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ـ�م ا���ت��حــ���دة قــ��د أع���ل��نت� (ب) وإذ ت���ع��ت���رف ب��أن األم

فـ�ي اإلعالن ال������ع�����ا�ي حل������ق�����وق اإلن�����س������ان وفي ال�����ع������ه�����دين

ال��دول���ي��� اخل��اص��� ب��ح��ق��وق اإلن��س��ان� أن ل��كل ف��رد� دون

ت���م��ي��ي���ز من أي ن���وع� احلق في ال���ت��م���تع ب��ج���م��ي�ع احل��ق��وق

واحل�ري��ات ا��ن�ص��وص ع�ل��ي�ه�ا في ت��لك ال�ص��ك�وك� وواف�قت

على ذلك�

(جـ) وإذ ت����ؤك���د من ج����دي����د ال���ط����ابع ال����ع����ا�ي جل����م���يع

ح���ق��وق اإلن���س��ان واحل���ري��ات األس���اس��ي���ة وع��دم ق���اب��ل���ي��ت���ه��ا

ل�ل��ت�ج��زئ�ة وت��راب�ط��ه�ا وت��ع��اض�ده��ا وض�رورة ض��م�ان ت��م�تع

األش��خ�اص ذوي اإلع��اق��ة ب��ه�ذه احل��ق��وق ب��ش�ك�ل ك�امل ودون

تمييز�

(د) وإذ ت��ش��ي��ر إلى ال��ع���ه��د ال��دولي اخل��اص ب��احل��ق��وق

االق��ت��ص�ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة� وال��ع�ه��د ال��دولي

اخل�اص ب�احلق�وق ا�دن�ية وال�س�ياس�ية� واالت�ف�اقي�ة الدول�ية

لل�قض�اء على جم�يع أشك�ال الت�مي�يز الع�نص�ري� واتف�اقية

ال�قض�اء ع�لى جم�يع أش�كال ال�ت�مي�ي�ز ضد ا��رأة� وات�فاق�ية

مناهضة الت�عذيب وغيره من ضروب ا�ع�املة أو العقوبة

ال��ق��اس��ي��ة أو الالإن��س���ان��ي��ة أو ا���ه��ن��ي��ة� وات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق

ال���ط���فـ�ل� واالت��ف���اق���ي���ة ال���دول���ي���ة حل���م���اي���ة ح���ق���وق ال���ع���م��ال

ا�هاجرين وأفـراد أسـرهم�

(هـ) وإذ ت��درك أن اإلع���اق��ة ت��ش��كّـل م���ف��ه��وم��ا ال ي��زال

ق���ي��د ال���ت��ط���ور وأن اإلع���اق��ة حت���دث ب��س���بب ال���ت��ف���اعل ب���

األش����خ����اص ا������ص����اب������ ب����ع����اه�����ة واحل����واج����ز ف�ي ا�����واقف

وال�ب�ي�ئ�ات احمل�ي�ط�ة ال�تي حت�ول دون م�ش�ارك�ت�هم م�ش�ارك�ة

كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم ا�ساواة مع اآلخرين�

(و) وإذ ت�����ع�����ت�����رف ب�����أه�����م�����ي�����ة ا������ب�����ادىء� وا������ب����ادىء

��ق�ة ب��ال��س�ي��اس�ات ال��واردة في ب��رن�امج ال�ت��وج��ي�ه��ي�ة ا���ت��ع�لّ

ال�ع��مل ال�ع��ا�ي ا��ت��ع�لّق ب��ا��ع��وق�� وفي ال��ق�واع��د ا��وح�دة

ا��ت�ع�لّق�ة ب�ت�ح�ق�يق ت�ك�اف�ؤ ال�ف�رص لألش�خ�اص ذوي اإلع�اقة

في ت����ع�����زي����ز وص����ي����اغ����ة وت����ق����ي����ي�م ال����س����ي����اس����ات واخل����طط

ـ���راءات ع���لى كل م�ن ال��ص���ع���ي���د ال��وط���ني وال���ب���رامج واإلجـ

ـ�اص واإلق��ل��ي��مي وال��دولي ل��زي��ادة ت��كـ��اف��ؤ ال��ف��رص لألش��خ

ذوي اإلعـاقــة�

(ز) وإذ ت�ؤك��د أه�م��ي�ة إدم��اج ق�ض��اي�ا األش��خ�اص ذوي

اإلع��اق��ة ك��ج��زء ال ي��ت��ج��زأ م�ن اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ن��م��ي��ة

ا�ستدامة ذات الصلة�

(حـ) وإذ تع�ت�رف أي�ضا ب�أن ال�ت�مي�ي�ز ض�د أي شخص

ع���لى أس��اس اإلع���اق���ة ���ثـل ان���ت���ه��اك���ا ل��ل���ك���رام��ة وال���ق��ي���م��ة

