كأمانة للجنة املخصصة

 . سفري نيوزيلندا،ماكايجنة املخصصة رئيسها دون وافتتح الدورة الثامنة لل - ٦
 

 أعضاء املكتب -باء  
 .عضاء يف مكتب اللجنة املخصصةيف عملهم كأاألعضاء اآلتية أمساؤهم استمر  - ٧
 

 :الرئيس
 )نيوزيلندا (ماكايدون  

 :نواب الرئيس
 )كوستاريكا( بالستريو هخورخي 
 )اجلمهورية التشيكية( دوالكوفا يلبترا أ 
 )األردن(عتز حياصات م 
 ١()جنوب أفريقيا(ن فيوال هوس( 

 
 جدول األعمال -جيم  

ــودة يف     - ٨ ــستها األوىل املعق ــة املخصــصة يف جل ــرت اللجن  ٢٠٠٦أغــسطس /آب ١٤أق
 .A/AC.265/2006/L.4جدول أعماهلا املؤقت التايل الوارد يف الوثيقة 

 .افتتاح الدورة - ١ 
 .إقرار جدول األعمال - ٢ 

__________ 
ن مـن  علـى أن تعمـل فيـوال هوسـ    أغـسطس  /آب ١٤اتفقت اللجنة املخصصة يف جلستها األوىل املعقـودة يف    )١( 

 . يف مكتب اللجنةجنوب أفريقيا ممثلة موعة الدول األفريقية
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 .تنظيم األعمال - ٣ 
النظـــر يف الـــنص املعـــروض للمناقـــشة علـــى النحـــو الـــوارد يف تقريـــر اللجنـــة   - ٤ 

 ). املرفق الثاين،A/AC.265/2006/2(املخصصة عن دورا السابعة 
 . لدورا الثامنةةاللجنة املخصصأعمال اختتام  - ٥ 
 . عن أعمال دورا الثامنةةاعتماد تقرير اللجنة املخصص - ٦ 

 
 الوثائق -ل دا 

 : على اللجنةةمعروضالوثائق التالية  تكان - ٩
 ؛)A/AC.265/2006/L.4(جدول األعمال املؤقت  )أ( 
 ؛(A/AC.265/2006/L.5)تنظيم األعمال املقترح  )ب( 

 ؛(A/AC.265/2006/2)تقرير  اللجنة املخصصة عن دورا السابعة  )ج( 
 ؛(A/AC.265/2006/L.6)مشروع التقرير املؤقت لدورا الثامنة  )د( 

 موجهة إىل األمانة العامـة مـن نائـب          ٢٠٠٦أغسطس  /آب ١٠رسالة مؤرخة  )هـ( 
 ؛(A/AC.265/2006/3)املمثل الدائم للسودان لدى األمم املتحدة 

 ؛(A/AC.265/2006/INF/2)ركني اقائمة املش )و( 

ــة وحقـــوق اإلنـــسان لألشـــخاص املعـــوقني    )ز(  ــسية الوطنيـ ــر املؤسـ ــة(األطـ  وثيقـ
ــة     ــصادية واالجتماعيــــــ ــشؤون االقتــــــ ــداد إدارة الــــــ ــن إعــــــ ــية مــــــ ــاع األساســــــ االجتمــــــ

(A/AC.265/2006/CRP.5). 
 

 تنظيم األعمال -ثالثا  
ــاء       - ١٠ ــاري أثن ــة وبروتوكــول اختي ــة املخصــصة نظرهــا يف مــشروع اتفاقي اختتمــت اللجن

 /آب ١٤يف دورـــا الثامنـــة وفقـــا لربنـــامج العمـــل الـــذي أقرتـــه يف جلـــستها األوىل املعقـــودة 
 .)انظر املرفق الثاين (٢٠٠٦أغسطس 

ــستها ا   - ١١ ــصة يف جلــــ ــة املخصــــ ــدت اللجنــــ ــشرين اعتمــــ ــودة يف لعــــ  /آب ٢٥املعقــــ
ــرة ٢٠٠٦ أغــــسطس ــرر) ق( الفقــ ــة بتــــصويت مــــسجل   اًمكــ ــة نــــص االتفاقيــ  مــــن ديباجــ
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اء عــن التــصويت علــى النحــو صــوتا مقابــل مخــسة أصــوات وامتنــاع مثانيــة أعــض ١٠٢ بأغلبيــة
 :)٢(التايل

 :املؤيدون
سـبانيا، أفغانـستان، إكـوادور،      إريتريـا،   إثيوبيا، األرجنـتني، األردن،     إاالحتاد الروسي،    

ــران       ــدا، إي ــسيا، أوروغــواي، أوغن ــدورا، إندوني ــة املتحــدة، أن ــارات العربي ــا، اإلم أملاني
، أيرلنـدا، أيـسلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، باكـستان، البحـرين،             )اإلسـالمية  -مجهورية  (

زيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكـا، بـنغالديش، بنمـا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي،               الربا
داد وتوبـاغو، تـونس، اجلزائـر،       بـريو، تايلنـد، تركيـا، ترينيـ       بولنـدا،   البوسنة واهلرسك،   

زانيا املتحـدة،   ـالقمر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، مجهورية تنـ         جزر
، اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، جنـــوب أفريقيـــا، جيبـــويت،   اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة

الدامنرك، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورا،           
السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، شـيلي، الـصومال، الـصني، العـراق،             

، فنلنـدا،   )البوليفاريـة  -هوريـة   مج(زويال  ـعمان، غانـا، غواتيمـاال، فرنـسا، الفلـبني، فنـ          
 كوستاريكا، الكويت، لبنـان، لكـسمربغ،       ،فييت نام، قطر، كرواتيا، كمبوديا، كوبا     

ــشقر    ــا، مدغــ ــايل، ماليزيــ ــة، مــ ــشتاين، مالطــ ــسيك،  ليختنــ ــرب، املكــ ــصر، املغــ ، مــ
العربيــة الــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية،         اململكــة
 موريشيوس، موناكو، ناميبيـا، النـرويج، النمـسا، نيبـال، نيوزيلنـدا، هـاييت،                موريتانيا،

 . اليونان،اهلند، هنغاريا، هولندا، اليمن
 :املعارضون
 . اليابان،ستراليا، إسرائيل، كندا، الواليات املتحدة األمريكيةأ 
 :املمتنعون
 .لنيجر، نيجرييامجهورية كوريا، صربيا، غابون، الكامريون، كوت ديفوار، كينيا، ا 

 ، حبقـوق املعـوقني    ىنعاعتمدت اللجنة املخصصة يف اجللسة ذاا مشروع نص اتفاقية ت          - ١٢
 . تابع هلا، وذلك دون تصويتبروتوكول اختياريمبا يف ذلك 

 

__________ 
ملتحـدة وأسـتراليا وكنـدا واجلماهرييـة العربيـة          أدىل ببيانات تفسريا للمواقـف بعـد التـصويت ممثلـو الواليـات ا              )٢( 

 .والسودان )البوليفارية -مجهورية (زويال ـفنالليبية وكوبا وكمبوديا و
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 التوصيات -رابعا  
وكـل إليـه ضـمان      إنشاء فريق للصياغة مفتوح باب العضوية ي      املخصصة  قررت اللجنة    - ١٣

صطلحات يف كامل نص مشروع االتفاقية والتوفيق بني نـصوصها يف اللغـات الرمسيـة         اتساق امل 
لألمــم املتحــدة وتقــدمي تقريــر عــن نتــائج عملــه إىل اللجنــة املخصــصة يف جلــسة مــن جلــسات   

 والستني للجمعية العامة لتمكني اللجنـة       ةدورا الثامنة املستأنفة ستعقد قبل اية الدورة احلادي       
إىل األمـني العـام تـوفري    العامـة، وطلبـت   نص ـائي لالتفاقيـة إىل اجلمعيـة    ال  إرساملخصصة من   

 .الكافية لفريق الصياغة يف حدود املوارد املوجودةألمانة خدمات ا
 

 اعتماد تقرير اللجنة املخصصة -خامسا  
أغـــسطس /آب ٢٥يف جلـــستها العـــشرين املعقـــودة يف  املخصـــصة اعتمـــدت اللجنـــة  - ١٤

 .الثامنةير املؤقت احلايل عن دورا  مشروع التقر٢٠٠٦
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 املرفق األول
 فية املعتمدة لدى اللجنة املخصصةاملنظمات غري احلكومية اإلضا  

 
 مؤسسة بناء القدرات

 منظمة العمل بشأن األمراض العقلية
 ضعيفي السمعللصم وبيل  مراهغندر سكألرابطة 

 الرابطة العامة للمعوقني يف رواندا
  اتمعيةمؤسسة اخليارات

 املنظمة الطوعية الدولية املعنية باملرأة والتعليم والتنمية
 التعلم وأسرهملصغار والكبار املصابني بعجز يعيق اجلمعية الوطنية املعنية با

 ضعيفي السمعاالحتاد الوطين النيبايل للصم و
 صندوق نور فاطمة للرفاه االجتماعي

 رو إنفريمسبمؤسسة 
 خفيف حدة الفقر وحتقيق التنميةاملعنية بتبوغو وكالة 
 تو للتدخل اإلمنائييمركز س
 االحتادية العامليةللحركة وطنية النيبال رابطة 
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 املرفق الثاين
 

 مشروع اتفاقية دولية حلقوق املعوقني -ألف   
 

 الديباجة 
 ،إن الدول اإلطراف يف هذه االتفاقية  
ق األمــم املتحــدة الــيت ىل املبــادئ املنــصوص عليهــا يف ميثــا إ إذ تــشري )أ(  

 اإلنـسانية مـن كرامـة وقـيم متأصـلة وحقـوق متـساوية              ةجلميع أفـراد األسـر     تعترف مبا 
 حرية والعدالة والسالم يف العامل،غري قابلة للتصرف كأساس لل

ــرف )ب(   ــالن      وإذ تعت ــت يف اإلع ــت ووافق ــد أعلن ــم املتحــدة ق ــأن األم  ب
 اخلاصني حبقـوق اإلنـسان علـى أن لكـل           العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهدين الدوليني     

يـات املنـصوص عليهـا      فرد دون متييز من أي نوع احلق يف التمتع جبميـع احلقـوق واحلر             
 يف تلك الصكوك،

 عامليـــة مجيـــع حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات  وإذ تؤكـــد مـــن جديـــد )ج(  
 األساسية وعـدم قابليتـها للتجزئـة والتـرابط فيمـا بينـها وضـرورة ضـمان متتـع املعـوقني                    

،ذه احلقوق بشكل كامل ودون متييز 
وأن ال يـزال قيـد التطـوير        ل مفهومـا     أن اإلعاقة تـشكِّ    وإذ تدرك مكرر    ) ج(  

يف املواقـف   واحلـواجز   صابني بعاهـة    اإلعاقة حتـدث بـسبب التفاعـل بـني األشـخاص املـ            
عهم علــى قــدم يف جمــتمفعالــة  الــيت حتــول دون مــشاركتهم مــشاركة كاملــة  اتالبيئــو

 ،ة مع اآلخريناملساوا
 إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         وإذ تشري  ) د(  

للقـضاء  الدوليـة   باحلقوق املدنيـة والـسياسية واالتفاقيـة        اخلاص  والثقافية والعهد الدويل    
على مجيع أشكال التمييز العنـصري واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                    

 املعاملــة أو العقوبــة القاســية   ناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب    املــرأة واتفاقيــة م 
ع الالإنسانية أو املهينة واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـ               أو

 ،العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 بأمهيــة املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالــسياسات  وإذ تعتــرف )هـ(  

 العمـل العـاملي املتعلـق بـاملعوقني والقواعـد املوحـدة املتعلقـة بتحقيـق                 الواردة يف برنامج  
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ــربامج         ــسياسات واخلطــط وال ــيم ال ــز وصــياغة وتقي ــوقني يف تعزي ــرص للمع ــافؤ الف تك
 ،واإلجراءات على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل لزيادة تكافؤ الفرص للمعوقني

ن قني كجــزء ال يتجــزأ مــ  أمهيــة إدمــاج قــضايا املعــو وإذ تؤكــد   مكــرر)هـــ(  
 استراتيجيات التنمية املستدامة،

 بـأن التمييــز ضـد أي شــخص علـى أســاس اإلعاقـة ميثــل     وإذ تعتـرف  )و(  
  للكرامة والقيمة املتأصلة للفرد،انتهاكا

  كذلك بتنوع املعوقني،وإذ تعترف )ز(  
 باحلاجـة إىل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان جلميـع املعـوقني                وإذ تقر  )ح(  

  الذين حيتاجون دعما أكثر تركيزا،مبن فيهم أولئك
 بالرغم من خمتلـف هـذه الـصكوك       ، ألن املعوقني  وإذ يساورها القلق   )ط(  

حــواجز تعتــرض مــشاركتهم   يف مجيــع أحنــاء العــامل    ال يزالــون يواجهــون  ،والعهــود
ــسان        ــهاكات حلقــوق اإلن ــساواة مــع اآلخــرين وانت ــدم امل ــى ق كأعــضاء يف اتمــع عل

 ،ولة هلمكفامل
 بأمهية التعاون الدويل يف حتسني الظروف املعيـشية للمعـوقني           وإذ تقر  )ي(  

 يف البلدان النامية،يف كل البلدان وخباصة 
 علــى أمهيــة االعتــراف باملــسامهة القيمــة احلاليــة واحملتملــة  وإذ تــشدد )ك(  

 بـصورة  رفاه جمتمعـام وتنوعهـا عمومـا وعلـى أن تـشجيع متـتعهم        حتقيق  للمعوقني يف   
كاملة حبقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية ومـشاركتهم الكاملـة سيفـضي إىل زيـادة                 

صادية باالنتماء وحتقيق تقدم جـوهري يف التنميـة البـشرية واالجتماعيـة واالقتـ             الشعور  
 للمجتمع والقضاء على الفقر،

 بأمهية متتـع املعـوقني باسـتقالهلم الـذايت واعتمـادهم علـى              وإذ تعترف  )ل(  
 ذلك حرية حتديد خيارام بأنفسهم،يف  سهم مباأنف

