
 

 

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ ٦١/١٠٦اعُتمدت بقرار اجلمعية العامة 

 الديباجة
 ف يف هذه االتفاقية،طراألإن الدول ا

 إىل املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة اليت تعترف           إذ تشري  )أ( 
مبـا جلميع أفراد األسرة اإلنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غري قابلة              

 للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسالم يف العامل،

علنت، يف اإلعالن العاملي حلقوق      بأن األمم املتحدة قد أ     وإذ تعـترف   )ب( 
اإلنسان ويف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، على أن لكل فرد، دون متييز             
 من أي نوع، احلق يف التمتع جبميع احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف تلك الصكوك

 ،ووافقت على ذلك

 واحلريات   الطابع العاملي جلميع حقوق اإلنسان     وإذ تؤكـد من جديد     )ج( 
األساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان متتع األشخاص           

 ذوي اإلعاقة هبذه احلقوق بشكل كامل ودون متييز،

 إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        وإذ تشـري   )د( 
واالتفاقية الدولية للقضاء   والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        

عـلى مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             
املـرأة، واتفاقـية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو              

ع الالإنسـانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي           
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،

 ال يزال قيد التطور وأن اإلعاقة        أن اإلعاقة تشكِّل مفهوماً    وإذ تـدرك   )ه ( 
 واحلواجز يف املواقف والبيئات     ،حتـدث بسبب التفاعل بني األشخاص املصابني بعاهة       

ة احمليطة اليت حتول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة يف جمتمعهم على قدم املساوا            
 مع اآلخرين،

 واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالسياسات     ، بأمهـية املبادئ   وإذ تعـترف   )و( 
الـواردة يف بـرنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني والقواعد املوحدة املتعلقة بتحقيق          
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تكـافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة يف تعزيز وصياغة وتقييم السياسات واخلطط            
 على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل لزيادة تكافؤ الفرص         والـربامج واإلجـراءات   
 لألشخاص ذوي اإلعاقة،

 أمهية إدماج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء ال يتجزأ          وإذ تؤكد  )ز( 
 ، ذات الصلةمن استراتيجيات التنمية املستدامة

 بأن التمييز ضد أي شخص على أساس اإلعاقة ميثل          وإذ تعترف أيضاً   )ح( 
  للفرد،تني للكرامة والقيمة املتأصلاكاًانته

  بتنوع األشخاص ذوي اإلعاقة،وإذ تعترف كذلك )ط( 

 باحلاجة إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جلميع األشخاص         وإذ تقـر   )ي( 
 ، أكثر تركيزاًذوي اإلعاقة، مبن فيهم أولئك الذين حيتاجون دعماً

اقة، بالرغم من خمتلف     ألن األشخاص ذوي اإلع    وإذ يسـاورها القلق    )ك( 
هـذه الصـكوك والعهـود، ال يزالون يواجهون يف مجيع أحناء العامل حواجز تعترض               
مشـاركتهم كأعضـاء يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين وانتهاكات حلقوق             

 اإلنسان املكفولة هلم،

 بأمهية التعاون الدويل يف حتسني الظروف املعيشية لألشخاص         وإذ تقـر   )ل( 
  اإلعاقة يف كل البلدان، وخباصة يف البلدان النامية،ذوي

باملسامهة القّيمة احلالية واحملتملة لألشخاص ذوي اإلعاقة       وإذ تعـترف     )م( 
، وبأن تشجيع متتعهم بصورة كاملة حبقوق       يف حتقـيق رفاه جمتمعاهتم وتنوعها عموماً      

ة الشعور باالنتماء   اإلنسان واحلريات األساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إىل زياد       
 وحتقـيق تقـدم كبري يف التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع والقضاء            

 على الفقر،

 بأمهـية متـتع األشخاص ذوي اإلعاقة باستقالهلم الذايت     وإذ تعـترف   )ن( 
 واعتمادهم على أنفسهم، مبا يف ذلك حرية حتديد خياراهتم بأنفسهم،

 أن تتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة فرصة املشاركة         أنه ينبغي  وإذ تـرى   )س( 
بفعالـية يف عمليات اختاذ القرارات بشأن السياسات والربامج، مبا يف ذلك تلك اليت              

 هتمهم مباشرة،
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 إزاء الظروف الصعبة اليت يواجهها األشخاص ذوو        وإذ يساورها القلق   )ع( 
 على أساس العرق أو     اإلعاقـة الذين يتعرضون ألشكال متعددة أو مشددة من التمييز         

اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغريه من اآلراء أو األصل الوطين        
 أو العرقي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو السن أو أي مركز آخر،

  ما يواجهن خطراً    بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة غالباً      وإذ تعترف  )ف( 
سواء داخل املنـزل أو خارجه، للعنف أو اإلصابة أو االعتداء،          أكـرب يف الـتعرض،      

 واإلمهال أو املعاملة غري الالئقة، وسوء املعاملة أو االستغالل،

 جبميع   كامالً بأنه ينبغي أن يتمتع األطفال ذوو اإلعاقة متتعاً       وإذ تعـترف     )ص( 
خرين، وإذ تشري إىل حقـوق اإلنسان واحلريات األساسية على قدم املساواة مع األطفال اآل       

  لتلك الغاية،االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل حتقيقاً

 احلاجة إىل إدماج منظور جنساين يف مجيع اجلهود الرامية إىل           وإذ تؤكد  )ق( 
 تشجيع متتع األشخاص ذوي اإلعاقة الكامل حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 أن أكثرية األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشون يف ظروف يسودها زوإذ ترب )ر( 
الفقـر، وإذ تقر يف هذا الصدد باحلاجة امللحة إىل ختفيف ما للفقر من تأثري سليب على          

 األشخاص ذوي اإلعاقة،

 أن توفر أوضاع يسودها السالم واألمن على        وإذ تضـع يف اعتـبارها      )ش( 
 املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة واحترام االحترام التام للمقاصد واملبادئأساس 

ال غىن عنها لتوفري احلماية الكاملة      من األمور اليت    صـكوك حقـوق اإلنسان السارية       
 لألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما يف حاالت الرتاع املسلح واالحتالل األجنيب،

عية  مبـا إلمكانـية الوصـول إىل البيئة املادية واالجتما          وإذ تعـترف   )ت( 
واالقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم واإلعالم واالتصال من أمهية لتمكني          
 األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 أن الفـرد، الـذي يتحمل واجبات جتاه األفراد اآلخرين           وإذ تـدرك   )ث( 
تقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز احلقوق       واجملـتمع الـذي ينتمي إليه، تقع على عا        

 املكرسة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان وإعمال تلك احلقوق،
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 بأن األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع وأهنا  منهاواقتناعاً )خ( 
تستحق احلماية من جانب اجملتمع والدولة، وأن األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أسرهم         

 لتمكني األسر من املسامهة يف التمتع تنيحيصلوا على احلماية واملساعدة الالزم  ينبغي أن   
 ،الكامل على قدم املساواة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق          منها واقتناعاً )ذ( 
حلرمان األشـخاص ذوي اإلعاقـة وكرامـتهم سـتقدم مسامهة جوهرية يف تدارك ا             

االجـتماعي البالغ لألشخاص ذوي اإلعاقة، وستشجع مشاركتهم يف اجملاالت املدنية           
والسياسـية واالقتصـادية واالجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء يف            

 البلدان النامية أو البلدان املتقدمة النمو،

 : على ما يليقد اتفقت 

 ١املادة 
 الغرض

األشخاص ذوي مجيع ية هو تعزيز ومحاية وكفالة متتع   الغـرض من هذه االتفاق     
 على قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات   كامالً اإلعاقـة متـتعاً   

 .األساسية، وتعزيز احترام كرامتهم املتأصلة

 كل من يعانون من عاهات طويلة       "األشخاص ذوي اإلعاقة  "ويشمل مصطلح    
هنية أو حّسَية، قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز          األجل بدنية أو عقلية أو ذ     

 .من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين

 ٢املادة 
 التعاريف

 :ألغراض هذه االتفاقية 

 يشـمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، واالتصال عن          "االتصـال " 
 لكبرية، والوسائط املتعددة امليسورة االستعمال، فضالًطريق اللمس، وحروف الطباعة ا

عـن أسـاليب ووسائل وأشكال االتصال املعززة والبديلة، اخلطية والسمعية، وباللغة            
 املبسـطة والقـراءة بواسـطة البشـر، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصال              

 امليسورة االستعمال؛
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 وغريها من أشكال اللغات غري       تشـمل لغـة الكالم ولغة اإلشارة       "اللغـة " 
 الكالمية؛

 يعين أي متييز أو استبعاد أو تقييد على أساس          "التميـيز عـلى أساس اإلعاقة     " 
اإلعاقـة يكـون غرضـه أو أثره إضعاف أو إحباط االعتراف بكافة حقوق اإلنسان               
واحلـريات األساسـية أو التمتع هبا أو ممارستها، على قدم املساواة مع اآلخرين، يف               

. االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو املدنية أو أي ميدان آخر           وأمليادين السياسية   ا
 ويشمل مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك احلرمان من ترتيبات تيسريية معقولة؛

 تعين التعديالت والترتيبات الالزمة واملناسبة اليت       "الترتيبات التيسريية املعقولة  " 
متناسب أو غري ضروري، واليت تكون هناك حاجة إليها يف حالة            غري   تفـرض عبئاً   ال

حمـددة، لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس املساواة مع اآلخرين جبميع             
 حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها؛

 يعين تصميم املنتجات والبيئات والربامج واخلدمات لكي        "التصـميم العـام   " 
. ناس، بأكرب قدر ممكن، دون حاجة إىل تكييف أو تصميم متخصص          يستعملها مجيع ال  

ينة لفئات معينة من األشخاص ذوي اإلعاقة         "التصميم العام "وال يستبعد     األجهزة املُِع
 . حيثما تكون هناك حاجة إليها

 ٣املادة 
 مبادئ عامة

 :فيما يلي مبادئ هذه االتفاقية 

الهلم الذايت مبا يف ذلك حرية      احـترام كرامة األشخاص املتأصلة واستق      )أ( 
 تقرير خياراهتم بأنفسهم واستقالليتهم؛

 عدم التمييز؛ )ب( 

كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة          )ج( 
 يف اجملتمع؛

احـترام الفـوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع            )د( 
 البشري والطبيعة البشرية؛
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 ؤ الفرص؛تكاف )ه ( 