ا�تأصلت� للفـرد�

188 مؤرخ في 17 ج�مادى األولى م�رسوم رئاسي رقم 09

ع��ام 1430  ا���وافق 12 م���اي���و س���ن��ة �2009  ي���ت���ض��م

ال����ت���ص���ديق ع����لى ات���ف���اق����ي���ة ح���ق���وق األش���خ���اص ذوي

اإلع��اق�ة� ا���ع�ت��م��دة من ط�رف اجل��م�ع��ي��ة ال�ع��ام�ة لأل�

ا�تحدة في 13 ديسمبر سنة 2006

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهوريّة�

- بناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة�

- وبناء على الدّستور� ال سيّما ا�ادّة 77-11 منه�

ـ�اص ـ��ة ح��قــ��وق األش��خـ - وب��ع��د االطّالع ع��ل�ى ات��ف��اق��ي

ـ��ة ال��ع��امــ�ة ذوي اإلع��اقــ��ة� ا���ع��ت��مـ�دة م�ن طـــ��رف اجل��م��ع��يـ

لأل� ا�تحـدة في 13 ديسمبـر سنـة �2006

يرسم ما يأتي :

ـ�����ادة األولـى : ي������ص�����دّق ع������ل�ى ات�����ف������اق������ي�����ة ح������ق�����وق ا�

األش���خ���اص ذوي اإلع���اق��ة� ا����ع���ت���م��دة م�ن ط��رف اجل���م���ع���ي��ة

ـ���ر س���نـ���ة �2006 ـ����ة لألمـم ا�����ت���ح���دة في 13 دي���س���م����ب ال���ع���ام

وت��ن�شــ��ر في اجل�ري�دة ال��رّس�م��يّ�ة ل�ل��ج�م��ه�وريّ�ة اجل��زائ�ريّ�ة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّـة.

ا��ادة 2 : ي�نش�ر ه�ذا ا��رس�وم في اجلري�دة ال�رّس�م�يّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

ح�����رّر ب�����اجل�����زائ�����ر في 17 ج�����م�����ادى األول�ى ع����ام 1430

ا�وافق 12 مايو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  اإلعاقة

الديبـاجــة

إن الدول األطراف في هذه االتفاقية�

(أ) إذ تشير إلى ا��بـــــادىء ا�نصــــوص عليهــا فـي

ميثاق األ� ا�ت�حدة التي تعترف �ا جلميع أفراد األسرة

اإلن��س�ان��ي�ة من ك��رام�ة وق��يم م��ت�أص��ل�ة وح��ق�وق م��ت�س��اوي�ة

غي�ر قابلــة ل�لتص�رف كأساس لل�حـرية وال�عدالـة والسالم

في العـالم�

اتفاقيات واتفاقات دولي



5اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية / العدد 33
6 جمادى الثانية عام 1430 هـ

31 مايو  سنة 2009  م

ـ�ال ـ��اواة مـع األط��فــ واحل��ري�ات األس��اس��ي��ة ع�ل�ى قــ�دم ا���سـ

ـ�رين� وإذ ت��ش�ي��ر إلى االل��ت�زام��ات ال�ت�ي ت�ع��ه�دت ب��ه�ا اآلخـ

ال�دول األط��راف في ات�ف�اق�ي�ة ح�ق�وق ال�ط��فل حت�ق�ي�ق�ا ل�ت�لك

الغاية�

(ق) وإذ ت�ؤك��د احل�اج��ة إلى إدم�اج م��ن�ظ��ور ج�ن��س�اني

في ج�م�ي�ع اجل�ه�ود ال�رام�ي�ة إلى ت�ش�ج�يع ت�م�تع األش�خ�اص

ذوي اإلع�����اق������ة ال������ك�����ام�ل ب������ح�����ق������وق اإلن������س�����ان واحل������ري�����ات

األسـاسيــة�

(ر) وإذ ت��ب���رز أن أك���ث��ريـ���ة األش���خ��اص ذوي اإلع���اق��ة

ي��ع��ي��ش��ون ف�ي ظ��روف ي��س��وده��ا ال��ف��ق��ر� وإذ ت��ق��ر في ه��ذا

ال�ص�دد ب�احل�اج�ة ا��ل�ح�ة إلى ت�خ�ف�يف م�ا ل�ل�ف�ق�ر من ت�أث�ي�ر

سلبي على األشخاص ذوي اإلعاقة�

(ش) وإذ ت�����ضع ف�ي اع�����ت�����ب�����اره�����ا أن ت�����وف�����ر أوض�����اع

ي�����س����وده����ا ال����س�الم واألمن ع����ل�ى أس����اس االح����ت����رام ال����ت����ام

ل��ل��م�قـ��اص��د وا���ب�ادىء ا���ن��ص�وص ع��ل��ي�ه��ا في م��ي��ث�اق األ�

ا���م�ت�ح�دة واح�ت��رام ص�ك�وك ح�ق�وق اإلن��س�ان ال�س�اري�ة من

ـ��ة ـ��ور ال��تي ال غ���نى ع��ن��ه��ا ل���ت��وف��ي��ر  احل��م���اي��ة ال��ك��ام��ل األم