 املــشاركة بفعاليــة يف ة أنــه ينبغــي أن تتــاح للمعــوقني فرصــ وإذ تــرى )م(  
 امج وخاصة تلك اليت مهم مباشرة،عمليات اختاذ القرارات بشأن السياسات والرب

 إزاء الظــروف الــصعبة الــيت يواجههــا املعوقــون  وإذ يــساورها القلــق )ن(  
مييـز علـى أسـاس العـرق أو اللـون          تعرضون ألشكال متعددة أو مـشددة مـن الت        الذين ي 
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ه مــن اآلراء أو األصــل الــوطين اللغــة أو الــدين أو الــرأي الــسياسي وغــري اجلــنس أو أو
 و املولد أو السن أو أي مركز آخر،االجتماعي أو امللكية أ العرقي أو أو

لبـا مـا يـواجهن خطـرا         بأن النـساء والفتيـات املعاقـات غا        وإذ تعترف  )س(  
ــداء   ،زل أو خارجــهـ ســواء داخــل املنــ ،أكــرب يف التعــرض  للعنــف أو اإلصــابة أو االعت

 ،اإلمهال أو املعاملة غري الالئقة وسوء املعاملة أو االستغالل أو
 بأنه ينبغي أن يتمتع األطفـال املعـاقون متتعـا كـامال             وإذ تعترف أيضا   )ع(  

ساسـية علـى قـدم املـساواة مـع األطفـال اآلخـرين              جبميع حقوق اإلنسان واحلريـات األ     
 حقـوق الطفـل     وإذ تشري إىل االلتزامـات الـيت تعهـدت ـا الـدول األطـراف يف اتفاقيـة                 

 حتقيقا لتلك الغاية،
 احلاجة إىل إدماج منظور جنساين يف مجيع اجلهـود الراميـة      وإذ تؤكد  )ف(  

 ات األساسية،حبقوق اإلنسان واحلريإىل تشجيع متتع املعوقني الكامل 
يعيــشون يف ظــروف يــسودها الفقــر    املعــوقني  أن أكثريــة ربزوإذ تــ )ص(  

لفقــر مــن تــأثري ســليب علــى  تقــر يف هــذا الــصدد باحلاجــة امللحــة إىل ختفيــف مــا ل   وإذ
 املعوقني،

 أن تـوفر أوضـاع يـسودها الـسالم واألمـن      وإذ تضع يف اعتبارهـا     مكرر )ق(  
ــام للمقاصــ   ــرام الت ــرام   القــائم علــى االحت ــاق واحت ــادئ املنــصوص عليهــا يف امليث د واملب

ــة      ــها لتــوفري احلمايــة الكامل صــكوك وحقــوق اإلنــسان الــسارية هــي أمــور ال غــىن عن
 املسلح واالحتالل األجنيب،رتاع الللمعوقني وال سيما يف حاالت 

 مبـــا إلمكانيـــة الوصـــول إىل البيئـــة املاديـــة واالجتماعيـــة وإذ تعتـــرف )ر(  
الصحة والتعليم واإلعالم واالتصال من أمهية لـتمكني        خدمات  ثقافية و واالقتصادية وال 

  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،املعوقني من التمتع الكامل جبميع
 الــذي يتحمــل واجبــات جتــاه األفــراد اآلخــرين ، أن الفــردوإذ تــدرك )ش(  

ز احلقـوق    تقع علـى عاتقـه مـسؤولية الـسعي مـن أجـل تعزيـ               ،واتمع الذي ينتمي إليه   
 حلقوق اإلنسان وإعمال تلك احلقوق،املكرسة يف الشرعة الدولية 

ــها  )ت(   ــز    واقتناعــا من ــة وتعزي ــة حلماي ــة شــاملة ومتكامل ــة دولي ــأن اتفاقي  ب
حقــوق املعــوقني وكرامتــهم ســتقدم مــسامهة جوهريــة يف تــدارك احلرمــان االجتمــاعي  

ــة    ــشاركتهم يف اــاالت املدني ــشجع م ــوقني وست ــالغ للمع ــصادية  الب ــسياسية واالقت  وال



A/AC.265/2006/4
 

10 06-48785 
 

 البلـدان   وأ يف البلـدان الناميـة       ، سـواء  واالجتماعية والثقافية على أساس تكـافؤ الفـرص       
 املتقدمة النمو،

ــها   مكــرر)ت(   ــا من ــة واألساســية     واقتناع ــأن األســرة هــي الوحــدة الطبيعي  ب
سـرهم  تستحق احلماية من جانب اتمع والدولة وأن املعوقني وأفـراد أ    أا  للمجتمع و 

ينبغي أن حيصلوا على احلماية واملساعدة الالزمة لتمكني األسر من املسامهة يف التمتـع              
 .الكامل على قدم املساواة حبقوق املعوقني

 :قد اتفقت على ما يلي  
 

 ١املادة    
 الغرض 
الغرض من هذه االتفاقية هو تعزيز ومحايـة وكفالـة متتـع املعـوقني متتعـا كـامال          

واة مـع اآلخـرين جبميـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية، وتعزيـز                 على قدم املسا  
 .احترام كرامتهم الفطرية

كل من يعـانون مـن عاهـات بدنيـة أو عقليـة أو              “ املعوقني”ويشمل مصطلح     
ذهنية أو حسية، مما قد مينعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من كفالة مـشاركتهم               

 . على قدم املساواة مع اآلخرينبصورة كاملة وفعالة يف اتمع
 

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

بريــل، واالتــصال عــن طريــق اللمــس، وحــروف الطباعــة الكــبرية، والوســائط املتعــددة 
بـسطة، والقـراء مـن البـشر وأسـاليب          اخلطية والسمعية امليـسورة االسـتعمال، واللغـة امل        

االتـــصال املعـــززة والبديلـــة، ووســـائل وأشـــكال االتـــصال، مبـــا يف ذلـــك تكنولوجيـــا  
 املعلومات واالتصال سهلة االستخدام؛

يعين أي متييز أو استبعاد أو تقييـد علـى أسـاس            “ يز على أساس اإلعاقة   التمي”  
ف بكافــة حقــوق اإلنــسان عاف أو إحبــاط االعتــرااإلعاقــة يكــون غرضــه أو أثــره إضــ

واحلريــات األساســية أو التمتــع ــا أو ممارســتها، علــى قــدم املــساواة مــع اآلخــرين يف   
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. االجتماعية أو الثقافيـة أو املدنيـة أو أي ميـدان آخـر        امليادين السياسية واالقتصادية أو   
 ويشمل مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك إنكار احلق يف ترتيبات معقولة؛

تـشمل لغــة الكـالم ولغــة اإلشـارة وغريهــا مـن أشــكال اللغـات غــري      “ اللغـة ”  
 الكالمية؛

 تعـين التعـديالت والترتيبـات الالزمـة واملناسـبة الـيت       “وسائل الراحة املعقولة  ”  
والـيت تكـون هنـاك حاجـة إليهـا يف حالـة             أو غري ضروري    ال تفرض عبئا غري متناسب      

واة مـع اآلخـرين جبميـع حقـوق اإلنـسان           حمددة لكفالة متتع املعوقني علـى أسـاس املـسا         
 ؛واحلريات األساسية وممارستها

يعــين تــصميم املنتجــات والبيئــات  “ التــصميم الــشامل”و “ التــصميم العــام”  
ها مجيـع النـاس، بـأكرب قـدر ممكـن، دون حاجـة إىل        عمللكـي يـست   والربامج واخلدمات   

“ صميم الـشامل  التـ ”و  “ التـصميم العـام   ” وال يـستبعد     .تكييف أو تصميم متخصص   
 .الوسائل املساعدة لفئات معينة من املعوقني حيثما تكون هناك حاجة إليها

 
 ٣املادة    

 مبادئ عامة 
 :فيما يلي املبادئ األساسية هلذه االتفاقية  
ــرام  )أ(   ــذايت  كرامــة األشــخاص  احت ــة واســتقالهلم ال ــا يف ذلــك  الفطري مب

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

التنـوع البـشري والطبيعـة      كجـزء مـن     احترام الفوارق وقبول اإلعاقـة       )د(  
 البشرية؛

 تكافؤ الفرص؛ )هـ(  

 إمكانية الوصول؛ )و(  

 املساواة بني الرجل واملرأة؛ )ز(  
ت املتطـــورة لألطفـــال املعـــوقني واحتـــرام حقهـــم يف  احتـــرام القـــدرا )ح(  

 .احلفاظ على هويتهم
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 ٤املادة    
 االلتزامات العامة 
إعمال كافة حقوق اإلنسان واحلريـات      وتعزيز  تتعهد الدول األطراف بكفالة      - ١ 

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

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

اختــاذ مجيــع التــدابري املالئمــة، مبــا فيهــا التــشريع، لتعــديل أو إلغــاء مــا   )ب(  
 ؛ت تشكل متييزا ضد املعوقنييوجد من قوانني ولوائح وأعراف وممارسا

مراعاة محاية وتعزيـز حقـوق اإلنـسان للمعـوقني يف مجيـع الـسياسات                )ج(  
 والربامج؛

االمتنــاع عــن القيــام بــأي عمــل أو ممارســة تتعــارض وهــذه االتفاقيــة    )د(  
 ؛معهاوكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق 

لقـضاء علـى التمييـز علـى أسـاس اإلعاقـة       اختاذ كافة التدابري املناسـبة ل      )هـ(  
 من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛

إجراء أو تعزيز البحوث وعمليات التطوير والتوفري واالستعمال فيمـا     )و(  
 :يتعلق مبا يلي

الــسلع واخلــدمات واملعــدات واملرافــق املــصممة تــصميما عامــا لتلبيــة   ‘١’  
حتتــاج إىل أدىن حــد يفتــرض أن  االحتياجــات احملــددة للمعــوقني الــيت

ــة ممكــن مــن   ــة االحتياجــات احملــددة    املواءم ــل التكــاليف لتلبي وإىل أق
ــادئ        ــايري واملب ــدى وضــع املع ــام ل ــصميم الع ــشجيع الت ــوقني، وت للمع

 التوجيهية؛
 املعلومـــات ت اجلديـــدة، مبـــا يف ذلـــك تكنولوجيـــا   تالتكنولوجيـــا ‘٢’  

التنقــل والتكنولوجيــات واالتــصال، الوســائل واألجهــزة املعينــة علــى  
املساعدة املالئمة للمعوقني، مع إيالء األولوية للتكنولوجيات املتاحـة         

 بأسعار معقولة؛
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وتــوفري معلومــات ســهلة املنــال للمعــوقني بــشأن الوســائل واألجهــزة    )ز(  
املعينة علـى التنقـل، والتكنولوجيـات املـساعدة، مبـا يف ذلـك التكنولوجيـات اجلديـدة،                  

 وخدمات ومرافق الدعم؛ ،خرىاملساعدة األل فضال عن أشكا
تشجيع تدريب األخصائيني واملوظفني العاملني مـع املعـوقني يف جمـال      )ح(  

احلقوق املعترف ا يف هذه االتفاقية لتحسني توفري املـساعدة واخلـدمات الـيت تكفلـها                
 .تلك احلقوق

 تتعهـد كـل دولـة مـن         فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،        - ٢ 
ــو      ــوارد املت ــا تتيحــه امل ــدابري الالزمــة بأقــصى م ــدول األطــراف باختــاذ الت ــديها، اال فرة ل

ىل إعمــال هــذه احلقــوق إل تــدرجييا توصــار التعــاون الــدويل، للــــحيثمــا يلــزم، يف إطو
، دون اإلخــالل بااللتزامــات الــواردة يف هــذه االتفاقيــة والواجبــة التطبيــق  إعمــاال تامــا

 .، وفقا للقانون الدويلمباشرة
مبـن فـيهم األطفـال املعوقـون،        تتشاور الدول األطراف عن كثب مع املعـوقني          - ٣ 

وضـع وتنفيـذ التـشريعات والـسياسات الراميـة          بـشأن   املنظمات الـيت متثلـهم      من خالل   
بـشأن املـسائل الـيت تتعلـق        األخـرى   إىل تنفيذ هذه االتفاقية، ويف عمليات صنع القـرار          

 .  وإشراكهم فعليا يف ذلك،باملعوقني
ليس يف هذه االتفاقية ما ميس بـأي حكـم يتـيح إعمـال حقـوق املعـوقني علـى                  - ٤ 

حنــو أوىف قــد يــرد يف قــانون دولــة طــرف أو يف القــانون الــدويل املعمــول بــه يف تلــك     
 وال جيوز فرض أي تقييد أو انتقاص ألي حق مـن حقـوق اإلنـسان األساسـية                  .الدولة

لقائمة يف أي دولة طرف يف هذه االتفاقية، عمال بقانون أو اتفاقيـة أو              املعترف ا أو ا   
 .الئحة أو عرف حبجة أن هذه االتفاقية ال تعترف به أو تعترف به يف نطاق أضيق

ميتد سـريان أحكـام هـذه االتفاقيـة إىل مجيـع أجـزاء الـدول االحتاديـة دون أي                     - ٥ 
 .استثناءات قيود أو

 
 ٥املادة    

 عدم التمييزاملساواة و 
مبقتـضاه  تقر الدول األطراف بـأن مجيـع األشـخاص متـساوون أمـام القـانون و                - ١ 

ــساواة يف      ــدم امل ــى ق ــز وعل ــم احلــق دون أي متيي ــتني يوفرمهــا    وهل ــدة الل ــة والفائ احلماي
 .القانون
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حتظر الدول األطراف أي متييز على أساس اإلعاقة وتكفـل للمعـوقني احلمايـة               - ٢ 
 .لة من التمييز على أي أساساملتساوية والفعا

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

ــة للمعــوقني أو حتقيقهــا   ضرورية ال تعتــرب التــدابري الــ  - ٤  للتعجيــل باملــساواة الفعلي
 . االتفاقية مبقتضى أحكام هذهمتييزا

 
 ٦املادة    

 عوقاتامل 
 النساء والفتيات املعوقات يتعرضن ألشـكال متعـددة         تقر الدول األطراف بأن    - ١ 