 إمكانية الوصول؛ )و( 

 املساواة بني الرجل واملرأة؛ )ز( 

احـترام القـدرات املتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقهم يف            )ح( 
 .احلفاظ على هويتهم

 ٤املادة 
 االلتزامات العامة

تـتعهد الـدول األطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق اإلنسان            -١ 
 جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي متييز من أي           تاماً ماالًواحلـريات األساسية إع   
 : هلذه الغاية، تتعهد الدول األطراف مبا يليوحتقيقاً. نوع على أساس اإلعاقة

اختـاذ مجيع التدابري املالئمة، التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري،           )أ( 
 إلنفاذ احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية؛

اذ مجيع التدابري املالئمة، مبا فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد            اخت )ب( 
  ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛من قوانني ولوائح وأعراف وممارسات تشكل متييزاً

مراعاة محاية وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع           )ج( 
 السياسات والربامج؛

 أو ممارسة تتعارض وهذه االتفاقية وكفالة االمتناع عن القيام بأي عمل )د( 
 تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق معها؛

اختاذ كافة التدابري املناسبة للقضاء على التمييز على أساس اإلعاقة من            )ه ( 
 جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛

املرافق إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع واخلدمات واملعدات و         )و( 
 من هذه االتفاقية، واليت يفترض أن حتتاج ٢، كما حتددها املادة      عاماً املصممة تصميماً 

إىل أدىن حد ممكن من املواءمة وإىل أقل التكاليف لتلبية االحتياجات احملددة لألشخاص        
 ذوي اإلعاقـة، وتشجيع توفريها واستعماهلا، وتعزيز التصميم العام لدى وضع املعايري            

 دئ التوجيهية؛واملبا
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إجـراء أو تعزيـز البحوث والتطوير للتكنولوجيات اجلديدة، وتعزيز           )ز( 
توفريها واستعماهلا، مبا يف ذلك تكنولوجيات املعلومات واالتصال، والوسائل واألجهزة 
ينة املالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع إيالء  املساعدة على التنقل، والتكنولوجيات املُِع

 نولوجيات املتاحة بأسعار معقولة؛األولوية للتك

توفـري معلومات سهلة املنال لألشخاص ذوي اإلعاقة بشأن الوسائل           )ح( 
ينة، مبا يف ذلك التكنولوجيات            واألجهـزة املساعدة على التنقل، والتكنولوجيات املُِع

  عن أشكال املساعدة األخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛اجلديدة، فضالً

خصائيني واملوظفني العاملني مع األشخاص ذوي      تشـجيع تدريب األ    )ط( 
اإلعاقة يف جمال احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية لتحسني توفري املساعدة واخلدمات   

 .اليت تكفلها تلك احلقوق

فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة          -٢ 
الزمة بأقصى ما تتيحه املوارد املتوافرة لديها،       مـن الـدول األطراف باختاذ التدابري ال       

  إىل إعمال هذه احلقوق إعماالً     التعاون الدويل، للتوصل تدرجيياً   إطار  وحيثما يلزم، يف    
 ، وفقاً ، دون اإلخالل بااللتزامات الواردة يف هذه االتفاقية والواجبة التطبيق فوراً          تاماً

 .للقانون الدويل

 مع األشخاص ذوي اإلعاقة مبن      شاوراً وثيقاً تتشاور الدول األطراف ت    -٣ 
فـيهم األطفـال ذوو اإلعاقـة، من خالل املنظمات اليت متثلهم، بشأن وضع وتنفيذ               
التشـريعات والسياسـات الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، ويف عمليات صنع القرار             

 . يف ذلكاألخرى بشأن املسائل اليت تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، وإشراكهم فعلياً

لـيس يف هـذه االتفاقية ما ميس أي حكم يتيح على حنو أوىف إعمال                -٤ 
حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة قد يرد يف قانون دولة طرف أو يف القانون الدويل                

وال جيوز فرض أي تقييد أو انتقاص ألي حق من حقوق           . املعمـول به يف تلك الدولة     
 القائمة يف أي دولة طرف يف هذه االتفاقية، اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا أو

 بقـانون أو اتفاقية أو الئحة أو عرف حبجة أن هذه االتفاقية ال تعترف هبذه                عمـالً 
 .احلقوق واحلريات أو تعترف هبا يف نطاق أضيق

ميتد سريان أحكام هذه االتفاقية إىل مجيع أجزاء الدول االحتادية دون            -٥ 
 .أي قيود أو استثناءات
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 ٥ادة امل
 املساواة وعدم التمييز

تقـر الـدول األطـراف بأن مجيع األشخاص متساوون أمام القانون             -١ 
 ومبقتضـاه وهلـم احلـق دون أي متييز وعلى قدم املساواة يف احلماية والفائدة اللتني                

 .يوفرمها القانون

حتظـر الدول األطراف أي متييز على أساس اإلعاقة وتكفل لألشخاص    -٢ 
 .املتساوية والفعالة من التمييز على أي أساسالقانونية ة احلماية ذوي اإلعاق

تتخذ الدول األطراف، سعياً لتعزيز املساواة والقضاء على التمييز، مجيع  -٣ 
 .اخلطوات املناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة

عجيل باملساواة الفعلية لألشخاص ذوي     ال تعتـرب التدابري احملددة الضرورية للت       -٤
 . مبقتضى أحكام هذه االتفاقيةاإلعاقة أو حتقيقها متييزاً

 ٦املادة 
 النساء ذوات اإلعاقة

تقـر الـدول األطـراف بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضن           -١ 
ألشـكال مـتعددة مـن التمييز، وأهنا ستتخذ يف هذا الصدد التدابري الالزمة لضمان              

 . وعلى قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية كامالًتــعهن متتعاًمت

تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري املالئمة لكفالة التطور الكامل            -٢ 
والتقدم والتمكني للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          

 .املبينة يف هذه االتفاقية والتمتع هبا

 ٧املادة 
 األطفال ذوو اإلعاقة

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الضرورية لكفالة متتع األطفال ذوي  -١ 
 جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وذلك على قدم املساواة  كامالًاإلعاقة متتعاً

 . مع غريهم من األطفال
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تعلقة باألطفال  يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، يف مجيع التدابري امل         -٢ 
 . أساسياًذوي اإلعاقة، اعتباراً

تكفل الدول األطراف متتع األطفال ذوي اإلعاقة باحلق يف التعبري حبرية            -٣ 
 عـن آرائهم يف مجيع املسائل اليت متسهم مع إيالء االهتمام الواجب آلرائهم هذه وفقاً           

ل وتوفري   املساواة مع غريهم من األطفا     قدملسـنهم ومـدى نضـجهم، وذلك على         
 .املساعدة على ممارسة ذلك احلق، مبا يتناسب مع إعاقتهم وسنهم

 ٨املادة 
 إذكاء الوعي

 :تتعهد الدول األطراف باعتماد تدابري فورية وفعالة ومالئمة من أجل -١ 

إذكـاء الوعي يف اجملتمع بأسره بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف             )أ( 
 رام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم؛ذلك على مستوى األسرة، وتعزيز احت

مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز واملمارسات الضارة املتعلقة         )ب( 
 باألشـخاص ذوي اإلعاقـة، مبـا فـيها تلك القائمة على اجلنس والسن، يف مجيع                 

 جماالت احلياة؛

 .تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة )ج( 

 :التدابري الرامية إىل حتقيق ذلك ما يليوتشمل  -٢ 

 :بدء ومتابعة تنظيم محالت فعالة للتوعية العامة هتدف إىل )أ( 

 تعزيز تقبل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ `١` 

 نشـر تصورات إجيابية عن األشخاص ذوي اإلعاقة، ووعي اجتماعي           `٢`
 هبم؛ أعمق

شخاص ذوي اإلعاقة، تشجيع االعتراف مبهارات وكفاءات وقدرات األ `٣`
 وإسهاماهتم يف مكان العمل وسوق العمل؛

تعزيز تبين موقف يتسم باحترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع  )ب( 
 مستويات نظام التعليم، مبا يف ذلك لدى مجيع األطفال منذ حداثة سنهم؛
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تشجيع مجيع أجهزة وسائل اإلعالم على عرض صورة لألشخاص ذوي     )ج( 
 ة تتفق والغرض من هذه االتفاقية؛اإلعاق

تشـجيع تنظـيم بـرامج تدريبـية للتوعية باألشخاص ذوي اإلعاقة             )د( 
 .وحقوقهم

 ٩املادة 
 إمكانية الوصول

لـتمكني األشـخاص ذوي اإلعاقة من العيش يف استقاللية واملشاركة        -١ 
 اليت تكفل   بشكل كامل يف مجيع جوانب احلياة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة          

إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع غريهم، إىل البيئة املادية             
احملـيطة ووسـائل الـنقل واملعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم             
املعلومات واالتصال، واملرافق واخلدمات األخرى املتاحة لعامة اجلمهور أو املقدمة إليه، 

وهذه التدابري، اليت جيب أن تشمل حتديد       .  احلضرية والريفية على السواء    يف املـناطق  
 :العقبات واملعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص على ما يلي

املباين والطرق ووسائل النقل واملرافق األخرى داخل البيوت وخارجها،  )أ( 
  وأماكن العمل؛مبا يف ذلك املدارس واملساكن واملرافق الطبية

املعلومـات واالتصـاالت واخلدمـات األخـرى، مبا فيها اخلدمات            )ب( 
 .اإللكترونية وخدمات الطوارئ

 : التدابري املناسبة الرامية إىلتتخذ الدول األطراف أيضاً -٢ 

وضـع معايري دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إىل املرافق            )أ( 
 اجلمهـور أو املقدمة إليه، ونشر هذه املعايري واملبادئ         واخلدمـات املـتاحة لعامـة       

 ورصد تنفيذها؛

كفالـة أن تراعي الكيانات اخلاصة اليت تعرض مرافق وخدمات متاحة        )ب( 
 لعامـة اجلمهـور أو مقدمـة إلـيه مجـيع جوانب إمكانية وصول األشخاص ذوي                

 اإلعاقة إليها؛

ئل املتعلقة بإمكانية الوصول    توفري التدريب للجهات املعنية بشأن املسا      )ج( 
 اليت تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة؛
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توفـري الفتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءهتا وفهمها يف املباين            )د( 
 العامة واملرافق األخرى املتاحة لعامة اجلمهور؛

توفـري أشـكال من املساعدة البشرية والوسطاء، مبن فيهم املرشدون            )ه ( 
ـ    ائيون املفسـرون للغة اإلشارة، لتيسري إمكانية الوصول إىل املباين          والقـراء واألخص

 واملرافق األخرى املتاحة لعامة اجلمهور؛

تشـجيع أشـكال املساعدة والدعم األخرى لألشخاص ذوي اإلعاقة           )و( 
 لضمان حصوهلم على املعلومات؛

تشجيع إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيات ونظم  )ز( 
 علومات واالتصال اجلديدة، مبا فيها شبكة اإلنترنت؛امل

تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات         )ح( 
واتصاالت ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها، يف مرحلة مبكرة، كي تكون            

 .هذه التكنولوجيات والنظم يف املتناول بأقل تكلفة

 ١٠املادة 
 احلق يف احلياة

تؤكد الدول األطراف من جديد أن لكل إنسان احلق األصيل يف احلياة وتتخذ              
 هبذا احلق على قدم مجـيع التدابري الضرورية لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة فعلياً  

 .املساواة مع اآلخرين

 ١١املادة 
 حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية

القانون الدويل، مبا فيها القانون      اللتزاماهتا مبقتضى  تتعهد الدول األطراف وفقاً    
لضمان الالزمة  اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، باختاذ كافة التدابري          

محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون يف حاالت تتسم باخلطورة، مبا            
 .يف ذلك حاالت النـزاع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية
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 ١٢املادة 
 االعتـراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع آخرين أمام القانون

تؤكـد الـدول األطراف من جديد حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف             -١ 
 .االعتراف هبم يف كل مكان كأشخاص أمام القانون

تقر الدول األطراف بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية على           -٢ 
 .ساواة مع آخرين يف مجيع مناحي احلياةقدم امل

تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لتوفري إمكانية حصول األشخاص  -٣ 
 .ذوي اإلعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية

تكفـل الدول األطراف أن توفر مجيع التدابري املرتبطة مبمارسة األهلية            -٤ 
 للقانون  ة الضمانات املناسبة والفعالة ملنع إساءة استعمال هذه التدابري وفقاً         القانونـي 

وتكفل هذه الضمانات أن حتترم التدابري املرتبطة مبمارسة        . الـدويل حلقـوق اإلنسان    
األهلـية القانونـية حقـوق الشخص املعين وإرادته وأفضلياته، وأن تكون جمردة من              

ه، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف     ـ مسوغ ل  الذي ال التأثري  تضـارب املصـاحل ومن      
الشخص، وتسري يف أقصر مدة ممكنة، وختضع ملراجعة منتظمة من جانب سلطة خمتصة 

وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر     . ومستقلة وحمايدة أو من جانب هيئة قضائية      
 .الذي تؤثر به التدابري يف حقوق الشخص ومصاحله

دة، تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة       بأحكام هذه املا   اًرهـن  -٥ 
والفعالة لضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة، على أساس املساواة، يف ملكية أو وراثة             
املمـتلكات وإدارة شؤوهنم املالية وإمكانية حصوهلم، مساواة بغريهم، على القروض           

 حرمان األشخاص   املصرفية والرهون وغريها من أشكال االئتمان املايل، وتضمن عدم        
 .ذوي اإلعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاهتم

 ١٣املادة 
 إمكانية اللجوء إىل القضاء

 فعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة للجوء إىل       تكفل الدول األطراف سبالً    -١ 
القضاء على قدم املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك من خالل توفري التيسريات اإلجرائية 

، بغرض تيسر دورهم الفعال يف املشاركة املباشرة وغري         الـيت تتناسـب مع أعمارهم     
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، يف مجيع اإلجراءات القانونية، مبا فيها مراحل        املباشـرة، مبا يف ذلك بصفتهم شهوداً      
 .التحقيق واملراحل التمهيدية األخرى

، تشجع  لكفالة إمكانية جلوء األشخاص ذوي اإلعاقة إىل القضاء فعلياً         -٢ 
املناسب للعاملني يف جمال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة         الدول األطراف التدريب    

 .وموظفو السجون

 ١٤املادة 
 حرية الشخص وأمنه

 تكفـل الـدول األطراف لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة            -١ 
 :مع اآلخرين

 التمتع باحلق يف احلرية الشخصية واألمن الشخصي؛ )أ( 

 قانوين أو بشكل تعسفي وأن      عـدم حرماهنم من حريتهم بشكل غري       )ب( 
 بأي  مع القانون، وأال يكون وجود اإلعاقة مربراً     يكـون أي حرمان من احلرية متسقاً      

 .حال من األحوال ألي حرمان من احلرية

تكفـل الدول األطراف يف حالة حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من            -٢ 
مع غريهم، ضمانات   حريـتهم، نتيجة أية إجراءات، أن خيول هلم، على قدم املساواة            

عاملوا وفقاًوفقاً  ألهداف ومبادئ هذه االتفاقية،  للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وأن ُي
 .مبا يف ذلك توفري الترتيبات التيسريية املعقولة هلم

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

شـخص للتعذيـب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو          ض أي   ال ُيعـرَّ   -١ 
وبشكل خاص ال يعرض أي شخص إلجراء التجارب الطبية    . الالإنسـانية أو املهيـنة    

 .والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته

تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية           -٢ 
خضاع األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع        وغريها من التدابري الفعالة ملنع إ     

 .اآلخرين، للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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 ١٦املادة 
 عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء

تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية          -١ 
من التدابري املناسبة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة، داخل منازهلم         والتعليمـية وغريها    

وخارجهـا على السواء، من مجيع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، مبا يف ذلك             
 .جوانبها القائمة على نوع اجلنس

 مجيع التدابري املناسبة ملنع مجيع أشكال      تـتخذ الـدول األطراف أيضاً      -٢ 
تداء بكفالة أمور منها توفري أشكال مناسبة من املساعدة         االسـتغالل والعـنف واالع    

والدعـم لألشـخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية هلم تراعي نوع جنس              
األشخاص ذوي اإلعاقة وسنهم، مبا يف ذلك عن طريق توفري املعلومات والتثقيف بشأن 

. إلبالغ عنها كيفـية جتنـب حاالت االستغالل والعنف واالعتداء والتعرف عليها وا          
وتكفـل الـدول األطراف أن يراعى يف توفري خدمات احلماية سن األشخاص ذوي              

 .اإلعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم

تكفـل الـدول األطـراف قيام سلطات مستقلة برصد مجيع املرافق             -٣ 
 للحيلولة دون حدوث مجيع  فعاالًوالربامج املعّدة خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة رصداً     

 .ستغالل والعنف واالعتداءأشكال اال

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتشجيع استعادة األشخاص  -٤ 
ذوي اإلعاقة عافيتهم البدنية واإلدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم          
يف اجملتمع عندما يتعرضون ألي شكل من أشكال االستغالل أو العنف أو االعتداء، مبا              

وتتحقق استعادة العافية وإعادة اإلدماج     . لك عن طريق توفري خدمات احلماية هلم      يف ذ 
يف بيـئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقالله الذايت وتراعي         

 .االحتياجات اخلاصة بكل من نوع اجلنس والسن

 تضع الدول األطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات    -٥ 
وسياسات تركز على النساء واألطفال، لكفالة التعرف على حاالت االستغالل والعنف 
واالعـتداء الـيت يتعرض هلا األشخاص ذوو اإلعاقة والتحقيق فيها، وعند االقتضاء،             

 .املقاضاة عليها
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 ١٧املادة 
 محاية السالمة الشخصية

على قدم  لكـل شخص ذي إعاقة احلق يف احترام سالمته الشخصية والعقلية             
 .املساواة مع اآلخرين

 ١٨املادة 
 حرية التنقل واجلنسية

تقـر الـدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع حبرية             -١ 
التـنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم واحلصول على اجلنسية، على قدم املساواة مع             

 :اآلخرين، مبا يف ذلك ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يلي

احلـق يف احلصول على اجلنسية وتغيريها وعدم حرماهنم من جنسيتهم            )أ( 
  أو على أساس اإلعاقة؛تعسفاً

عدم حرماهنم على أساس اإلعاقة من إمكانية حيازة وامتالك واستعمال   )ب( 
وثائق جنسياهتم أو وثائق أخرى إلثبات اهلوية أو اللجوء إىل عمليات أخرى مناسبة،             

 ، قد تستدعيها الضرورة لتيسري ممارسة احلق يف حرية التنقل؛مثل إجراءات اهلجرة

 احلق يف مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلدهم؛ )ج( 

 . أو على أساس اإلعاقة من حق دخول بلدهمعدم حرماهنم تعسفاً )د( 

يسـجل األطفال ذوو اإلعاقة فور والدهتم ويكون هلم منذئذ احلق يف             -٢ 
ساب اجلنسية واحلق بقدر اإلمكان يف أن يعرفوا احلصـول عـلى اسـم واحلق يف اكت      

 .والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم

 ١٩املادة 
 العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع

تقـر الـدول األطراف يف هذه االتفاقية حبق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة،              
ذ تدابري مساواة بغريهم، يف العيش يف اجملتمع، خبيارات مساوية خليارات اآلخرين، وتتخ

فعالـة ومناسـبة لتيسـري متـتع األشـخاص ذوي اإلعاقة الكامل حبقهم وإدماجهم               
 :ويشمل ذلك كفالة ما يلي. ومشاركتهم بصورة كاملة يف اجملتمع
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إتاحـة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أن خيتاروا مكان إقامتهم            )أ( 
مع اآلخرين وعدم   وحمل سكناهم واألشخاص الذين يعيشون معهم على قدم املساواة          

 إجبارهم على العيش يف إطار ترتيب معيشي خاص؛

إمكانـية حصـول األشخاص ذوي اإلعاقة على طائفة من خدمات             )ب( 
املؤازرة يف املنـزل ويف حمل اإلقامة وغريها من اخلدمات اجملتمعية، مبا يف ذلك املساعدة 

يتهم من االنعزال أو    الشخصـية الضرورية لتيسري عيشهم وإدماجهم يف اجملتمع، ووقا        
 االنفصال عنه؛

استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع اآلخرين، من           )ج( 
اخلدمـات واملـرافق اجملتمعـية املتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه اخلدمات             

 .الحتياجاهتم

 ٢٠املادة 
 التنقل الشخصي

 ذوي اإلعاقة حرية التنقل     تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة تكفل لألشخاص       
 :بأكرب قدر ممكن من االستقاللية، مبا يف ذلك ما يلي

تيسري حرية تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة بالطريقة ويف الوقت اللذين           )أ( 
 خيتاروهنما وبتكلفة يف متناوهلم؛