 كـامال   متتعـا  من التمييز وأا ستتخذ يف هـذا الـصدد التـدابري الالزمـة لـضمان متتـــعهن                
 .وعلى قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

دول األطراف مجيـع التـدابري املالئمـة لكفالـة التطـور الكامـل والتقـدم            تتخذ ال  - ٢ 
للمرأة بغرض ضمان ممارستها حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية املوضـحة يف هـذه               

 .االتفاقية والتمتع ا
 

 ٧املادة    
 ألطفال املعوقونا 
 املعـوقني  تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري الـضرورية لكفالـة متتـع األطفـال       - ١ 

متتعا كامال جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وذلك علـى قـدم املـساواة مـع                
 . غريهم من األطفال

ــال        - ٢  ــة باألطف ــدابري املتعلق ــع الت ــل، يف مجي ــصلحة للطف ــضل م ــوخي أف يكــون ت
 .املعوقني اعتبارا أساسيا

ــة عــن تكفــل الــدول األطــراف متتــع األطفــال املعــوقني بــاحلق يف التعــ    - ٣  بري حبري
آرائهم يف مجيـع املـسائل الـيت متـسهم مـع إيـالء االهتمـام الواجـب آلرائهـم هـذه وفقـا                  
لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أسـاس املـساواة مـع غريهـم مـن األطفـال وتـوفري                   

 .املساعدة على ممارسة ذلك احلق، مبا يتناسب مع إعاقتهم وسنهم
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 ٨املادة    
 رفع الوعي 
 : األطراف باعتماد تدابري فورية وفعالة ومالئمة من أجلتعهد الدولت - ١ 
رفع الوعي يف اتمع بأسره بشأن املعـوقني وتعزيـز احتـرام حقـوقهم               )أ(  

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

 مجيـع جمـاالت   املتعلقة بـاملعوقني، مبـا فيهـا تلـك القائمـة علـى نـوع اجلـنس والـسن، يف            
 احلياة؛

 .تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات املعوقني )ج(  
 :وتشمل التدابري الرامية إىل حتقيق ذلك ما يلي - ٢ 
 :بدء ومتابعة تنظيم محالت فعالة للتوعية العامة دف إىل )أ(  
 تعزيز تقبل حقوق املعوقني؛ ‘١’  
ــا      ‘٢’   ــي اجتمـ ــوقني، ووعـ ــن املعـ ــة عـ ــصورات إجيابيـ ــشر تـ ــق نـ عي أعمـ

 بإعاقام؛
تشجيع االعتراف مبهارات وكفـاءات وقـدرات وإسـهامات املعـوقني            ‘٣’  

 يف مكان العمل وسوق العمل؛
تعزيز تبين موقف يتسم باحترام حقـوق املعـوقني يف مجيـع مـستويات               )ب(  

 نظام التعليم، مبا يف ذلك لدى األطفال منذ حداثة سنهم؛
عـالم علـى عـرض صـورة للمعـوقني          تشجيع مجيـع أجهـزة وسـائل اإل        )ج(  

 تتفق والغرض من هذه االتفاقية؛
 .تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بظروف املعوقني وحقوقهم )د(  

 
 ٩املادة    

 إمكانية الوصول 
لتمكني املعـوقني مـن العـيش يف اسـتقاللية واملـشاركة بـشكل كامـل يف مجيـع                    - ١ 

لتــدابري املناســبة الــيت تكفــل إمكانيــة وصــول جوانــب احليــاة، تتخــذ الــدول األطــراف ا
ــل          ــائل النق ــة ووس ــة احمليط ــة املادي ــم، إىل البيئ ــع غريه ــساواة م ــدم امل ــى ق ــوقني، عل املع
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ــصال،      ــات ونظــم املعلومــات واالت ــا يف ذلــك تكنولوجي ــصاالت، مب واملعلومــات واالت
ق احلــضرية واملرافـق واخلــدمات األخــرى املتاحــة للجمهــــور أو املقدمــة إليــه، يف املنــاط 

وهـذه التـدابري الـيت جيـب أن تـشمل حتديـد العقبـات واملعوقـات                 . والريفية على السواء  
 :ما يلي أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص، على

املبـــاين والطـــرق ووســـائل النقـــل واملرافـــق األخـــرى داخـــل البيـــوت   )أ(  
 ية وأماكن العمل؛يف ذلك املدارس واملساكن واملرافق الطب وخارجها، مبا

املعلومـــات واالتـــصاالت واخلـــدمات األخـــرى، مبـــا فيهـــا اخلـــدمات  )ب(  
 .اإللكترونية وخدمات الطوارئ

 :تتخذ الدول األطراف أيضا التدابري املناسبة الرامية إىل - ٢ 
وضــع معــايري دنيــا ومبــادئ توجيهيــة لتهيئــة إمكانيــة الوصــول إىل         )أ(  

ــق واخلــدمات املتاحــة لل  ــادئ     املراف ــايري واملب ــشر هــذه املع ــه، ون ــة إلي جمهــور أو املقدم
 ورصد تنفيذها؛

ــق وخــدمات       )ب(    ــيت تعــرض مراف ــات اخلاصــة ال ــة أن تراعــي الكيان كفال
 متاحة للجمهور أو مقدمة إليه مجيع جوانب إمكانية وصول املعوقني إليها؛

نيـــة تـــوفري التـــدريب للجهـــات املعنيـــة بـــشأن املـــسائل املتعلقـــة بإمكا )ج(   
 الوصول اليت تواجه املعوقني؛

توفري الفتات بطريقة بريل وبأشكال يسهل قراءا وفهمهـا يف املبـاين         )د(   
 العامة واملرافق األخرى املتاحة للجمهور؛

توفري أشكال من املـساعدة البـشرية والوسـطاء، مبـن فـيهم املرشـدون                )هـ(   
تيــسري إمكانيــة الوصــول إىل املبــاين والقــرار واألخــصائيون واملفــسرون للغــة اإلشــارة، ل

 واملرافق األخرى املتاحة للجمهور؛
ــضمان       )و(    ــوقني لـ ــرى للمعـ ــدعم األخـ ــساعدة والـ ــكال املـ ــشجيع أشـ تـ

 حصوهلم على املعلومات؛
تشجيع إمكانية وصـول املعـوقني إىل تكنولوجيـات ونظـم املعلومـات              )ز(  

 واالتصال اجلديدة، مبا فيها شبكة اإلنترنت؛
ــم       )ح(   ــات ونظـ ــع تكنولوجيـ ــاج وتوزيـ ــوير وإنتـ ــصميم وتطـ ــشجيع تـ تـ

معلومات واتصاالت ميكـن للمعـوقني الوصـول إليهـا، يف مرحلـة مبكـرة، كـي تكـون                   
 .هذه التكنولوجيات والنظم يف املتناول بأقل تكلفة
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 ١٠املادة    
 احلق يف احلياة 
يــاة يف احلاألصــيل احلــق أن لكــل إنــسان تؤكــد الــدول األطــراف مــن جديــد    

ليا ذا احلق علـى قـدم املـساواة    املعوقني فع لضمان متتعالضرورية  وتتخذ مجيع التدابري    
 .مع اآلخرين

 ١١املادة    
 حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية 
تتعهد الـدول األطـراف وفقـا ملـسؤولياا الـواردة يف القـانون الـدويل مبـا فيهـا                      

حلقوق اإلنسان، باختاذ كافـة التـدابري       لدويل   ا القانونالقانون اإلنساين الدويل وكذلك     
املمكنة لضمان محاية وسالمة األشـخاص املعـوقني الـذين يوجـدون يف حـاالت تتـسم                 

 .املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعيةرتاع باخلطورة، مما يشمل حاالت ال
 ١٢املادة    

 م القانونأمامع اآلخرين ن على قدم املساواة ـراف باملعوقيـاالعت 
ــم يف كــل االعتــراف يف املعــوقني حــق مــن جديــد  الــدول األطــراف ؤكــدت - ١ 

 .أمام القانونمكان كأشخاص 
 على قـدم املـساواة مـع        )أ(األهلية القانونية ببتمتع املعوقني   الدول األطراف   تقر   - ٢ 

 .ن يف مجيع مناحي احلياةاآلخري

 

أهليـة  ”، ال   “الوجـوب أهليـة   ”إىل  “  القانونيـة  األهليـة ”شري مـصطلح    باللغات الروسية والصينية والعربية، ي     )أ( 
 .“األداء
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 حـصول املعـوقني علـى      إمكانيـة  ريتـوف  املناسـبة ل   التـدابري الدول األطراف   تتخذ   - ٣ 
 .الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية

و غريهـا مـن التـدابري        التشريعية أ  التدابريتكفل الدول األطراف أن تنص مجيع        - ٤ 
املرتبطة مبمارسة األهلية القانونية على الضمانات املناسبة والفعالة ملنع إساءة اسـتعمال            

وتكفـل هـذه الـضمانات أن حتتـرم         .  الـدويل  قانون حقـوق اإلنـسان    هذه التدابري وفقا ل   
ته،  املعـين وإرادتـه وأفـضليا       الـشخص  التدابري املرتبطة مبمارسة األهلية القانونيـة حقـوق       

ــه،      ـــر الــذي ال مــسوغ ل ـــن تــضارب املــصاحل ومــن التأثيـــ ـــردة مــــ ـــون جمــــ وأن تكــــ
ومتناســبة ومتماشــية مــع ظــروف الــشخص، وتــسري يف أقــصر مــدة ممكنــة، وختــضع    

. ملراجعة منتظمة من جانب هيئة خمتصة ومستقلة وحمايدة أو من جانب سلطة قـضائية             
ر الذي تـؤثر بـه التـدابري يف حقـوق الـشخص             وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القد     

 .ومصاحله
ناســبة مجيــع التــدابري املالــدول األطــراف تتخــذ رهنــا بأحكــام هــذه االتفاقيــة،  - ٥ 

والفعالة لضمان متتع املعوقني على قـدم املـساواة بـاحلق يف ملكيـة أو وراثـة املمتلكـات                
قروض املـصرفية والرهـون      على ال  ، على قدم املساواة   ،وإدارة شؤوم املالية وحصوهلم   

تضمن عدم حرمان املعـوقني بـشكل تعـسفي مـن           ؛ و الئتمان املايل اأشكال  غريها من   و
 .ممتلكام

 
 ١٣املادة    

 إمكانية اللجوء إىل القضاء 
علــى قــدم للجــوء إىل القــضاء تكفــل الــدول األطــراف ســبال فعالــة للمعــوقني   - ١ 

وفري وســائل الراحــة اإلجرائيــة الــيت  ، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تــ آلخــرين ااملــساواة مــع
ــارهم،   ــع أعم ــرض  تتناســب م ــشاركة    بغ ــال يف امل ــم الفع ــسر دوره ــري  املتي ــرة وغ باش

مراحـل  مبـا فيهـا   اإلجـراءات القانونيـة،     يف مجيـع ، مبا يف ذلك بصفتهم شهودا،باشرةامل
 .التحقيق واملراحل التمهيدية األخرى

ــة جلــوء املعــوقني إىل القــ   - ٢  ــة إمكاني ــدول األطــراف   لكفال ــشجع ال ــا، ت ضاء فعلي
التـدريب املناســب لألشــخاص العــاملني يف جمـال إدارة العــدل، ومــن ضــمنهم الــشرطة   

 .وموظفو السجون
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 ١٤املادة    
 هوأمنالشخص حرية  
 : على قدم املساواة مع اآلخرينتكفل الدول األطراف للمعوقني - ١ 
 ؛الشخص وأمنهالتمتع باحلق يف حرية  )أ(  
عدم حرمام من حريتهم بشكل غري قانوين أو بـشكل تعـسفي وأن              )ب(  

 وأال يـستند بـأي حـال مـن األحـوال            ،يكون أي حرمان من احلرية متسقا مع القـانون        
 .إىل اإلعاقة

، نتيجــة أيــة تكفــل الــدول األطــراف يف حالــة حرمــان املعــوقني مــن حريتــهم    - ٢ 
قـانون حقـوق    مانات وفقـا ل   إجراءات، خيول هلم، علـى قـدم املـساواة مـع غريهـم، ضـ              

 مبـا يف ذلـك تـوفري      هداف ومبادئ هذه االتفاقيـة،     الدويل، وأن يعاملوا وفقا أل     اإلنسان
 .وسائل الراحة املعقولة هلم

 
 ١٥املادة    
 املهينة عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو   

 ١ -  ال ياملعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية           رض أي شـخص للتعـذيب أو      ع 
وبــشكل خــاص ال يعــرض أي شــخص إلجــراء التجــارب الطبيــة والعلميــة  . املهينــة أو

 . موافقته بكامل حريتهدونعليه 
تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري التـشريعية واإلداريـة والقـضائية وغريهـا                  - ٢ 

 للتعـذيب أو    ، على قدم املساواة مع اآلخـرين      ،املعوقنيإخضاع  من التدابري الفعالة ملنع     
 .املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 
 ١٦املادة    
 عدم التعرض لالستغالل أو العنف أو االعتداء   

ــة     - ١  ــة واالجتماعيـ ــدابري التـــشريعية واإلداريـ تتخـــذ الـــدول األطـــراف مجيـــع التـ
رجهـا علـى    ااملناسبة حلمايـة املعـوقني داخـل منـازهلم وخ         والتعليمية وغريها من التدابري     

السواء من مجيع أشكال االستغالل أو العنف أو االعتداء مبا يف ذلك جوانبـها القائمـة                
 .على نوع اجلنس
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تتخــذ الــدول األطــراف أيــضا مجيــع التــدابري املناســبة ملنــع االســتغالل والعنــف  - ٢ 
 مناســبة مــن املــساعدة والــدعم للمعــوقني واالعتــداء بكفالــة أمــور منــها تــوفري أشــكال

وأســرهم ومقــدمي الرعايــة هلــم تراعــي نــوع جــنس املعــوقني وســنهم مبــا يف ذلــك عــن 
ــة جتنــب حــاالت االســتغالل والعنــف       ــوفري املعلومــات والتثقيــف بــشأن كيفي طريــق ت