تيسـري حصـول األشـخاص ذوي اإلعاقة على ما يتسم باجلودة من           )ب( 
ينة وأشكال من املساعدة        الوسائل واألجهزة املساع   دة على التنقل والتكنولوجيات املُِع

 البشرية والوسطاء، مبا يف ذلك جعلها يف متناوهلم من حيث التكلفة؛

توفـري التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة واملتخصصني العاملني معهم          )ج( 
 على مهارات التنقل؛

 املساعدة على   تشـجيع الكيانات اخلاصة اليت تنتج الوسائل واألجهزة        )د( 
ينة على مراعاة مجيع اجلوانب املتعلقة بتنقل             التـنقل واألجهـزة والتكنولوجيات املُِع

 .األشخاص ذوي اإلعاقة
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 ٢١املادة 
 حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة اليت تكفل ممارسة األشخاص ذوي            
ية التعبري والرأي، مبا يف ذلك احلق يف طلب معلومات وأفكار،           اإلعاقـة حلقهم يف حر    

وتلقـيها، واإلفصـاح عنها، على قدم املساواة مع اآلخرين، وعن طريق مجيع وسائل       
 من هذه االتفاقية، مبا     ٢االتصال اليت خيتاروهنا بأنفسهم، على النحو املعّرف يف املادة          

 :يف ذلك ما يلي

وجهة لعامة الناس   املعلومات  املعاقـة ب  تـزويد األشـخاص ذوي اإل      )أ( 
باسـتعمال األشكال والتكنولوجيات السهلة املنال واملالئمة ملختلف أنواع اإلعاقة يف           

 الوقت املناسب ودون حتميل األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية؛

قـبول وتيسـري قـيام األشـخاص ذوي اإلعاقة يف معاملتهم الرمسية            )ب( 
 وطريقة برايل وطرق االتصال املعززة البديلة ومجيع وسائل         باسـتعمال لغـة اإلشارة    

 وطرق وأشكال االتصال األخرى سهلة املنال اليت خيتاروهنا بأنفسهم؛

حث الكيانات اخلاصة اليت تقدم خدمات إىل عامة الناس، مبا يف ذلك             )ج( 
عـن طريق شبكة اإلنترنت، على تقدمي معلومات وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة            

 كال سهلة املنال واالستعمال؛بأش

تشجيع وسائط اإلعالم اجلماهريي، مبا يف ذلك مقدمي املعلومات عن           )د( 
 طريق شبكة اإلنترنت، على جعل خدماهتا يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة؛

 .االعتراف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامها )ه ( 

 ٢٢املادة 
 احترام اخلصوصية

خص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته        ال جيوز تعريض أي ش     -١ 
أو ترتيـبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غري قانوين يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو        
بيته أو مراسالته أو أي نوع آخر من وسائل االتصال اليت يستعملها، وال للتهجم غري               

 القانون هلم وجلميع األشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف محاية   . املشروع على شرفه ومسعته   
 .من أي تدخل أو هتجم من هذا القبيل
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تقـوم الـدول األطراف حبماية خصوصية املعلومات املتعلقة بالشؤون      -٢ 
 الشخصـية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم املساواة             

 .مع اآلخرين

 ٢٣املادة 
 احترام البيت واألسرة

لة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد      تـتخذ الدول األطراف تدابري فعا      -١ 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف مجـيع املسائل ذات الصلة بالزواج واألسرة والوالدية              

 :والعالقات، وعلى قدم املساواة مع اآلخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي

حق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين هم يف سن الزواج يف التزوج             )أ( 
  تاماً ال إكراه فيه؛تـزمي الزواج رضاًوتأسيس أسرة برضا مع

االعـتراف حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اختاذ قرار حر ومسؤول          )ب( 
بشـأن عـدد األطفـال الذين يودون إجناهبم وفترة التباعد بينهم ويف احلصول على               
املعلومـات والتثقيف يف جمايل الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة مبا يتناسب مع سنهم،             

 ري الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه احلقوق؛وتوف

حـق األشـخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك األطفال، يف احلفاظ على         )ج( 
 .خصوبتهم على قدم املساواة مع اآلخرين

تكفـل الدول األطراف حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومسؤولياهتم          -٢ 
 الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف فيما يتعلق بالقوامة على األطفال أو كفالتهم أو

مماثلة، حيثما ترد هذه املفاهيم يف التشريعات الوطنية، ويف مجيع احلاالت ترجح مصاحل       
وتقدم الدول األطراف املساعدات املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة        . الطفـل الفُضلى  

 .لتمكينهم من االضطالع مبسؤولياهتم يف تنشئة األطفال

 متساوية فيما يتعلق ول األطراف لألطفال ذوي اإلعاقة حقوقاًتكفل الد -٣ 
غية إعمال هذ  . باحلياة األسرية   ومنع إخفاء األطفال ذوي اإلعاقة وهجرهم  وق احلق هوُب

وإمهـاهلم وعـزهلم، تـتعهد الدول األطراف بأن توفر، يف مرحلة مبكرة، معلومات              
 .وخدمات ومساعدات شاملة لألطفال ذوي اإلعاقة وألسرهم
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 عنهما، إال   تكفل الدول األطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغماً          -٤ 
 للقوانني واإلجراءات السارية     مبراجعة قضائية، ووفقاً   إذا قررت سلطات خمتصة، رهناً    

وال جيوز حبال من األحوال أن . ، أن هذا الفصل ضروري ملصلحة الطفل الفُضلىعموماً
 .طفل أو أحد األبوين أو كليهماُيفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة لل

تـتعهد الدول األطراف يف حالة عدم قدرة األسرة املباشرة لطفل ذي             -٥ 
ه داخل أسرته   ـإعاقـة عـلى رعايته بأن تبذل قصارى جهودها لتوفري رعاية بديلة ل            

 .الكربى، وإن مل يتيسر ذلك فداخل اجملتمع احمللي ويف جو أسري

 ٢٤املادة 
 التعليم

وإلعمال . لدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليمتسلّم ا -١ 
  تعليمياً هذا احلق دون متييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول األطراف نظاماً           

 : مدى احلياة موجهني حنو ما يلي على مجيع املستويات وتعلماًجامعاً

كرامة وتقدير  التنمـية الكاملة للطاقات اإلنسانية الكامنة والشعور بال        )أ( 
 الذات، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتنوع البشري؛

 عن  تنمية شخصية األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضالً        )ب( 
 قدراهتم العقلية والبدنية، للوصول هبا إىل أقصى مدى؛

 . ُحرمتكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة الفعالة يف جمتمع )ج( 

 :حترص الدول األطراف يف إعماهلا هذا احلق على كفالة ما يلي -٢ 

عـدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعليمي العام على            )أ( 
أسـاس اإلعاقة، وعدم استبعاد األطفال ذوي اإلعاقة من التعليم االبتدائي أو الثانوي             

 اجملاين واإللزامي على أساس اإلعاقة؛

ني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على التعليم اجملاين االبتدائي  متك )ب( 
 والـثانوي، اجلـيد واجلـامع، عـلى قـدم املساواة مع اآلخرين يف اجملتمعات اليت                

 يعيشون فيها؛

 مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة؛ )ج( 
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حصـول األشـخاص ذوي اإلعاقة على الدعم الالزم يف نطاق نظام             )د( 
 عليم العام لتيسري حصوهلم على تعليم فعال؛الت

توفـري تدابري دعم فردية فعالة يف بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من            )ه ( 
 .النمو األكادميي واالجتماعي، وتتفق مع هدف اإلدماج الكامل

األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم مهارات حياتية   األطراف  متكن الدول    -٣ 
على قدم  يف التعليم   الجتماعية لتيسري مشاركتهم الكاملة     ومهـارات يف جمال التنمية ا     

وحتقيقا هلذه الغاية، تتخذ الدول  . املسـاواة مـع آخـرين بوصفهم أعضاء يف اجملتمع         
 :األطراف تدابري مناسبة تشمل ما يلي

تيسـري تعـلم طـريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل             )أ( 
لة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسري الدعم والتوجيه       وأشكال االتصال املعززة والبدي   

 عن طريق األقران؛

 تيسري تعلم لغة اإلشارة وتشجيع اهلوية اللغوية لفئة الُصم؛ )ب( 

كفالـة توفري التعليم للمكفوفني والُصم أو الُصم املكفوفني، وخاصة           )ج( 
عنيني، ويف بيئات   األطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل االتصال لألشخاص امل        

 .تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو األكادميي واالجتماعي

 إلعمـال هذا احلق، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة          وضـماناً  -٤ 
أو طريقة برايل، /لتوظيف مدرسني، مبن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة اإلشارة و

ويشمل هذا  . يع مستويات التعليم  ولتدريـب األخصـائيني واملوظفني العاملني يف مج       
التدريـب التوعية باإلعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال االتصال املعززة والبديلة       

 .املناسبة، والتقنيات واملواد التعليمية ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة

تكفـل الدول األطراف إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على           -٥ 
التدريب املهين وتعليم الكبار والتعليم مدى احلياة دون متييز وعلى والعام التعليم العايل   

 هلذه الغاية، تكفل الدول األطراف توفري الترتيبات        وحتقيقاً. قـدم املساواة مع آخرين    
 .التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة
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 ٢٥املادة 
 الصحة

لتمتع بأعلى تعـترف الدول األطراف بـأن لألشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف ا      
وتتخذ الدول األطراف كل التدابري     . مسـتويات الصحة دون متييز على أساس اإلعاقة       

املناسبة الكفيلة حبصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بني 
وتعمل الدول األطراف بوجه    . اجلنسـني، مبا يف ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي        

 :يلي ما خاص على

فـري رعاية وبرامج صحية جمانية أو معقولة التكلفة لألشخاص ذوي           تو )أ( 
اإلعاقـة تعادل يف نطاقها ونوعيتها ومعايريها تلك اليت توفرها لآلخرين، مبا يف ذلك              

 خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛

عاقتهم من   بسبب إ  توفري ما حيتاج إليه األشخاص ذوو اإلعاقة حتديداً        )ب( 
خدمـات صحية، تشمل الكشف املبكر والتدخل عند االقتضاء، وخدمات هتدف إىل            
التقلـيل إىل أدىن حـد من اإلعاقات ومنع حدوث املزيد منها، على أن يشمل ذلك                

 األطفال وكبار السن؛

توفري هذه اخلدمات الصحية يف أقرب مكان ممكن من جمتمعاهتم احمللية،            )ج( 
 ناطق الريفية؛يف ذلك يف امل مبا

الطلـب إىل مزاويل املهن الصحية تقدمي رعاية إىل األشخاص ذوي اإلعاقة             )د( 
بـنفس جـودة الرعاية اليت يقدموهنا إىل اآلخرين، مبا يف ذلك تقدمي هذه الرعاية على أساس                 
املوافقـة احلـرة واملسـتنرية، من خالل القيام جبملة أمور منها زيادة الوعي حبقوق اإلنسان                

فولـة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم واستقالهلم الذايت واحتياجاهتم من خالل توفري            املك
 التدريب هلم ونشر معايري أخالقية تتعلق بالرعاية الصحية يف القطاعني العام واخلاص؛

حظـر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف توفري التأمني الصحي،            )ه ( 
  بطريقة  اقانون الوطين بذلك، على أن يوفر     والـتأمني عـلى احلـياة حيثما يسمح ال        

 منصفة ومعقولة؛

مـنع احلـرمان عـلى أساس التمييز من الرعاية الصحية أو اخلدمات              )و( 
 .الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب اإلعاقة
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 ٢٦املادة 
 التأهيل وإعادة التأهيل

عم تتخذ الدول األطراف تدابري فعالة ومناسبة، مبا يف ذلك عن طريق د         -١ 
األقران، لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من بلوغ أقصى قدر من االستقاللية واحملافظة            
علـيها، وحتقيق إمكاناهتم البدنية والعقلية واالجتماعية واملهنية على الوجه األكمل،           

 لتلك الغاية،   وحتقيقاً. وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام يف مجيع نواحي احلياة        
ف بتوفري خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها         تقوم الدول األطرا  

وتوسـيع نطاقها، وخباصة يف جماالت الصحة والعمل والتعليم واخلدمات االجتماعية،           
 :على حنو جيعل هذه اخلدمات والربامج

تـبدأ يف أقـرب مـرحلة قـدر اإلمكـان، وتستند إىل تقييم متعدد         )أ( 
 وَمواطن قوته على حدة؛التخصصات الحتياجات كل فرد 

تدعم إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم يف اجملتمع احمللي ويف           )ب( 
مجيع نواحي اجملتمع، وأن تتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة على أساس طوعي ويف أقرب             

 .مكان ممكن للمجتمعات احمللية، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية

مج التدريب األويل واملستمر    تشـجع الـدول األطراف على وضع برا        -٢ 
 .لألخصائيني واملوظفني العاملني يف جمال تقدمي خدمات التأهيل وإعادة التأهيل

تشـجع الـدول األطراف توفر ومعرفة واستخدام األجهزة والتقنيات      -٣ 
ينة، املصممة لألشخاص ذوي اإلعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل  .املُِع

 ٢٧املادة 
 لعمالةالعمل وا

تعترف الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل، على قدم            -١ 
املساواة مع اآلخرين؛ ويشمل هذا احلق إتاحة الفرصة هلم لكسب الرزق يف عمل خيتارونه              
أو يقبلونه حبرية يف سوق عمل وبيئة عمل منفتحتني أمام األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتني              

وحتمي الدول األطراف إعمال احلق يف العمل وتعززه، مبا يف          . ماهلم ويسهل اخنراطهم فيه   
ذلـك حـق أولئك الذين تصيبهم اإلعاقة خالل عملهم، وذلك عن طريق اختاذ اخلطوات               

 :املناسبة، مبا يف ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي
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ملتعلقة بكافة حظر التمييز على أساس اإلعاقة فيما خيتص جبميع املسائل ا )أ( 
أشـكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيني والعمل، واستمرار العمل، والتقدم           

 الوظيفي، وظروف العمل اآلمنة والصحية؛

محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف ظروف عمل عادلة ومالئمة،           )ب( 
و لقاء  عـلى قدم املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متسا             

القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل املأمونة والصحية، مبا يف ذلك احلماية من     
 التحرش، واالنتصاف من املظامل؛

كفالـة متكـني األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم الُعمالية            )ج( 
 والنقابية على قدم املساواة مع اآلخرين؛

صول بصورة فعالة على الربامج     متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احل      )د( 
 العامة للتوجيه التقين واملهين، وخدمات التوظيف، والتدريب املهين واملستمر؛

تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق           )ه ( 
 عن تقدمي املساعدة على إجياد العمل واحلصول عليه واملداومة عليه           العمـل، فضـالً   

 إليه؛ والعودة

تعزيز فرص العمل احلّر، ومباشرة األعمال احلرة، وتكوين التعاونيات،          )و( 
 والشروع يف األعمال التجارية اخلاصة؛

 تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع العام؛ )ز( 

تشـجيع عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص من خالل            )ح( 
ل الربامج التصحيحية، واحلوافز، وغري     انتهاج سياسات واختاذ تدابري مناسبة، قد تشم      

 ذلك من التدابري؛

 كفالـة توفـري ترتيـبات تيسريية معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف             )ط( 
 أماكن العمل؛

تشـجيع اكتسـاب األشخاص ذوي اإلعاقة للخربات املهنية يف سوق       )ي( 
 العمل املفتوحة؛
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االحتفاظ بالوظائف،  تعزيـز برامج إعادة التأهيل املهين والوظيفي، و        )ك( 
 .والعودة إىل العمل لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة

تكفل الدول األطراف عدم إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة للرق أو           -٢ 
 .العبودية، ومحايتهم على قدم املساواة مع اآلخرين، من العمل اجلربي أو القسري

 ٢٨املادة 
 مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية

عترف الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع مبستوى          ت -١ 
معيشـي الئق هلم وألسرهم، مبا يف ذلك ما يكفيهم من الغذاء وامللبس واملسكن، ويف               
مواصـلة حتسني ظروف معيشتهم، وتتخذ اخلطوات املناسبة لصون هذا احلق وتعزيز            

 . إعماله دون متييز على أساس اإلعاقة

 األطـراف حبـق األشـخاص ذوي اإلعاقة يف احلماية          تقـر الـدول    -٢ 
االجتماعـية، والتمـتع هبذا احلق دون متييز بسبب اإلعاقة، وتتخذ اخلطوات املناسبة             

 :لصون هذا احلق وتعزيز إعماله، مبا يف ذلك تدابري ترمي إىل

ضمان مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة مع اآلخرين يف فرص احلصول           )أ( 
ة، وضمان حصوهلم على اخلدمات واألجهزة املناسبة ذات األسعار         عـلى املـياه النقي    

 املعقولة، وغري ذلك من املساعدات لتلبية االحتياجات املرتبطة باإلعاقة؛

 النساء والفتيات   ضـمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، خصوصاً       )ب( 
 وكبار السن، من برامج احلماية االجتماعية وبرامج احلد من الفقر؛

ضـمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف حالة فقر            )ج( 
وأسـرهم مـن املساعدة اليت تقدمها الدولة لتغطية النفقات املتعلقة باإلعاقة، مبا فيها              

 التدريب املناسب وإسداء املشورة واملساعدة املالية والرعاية املؤقتة؛

 سكان العام؛ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج اإل )د( 

ضـمان اسـتفادة األشـخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع             )ه ( 
 .اآلخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد
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 ٢٩املادة 
 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة

تضـمن الـدول األطراف لألشخاص ذوي اإلعاقة احلقوق السياسية وفرصة            
 :، وتتعهد مبا يلي املساواة مع اآلخرينقدمالتمتع هبا على 

أن تكفـل لألشـخاص ذوي اإلعاقة إمكانية املشاركة بصورة فعالة            )أ( 
وكاملة يف احلياة السياسية والعامة على قدم املساواة مع اآلخرين، إما مباشرة وإما عن              
طريق ممثلني خيتاروهنم حبرية، مبا يف ذلك كفالة احلق والفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة             

نَت  :خبوا، وذلك بعدة سبل منهاكي يصوتوا وُي

كفالـة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة           `١`
 وسهلة الفهم واالستعمال؛

محايـة حـق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت عن طريق االقتراع     `٢`
السري يف االنتخابات واالستفتاءات العامة دون ترهيب، ويف الترشح         

الفعـلي للمناصب وأداء مجيع املهام العامة يف   لالنـتخابات والـتقلد     
ينة          احلكومـة على شىت املستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا املُِع

 واجلديدة حيثما اقتضى األمر ذلك؛

كفالـة حـرية تعـبري األشخاص ذوي اإلعاقة عن إرادهتم كناخبني،             `٣`
ى طلبهم،  وبناء عل  هلذه الغاية،    والسـماح هلم، عند االقتضاء، حتقيقاً     

 باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛

أن تعمـل على حنو فعال من أجل هتيئة بيئة يتسىن فيها لألشخاص ذوي               )ب( 
اإلعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة يف تسيري الشؤون العامة، دون متييز وعلى قدم   

 :لك ما يلياملساواة مع اآلخرين، وأن تشجع مشاركتهم يف الشؤون العامة، مبا يف ذ

املشاركة يف املنظمات والرابطات غري احلكومية املعنية حبياة البلد العامة     `١`
 والسياسية، مبا يف ذلك أنشطة األحزاب السياسية وإدارة شؤوهنا؛

إنشـاء مـنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واالنضمام إليها كي تتوىل     `٢`
 .ي واحملليالوطين واإلقليمالدويل ومتثيلهم على كل من الصعيد 
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 ٣٠املادة 
 املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

تقر الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة            -١ 
الثقافـية عـلى قـدم املساواة مع اآلخرين، وتتخذ كل التدابري املناسبة لكي تكفل               

 : يلي ما لألشخاص ذوي اإلعاقة

 التمتع باملواد الثقافية بأشكال ميسَّرة؛ )أ( 

التمتع بالربامج التلفزيونية واألفالم والعروض املسرحية وسائر األنشطة         )ب( 
 الثقافية بأشكال ميسَّرة؛

التمـتع بدخول األماكن املخصصة للعروض أو اخلدمات الثقافية، من           )ج( 
 السياحة، والتمتع، قدر    قبـيل املسارح واملتاحف ودور السينما واملكتبات وخدمات       

 .اإلمكان، بالوصول إىل النُُّصب التذكارية واملواقع ذات األمهية الثقافية الوطنية

تـتخـذ الـدول األطراف التدابري املالئمة إلتاحة الفرصة لألشخاص      -٢ 
ذوي اإلعاقة لتنمية واستخدام قدراهتم اإلبداعية والفنية والفكرية، ال خلدمة مصلحتهم          