وتكفـل الــدول األطـراف أن يراعــى أثنــاء   . واالعتـداء والتعــرف عليهـا واإلبــالغ عنــها  
 .نوع جنسهم وإعاقتهمون املعوقني سمات احلماية توفري خد

تكفـل الــدول األطــراف قيـام ســلطات مــستقلة برصـد مجيــع املرافــق والــربامج     - ٣ 
فعــاال للحيلولــة دون حــدوث مجيــع أشــكال االســتغالل رصــدا خلدمــة املعــوقني  املعــدة
 .واالعتداء والعنف

ع اســتعادة املعــوقني  تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة لتــشجي       - ٤ 
 وإعـادة إدمـاجهم يف اتمـع    ، وإعـادة تأهيلـهم    ،عافيتهم اجلسدية واإلدراكية والنفسية   

 مبـا يف ذلـك   ،يتعرضون ألي شكل من أشكال االستغالل أو العنف أو االعتداءعندما  
 وتتحقق استعادة العافية وإعادة اإلدماج يف بيئـة         ،عن طريق توفري خدمات احلماية هلم     

ــزز  ــي        تع ــذايت وتراع ــتقالله ال ــه واس ــسه وكرامت ــه لنف ــه واحترام ــرد ورفاهيت صــحة الف
 .نوع اجلنس والسناالحتياجات اخلاصة بكل من 

ــشريعات      - ٥  ــة مــن ضــمنها ت ــشريعات وسياســات فعال ــدول األطــراف ت تــضع ال
 مـن اجلنـسني واألطفـال لكفالـة التعـرف علـى حـاالت             الوسياسات خاصـة تراعـي كـ      

العتداء يف حق املعوقني والتحقيق فيهـا وعنـد االقتـضاء املقاضـاة             االستغالل والعنف وا  
 .عليها

 
 ١٧املادة    
 ة الشخصيةمحاية السالم   

لكــل شــخص معــاق احلــق يف احتــرام ســالمته الشخــصية والعقليــة علــى قــدم     
 .املساواة مع اآلخرين
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 ١٨املادة    
 حرية التنقل واجلنسية   

مكـان  عوقني يف التمتع حبرية التنقل وحرية اختيـار         تقر الدول األطراف حبق امل     - ١ 
إقامتهم واحلصول علـى اجلنـسية علـى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين مبـا يف ذلـك ضـمان                       

 :يلي متتع املعوقني مبا
سيتهم تعـسفا   مـن جنـ   عدم حرمـام    احلق يف احلصول على اجلنسية و      )أ(  

 أو على أساس اإلعاقة؛
عاقــة مــن إمكانيــة حيــازة واســتعمال   عــدم حرمــام علــى أســاس اإل  )ب(  

 ، اهلوية أو اللجوء إىل عمليات أخرى مناسـبة        إلثباتوثائق جنسيام أو وثائق أخرى      
 قــد تــستدعيها الــضرورة لتيــسري ممارســة احلــق يف حريــة   ،مــن قبيــل إجــراءات اهلجــرة 

 لتنقل؛ا
 مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلدهم؛احلق يف  )ج(  
 .ا أو على أساس اإلعاقة من حق دخول بلدهمعدم حرمام تعسف )د(  
احلـق يف احلـصول     منذئـذ   يسجل األطفال املعوقون فـور والدـم ويكـون هلـم             - ٢ 

اكتساب اجلنسية واحلق بقدر اإلمكان يف أن يعرفوا والـديهم وأن           يف  على اسم واحلق    
 .يتمتعوا برعايتهما

 
 ١٩املادة    
 العيش املستقل واإلدماج يف اتمع   

 ، مـساواة بغريهـم    ،تقر الدول األطـراف يف هـذه االتفاقيـة حبـق مجيـع املعـوقني                
 وتتخذ تـدابري فعالـة ومناسـبة        ،يف العيش يف اتمع خبيارات مساوية خليارات اآلخرين       

 .لتيسري متتع املعوقني الكامل حبقهم وإدماجهم ومـشاركتهم بـصورة كاملـة يف اتمـع        
 :ويشمل ذلك كفالة ما يلي

 علـــى قـــدم املـــساواة مـــع ،إتاحـــة الفرصـــة للمعـــوقني يف أن خيتـــاروا )أ(  
 مكــان إقامتــهم وحمــل ســكناهم واألشــخاص الــذين يعيــشون معهــم وعــدم   ،اآلخــرين

 ى العيش يف إطار ترتيب معيشي خاص؛إجبارهم عل
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يف املـرتل   مـن خـدمات املـؤازرة       إمكانية حصول املعوقني على طائفـة        )ب(  
ــا    ــة وغريه ــساعدة الشخــصية      ويف حمــل اإلقام ــك امل ــا يف ذل ــة مب ــن اخلــدمات اتمعي م

االنعـزال أو االنفـصال      مـن    وقايتـهم الضرورية لتيـسري عيـشهم وإدمـاجهم يف اتمـع و          
 عنه؛

 مــن اخلــدمات ، علــى قــدم املــساواة مــع اآلخــرين ،اســتفادة املعــوقني )ج(  
 .حتياجامالواملرافق اتمعية املتاحة لعامة الناس وضمان وفاء هذه اخلدمات 

 
 ٢٠املادة    
 التنقل الشخصي   

 التنقـل بـأكرب قـدر       حريـة تتخذ الدول األطراف تدابري فعالـة تكفـل للمعـوقني             
 :ممكن من االستقاللية مبا يف ذلك ما يلي

 خيتارومــا ذينلــتيــسري حريــة تنقــل املعــوقني بالطريقــة ويف الوقــت ال  )أ(  
 وبتكلفة يف متناوهلم؛

ل املعــوقني علــى مــا يتــسم بــاجلودة مــن الوســائل املعينــة تيــسري حــصو )ب(  
على التنقل واألجهـزة والتكنولوجيـات املـساعدة وأشـكال املـساعدة احليـة والوسـطاء                

  ذلك يف متناوهلم من حيث التكلفة؛وجعل
معهـم علـى مهـارات    توفري التدريب للمعوقني واملتخصصني العـاملني     )ج(  

 التنقل؛
ــات ا  )د(   ــشجيع الكيان ــل      ت ــى التنق ــة عل ــتج الوســائل املعين ــيت تن خلاصــة ال

اجلوانـــب املتعلقـــة بتنقـــل واألجهـــزة والتكنولوجيـــات املـــساعدة علـــى مراعـــاة مجيـــع  
 .املعوقني

 
 ٢١املادة    
 حرية التعبري وإبداء الرأي واحلصول على معلومات   

 حلقهـم  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة اليت تكفل ممارسة املعوقني         
 ، مبــا يف ذلــك حقهــم يف طلــب معلومــات وأفكــار     ،يف حريــة التعــبري وإبــداء الــرأي   

 اإلشـارة   ات واسـتخدام لغـ    ، على قدم املساواة مـع اآلخـرين       ، واإلفصاح عنها  ،وتلقيها
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وطريقة بريل وطُرق االتصال املعززة البديلة ومجيع وسـائل وطـرق وأشـكال االتـصال               
 : مبا يف ذلك ما يلي،وا بأنفسهماألخرى السهلة املنال اليت خيتار

تزويــد املعــوقني مبعلومــات موجهــة لعامــة النــاس باســتعمال األشــكال  )أ(  
والتكنولوجيــات الــسهلة املنــال واملالئمــة ملختلــف أنــواع اإلعاقــة يف الوقــت املناســب   

 دون حتميل املعوقني تكلفة إضافية؛وب
مسيـــة باســـتعمال لغـــة قبـــول وتيـــسري قيـــام املعـــوقني يف معاملتـــهم الر  )ب(  

قة بريل وطرق االتصال املعززة البديلـة ومجيـع وسـائل وطـرق وأشـكال               ياإلشارة وطر 
 اليت خيتاروا بأنفسهم؛االتصال األخرى سهلة املنال 

تشجيع الكيانات اخلاصة اليت تقـدم اخلـدمات إىل عامـة النـاس مبـا يف                 )ج(  
 بأشـكال   دمات للمعـوقني  ذلك عن طريق شبكة اإلنترنـت علـى تقـدمي معلومـات وخـ             

 سهلة املنال واالستعمال؛
تشجيع وسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي مبـا يف ذلـك مقـدمي املعلومـات                 )د(  

  جعل خدماا يف متناول املعوقني؛ على،عن طريق شبكة اإلنترنت
 .االعتراف بلغة اإلشارة وتشجيعها )هـ(  

 
 ٢٢املادة    
 احترام اخلصوصية   

ــري - ١  ــه   ،ض أي شـــخص معـــوقال جيـــوز تعـ ــان إقامتـ ــر عـــن مكـ  بـــصرف النظـ
 لتدخل تعسفي أو غري قانوين يف خصوصياته أو شـؤون أسـرته أو         ،ترتيبات معيشته  أو

 وال للتـهجم    ،مراسالته أو أي نـوع آخـر مـن وسـائل االتـصال الـيت يـستعملها                 بيته أو 
هلـم مـن أي     وجلميع املعوقني احلـق يف محايـة القـانون          .  ومسعته شرفهغري املشروع على    

 .تدخل أو جم من هذا القبيل
ــشؤون       - ٢  ــة بالـ ــات املتعلقـ ــصوصية املعلومـ ــة خـ ــراف حبمايـ ــدول األطـ ــوم الـ تقـ

 .الشخصية للمعوقني وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم املساواة مع اآلخرين
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 ٢٣املادة    
 احترام البيت واألسرة   

لقضاء على التمييز ضـد املعـوقني       تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة ومناسبة ل       - ١ 
ــالزواج والعالقــات       ــصلة ب ــع املــسائل ذات ال ــدم املــساواة مــع اآلخــرين يف مجي علــى ق

 :األسرية والشخصية وذلك من أجل
االعتراف جلميع املعوقني الذين هم يف سن الـزواج بـاحلق يف الـزواج               )أ(  

 ؛ رضا تاما ال إكراه فيهوتأسيس أسرة برضا الزوجني املخطوبني
ومـسؤول بـشأن عـدد      حـر   قـوق املعـوقني يف اختـاذ قـرار          االعتراف حب  )ب(  

ــهم      ــرة التباعــد بين ــودون إجنــام وفت ــذين ي ــال ال ــى امليف احلــصول واألطف علومــات عل
 تــوفري و،والتثقيــف يف جمــايل الــصحة اإلجنابيــة وتنظــيم األســرة مبــا يتناســب مــع ســنهم 

رص املتكافئة للحفـاظ علـى      قوق والف الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه احل      
 خصوبتهم؛

خـصوبتهم علـى    احلفاظ علـى     يف   ، مبا يف ذلك األطفال،    حق املعوقني  )ج(  
 .قدم املساواة مع اآلخرين

 علـى   ةتكفل الدول األطراف حقوق املعوقني ومسؤوليام فيما يتعلق بالقوام         - ٢ 
ــة أعــراف     ــيهم وأي ــيهم وتبن ــرد هــذه   األطفــال وكفالتــهم والوصــاية عل ــة حيثمــا ت مماثل

وتقدم الـدول   . املفاهيم يف التشريعات الوطنية ويف مجيع احلاالت ترجح مصاحل الطفل         
ــسؤوليام يف       ــن االضــطالع مب ــهم م ــوقني لتمكين ــساعدات املناســبة للمع األطــراف امل

 .تنشئة األطفال
 علـى قـدم املـساواة     تكفل الدول األطراف لألطفال املعـوقني حقوقـا متـساوية            - ٣ 

وبغيـة إعمـال هـذا احلـق ومنـع إخفـاء األطفـال              . يف احترام احلياة األسرية   مع اآلخرين   
 تتعهــد الــدول األطــراف بتــوفري معلومــات  ،هجــرهم أو إمهــاهلم أو عــزهلم املعــوقني أو

 .وخدمات ومساعدات عاجلة وشاملة لألطفال املعوقني وألسرهم
رغمـا عنـهما إال إذا   تكفـل الـدول األطـراف عـدم فـصل أي طفـل عـن أبويـه          - ٤ 

 رهنــا مبراجعــة قــضائية ووفقــا للقــوانني واإلجــراءات الوطنيــة ،قــررت ســلطات خمتــصة
وال جيـوز حبـال مـن       .  أن هذا الفـصل ضـروري ملـصلحة الطفـل العليـا            ،عموماالسارية  

كليهمافصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد األبوين أواألحوال أن ي . 
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 يف حالة عدم قدرة األسرة املباشرة لطفل معوق علـى      ،ألطرافتتعهد الدول ا   - ٥ 
 بأن تبذل قصارى جهودها لتوفري رعاية بديلة له داخل أسرته الكـربى وإن مل               ،رعايته

 .يف جو أسريويتيسر ذلك فداخل اتمع احمللي 
 

 ٢٤املادة    
 التعليم   

 هـذا احلـق دون متييـز    تسلم الدول األطراف حبق املعوقني يف التعلـيم وإلعمـال      - ١ 
وعلى أساس تكافؤ الفرص تكفـل الـدول األطـراف نظامـا تعليميـا جامعـا علـى مجيـع                     

 : مدى احلياة موجهني حنو ما يليااملستويات وتعلم
ة والشعور بالكرامـة وتقـدير      التنمية الكاملة للطاقات اإلنسانية الكامن     )أ(  

 ؛اسية والتنوع البشري وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األسالذات
قــدرام فــضال عــن  ،وإبــداعهمومواهبــهم تنميــة شخــصية املعــوقني   )ب(  

 ، للوصول ا إىل أقصى مدى؛ةنيالعقلية والبد
 .متكني املعوقني من املشاركة الفعالة يف جمتمع حر )ج(  
 : احلق على كفالة ما يليهذاحترص الدول األطراف يف إعماهلا  - ٢ 
ثناء املعوقني من النظام التعليمـي العـام علـى أسـاس اإلعاقـة،              عدم است  )أ(  

وعدم استثناء األطفال املعوقني مـن التعلـيم االبتـدائي والثـانوي اـاين واإللزامـي علـى            
 أساس اإلعاقة؛

متكـني املعــوقني مـن احلــصول علـى التعلــيم االبتـدائي والثــانوي اجليــد      )ب(  
 رين؛ وعلى قدم املساواة مع اآلخ،يعيشون فيها يف اتمعات اليت ااينواجلامع و

 االحتياجات الفردية بصورة معقولة؛مراعاة  )ج(  
ام حصول املعوقني على الدعم الـضروري يف نطـاق نظـام التعلـيم العـ               )د(  

 لتيسري حصوهلم على تعليم فعال؛
تــوفري تــدابري دعــم فرديــة فعالــة يف بيئــات تــسمح بتحقيــق أقــصى :  مكــرر)د(  

 . وتتفق مع هدف اإلدماج الكاملن النمو األكادميي واالجتماعير مقد
متكــن الــدول املعــوقني مــن تعلــم مهــارات حياتيــة ومهــارات يف جمــال التنميــة    - ٣ 

ــة علــى قــدم املــساواة مــع اآلخــرين يف التعلــيم      ــة لتيــسري مــشاركتهم الكامل االجتماعي
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ول األطـراف تـدابري مناسـبة    وحتقيقا هلذه الغايـة تتخـذ الـد       . بوصفهم أعضاء يف اتمع   
 :تشمل ما يلي

ــة وطــرق ووســائل       )أ(   ــة البديل ــواع الكتاب ــل وأن ــة بري ــم طريق ــسري تعل تي
وأشكال االتصال املعززة البديلـة ومهـارات التوجيـه والتنقـل وتيـسري الـدعم والتوجيـه                 

 .عن طريق األقران
 ؛تيسري تعلم لغة اإلشارة وتشجيع اهلوية اللغوية لفئة الصم )ب(  
 وخاصـة  ،كفالة تـوفري التعلـيم للمكفـوفني والـصم والـصم املكفـوفني             )ج(  

 بأنسب اللغات وطرق ووسائل االتصال لألشخاص املعنـيني يف بيئـات           ،األطفال منهم 
 .تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو األكادميي واالجتماعي

بة لتوظيـف   وضمانا إلعمال هـذا احلـق تتخـذ الـدول األطـراف التـدابري املناسـ                - ٤ 
هم معوقون يتقنـون لغـة اإلشـارة وطريقـة بريـل ولتـدريب األخـصائيني               يمدرسني مبن ف  

ويشمل هـذا التـدريب التوعيـة بـشؤون     . واملوظفني العاملني يف مجيع مستويات التعليم     
املعوقني واستعمال طرق ووسائل وأشكال االتصال املعززة البديلـة املناسـبة والتقنيـات             

 .ملساعدة املعوقنيواملواد التعليمية 
تكفل الدول األطراف إمكانية حصول املعوقني على التعليم العايل والتـدريب            - ٥ 

 .وتعليم الكبار والتعليم مدى احلياة دون متييز وعلى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين               املهين  
 .وحتقيقا هلذه الغاية تكفل الدول األطراف توفري السكن املالئم للمعوقني

 
 ٢٥املادة    
 الصحة   

ــأعلى مــستويات        ــع ب ـــأن للمعــوقني احلــق يف التمت ــدول األطــراف ب تعتــرف ال
وتتخـذ الـدول األطـراف كـل        . الصحة البدنية والعقلية دون متييز علـى أسـاس اإلعاقـة          

صول املعــوقني علــى خــدمات صــحية تراعــي الفــروق بــني  حبــالتــدابري املناســبة الكفيلــة 
هيـل الـصحي وتعمـل الـدول األطـراف بوجـه            اجلنسني مبا يف ذلك خـدمات إعـادة التأ        

 :خاص على ما يلي
تــوفري خــدمات صــحية جمانيــة ومعقولــة التكلفــة للمعــوقني تعــادل يف   )أ(  

 مبـا يف ذلـك خـدمات الـصحة          ،نطاقها ونوعيتها ومعايريها تلك اليت توفرهـا لآلخـرين        
 ؛اجلنسية واإلجنابية وبرامج الصحة العامة للسكان
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 ، بـسبب إعاقتـهم علـى وجـه التحديـد        ، إليـه املعوقـون    توفري ما حيتـاج    )ب(  
 وخـدمات ـدف   ،من خدمات صحية تشمل الكشف املبكر والتدخل عنـد االقتـضاء        

أن يـشمل ذلـك   إىل التقليل إىل أدىن حد من اإلعاقات ومنع حدوث املزيد منـها علـى          
 األطفال واملسنني؛

جمتمعــام تــوفري هــذه اخلــدمات الــصحية يف أقــرب مكــان ممكــن مــن  )ج(  
 يف ذلك يف املناطق الريفية؛ احمللية مبا

الطلــب إىل مــزاويل املهــن الــصحية تقــدمي رعايــة إىل املعــوقني بــنفس     )د(  
جودة الرعاية اليت يقدموا إىل اآلخـرين مبـا يف ذلـك تقـدمي هـذه الرعايـة علـى أسـاس                   

ــادة ا      ــها زي ــة أمــور من ــام جبمل ــوعي حبقــوق  املوافقــة احلــرة واملــستنرية مــن خــالل القي ل
اإلنسان املكفولة للمعوقني وكرامتهم واستقالهلم الذايت واحتياجام من خـالل تـوفري            

 للقطاعني العام واخلاص؛ة يهلم ونشر معايري أخالقية تتعلق بالرعاية الصحالتدريب 
حظــر التمييــز ضــد املعــوقني يف تــوفري التــأمني الــصحي والتــأمني علــى  )هـ(  

ــاة حيثمــا يكــون القــا   ــوطين يــسمح بــذلك احلي ــوفر بطريقــة منــصفة   ،نون ال  علــى أن ي
 ؛ومعقولة

لرعايـة الـصحية أو اخلـدمات       مـن ا   ، على أساس التمييـز    ،منع احلرمان  )و(  
 .الصحية أو الغذاء أو السوائل بسبب اإلعاقة

 
 ٢٦املادة    
 التأهيل وإعادة التأهيل   

 ذلــك عــن طريــق دعــم  مبــا يف،تتخــذ الــدول األطــراف تــدابري فعالــة ومناســبة - ١ 
 لتمكني املعوقني من بلوغ أقصى قدر من االستقاللية واحملافظة عليهـا وحتقيـق          ،األقران

إمكانام البدنية والعقلية واالجتماعية واملهنية على الوجه األكمـل وكفالـة إشـراكهم             
 تقــوم الــدول ،وحتقيقــا لتلــك الغايــة. ومــشاركتهم بــشكل تــام يف مجيــع نــواحي احليــاة

ف بتــوفري خــدمات شــاملة للتأهيــل وإعــادة التأهيــل وتعزيزهــا وتوســيع نطاقهــا  األطــرا
 :وخباصة يف جماالت الصحة والعمل والتعليم واخلدمات االجتماعية حبيث

تبدأ خدمات وبرامج التأهيـل وإعـادة التأهيـل يف أقـرب مرحلـة قـدر                 )أ(  
مـواطن قوتـه    اجـات كـل فـرد و       وتستند إىل تقييم متعـدد التخصـصات الحتي        ،اإلمكان

 على حدة؛
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تــدعم خــدمات وبــرامج التأهيــل وإعــادة التأهيــل إشــراك املعــوقني         )ب(  
 وأن تتــاح للمعــوقني علــى  ،ومــشاركتهم يف اتمــع احمللــي ويف مجيــع نــواحي اتمــع  

ــاطق       ــا يف ذلــك يف املن ــة مب أســاس طــوعي ويف أقــرب مكــان ممكــن للمجتمعــات احمللي
 .الريفية

ــر  - ٢  ــدول األطـ ــشجع الـ ــستمر    تـ ــدريب األويل واملـ ــرامج التـ ــع بـ ــى وضـ اف علـ
 .لألخصائيني واملوظفني العاملني يف جمال تقدمي خدمات التأهيل وإعادة التأهيل

معرفــة واســتخدام األجهــزة والتقنيــات  وتــشجع الــدول األطــراف تــوفر  : مكــرر - ٢ 
 .املساعدة املصممة للمعوقني حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل

 
 ٢٧املادة    
 العمل والعمالة   

ــع        - ١  ــساواة م ــدم امل ــى ق ــوقني يف العمــل، عل ــدول األطــراف حبــق املع ــرف ال تعت
اآلخرين؛ ويشمل هذا احلـق إتاحـة الفرصـة هلـم لكـسب الـرزق يف عمـل خيتارونـه أو                     

هلــم وشــاملتني أمــام املعــوقني ســوق عمــل وبيئــة عمــل منفتحــتني ضــمن حبريــة يقبلونــه 
، مبـا    وتـشجعه  احلق يف العمل  إعمال  ألطراف  امي الدول   حتو. يسهل اخنراطهم فيهما  و

، وذلـك عـن طريـق اختـاذ         عملـهم اإلعاقـة خـالل     تـصيبهم   يف ذلك حـق أولئـك الـذين         
 :اخلطوات املناسبة، مبا يف ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي

قـة  ميـع املـسائل املتعل    فيمـا خيـتص جب    حظر التمييز على أساس اإلعاقـة        )أ(  
بالعمالـــة، ومنـــها شـــروط التوظيـــف والتعـــيني والعمـــل، واســـتمرار العمـــل، والترقيـــة 

 ؛ اآلمنة والصحيةالوظيفية، وظروف العمل
محايــة حقــوق املعــوقني يف ظــروف عمــل عادلــة ومالئمــة، علــى قــدم  )ب(  

لقــاء القيــام املــساواة مــع اآلخــرين، مبــا يف ذلــك تكــافؤ الفــرص وتقاضــي أجــر متــساو 
 وظـروف العمـل املأمونـة والـصحية، مبـا يف ذلـك احلمايـة مـن              ي القيمـة،  بعمل متـساو  

 التحرش، واالنتصاف من املظامل؛
على قـدم   كفالة متكني املعوقني من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية          )ج(  

 ؛املساواة مع اآلخرين
الربامج العامة للتوجيـه    على  بصورة فعالة   احلصول  متكني املعوقني من     )د(  
 لتقين واملهين، وخدمات التوظيف، والتدريب املهين واملستمر؛ا
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ــوقني يف ســوق العمــل،       )هـ(   ــوظيفي للمع ــدم ال ــز فــرص العمــل والتق تعزي
والعـودة  املداومـة عليـه     وعليـه   إجيـاد العمـل واحلـصول       علـى   فضال عن تقدمي املـساعدة      

 إليه؛
ــال احلــر      )و(   ــرص العمــل للحــساب اخلــاص، ومباشــرة األعم ــز ف ة، تعزي
 يف األعمال التجارية اخلاصة؛تكوينهم للتعاونيات وشروعهم و
 املعوقني يف القطاع العام؛تشغيل  )ز(  
ــهاج      )ح(   ــالل انتـ ــن خـ ــاص مـ ــاع اخلـ ــوقني يف القطـ ــة املعـ ــشجيع عمالـ تـ

سياسات واختاذ تدابري مناسبة، قد تشمل الـربامج التـصحيحية، واحلـوافز، وغـري ذلـك                
 من التدابري؛

 وفري وسائل راحة معقولة للمعوقني يف أماكن العمل؛كفالة ت )ط(  
 تشجيع اكتساب املعوقني للخربات املهنية يف سوق العمل املفتوحة؛ )ي(  
تعزيز برامج إعادة التأهيل املهـين والـوظيفي، واالحتفـاظ بالوظـائف،        )ك(  

 .والعودة إىل العمل لصاحل املعوقني
وقني للـرق أو العبوديـة، ومحايتـهم        تكفل الـدول األطـراف عـدم إخـضاع املعـ           - ٢ 

 .على قدم املساواة مع اآلخرين، من العمالة اإلجبارية أو القسرية
 

 ٢٨املادة    
 مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية   

تعتــرف الــدول األطــراف حبــق املعــوقني يف التمتــع مبــستوى معيــشي الئــق هلــم  - ١ 
اصـلة حتـسني    لغـذاء وامللـبس واملـسكن، ويف مو       وألسرهم، مبا يف ذلك ما يكفيهم من ا       

وتتخذ اخلطـوات املناسـبة لـصون هـذا احلـق وتعزيـز إعمالـه دون متييـز علـى          ظروفهم،  
  .أساس اإلعاقة

تقر الدول األطراف حبق املعوقني يف احلمايـة االجتماعيـة، والتمتـع ـذا احلـق                 - ٢ 
 هـذا احلـق وتعزيـز إعمالـه،         اإلعاقة، وتتخذ اخلطوات املناسبة لـصون     بسبب  دون متييز   
 :تدابري ترمي إىلمبا يشمل 
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مــع اآلخــرين يف فــرص احلــصول علــى امليــاه املعــوقني مــساواة ضــمان  )أ(  
األســعار املعقولــة، ذات اخلــدمات واألجهــزة املناســبة النقيــة، وضــمان حــصوهلم علــى 

 وغري ذلك من املساعدات لتلبية االحتياجات املرتبطة باإلعاقة؛
 اســتفادة املعـوقني، خــصوصا النـساء والفتيــات واملـسنات مــن    ضـمان  )ب(  

 برامج احلماية االجتماعية وبرامج احلد من الفقر؛
ضــمان اســتفادة املعــوقني الــذين يعيــشون يف حالــة فقــر وأســرهم مــن  )ج(  

ــة      ــة النفقــات املتعلقــة باإلعاق ــة لتغطي مبــا فيهــا التــدريب  (املــساعدة الــيت تقــدمها الدول
 ؛)واملساعدة املالية والرعاية املؤقتة املشورة وإسداءاملناسب 

 ؛املعوقني من برامج اإلسكان العامضمان استفادة  )د(  
 مــن ، علــى قــدم املــساواة مــع اآلخــرين    ،ضــمان اســتفادة املعــوقني   )هـ(  

 .وبرامج التقاعداستحقاقات 
 

 ٢٩املادة    
 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة   

راف للمعوقني حقوقهم الـسياسية وفرصـة التمتـع ـا علـى             تضمن الدول األط    
 :أساس املساواة مع اآلخرين، وتتعهد مبا يلي

أن تكفل للمعوقني إمكانية املشاركة بصورة فعالـة وكاملـة يف احليـاة              )أ(  
ريـق ممـثلني    السياسية والعامة على قدم املساواة مـع اآلخـرين، إمـا مباشـرة وإمـا عـن ط                 