 .ا إلثراء اجملتمع أيضاًفحسب وإمن

 للقانون الدويل،   تـتخذ الدول األطراف مجيع اخلطوات املالئمة، وفقاً        -٣ 
 أو   تعسفياً للـتأكد من أن القوانني اليت حتمي حقوق امللكية الفكرية ال تشكل عائقاً            

 .  حيول دون استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من املواد الثقافيةمتييزياً

ي اإلعاقة، على قدم املساواة مع اآلخرين، أن حيظوا  حيق لألشخاص ذو   -٤ 
باالعتراف هبويتهم الثقافية واللغوية اخلاصة وأن حيصلوا على دعم هلا، مبا يف ذلك لغات 

 .اإلشارات وثقافة الصُّم

 لألشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة، على قدم املساواة مع آخرين، متكيناً -٥ 
 :لرياضة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة من أجليف أنشطة الترفيه والتسلية وا

تشجيع وتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة، إىل أقصى حد ممكن،   )أ( 
 يف األنشطة الرياضية العامة على مجيع املستويات؛
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ضـمان إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتنظيم األنشطة الرياضية           )ب( 
 هلذه الغاية على تشجيع ة وتطويرها واملشاركة فيها، والعمل حتقيقاًوالترفيهية اخلاصة باإلعاق 

 توفري القدر املناسب من التعليم والتدريب واملوارد هلم على قدم املساواة مع اآلخرين؛

ضـمان دخـول األشخاص ذوي اإلعاقة إلـى األماكن الرياضيـة           )ج( 
 والترفيهية والسياحية؛

 ذوي اإلعاقة للمشاركة على قدم      ضـمان إتاحـة الفرصـة لألطفال       )د( 
املساواة مع األطفال اآلخرين يف أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، مبا يف ذلك             

 األنشطة اليت متارس يف إطار النظام املدرسي؛

ضمان إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على اخلدمات املقدمة          )ه ( 
 .سياحة والتسلية والرياضةمن املشتغلني بتنظيم أنشطة الترفيه وال

 ٣١املادة 
 مجع اإلحصاءات والبيانات

تقـوم الـدول األطراف جبمع املعلومات املناسبة، مبا يف ذلك البيانات             -١ 
اإلحصـائية والبـيانات املستخدمة يف البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات            

 :علومات واالحتفاظ هبا مبا يليوينبغي أن تفي عملية مجع امل. الكفيلة بإنفاذ هذه االتفاقية

، مبا فيها التشريعات املتعلقة     االمتـثال للضـمانات املعمول هبا قانوناً       )أ( 
 حبماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة؛

االمتـثال للقواعـد املقـبولة دوليا حلماية حقوق اإلنسان واحلريات            )ب( 
 .خالقية يف مجع اإلحصاءات واستخدامهااألساسية واملبادئ األ

 هلذه املادة، حسب االقتضاء،     ُتصـنف املعلومات اليت يتم مجعها وفقاً       -٢ 
وُتستخدم للمساعدة يف تقييم تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األطراف مبوجب 

ارستهم هذه االتفاقية ويف كشف العقبات اليت تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة يف أثناء مم
 .حلقوقهم والعمل على تذليلها

تضـطلع الـدول األطراف مبسؤولية نشر هذه اإلحصاءات وتضمن            -٣ 
 .إتاحتها لألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم
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 ٣٢املادة 
 التعاون الدويل

 للجهود  تسـلم الدول األطراف بأمهية التعاون الدويل وتعزيزه، دعماً         -١ 
االتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابري مناسبة وفعالة      الوطنية الرامية إىل حتقيق أهداف هذه       

هبـذا الصدد فيما بينها، وحسب االقتضاء، يف شراكة مع املنظمات الدولية واإلقليمية            
وجيوز أن . ذات الصـلة واجملـتمع املدين، وال سيما منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة          

 :تشمل هذه التدابري ما يلي

شخاص ذوي اإلعاقة واستفادهتم منه،     ضمان مشول التعاون الدويل األ     )أ( 
 مبا يف ذلك الربامج اإلمنائية الدولية؛

تسـهيل ودعم بناء القدرات، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات             )ب( 
 واخلربات والربامج التدريبية وأفضل املمارسات وتقامسها؛

 قنية؛تسهيل التعاون يف جمال البحوث واحلصول على املعارف العلمية والت )ج( 

توفـري املساعدة التقنية واالقتصادية، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك عن طريق             )د( 
 .تيسري احلصول على التكنولوجيا السهلة املنال واملُِعينة وتقامسها، وعن طريق نقل التكنولوجيا

ال متس أحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من              -٢ 
 . االتفاقيةالتزامات مبوجب هذه

 ٣٣املادة 
 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين

 لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو       تعيِّن الدول األطراف، وفقاً    -١ 
أكثر داخل احلكومة ُتعىن باملسائل املتصلة بتنفيذ هذه االتفاقية، وتويل االعتبار الواجب 

تيسري األعمال ذات الصلة يف خمتلف      ملسألة إنشاء أو تعيني آلية تنسيق داخل احلكومة ل        
 .القطاعات وعلى خمتلف املستويات

 لنظمها القانونية واإلدارية، بتشكيل أو      تقـوم الدول األطراف، وفقاً     -٢ 
تعزيـز أو تعـيني أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، مبا يف ذلك آلية مستقلة                 

.  ومحايتها ورصد تنفيذها   واحـدة أو أكـثر، حسب االقتضاء، لتعزيز هذه االتفاقية         
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وتـأخذ الـدول األطراف بعني االعتبار، عند تعيني أو إنشاء مثل هذه اآللية، املبادئ        
 .املتعلقة مبركز وطرق عمل املؤسسات الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها

يسهم اجملتمع املدين، وخباصة األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات املمثلة          -٣ 
 .يف عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملةهلم، 

 ٣٤املادة 
 اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

يشار إليها فيما يلي (تنشـأ جلنة معنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        -١ 
 .، لتضطلع بتنفيذ املهام املنصوص عليها أدناه)"اللجنة"باسم 

.  االتفاقية، من اثين عشر خبرياً     تتكون اللجنة، يف وقت بدء نفاذ هذه       -٢ 
 أو  وتـزداد عضـوية اللجـنة بستة أعضاء، بعد حصول االتفاقية على ستني تصديقاً             

 . أعلى مقداره مثانية عشر عضواً، لتصل عضويتها حداً إضافياًانضماماً

يعمـل أعضـاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من املشهود هلم            -٣ 
. م بالكفاءة واخلربة يف امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية        باألخالق العالية واملعترف هل   

والـدول األطـراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إىل أن تويل االعتبار الواجب إىل              
 . من هذه االتفاقية٣-٤احلكم الوارد يف املادة 

ينتخـب أعضـاء اللجنة بواسطة الدول األطراف مع مراعاة التوزيع            -٤ 
ثيل خمتلف أشكال احلضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل        اجلغرايف العادل، ومت  

 .املتوازن للجنسني، ومشاركة اخلرباء ذوي اإلعاقة

ُينتخـب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم           -٥ 
ويف هذه  . الـدول األطـراف مـن بني رعاياها يف اجتماعات مؤمتر الدول األطراف            

 يتشكل نصاهبا من ثلثي الدول األطراف، ينتخب لعضوية اللجنة          االجـتماعات، اليت  
األشـخاص الذيـن حيصلون على أعلى عدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة من              

 .أصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوتني

جترى أول انتخابات يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ      -٦ 
ويوجه األمني العام لألمم املتحدة إىل الدول األطراف، قبل أربعة أشهر           . هذه االتفاقية 

 فيها إىل تقدمي أمساء املرشحني اعلى األقل من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوه
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ويعد األمني العام عقب ذلك قائمة بأمساء مجيع األشخاص         . خـالل فـترة شـهرين     
جبدي، مع توضيح أمساء الدول األطراف اليت        للترتيب األ  املرشحني هبذه الطريقة، وفقاً   

 . ترشحهم، ويقدم القائمة املذكورة إىل الدول األطراف يف هذه االتفاقية

وجيوز أن يعاد انتخاهبم مرة     . ينتخـب أعضـاء اللجنة لفترة أربع سنوات        -٧ 
 غري أن فترة عضوية ستة من األعضاء الذين ينتخبون يف االنتخابات األوىل تنتهي            . واحـدة 

عند انقضاء فترة عامني؛ وبعد تلك االنتخابات األوىل مباشرة، خيتار رئيس االجتماع املشار 
 . من هذه املادة أمساء هؤالء األعضاء الستة عن طريق القرعة٥إليه يف الفقرة 

ينتخب أعضاء اللجنة الستة اإلضافيون عند إجراء االنتخابات العادية،          -٨ 
 .ذه املادة لألحكام ذات الصلة من هوفقاً

يف حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعالن ذلك العضو، ألي  -٩ 
سـبب آخـر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعني الدولة الطرف اليت رشحت ذلك               

 آخر ميلك املؤهالت ويستويف الشروط الواردة يف األحكام ذات الصلة من العضو خبرياً
 .جنة خالل ما تبقى من فترة ذلك العضوهذه املادة، ليعمل كعضو يف الل

 .تضع اللجنة النظام الداخلي اخلاص هبا -١٠ 

يوفر األمني العام لألمم املتحدة املوظفني الالزمني واملرافق الضرورية لكي  -١١ 
 .تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة مبوجب هذه االتفاقية، ويدعو إىل انعقاد أول اجتماع هلا

نة املنشأة مبوجب هذه االتفاقية أجورهم من موارد        يتلقى أعضاء اللج   -١٢ 
 للمعايري والشروط اليت    ، وفقاً  لألمم املتحدة  األمـم املـتحدة، مبوافقة اجلمعية العامة      

 .حتددها اجلمعية، مع وضع أمهية مسؤوليات اللجنة يف االعتبار

حيصـل أعضـاء اللجنة على التسهيالت واالمتيازات واحلصانات اليت           -١٣ 
ليها اخلرباء املكلفون مبهام تابعة لألمم املتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات            حيصل ع 

 .الصلة يف اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا

 ٣٥املادة 
 تقارير الدول األطراف

تقدم كل دولة طرف إىل اللجنة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة،  -١ 
تخذة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية وعن التقدم         عن التدابري امل    شامالً تقريـراً 
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احملـرز يف هذا الصدد، وذلك خالل فترة عامني عقب بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة               
 .للدولة الطرف املعنية

 سنوات على   ٤تقـدم الدول األطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل           -٢ 
 .األقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك

 .حتدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على حمتويات التقارير -٣ 

ال يـتعني عـلى الدولة الطرف، اليت تقدم تقريرها األول الشامل إىل              -٤ 
والدول األطراف . اللجنة، تكرار إدراج املعلومات اليت سبق تقدميها يف التقارير الالحقة

اليت تقدم إىل اللجنة، يف مسألة إعداد هذه        مدعـوة إىل أن تنظر، عند إعداد التقارير         
التقارير من خالل عملية تتسم باالنفتاح والشفافية وإىل أن تويل االعتبار الواجب إىل             

 . هذه االتفاقية من٤ من املادة ٣الفقرة احلكم الوارد يف 

جيـوز أن تدرج يف التقارير العوامل والصعوبات اليت تؤثر على درجة             -٥ 
 .زامات مبوجب هذه االتفاقيةالوفاء بااللت

 ٣٦املادة 
 النظر يف التقارير

 من اقتراحات   تـنظر اللجـنة يف كـل تقريـر وتقدم ما تراه مالئماً             -١ 
وجيوز للدولة الطرف أن ترد     . وتوصيات عامة بشأنه وحتيلها إىل الدولة الطرف املعنية       

ل األطراف  وجيوز للجنة أن تطلب إىل الدو     . عـلى اللجـنة بـأي معلومات ختتارها       
 .معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه االتفاقية

 يف تقدمي تقرير، جاز للجنة أن        كبرياً إذا تأخـرت دولة طرف تأخراً      -٢ 
ُتشعر الدولة الطرف املعنية بضرورة فحص تطبيق هذه االتفاقية يف تلك الدولة الطرف، 

لتقرير ذو الصلة يف غضون  إىل معلومات موثوق هبا تتاح للجنة، إذا مل يقدم ا     اسـتناداً 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف املعنية إىل املشاركة يف        . ثالثـة أشهر من توجيه اإلشعار     

وإذا استجابت الدولة الطرف بتقدمي التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام          . هـذا الفحص  
 . من هذه املادة١الفقرة 

 .  األطرافيتيح األمني العام لألمم املتحدة التقارير لكافة الدول -٣ 
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تتـيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة اجلمهور يف بلداهنا      -٤ 
 .وتيسر إمكانية االطالع على االقتراحات والتوصيات العامة املتعلقة هبذه التقارير

، إىل الوكاالت املتخصصة وصناديق     حتـيل اللجنة، حسبما تراه مالئماً      -٥ 
اهليئات املختصة، أي تقارير من الدول األطراف تتضمن        األمـم املتحدة وبراجمها وسائر      

 للمشورة أو املساعدة التقنيتني، أو تشري إىل حاجتها ملثل هذه املشورة أو املساعدة،              طلباً
 . وتشفعها مبالحظات اللجنة وتوصياهتا بصدد هذه الطلبات أو اإلشارات، إن وجدت

 ٣٧املادة 
 التعاون بني الدول األطراف واللجنة

 .تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها يف االضطالع بواليتهم -١ 

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

 ٣٨املادة 
 ألخرىعالقة اللجنة مع اهليئات ا

لدعـم تطبيق هذه االتفاقية على حنو فعال وتشجيع التعاون الدويل يف امليدان              
 :الذي تغطيه هذه االتفاقية

يكـون من حق الوكاالت املتخصصة وغريها من أجهزة األمم املتحدة       )أ( 
أن تكـون ممـثلة لـدى النظر يف تطبيق ما يدخل يف نطاق واليتها من أحكام هذه                  

أن تدعو الوكاالت املتخصصة واهليئات املختصة األخرى، حسبما        وللجنة  . االتفاقـية 
، لتقدمي مشورة خربائها بشأن تطبيق االتفاقية يف اجملاالت اليت تدخل يف            تـراه مالئماً  

وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة وغريها من أجهزة األمم         . نطاق والية كل منها   
  اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها؛ املتحدة لتقدمي تقارير عن تطبيق االتفاقية يف

تقوم اللجنة، لدى اضطالعها بواليتها، بالتشاور، حسب االقتضاء، مع      )ب( 
اهليـئات األخرى ذات الصلة املنشأة مبوجب معاهدات دولية حلقوق اإلنسان، وذلك            
بغـرض ضـمان اتسـاق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية لإلبالغ واقتراحات               

 . مة، وتفادي االزدواجية والتداخل يف أداء وظائفهاوتوصيات عا
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 ٣٩املادة 
 تقرير اللجنة

تقـدم اللجـنة كـل سـنتني تقارير عن أنشطتها إىل اجلمعية العامة واجمللس       
 على فحص االقتصادي واالجتماعي، وجيوز هلا أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناًء

وتدرج تلك االقتراحات والتوصيات    . رافالتقارير واملعلومات الواردة من الدول األط     
 .العامة يف تقرير اللجنة إىل جانب تعليقات الدول األطراف، إن وجدت

 ٤٠املادة 
 مؤمتر الدول األطراف

جتتمع الدول األطراف بانتظام يف مؤمتر للدول األطراف بغية النظر يف            -١ 
 .أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية

م لألمم املتحدة إىل عقد مؤمتر الدول األطراف، يف         يدعـو األمني العا    -٢ 
ويدعو األمني العام إىل عقد    . موعـد أقصـاه سـتة أشهر من بدء نفاذ هذه االتفاقية           

 . االجتماعات الالحقة مرة كل سنتني أو بناء على قرار ملؤمتر الدول األطراف

 ٤١املادة 
 الوديع

 .تفاقيةيكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذه اال 

 ٤٢املادة 
 التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول وملنظمات التكامل اإلقليمي            
 .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ من يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك اعتباراً

 ٤٣املادة 
 الرضا بااللتزام

ظمات لتصديق الدول املوقعة ولإلقرار الرمسي من جانب مناالتفاقية ختضع هذه  
وتكون مفتوحة النضمام أي دولة أو منظمة للتكامل        . الـتكامل اإلقلـيمي املوقعـة     

 . اإلقليمي مل توقع االتفاقية
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 ٤٤املادة 
 منظمات التكامل اإلقليمي

 منظمة تشكلها الدول ذات     "منظمة التكامل اإلقليمي  "يقصد بـتعبري    -١ 
 االختصاص فيما يتعلق باملسائل السيادة يف منطقة ما، وتنقل إليها الدول األطراف فيها

وتعلن تلك املنظمات، يف صكوك إقرارها الرمسي أو        . الـيت حتكمهـا هـذه االتفاقية      
وتبلغ . انضـمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية          

 .الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري يف نطاق اختصاصها

 على تلك   "الدول األطراف "االتفاقية إىل   تنطـبق اإلشـارات يف هذه        -٢ 
 . املنظمات يف حدود اختصاصها

 من  ٤٧ من املادة    ٣ و ٢ والفقرتني   ٤٥ من املادة    ١وألغـراض الفقرة     -٣ 
 . ، ال يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل اإلقليميهذه االتفاقية

 متـارس مـنظمات الـتكامل اإلقليمي، يف األمور اليت تندرج ضمن نطاق             -٤ 
اختصاصـها، حقها يف التصويت يف مؤمتر الدول األطراف، بعدد من األصوات مساو لعدد              

وال متارس تلك املنظمات حقها يف التصويت       . دوهلا األعضاء اليت هي أطراف يف هذه االتفاقية       
 .إذا مارست أي دولة من الدول األعضاء فيها حقها يف التصويت، والعكس صحيح

 ٤٥املادة 
 بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع الصك             -١ 
 . العشرين للتصديق أو االنضمام

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل اإلقليمي            -٢ 
 أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تصّدق على هذه االتفاقية أو تقرها رمسياً   

 . لصكوك، يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صكهاتلك ا

 ٤٦املادة 
 التحفظات

 .  ملوضوع هذه االتفاقية وغرضهاال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافياً -١ 

 .جيوز سحب التحفظات يف أي وقت -٢ 
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 ٤٧املادة 
 التعديالت

 هلذه االتفاقية وأن تقدمه إىل      جيـوز ألي دولة طرف أن تقترح تعديالً        -١ 
ويقوم األمني العام بإبالغ الدول األطراف بأي تعديالت      . األمـني العام لألمم املتحدة    

 إليها إشعاره مبا إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف             مقـترحة، طالباً  
فإذا حبذ عقد املؤمتر ثلث الدول األطراف على األقل، يف      . تلك املقترحات والبت فيها   

 ذلك اإلبالغ، فإن األمني العام يعقد املؤمتر حتت رعاية األمم           غضـون أربعة أشهر من    
ويقدم األمني العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول األطراف احلاضرة واملصوتة           . املتحدة

ة عليه مث إىل كافة الدول      ـللموافقلألمم املتحـدة   يف املؤمتـر إىل اجلمعـية العامـة         
 .األطراف لقبوله

قَّر وفقاً   يـبدأ نفاذ التعديل      -٢   من هذه املادة يف     ١ للفقرة   الذي ُيعتمد وُي
اليوم الثالثني من بلوغ عدد صكوك القبول املودعة ثلثي عدد الدول األطراف يف تاريخ 

مث يبدأ نفاذ التعديل جتاه أي دولة طرف يف اليوم الثالثني من إيداع             . اعـتماد التعديل  
 .  األطراف اليت قبلته إال للدولوال يكون التعديل ملزماً. صك قبوهلا

قَّر وفقاً        -٣   من هذه املادة    ١ للفقرة   ويـبدأ نفاذ التعديل الذي ُيعتمد وُي
 جتاه كافة الدول األطراف يف اليوم الثالثني        ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٤ باملواد   ويتعلق حصراً 

مـن بلـوغ عدد صكوك القبول املودعة ثلثي عدد الدول األطراف يف تاريخ اعتماد               
 . قرر مؤمتر الدول األطراف ذلك بتوافق اآلراءالتعديل، إذا 

 ٤٨املادة 
 نقض االتفاقية

جيوز ألي دولة طرف أن تنقض هذه االتفاقية بإشعار خطي توجهه إىل األمني              
 بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم األمني        ويصبح هذا النقض نافذاً   . العام لألمم املتحدة  
 .العام ذلك اإلشعار
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 ٤٩املادة 
 سِّر لالطالعالشكل املي

 .ايسهل االطالع عليهأشكال يتاح نص هذه االتفاقية يف  

 ٥٠املادة 
 حجية النصوص

تتساوى يف احلجية النصوص اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية          
 .والفرنسية هلذه االتفاقية

م على   وقّع هذه االتفاقية املوقعون أدناه املفوضون، املأذون هل        وإثـباتاً لذلك،   
 .النحو الواجب من حكومة كل منهم

 



 

 

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ ٦١/١٠٦اعُتمد بقرار اجلمعية العامة 