يـصوتوا وينتخبـوا،    كـي   للمعـوقني   والفرصـة   احلـق   كفالـة   يف ذلك    اخيتاروم حبرية، مب  
 :بعدة سبل منهاوذلك 

ــة  ‘١’    ــواده     أن تكفالـ ــه ومـ ــصويت ومرافقـ ــراءات التـ ــون إجـ كـ
 مناسبة وميسرة وسهلة الفهم واالستعمال؛

 محاية حق املعوقني يف التصويت عن طريـق االقتـراع الـسري            ‘٢’   
ــتفتاءات   ــات واالسـ ــةيف االنتخابـ ــب، ويف العامـ ، دون ترهيـ

الترشــح لالنتخابــات والتقلــد الفعلــي للمناصــب وأداء مجيــع  
ــسهيل ستوياتاملــشــىت علــى املهــام العامــة يف احلكومــة   ، وت

استخدام التكنولوجيـا املُعينـة واجلديـدة حيثمـا اقتـضى األمـر          
 ذلك؛
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خبني، والـسماح   اكفالة حرية تعبري املعوقني عـن إرادـم كنـ          ‘٣’   
ــار شــخص    هلــم، عنــ  ــة، باختي ــا هلــذه الغاي ــضاء، حتقيق د االقت

 يساعدهم على التصويت؛
أن تعمل على حنو فعال من أجل يئة بيئـة يتـسىن فيهـا للمعـوقني أن                   )ب(  

ــز وعلــى قــدم      ــة يف تــسيري الــشؤون العامــة، دون متيي ــة وكامل يــشاركوا مــشاركة فعلي
 :امة، مبا يف ذلك ما يلياملساواة مع اآلخرين، وأن تشجع مشاركتهم يف الشؤون الع

املشاركة يف املنظمات والرابطات غري احلكومية املعنيـة حبيـاة           ‘١’   
ــزاب     ــشطة األحـ ــا يف ذلـــك أنـ ــسياسية، مبـ ــة والـ ــد العامـ البلـ

 ؛وإدارة شؤواالسياسية 
متثيلـهم  كـي تتـوىل     إنشاء منظمات املعوقني واالنضمام إليهـا        ‘٢’   

 ي واحمللي؛د الوطين واإلقليميالصعكل من على 
 

 ٣٠املادة    
 املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة   

تقــر الــدول األطــراف حبــق املعــوقني يف املــشاركة يف احليــاة الثقافيــة علــى قــدم  - ١ 
  :املساواة مع اآلخرين، وتتخذ كل التدابري املناسبة لكي تكفل للمعوقني ما يلي

 رة؛واد الثقافية بأشكال ميسالتمتع بامل )أ(  
التمتـــع بـــالربامج التلفزيونيـــة واألفـــالم والعـــروض املـــسرحية وســـائر  )ب(  

رة؛األنشطة الثقافية بأشكال ميس 
األمــاكن املخصــصة للعــروض أو اخلــدمات الثقافيــة،  دخول التمتــع بــ )ج(  

التمتـع،  من قبيل املـسارح واملتـاحف ودور الـسينما واملكتبـات وخـدمات الـسياحة، و               
 .قدر اإلمكان، بالوصول إىل النُصب التذكارية واملواقع ذات األمهية الثقافية الوطنية

تتخـذ الـــدول األطـــراف التدابيـــر املالئمـــة إلتاحة الفرصـة للمعـوقني لتنميـة             - ٢ 
واســتخدام قــدرام اإلبداعيــة والفنيــة والفكريــة، ال خلدمــة مــصلحتهم فحــسب وإمنــا  

  .اتمع أيضاإلثراء 
تتخذ الدول األطراف مجيع اخلطوات املالئمة، وفقا للقـانون الـدويل، للتأكـد              - ٣ 

أو متييزيـا   تعـسفيا   من أن القوانني اليت حتمـي حقـوق امللكيـة الفكريـة ال تـشكل عائقـا                  
  .حيول دون استفادة املعوقني من املواد الثقافية
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عتراف ويتـهم  االخرين، أن حيظـوا بـ     حيق للمعوقني، على قدم املساواة مع اآل       - ٤ 
الثقافيــة واللغويــة اخلاصــة وأن حيــصلوا علــى دعــم هلــا، مبــا يف ذلــك لغــات اإلشــارات   

 .وثقافة الصم
 يف أنــشطة ، علــى قــدم املــساواة مــع اآلخــرين،لمعــوقني مــن املــشاركةل امتكينــ - ٥ 

 :بة من أجلالترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناس
 مجيــع تــشجيع وتعزيــز مــشاركة املعــوقني، إىل أقــصى حــد ممكــن، يف  )أ(  

 ؛عامةاألنشطة الرياضية الجماالت 
ضمان إتاحة الفرصة للمعـوقني لتنظـيم األنـشطة الرياضـية والترفيهيـة              )ب(  

هلـذه الغايـة علـى تـشجيع        حتقيقـا   اخلاصة باإلعاقة وتطويرها واملـشاركة فيهـا، والعمـل          
ــوفري  ــيم والتــدريب واملــوارد  القــدر املناســب  ت ــدم املــساواة مــع   مــن التعل  هلــم، علــى ق
 ؛اآلخرين

ــة      )ج(   ـــة والترفيهيــ ــاكن الرياضيــ ـــى األمــ ـــن إلــ ــول املعوقيــ ــمان دخــ ضــ
 والسياحية؛

ضـــمان إتاحـــة الفرصـــة لألطفـــال املعـــوقني للمـــشاركة، علـــى قـــدم   )د(  
فيـه والتـسلية والرياضـة، مبـا يف         املساواة مع األطفـال اآلخـرين، يف أنـشطة اللعـب والتر           

 النظام املدرسي؛إطار يف متارس ذلك األنشطة اليت 
املـشتغلني  املقدمة مـن    دمات  على اخل املعوقني  إمكانية حصول   ضمان   )هـ(  

 .بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة
 

 ٣١ املادة   
 مجع اإلحصاءات والبيانات   

ــرا  - ١  ــبة، مبـــا يف ذلـــك البيانـــات   تقـــوم الـــدول األطـ ف جبمـــع املعلومـــات املناسـ
اإلحصائية والبيانات املستخدمة يف البحـوث، لتمكينـها مـن وضـع وتنفيـذ الـسياسات                

 عمليـة مجـع املعلومـات واالحتفـاظ ـا     أن تفـي  وينبغـي   .الكفيلة بإنفـاذ هـذه االتفاقيـة   
 :يلي مبا

يهـا التـشريعات املتعلقـة      االمتثال للضمانات املعمـول ـا قانونـا، مبـا ف           )أ(  
 ؛حبماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية املعوقني
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االمتثــال للقواعــد املقبولــة دوليــا حلمايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات    )ب(  
 .ءخالقيات اإلحصا أاألساسية ومبادئ

تصنف املعلومات اليت يتم مجعها وفقا هلذه املـادة حـسب املقتـضى وتـستخدم        - ٢ 
تقييم تنفيذ االلتزامـات الـيت تعهـدت ـا الـدول األطـراف مبوجـب هـذه االتفاقيـة،                     يف

كـشف العقبـات الـيت تواجـه املعـوقني يف أثنـاء ممارسـتهم حلقـوقهم          يف  وتستخدم أيضا   
 .تذليلهاوالعمل على 

تضطلع الـدول األطـراف مبـسؤولية نـشر هـذه اإلحـصاءات وتـضمن إتاحتـها                  - ٣ 
 .للمعوقني وغريهم

 
 ٣٢ملادة ا   
 التعاون الدويل   

تسلم الدول األطراف بأمهية التعاون الدويل وتعزيزه، دعمـا للجهـود الوطنيـة              - ١ 
 هـذه االتفاقيـة وأهـدافها، وتتخـذ تـدابري مناسـبة وفعالـة ـذا                 اتالرامية إىل حتقيق غايـ    

الـشراكة مـع    يف  الصدد على الصعيدين الثنائي واملتعـدد األطـراف، حـسب االقتـضاء،             
 .سيما منظمات املعـوقني  ملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة واتمع املدين، والا

 :يلي وجيوز أن تشمل هذه التدابري ما
ضمان مشـول التعـاون الـدويل املعـوقني واسـتفادم منـه، مبـا يف ذلـك                  )أ(  

 الربامج اإلمنائية الدولية؛

ل تبـادل املعلومـات   تسهيل ودعم بناء القدرات، مبا يف ذلك من خـال   )ب(  
 والربامج التدريبية وأفضل املمارسات وتقامسها؛واخلربات 

تــسهيل التعــاون يف جمــال البحــوث واالســتفادة مــن املعــارف العلميــة   )ج(  
 والتقنية؛

توفري املساعدة التقنية واالقتصادية، حسب املقتضى، مبا يف ذلك عـن            )د(  
واملُعينـة وتقامسهـا، وعـن طريـق       املنـال   ة  طريق تسهيل احلصول على التكنولوجيا السهل     

 .نقل التكنولوجيا

ال متــس أحكــام هــذه املــادة التزامــات كــل دولــة طــرف بتنفيــذ مــا عليهــا مــن   - ٢ 
 . التزامات مبوجب هذه االتفاقية
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 ٣٣املادة    
 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين   

هـة تنـسيق واحـدة أو أكثـر      ج، وفقا لنـهجها التنظيميـة،  تعين الدول األطراف  - ١ 
داخل احلكومة تعىن باملـسائل املتـصلة بتنفيـذ هـذه االتفاقيـة، وتـويل االعتبـار الواجـب                   

لتيــسري األعمــال ذات الــصلة يف  داخــل احلكومــة ملــسألة إنــشاء أو تعــيني آليــة تنــسيق   
 .خمتلف القطاعات وعلى خمتلف املستويات

بتـشكيل أو تعزيـز أو      ونية واإلدارية،   تقوم الدول األطراف، وفقا لنظمها القان      - ٢ 
واحـدة أو   آليـة مـستقلة     تعيني أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطـرف، مبـا يف ذلـك               

وتأخـذ الـدول    . أكثر، حسب االقتضاء، لتعزيز هذه االتفاقية ومحايتها ورصد تنفيذها        
لقـة مبركـز    عنـد تعـيني أو إنـشاء مثـل هـذه اآلليـة املبـادئ املتع               األطراف بعني االعتبـار،     

 .وطرق عمل املؤسسات الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ــة      - ٣  ــة هلــم، يف عملي يــسهم اتمــع املــدين، وخباصــة املعوقــون واملنظمــات املمثل

 .الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة
 

 ٣٤املادة    
 اللجنة املعنية حبقوق املعوقني   

لتــضطلع ) يــشار إليهــا فيمــا يلــي باللجنــة (املعــوقني تنــشأ جلنــة معنيــة حبقــوق   - ١ 
 .بتنفيذ املهام املنصوص عليها أدناه

وتـزداد  . تتكون اللجنة، يف وقت بدء نفاذ هذه االتفاقية، من إثين عشر خـبريا   - ٢ 
عضوية اللجنة بـستة أعـضاء، بعـد حـصول االتفاقيـة علـى سـتني تـصديقا أو انـضماما                     

 .ى مقداره مثانية عشر عضواإضافيا، لتصل عضويتها حدا أعل
يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من املشهود هلـم بـاألخالق             - ٣ 

والـدول  . العالية واملعترف هلم بالكفاءة واخلربة يف ااالت اليت تغطيهـا هـذه االتفاقيـة             
 ٣-٤األطراف مـدعوة، عنـد تـسمية مرشـحيها، إىل أن تـويل احلكـم الـوارد يف املـادة            

 .تستحقه من اهتمام هذه االتفاقية مامن 
ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الـدول األطـراف مـع مراعـاة التوزيـع اجلغـرايف                 - ٤ 

ــل        ــسية، والتمثي ــة الرئي ــة القانوني ــل خمتلــف أشــكال احلــضارات واألنظم ــادل، ومتثي الع
 .املتوازن للجنسني، ومشاركة اخلرباء املعوقني
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راع السري من قائمـة أشـخاص ترشـحهم الـدول          ينتخب أعضاء اللجنة باالقت    - ٥ 
األطراف من بـني رعاياهـا يف اجتماعـات الـدول األطـراف الـيت يعقـدها األمـني العـام                     

ويف هـــذه االجتماعـــات، والـــيت يتـــشكل نـــصاا مـــن ثلثـــي الـــدول  . لألمـــم املتحـــدة
األطــراف، ينتخــب لعــضوية اللجنــة األشــخاص الــذين حيــصلون علــى أعلــى عــدد مــن  

ــراف احلاضــرين        األصــوات وع ــدول األط ــي ال ــن أصــوات ممثل ــة م ــة املطلق ــى األغلبي ل
 .واملصوتني

جترى أول انتخابات يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفـاذ هـذه                 - ٦ 
ويوجه األمني العام إىل الـدول األطـراف، قبـل أربعـة أشـهر علـى األقـل مـن                 . االتفاقية

يها إىل تقدمي أمساء املرشحني خالل فتـرة        موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوهم ف      
ويعد األمني العام عقب ذلك قائمة بأمسـاء مجيـع األشـخاص املرشـحني ـذه                . شهرين

الطريقة، وفقا للترتيب األجبـدي، مـع توضـيح أمسـاء الـدول األطـراف الـيت ترشـحهم،                   
 . ويقدم القائمة املذكورة إىل الدول األطراف يف هذه االتفاقية

ــة لفتــرة أربــع ســنوات  ينتخــب  - ٧  وجيــوز أن يعــاد انتخــام مــرة  . أعــضاء اللجن
غري أن فترة عضوية سـتة مـن األعـضاء الـذين ينتخبـون يف االنتخابـات األوىل        . واحدة

ستنتهي عند انقضاء فترة عامني؛ وبعد تلك االنتخابـات األوىل مباشـرة، خيتـار رئـيس                
أمســاء هــؤالء األعــضاء الــستة عــن  مــن هــذه املــادة ٥االجتمــاع املــشار إليــه يف الفقــرة 

 .طريق القرعة
ينتخب أعضاء اللجنة الستة اإلضافيون عند إجراء االنتخابـات العاديـة، وفقـا              - ٨ 

 .لألحكام ذات الصلة من هذه املادة
يف حالــة وفــاة أو اســتقالة أحــد أعــضاء اللجنــة أو إعــالن ذلــك العــضو، ألي    - ٩ 

 تعـني الدولـة الطـرف الـيت رشـحت ذلـك             سبب آخر، عدم قدرته علـى أداء واجباتـه،        
العضو خبريا آخر ميلك املؤهالت ويستويف الـشروط الـواردة يف األحكـام ذات الـصلة                

 .من هذه املادة، ليعمل كعضو يف اللجنة خالل ما تبقى من فترة ذلك العضو
 .تضع اللجنة النظام الداخلي اخلاص ا - ١٠ 
املـــوظفني الالزمـــني واملرافـــق الـــضرورية يـــوفر األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة  - ١١ 

تـصرف اللجنـة مهامهـا بكفـاءة مبوجـب هـذه االتفاقيـة، ويـدعو إىل انعقـاد أول           لكـي 
 .اجتماع هلا
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يتلقى أعضاء اللجنة املنشأة مبوجب هذه االتفاقية أجـورهم مـن مـوارد األمـم                - ١٢ 
 حتـددها اجلمعيـة العامـة،       املتحدة، مبوافقة اجلمعية العامة، وفقا للمعايري والـشروط الـيت         

 .مع وضع أمهية مسؤوليات اللجنة يف االعتبار
حيصل أعضاء اللجنـة علـى التـسهيالت واالمتيـازات واحلـصانات الـيت حيـصل                 - ١٣ 

عليها اخلرباء املكلفون مبهام تابعة لألمم املتحدة، حسبما تنص عليه املواد ذات الـصلة              
 .ناايف اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصا

 
 ٣٥املادة    
 تقارير الدول األطراف   

تقــدم كــل دولــة طــرف إىل اللجنــة، عــن طريــق األمــني العــام لألمــم املتحــدة،  - ١ 
تقريرا شامال عن التدابري املتخذة لتنفيـذ التزاماـا مبوجـب هـذه االتفاقيـة وعـن التقـدم          

االتفاقيـة بالنـسبة    احملرز يف هذا الصدد، وذلك خالل فترة عامني عقب بدء نفـاذ هـذه               
 .للدولة الطرف املعنية

 سـنوات علـى األقـل،       ٤تقدم الدول األطراف تقاريرها عقب ذلك مـرة كـل            - ٢ 
 .وكذلك كلما تطلب منها اللجنة ذلك

 .حتدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على حمتويات التقارير - ٣ 
تقريرهـا األول الـشامل إىل اللجنـة،      ال يتعني على اللجنـة الطـرف، الـيت تقـدم             - ٤ 

ــة      ــارير الالحق ــه يف التق ــدمها في ــيت تق ــات ال ــدول األطــراف  . تكــرار إدراج املعلوم وال
مدعوة إىل أن تنظر، عند إعداد التقارير الـيت تقـدم إىل اللجنـة، يف مـسألة إعـداد هـذه                     

ارد يف  التقارير مـن خـالل عمليـة تتـسم باالنفتـاح والـشفافية وإىل أن تـويل احلكـم الـو                    
 .يستحقه من اهتمام  من هذه االتفاقية ما٣-٤املادة 

جيوز أن تدرج يف التقارير العوامل والصعوبات الـيت تـؤثر علـى درجـة الوفـاء                   - ٥ 
 .بااللتزامات مبوجب هذه االتفاقية

 
 ٣٦املادة    
 النظر يف التقارير   

حـات وتوصـيات    تنظر اللجنـة يف كـل تقريـر وتقـدم مـا تـراه مالئمـا مـن اقترا                   - ١ 
وجيــوز للدولــة الطــرف أن تــرد علــى .  وحتيلــها إىل الدولــة الطــرف املعنيــةهعامــة بــشأن
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 الـدول األطـراف معلومـات       إىلوجيوز للجنة أن تطلب     . تارهااللجنة بأي معلومات خت   
 .إضافية ذات صلة بتطبيق هذه االتفاقية

شعر جنـة أن تـ    إذا تأخرت دولـة طـرف تـأخرا كـبريا يف تقـدمي تقريـر، جـاز لل                  - ٢ 
الدولة الطرف املعنية بـضرورة فحـص تطبيـق هـذه االتفاقيـة يف تلـك الدولـة الطـرف،                    

 الـصلة يف غـضون    واستنادا إىل معلومات موثوق ا تتاح للجنـة إذا مل يقـدم التقريـر ذ              
ثالثة أشهر من توجيه اإلشعار، وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف املعنيـة إىل املـشاركة يف                 

ذا استجابت الدولة الطرف بتقدمي التقريـر ذي الـصلة، تطبـق أحكـام              إو. هذا الفحص 
 .  من هذه املادة١الفقرة 

 . يتيح األمني العام لألمم املتحدة التقارير لكافة الدول األطراف - ٣ 
تتيح الدول األطراف تقاريرهـا علـى نطـاق واسـع للعمـوم يف بلـداا وتـسهل              - ٤ 

 . صيات العامة املتعلقة ذه التقاريرفرص االطالع على االقتراحات والتو
حتيل اللجنة، حسبما تراه مالئما، إىل الوكـاالت املتخصـصة وصـناديق األمـم               - ٥ 

اهليئــات املختــصة أي تقــارير مــن الــدول األطــراف تتــضمن   ســائر املتحــدة وبراجمهــا و
ــشورة أو  ــا للم ــشورة أو      طلب ــذه امل ــل ه ــها ملث ــشري إىل حاجت ــتني، أو ت ــساعدة التقني  امل

املساعدة، وتشفعها مبالحظات اللجنة واقتراحاا بصدد هذه الطلبـات أو اإلشـارات،            
 . إن وجدت

 
 ٣٧املادة    
 التعاون بني الدول األطراف واللجنة   

تتعـــاون كـــل دولـــة طـــرف مـــع اللجنـــة وتـــساعد أعـــضاءها يف االضـــطالع    - ١ 
 .بواليتهم

لـسبل ووسـائل    االعتبار الـالزم    تويل اللجنة، يف عالقتها مع الدول األطراف،         - ٢ 
 .تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه االتفاقية، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل

 
 ٣٨املادة    
 عالقة اللجنة مع اهليئات األخرى   

 حنو فعال وتشجيع التعـاون الـدويل يف امليـدان           ىلدعم تطبيق هذه االتفاقية عل      
 :االتفاقية الذي تغطيه هذه
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ــم       )أ(   ــزة األم ــا مــن أجه يكــون مــن حــق الوكــاالت املتخصــصة وغريه
املتحدة أن تكون ممثلة لدى النظـر يف تطبيـق مـا يـدخل يف نطـاق واليتـها مـن أحكـام                       

وللجنــة أن تــدعو الوكــاالت املتخصــصة واهليئــات املختــصة األخــرى، . هــذه االتفاقيــة
تفاقيـة يف اـاالت الـيت    حسبما تـراه مالئمـا، لتقـدمي مـشورة خربائهـا بـشأن تطبيـق اال              

وللجنة أن تـدعو الوكـاالت املتخصـصة وغريهـا مـن            . تدخل يف نطاق والية كل منها     
أجهــزة األمــم املتحــدة لتقــدمي تقــارير عــن تطبيــق االتفاقيــة يف اــاالت الــيت تــدخل يف  

  .نطاق أنشطتها
تتــشاور اللجنــة، حــسب االقتــضاء، لــدى اضــطالعها بواليتــها، مــع     )ب(  

 األخرى ذات الصلة املنشأة مبوجب معاهدات دولية حلقـوق اإلنـسان، وذلـك              اهليئات
بغرض ضـمان اتـساق مـا يـضعه كـل منـها مـن مبـادئ توجيهيـة لإلبـالغ واقتراحـات                       

 . وتوصيات عامة، وتفادي االزدواجية والتداخل يف أداء وظائفها
 

 ٣٩دة املا   
 تقرير اللجنة   

ــة كــل ســنتني تقــارير عــن أ     ــة العامــة والــس   تقــدم اللجن نــشطتها إىل اجلمعي
االقتــصادي واالجتمــاعي، وجيــوز هلــا أن تقــدم اقتراحــات وتوصــيات عامــة بنــاء علــى  

وتـدرج تلـك االقتراحـات      . فحص التقارير واملعلومـات الـواردة مـن الـدول األطـراف           
 . لدول األطرافلوالتوصيات العامة يف تقرير اللجنة إىل جانب أي تعليقات 

 
 ٤٠املادة    
 مؤمتر الدول األطراف   

جتتمع الدول األطـراف بانتظـام يف مـؤمتر للـدول األطـراف بغيـة النظـر يف أي                    - ١ 
 .مسألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية

يدعو األمني العام لألمم املتحـدة إىل عقـد مـؤمتر الـدول األطـراف، يف موعـد                   - ٢ 
ألمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل         دعو ا يـ و. أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه االتفاقيـة        

 . عقد االجتماعات الالحقة مرة كل سنتني أو بناء على قرار ملؤمتر الدول األطراف
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 ٤١املادة    
 الوديع   

 .يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذه االتفاقية  
 

 ٤٢املادة    
 التوقيع   

ــدو       ــع ال ــة جلمي ــى هــذه االتفاقي ــع عل ــاب التوقي ل وملنظمــات التكامــل  يفــتح ب
 ]. xxx[  يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك اعتبارا منةاإلقليمي

 
 ٤٣املادة    
 الرضا بااللتزام   

ــرار الرمســي مــن جانــب         ــدول املوقعــة ولإلق ختــضع هــذه املعاهــدة لتــصديق ال
النــضمام أي دولــة أو منظمــة  وتكــون مفتوحــة. منظمــات التكامــل اإلقليمــي املوقعــة 

 . توقع االتفاقية  للتكامل ملةإقليمي
 

 ٤٤املادة    
 يةمنظمات التكامل اإلقليم   

منظمــة تــشكلها الــدول ذات   ‘‘ ةمنظمــة التكامــل اإلقليميــ  ’’يقــصد بـــتعبري   - ١ 
السيادة يف منطقة ما وتنقل إليها االختـصاص فيمـا يتعلـق باملـسائل الـيت حتكمهـا هـذه                    

إقرارهــا الرمســي أو انــضمامها، نطــاق  وتعلــن تلــك املنظمــات، يف صــكوك   .االتفاقيــة
وتبلـغ الوديـع فيمـا بعـد        . اختصاصها فيما يتعلق باملـسائل الـيت حتكمهـا هـذه االتفاقيـة            

 .بأي تعديل جوهري يف نطاق اختصاصها
علـــى تلـــك ‘‘ الـــدول األطـــراف’’تنطبـــق اإلشـــارات يف هـــذه االتفاقيـــة إىل   - ٢ 

 . املنظمات يف حدود اختصاصها
، ال يعتـد    ٤٧ مـن املـادة      ٣ و   ٢ والفقـرتني    ٤٥ من املادة    ١قرة  وألغراض الف  - ٣ 

 .  للتكاملةصك تودعه منظمة إقليمي بأي
ــل اإلقليميــ    - ٤  ــات التكام ــارس منظم ــاق     ةمت ــدرج ضــمن نط ــيت تن ــور ال ، يف األم

اختصاصها، حقها يف التصويت يف مؤمتر الدول األطراف، بعدد من األصـوات مـساو              
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وال متارس تلـك املنظمـة حقهـا    . هي أطراف يف هذه االتفاقيةلعدد دوهلا األعضاء اليت   
ــدول األعــضاء فيهــا حقهــا يف التــصويت،     يف التــصويت إذا مارســت أي ــة مــن ال دول

 .والعكس صحيح
 

 ٤٥املادة    
 بدء النفاذ   

يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة يف اليــوم الــثالثني الــذي يلــي تــاريخ إيــداع الــصك      - ١ 
  .النضمامالعشرين للتصديق أو ا

للتكامـل تـصدق    ة  بدأ نفاذ هذه االتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمي         ي - ٢ 
على هذه االتفاقية أو تقرها رمسيا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العـشرين مـن تلـك               

 . الصكوك، يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صكها
 

 ٤٦املادة    
 التحفظات   

 . اء أي حتفظ يكون منافيا ملوضوع هذه االتفاقية وغرضها ال جيوز إبد - ١ 
 .جيوز سحب التحفظات يف أي وقت - ٢ 

 
 ٤٧املادة    
 التعديالت   

جيوز ألي دولة طرف أن تقترح تعديال هلـذه االتفاقيـة وأن تقدمـه إىل األمـني                  - ١ 
ــدول األطــراف بــأي تعــ   األويقــوم . العــام لألمــم املتحــدة  ــإبالغ ال ديالت مــني العــام ب

مقترحة، طالبا إليها إشعاره مبا إذا كانت حتبذ عقـد مـؤمتر للـدول األطـراف للنظـر يف                   
فإذا حبذ عقد املؤمتر ثلث الـدول األطـراف علـى األقـل،       . تلك املقترحات والبت فيها   

يف غضون أربعة أشهر من ذلـك اإلبـالغ، فـإن األمـني العـام يعقـد املـؤمتر حتـت رعايـة           
تعـديل يعتمـده ثلثـا الـدول األطـراف احلاضـرة             األمـني العـام أي    ويقدم   .األمم املتحدة 

ــة الــدول األطــراف      ــه مث إىل كاف ــة العامــة للموافقــة علي واملــصوتة يف املــؤمتر إىل اجلمعي
 .لقبوله

 يف اليـوم الـثالثني      من هذه املـادة    ١يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة         - ٢ 
لثـي عـدد الـدول األطـراف يف تـاريخ اعتمـاد             من بلوغ عدد صكوك القبـول املودعـة ث        
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مث يبدأ نفاذ التعديل جتاه أي دولـة طـرف يف اليـوم الـثالثني مـن إيـداع صـك                 . التعديل
 . وال يكون التعديل ملزما إال للدول األطراف اليت قبلته. قبوهلا