 :إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول قد اتفقت على ما يلي
 ١املادة 

باختصاص ) "الدولة الطرف "(ذا الربوتوكول   تعـترف الدولة الطرف يف ه      -١ 
بتلقي البالغات من األفراد أو جمموعات      ) "اللجنة"(جلـنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       

األفـراد أو باسـم األفراد أو جمموعات األفراد املشمولني باختصاصها والذين يدعون أهنم              
 .غات والنظر يف تلك البالضحايا انتهاك دولة طرف ألحكام االتفاقية

ال جيـوز للجنة تسلم أي بالغ يتعلق بأي دولة طرف يف االتفاقية ال               -٢ 
 . يف هذا الربوتوكولتكون طرفاً

 ٢املادة 
 :تعترب اللجنة البالغ غري مقبول 

 ؛مىت كان البالغ جمهوالً )أ( 

أو شكل البالغ إساءة استعمال للحق يف تقدمي تلك البالغات أو كان             )ب( 
 فاقية؛منافيا ألحكام االت

 أو  أو كانـت املسـألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت،              )ج( 
 ما زالت، حمل دراسة مبقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية؛

وال تسري هذه القاعدة . أو مل ُتستنفد كافة وسائل االنتصاف الداخلية )د( 
د طال أمده بصورة غري معقولة أو كان من غري          إذا كـان إعمال وسائل االنتصاف ق      
 املرجح أن يفضي إىل انتصاف فعال؛

 أو كان بال أساس واضح أو كان غري مدعم برباهني كافية؛  )ه ( 

 أو مـىت كانـت الوقـائع موضـوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ          )و( 
  الوقائع بعد   هـذا الـربوتوكول بالنسبة للدولة الطرف املعنية، إال إذا استمرت تلك           

 .تاريخ النفاذ



 املعاهدات الدولية األساسية اجلديدة حلقوق اإلنسان

 

38

 ٣املادة 
 من هذا الربوتوكول، تتوخى اللجنة السرية يف عرض أي  ٢ بأحكام املادة    رهناً 

وتقدم الدولة الطرف املتلقية إىل اللجنة، يف       . بـالغ يقـدم إليها على الدولة الطرف       
غضـون سـتة أشـهر، تفسريات أو بيانات مكتوبة توضح فيها املسألة وتوضح أي               

 .اءات انتصاف تكون تلك الدولة قد اختذهتاإجر

 ٤املادة 
جيـوز للجنة، يف أي وقت بعد تسلم بالغ ما وقبل التوصل إىل قرار               -١ 

 بشأن موضوعه، أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية للنظر، على سبيل االستعجال، طلباً            
 ميكن رفعه   بـأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابري مؤقتة لتفادي إحلاق ضرر ال             

 . بضحية االنتهاك املزعوم أو ضحاياه

 من هذه املادة،    ١ للفقرة   عـندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقاً       -٢ 
 .  اختاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو موضوعهيعين ضمناً فإن ذلك ال

 ٥املادة 
. لتعقـد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبثها البالغات يف إطار هذا الربوتوكو            

وتقوم اللجنة، بعد دراسة البالغ، بإحالة اقتراحاهتا وتوصياهتا، إن وجدت، إىل الدولة            
 .الطرف املعنية وإىل امللتِمس

 ٦املادة 
 هبا تدل على وقوع انتهاكات    إذا تلقـت اللجـنة معلومـات موثوقاً        -١ 

 جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، تدعو            
اللجـنة تلك الدولة الطرف إىل التعاون يف فحص املعلومات وتقدمي مالحظات بشأن             

 .املعلومات املعنية هلذا الغرض

 أو أكثر من أعضائها إلجراء حتر وتقدمي        جيـوز للجنة أن تعني عضواً      -٢ 
تقرير على وجه االستعجال إىل اللجنة، آخذة يف اعتبارها أي مالحظات تقدمها إليها             

وجيوز أن يتضمن   . طرف املعنية وأي معلومات أخرى موثوق هبا متاحة هلا        الدولـة ال  
 .التحري القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف، مىت استلزم األمر ذلك ومبوافقتها
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تقـوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إىل        -٣ 
 .الدولة الطرف املعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات

تقـوم الدولـة الطرف املعنية، يف غضون ستة أشهر من تلقي النتائج              -٤ 
 .والتعليقات والتوصيات اليت أحالتها اللجنة، بتقدمي مالحظاهتا إىل اللجنة

جيـري ذلك التحري بصفة سرية، وُيلتمس تعاون تلك الدولة الطرف            -٥ 
 .يف مجيع مراحل اإلجراءات

 ٧املادة 
لدولة الطرف املعنية إىل أن تدرج يف تقريرها        جيـوز للجنة أن تدعو ا      -١ 

 من االتفاقية تفاصيل أي تدابري متخذة استجابة لتحر أجري ٣٥املقـدم مبوجب املادة     
 . من هذا الربوتوكول٦مبوجب املادة 

جيـوز للجنة، عند االقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر املشار إليها يف              -٢ 
 الدولة الطرف املعنية إىل إبالغها بالتدابري املتخذة        ن تدعو ، أ ٦ مـن املـادة      ٤الفقـرة   

 .استجابة لذلك التحري

 ٨املادة 
جيوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا الربوتوكول أو التصديق عليه أو االنضمام             

 .٧ و٦إليه، أن تعلن أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادتني 

 ٩املادة 
 . لألمم املتحدة وديع هذا الربوتوكوليكون األمني العام 

 ١٠املادة 
 الربوتوكول للدول ومنظمات التكامل اإلقليمي املوقعة       ايفتح باب التوقيع على هذ     

 .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ من على االتفاقية وذلك يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك اعتباراً

 ١١املادة 
على هذا الربوتوكول اليت    خيضـع هـذا الـربوتوكول لتصديق الدول املوقعة           

وخيضع لإلقرار الرمسي من جانب منظمات      . صـدقت على االتفاقية أو انضمت إليها      
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 أو انضمت   التكامل اإلقليمي املوقعة على هذا الربوتوكول واليت أقرت االتفاقية رمسياً         
 ألي دولة أو منظمة للتكامل      ويكـون االنضمام إىل هذا الربوتوكول مفتوحاً      . إلـيها 
 .  أو انضمت إليها ومل توقع الربوتوكوليمي صدقت على االتفاقية أو أقرهتا رمسياًاإلقل

 ١٢املادة 
 منظمة تشكلها الدول ذات     "منظمة التكامل اإلقليمي  "يقصد بـتعبري    -١ 

السيادة يف منطقة ما وتنقل إليها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق باملسائل             
وتعلن تلك املنظمات، يف صكوك إقرارها . ة وهذا الربوتوكولاليت حتكمها هذه االتفاقي

الرمسي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية            
 .وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري يف نطاق اختصاصها. وهذا الربوتوكول

 على تلك   "األطرافالدول  " الربوتوكول إىل    اتنطبق اإلشارات يف هذ    -٢ 
 . املنظمات يف حدود اختصاصها

 من هذا   ١٥ من املادة    ٢ والفقرة   ١٣ من املادة    ١ألغـراض الفقـرة      -٣ 
 . ، ال يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل اإلقليميالربوتوكول

متارس منظمات التكامل اإلقليمي، يف األمور اليت تندرج ضمن نطاق           -٤ 
 يف اجتماع الدول األطراف، بعدد من األصوات مساو         اختصاصها، حقها يف التصويت   

وال متارس تلك املنظمات    . لعـدد دوهلا األعضاء اليت هي أطراف يف هذا الربوتوكول         
حقها يف التصويت إذا مارست أي دولة من الدول األعضاء فيها حقها يف التصويت،              

 .والعكس صحيح

 ١٣املادة 
اذ هذا الربوتوكول يف اليوم الثالثني من  ببدء نفاذ االتفاقية، يبدأ نفرهناً -١ 

 . إيداع الصك العاشر للتصديق أو االنضمام

يـبدأ نفـاذ هذا الربوتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل             -٢ 
 أو تنضم إليه بعد إيداع الصك       اإلقلـيمي تصّدق على هذا الربوتوكول أو تقره رمسياً        

 . ثني من تاريخ إيداع صكهاالعاشر من تلك الصكوك، يف اليوم الثال
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 ١٤املادة 
 . ملوضوع هذا الربوتوكول وغرضهال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافياً -١ 
 .جيوز سحب التحفظات يف أي وقت -٢ 

 ١٥املادة 
 هلذا الربوتوكول وأن تقدمه إىل      جيـوز ألي دولة طرف أن تقترح تعديالً        -١ 

 العام بإبالغ الدول األطراف بأي تعديالت       ويقوم األمني . األمـني العـام لألمـم املتحدة      
 إليها إشعاره مبا إذا كانت حتبذ عقد اجتماع للدول األطراف للنظر يف تلك              مقترحة، طالباً 

فإذا حبذ عقد االجتماع ثلث الدول األطراف على األقل، يف          . املقـترحات والبـت فيها    
الجتماع حتت رعاية األمم    غضـون أربعة أشهر من ذلك اإلبالغ، فإن األمني العام يعقد ا           

ويقدم األمني العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف            . املـتحدة 
 .إلقراره مث إىل كافة الدول األطراف لقبولهلألمم املتحدة االجتماع إىل اجلمعية العامة 

قَّر وفقاً        -٢  يف ملادة  ا من هذه    ١ للفقرة   يـبدأ نفاذ التعديل الذي ُيعتمد وُي
اليوم الثالثني من بلوغ عدد صكوك القبول املودعة ثلثي عدد الدول األطراف يف تاريخ 

مث يبدأ نفاذ التعديل جتاه أي دولة طرف يف اليوم الثالثني من إيداع             . اعـتماد التعديل  
 .  إال للدول األطراف اليت قبلتهوال يكون التعديل ملزماً. صك قبوهلا

 ١٦املادة 
ولـة طرف أن تنقض هذا الربوتوكول بإشعار خطي توجهه إىل           جيـوز ألي د    

 بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم       ويصبح هذا النقض نافذاً   . األمني العام لألمم املتحدة   
 . األمني العام ذلك اإلشعار

 ١٧املادة 
 .ايسهل االطالع عليهأشكال يتاح نص هذا الربوتوكول يف  

 ١٨املادة 
نكليزية والروسية والصينية والعربية    اإلاإلسبانية و تتساوى يف احلجية النصوص      

 .والفرنسية هلذا الربوتوكول

وإثـباتاً لذلـك، قام املفوضون املوقعون أدناه، املخولون حسب األصول من             
 .جانب حكوماهتم، بالتوقيع على هذا الربوتوكول