 مـن هـذه املـادة    ١ويبدأ نفاذ تعديل يـتم اعتمـاده واملوافقـة عليـه وفقـا للفقـرة          - ٣ 
 جتــاه كافــة الــدول األطــراف يف اليــوم ٤٠ و ٣٩ و ٣٨  و٣٤تعلــق حــصرا بــاملواد وي

الثالثني من بلوغ عدد صكوك القبـول املودعـة ثلثـي عـدد الـدول األطـراف يف تـاريخ                    
 . اعتماد التعديل، إذا قرر مؤمتر الدول األطراف ذلك بتوافق اآلراء

 
 ٤٨املادة    
 نقض االتفاقية   

 أن تــنقض هــذه االتفاقيــة بإشــعار خطــي توجهــه إىل   جيــوز ألي دولــة طــرف   
ض نافــذا بعـد سـنة واحــدة مـن تــاريخ    قويـصبح هــذا الـن  . األمـني العـام لألمــم املتحـدة   

 . األمني العام ذلك اإلشعارتسلم
 

 ٤٩املادة    
 الشكل امليسر لالطالع   

 . يتاح نص هذه االتفاقية يف شكل يسهل االطالع عليه  
 

 ٥٠املادة    
 ية النصوصحج   

ــية والـــصينية      ــة والروسـ ــبانية واإلنكليزيـ ــة النـــصوص اإلسـ تتـــساوى يف احلجيـ
 .والعربية والفرنسية هلذه االتفاقية

، قام املفوضـون املوقعـون أدنـاه، املخولـون حـسب األصـول مـن                لذلكوإثباتا    
 .جانب حكومام، بالتوقيع على هذه االتفاقية

 
 فاقية حقوق املعوقنيمشروع برتوكول اختياري الت -باء   

 )يعتمد مع االتفاقية يف آن واحد(
 : يف هذا الربتوكول اتفقت على ما يلياألطرافلدول اإن   
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 ١املادة    
اختـصاص  ب) ‘‘الدولـة الطـرف   ’’(تعترف الدولـة الطـرف يف هـذا الربتوكـول            - ١ 

ألفــراد األفــراد أو جمموعــات ا بتلقــي البالغــات مــن)‘‘اللجنــة’’(جلنــة حقــوق املعــوقني 
ــدعون أــم ضــ    ــذين ي ــصاصها وال ــة طــرف ألحكــام   حاملــشمولني باخت ــهاك دول ايا انت

 . االتفاقية
ال تكـون    ال جيوز للجنة تسلم أي بالغ يتعلـق بـأي دولـة طـرف يف االتفاقيـة                 - ٢ 

 . هذا الربوتوكوليف طرفا 
 

 ٢املادة    
 :تعترب اللجنة البالغ غري مقبول  
 ؛البالغ جمهوالكان مىت  )أ(  
حـق يف تقـدمي تلـك البالغـات أو          لشكل الـبالغ إسـاءة اسـتعمال ل       أو   )ب(  

 منافيا ألحكام هذه االتفاقية؛كان 
  كانت املسألة نفسها قد سـبق أن نظـرت فيهـا اللجنـة أو كانـت،                أو )ج(  

أو ما زالت، حمل دراسة مبقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التـسوية               
 الدولية؛

ــأو )د(   ــة  نست مل ت ــصاف الداخلي ــة وســائل االنت ــسري هــذه  . فد كاف وال ت
القاعدة إذا كان إعمال وسائل االنتصاف قد طال أمده بـصورة غـري معقولـة أو كـان                  

 من غري املرجح أن يفضي إىل انتصاف فعال؛
  كان بال أساس واضح أو كان غري مدعم برباهني كافية؛ أو )هـ(  
 هوع البالغ قد حدثت قبل بـدء نفـاذ هـذ          أو مىت كانت الوقائع موض     )و(  

ــاريخ       ــائع بعــد ت ــة، إال إذا اســتمرت تلــك الوق ــة الطــرف املعني ــسبة للدول ــة بالن االتفاقي
 .النفاذ

 
 ٣املادة    

 الـسرية يف عـرض      اللجنـة  من هذا الربوتوكول، تتـوخى       ٢ رهنا بأحكام املادة    
ف املتلقيـة إىل اللجنـة،      تقـدم الدولـة الطـر     و. أي بالغ يقدم إليها علـى الدولـة الطـرف         
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يف غضون ستة أشهر، تفـسريات أو بيانـات مكتوبـة توضـح فيهـا املـسألة وتوضـح أي             
 .  انتصاف تكون تلك الدولة قد اختذاإجراءات

 
 ٤املادة    

جيوز للجنة، يف أي وقت بعـد تـسلم بـالغ مـا وقبـل التوصـل إىل قـرار بـشأن               - ١ 
نية للنظـر، علـى سـبيل االسـتعجال، طلبـا بـأن             جوهره، أن حتيل إىل الدولة الطرف املع      

 تتخــذ الدولــة الطــرف مــا يلــزم مــن تــدابري مؤقتــة لتفــادي إحلــاق ضــرر ال ميكــن رفعــه 
 . ضحاياه بضحية االنتهاك املزعوم أو

 مـن هـذه املـادة، فـإن     ١عندما متـارس اللجنـة سـلطتها التقديريـة وفقـا للفقـرة              - ٢ 
 . بولية البالغ أو جوهرهبشأن مققرار يعين ضمنا اختاذ  ذلك ال

 
 ٥املادة    

.  الربوتوكـول  اتعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبثها البالغـات يف إطـار هـذ              
    ــا وتوصــياــة اقتراحا ــبالغ، بإحال ــة، بعــد دراســة ال ، إن وجــدت، إىل اوتقــوم اللجن

 . سامللتمإىل الدولة الطرف املعنية و
 

 ٦املادة    
 ا تدل علـى وقـوع انتـهاكات جـسيمة أو     اات موثوقإذا تلقت اللجنة معلوم  - ١ 

منتظمة من جانب دولـة طـرف للحقـوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة، تـدعو اللجنـة              
تلــك الدولــة الطــرف إىل التعــاون يف فحــص املعلومــات وتقــدمي مالحظــات بــشأن         

 .املعلومات املعنية هلذا الغرض
وتقـدمي تقريـر     ئها إلجـراء حتـر    جيوز للجنة أن تعني عـضوا أو أكثـر مـن أعـضا             - ٢ 

على وجه االسـتعجال إىل اللجنـة، ، آخـذة يف اعتبارهـا أي مالحظـات تقـدمها إليهـا                    
وجيـوز أن يتـضمن      .الدولة الطرف املعنية وأي معلومات أخرى موثوق ـا متاحـة هلـا            

 .التحري القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف، مىت استلزم األمر ذلك ومبوافقتها
قوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالـة تلـك النتـائج إىل الدولـة            ت - ٣ 

 .الطرف املعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات
ــائج      - ٤  ــهر مـــن تلقـــي النتـ ــتة أشـ ــة، يف غـــضون سـ ــة الطـــرف املعنيـ ــوم الدولـ تقـ

 .والتوصيات اليت أحالتها اللجنة، بتقدمي مالحظاا إىل اللجنة والتعليقات
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لــتمس تعــاون تلــك الدولــة الطــرف يف ي ذلــك التحــري بــصفة ســرية، ويجيــر - ٥ 
 .مجيع مراحل اإلجراءات

 
 ٧املادة    

جيوز للجنـة أن تـدعو الدولـة الطـرف املعنيـة إىل أن تـدرج يف تقريرهـا املقـدم                    - ١ 
ــادة  مبوجــب ــدابري متخــذة اســتجابة لتحــر أجــري     ٣٥امل ــة تفاصــيل أي ت  مــن االتفاقي

 .هذا الربوتوكول من ٦مبوجب املادة 
يف املـادة    جيوز للجنة، عند االقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر املـشار إليهـا             - ٢ 
 ، أن تدعو الدولة الطـرف املعنيـة إىل إبالغهـا بالتـدابري املتخـذة اسـتجابة لـذلك                    ٤-٦

 .التحري
 

 ٨املادة    
ــع هــذا الربوتوكــول أو التــصديق عليــ       ــة الطــرف، وقــت توقي ه أو جيــوز للدول

 ٦االنضمام إليه، أن تعلن أا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليـه يف املـادتني             
 .٧ و

 
 ٩املادة    

 .يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذا الربوتوكول  
 

 ١٠املادة    
 ةيفتح باب التوقيع على هذه الربوتوكول للدول ومنظمـات التكامـل اإلقليميـ        

 ]. xxx[ تفاقية وذلك يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك اعتبارا مناملوقعة على اال
 

 ١١املادة    
خيــضع هــذا الربوتوكــول لتــصديق الــدول املوقعــة علــى هــذا الربوتوكــول الــيت   

وخيضع لإلقرار الرمسـي مـن جانـب منظمـات          . صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها     
كول واليت أقرت االتفاقية رمسيا أو انـضمت        التكامل اإلقليمية املوقعة على هذا الربوتو     

ويكون االنضمام إىل هـذا الربوتوكـول مفتوحـا ألي أو منظمـة تكامـل إقليميـة                 . إليها
 . صدقت على االتفاقية أو أقرا رمسيا أو انضمت إليها ومل توقع الربوتوكول
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 ١٢املادة    
لها الــدول ذات منظمــة تــشك ‘‘ منظمــة التكامــل اإلقليميــة  ’’يقــصد بـــتعبري   - ١ 

السيادة يف منطقة ما وتنقل إليها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق باملـسائل              
وتعلــن تلــك املنظمــات، يف صــكوك  .الــيت حتكمهــا هــذه االتفاقيــة وهــذا الربوتوكــول 

إقرارها الرمسي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمهـا هـذه              
وتبلــغ الوديــع فيمـا بعــد بــأي تعـديل جــوهري يف نطــاق   . ا الربوتوكـول االتفاقيـة وهــذ 
 .اختصاصها

علــى تلــك ‘‘ الــدول األطــراف’’تنطبــق اإلشــارات يف هــذه الربوتوكــول إىل   - ٢ 
 . املنظمات يف حدود اختصاصها

، ال يعتــد بــأي ١٥مــن املــادة  ٢ ة والفقــر١٣ مــن املــادة ١ألغــراض الفقــرة  - ٣ 
 . ة إقليميصك تودعه منظمة تكامل

ــل اإلقليميــ    - ٤  ــات التكام ــارس منظم ــاق     ةمت ــدرج ضــمن نط ــيت تن ــور ال ، يف األم
الــدول األطــراف، بعــدد مــن األصــوات  اختــصاصها، حقهــا يف التــصويت يف اجتمــاع

وال متــارس تلــك . مــساو لعــدد دوهلــا األعــضاء الــيت هــي أطــراف يف هــذا الربوتوكــول
ة مـن الـدول األعـضاء فيهـا حقهـا يف            مارسـت أي دولـ     املنظمة حقها يف التصويت إذا    
 .التصويت، والعكس صحيح

 
 ١٣املادة    

نــا ببــدء نفــاذ االتفاقيــة، يبــدأ نفــاذ هــذا الربوتوكــول يف اليــوم الــثالثني مــن  هر - ١ 
  .إيداع الصك العاشر للتصديق أو االنضمام

 لإقليميــة للتكامــيبــدأ نفــاذ هــذا الربوتوكــول، بالنــسبة لكــل دولــة أو منظمــة   - ٢ 
 أو تقـره رمسيـا أو تنـضم إليـه بعـد إيـداع الـصك العاشـر         ا الربوتوكولتصدق على هذ 

 . من تلك الصكوك، يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صكها
 

 ١٤املادة    
 .ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا ملوضوع هذا الربوتوكول وغرضه - ١ 
 .جيوز سحب التحفظات يف أي وقت - ٢ 
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 ١٥ة املاد   
ــة طــرف أن تقتــرح تعــديال هلــذا الربوتوكــول وأن تقدمــه إىل      - ١  جيــوز ألي دول

مني العام بإبالغ الدول األطراف بـأي تعـديالت         األويقوم  . األمني العام لألمم املتحدة   
للـدول األطـراف للنظـر       مقترحة، طالبا إليها إشعاره مبا إذا كانت حتبـذ عقـد اجتمـاع            

ثلـث الـدول األطـراف علـى      فإذا حبذ عقد االجتماع  . ايف تلك املقترحات والبت فيه    
األقل، يف غضون أربعـة أشـهر مـن ذلـك اإلبـالغ، فـإن األمـني العـام يعقـد االجتمـاع                       

ويقدم األمني العام أي تعديل يعتمده ثلثا الـدول األطـراف            .حتت رعاية األمم املتحدة   
عليـه مث إىل كافـة الـدول         إىل اجلمعيـة العامـة للموافقـة         االجتماعاحلاضرة واملصوتة يف    

 .األطراف لقبوله
يف اليــوم مــن هــذه االتفاقيــة  ١يبــدأ نفــاذ التعــديل الــذي يعتمــد وفقــا للفقــرة   - ٢ 

الثالثني من بلوغ عدد صكوك القبـول املودعـة ثلثـي عـدد الـدول األطـراف يف تـاريخ                    
 مـن إيـداع     مث يبدأ نفاذ التعديل جتاه أي دولة طرف يف اليـوم الـثالثني            . اعتماد التعديل 
 . وال يكون التعديل ملزما إال للدول األطراف اليت قبلته. صك قبوهلا

 
 ١٦املادة    

جيوز ألي دولة طرف أن تنقض هـذا الربوتوكـول بإشـعار خطـي توجهـه إىل                   
ويـصبح هــذا الـنقض نافــذا بعـد سـنة واحــدة مـن تــاريخ      . األمـني العـام لألمــم املتحـدة   

 .  األمني العام ذلك اإلشعارتسلم
 

 ١٧املادة    
 .يتاح نص هذا الربوتوكول يف شكل يسهل االطالع عليه  

 
 ١٨املادة    

ــبانية واال تتـــساوى   ــة النـــصوص اإلسـ ــية والـــصينية   يف احلجيـ ــة والروسـ نكليزيـ
 .والعربية والفرنسية هلذا الربوتوكول

، قام املفوضـون املوقعـون أدنـاه، املخولـون حـسب األصـول مـن                وإثباتا لذلك   
 . حكومام، بالتوقيع على هذا الربوتوكولجانب

 