لألش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة� وال س���ي���م���ا في ح���االت ال���نـ���زاع

ا�سلح واالحتالل األجنبي�

(ت) وإذ ت�ع�ت�رف ��ا إلم�كان�ي�ة ال�وص�ول إل�ى ال�ب�ي�ئة

ا���ادي�ة واالج��ت�م�اع��ي�ة واالق��ت�ص�ادي��ة وال�ث��ق�اف�ي��ة وخ�دم�ات

ال�ص�ح�ة وال�ت�ع�ل�يم واإلعالم واالت�ص�ال من أه�م�ي�ة ل�ت�م�ك�

األشخ�اص ذوي اإلعاقة م�ن التم�تع ال�كامل ب�جمي�ع حقوق

اإلنسان واحلريات األساسية�

(ث) وإذ ت��درك أن ال�فــ��رد� ال��ذي ي��ت��ح��مّــل واج��ب�ات

جتــ��اه األفــ��راد اآلخــ���رين وا���ت��مــ�ع ال��ذي ي��ن��ت���مي إلـ��يه�

ـ���ز ـ���زي ت���قع ع���لى ع����ات���قه م���س���ؤول���ي���ة ال���س���ع�ي من أجـل ت���ع

احل��ق�وق ا��ك��رّس�ة في ال��ش�رع�ي��ة ال�دول��ي�ة حل�ق��وق اإلن�س�ان

وإعمال تلك احلقـوق�

(خ) واق����ت�����نـ����اعـ����ا م�����ن����ه����ا ب�����أن األس����رة ه�ي ال����وح����دة

ال�ط�ب�ي�عي�ة واألس�اس�ي�ة ل�لم�ج�ت�مع وأن�ه�ا تس�ت�حق احل�م�اية

من ج��انب ا���ت��مع وال��دول�ة� وأن األش��خ��اص ذوي اإلع��اق�ة

وأف����راد أس�����رهم ي�����ن����ب����غ�ي أن ي����ح�����ص����ل����وا ع�����لى احل�����م����اي����ة

ـ�اه�مــ�ة ـ�اع�دة الالزم��ت�� ل�ت�م�ك�� األســــ��ر من ا��سـ وا��ســ

ـ�����س�����اواة ب�����ح�����ق����وق ف�ي ال�����ت�����م�����تع ال�����ك�����امــل ع�����ل�ى ق�����دم ا�ـ

األشخـاص ذوي اإلعـاقــة�

(ذ) واق��ت���ن���اع��ا م���ن���ه��ا ب���أن ات���ف���اق��ي���ة دول���ي��ة ش���ام���ل��ة

وم�تك�ام�ل�ة حلم�اي�ة وت�عزي�ز ح�ق�وق األشخ�اص ذوي اإلع�اقة

وك�رامت�هم ست�قدم م�ساه�مة ج�وهري�ة في تدارك احل�رمان

االج��ت�م��اعي ال�ب��الغ لألش��خ�اص ذوي اإلع��اقــ��ة� وس�ت��ش�جـع

م�شارك�تهم في ا��االت ا�دن�ية وال�سي�اسي�ة واالقت�صادية

ـ��اف�ؤ ال��فــ�رص� واالج�ت��م��اع�ي��ة وال�ث��ق��اف�ي��ة ع��لى أس�اس ت��كـ

سواء في البلدان النامية أو البلدان ا�تقدّمة النمـو�

ـ�اص ـ��وع األش��خــ ـ��ذلـ�ك ب��ت��نــــ (ط) وإذ ت��ع��تـــــ��رف كــ

ذوي اإلعـاقــة�

(ي) وإذ ت��ق���ر ب��احل��اج��ة إل�ى ت��ع��زي��ز وح���م��اي��ة ح��ق��وق

اإلن�س�ان جل�م�يع األش�خ�اص ذوي اإلع�اق�ة� �ن ف�ي�هم أول�ئك

الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا�

(ك) وإذ يساوره�ا القلق ألن األشخاص ذوي اإلعاقة�

ب��ال�رغم م�ن م�خ��ت�لف ه��ذه ال��ص�ك��وك وال�ع��ه�ود� ال ي��زال�ون

ي���واج����ه���ون في ج����م���يع أن����ح���اء ال���ع����الم ح���واج����ز ت���ع���ت���رض

م��ش��ارك�ت��هم ك��أع�ضـــ��اء في ا���ت��مــع ع�ل�ى قــ�دم ا���ســ�اواة

مـع اآلخرين وانتهاكات حلقوق اإلنسان ا�كفولة لهم�

(ل) وإذ ت�ق��ر ب��أه�م��ي��ة ال��ت�ع��اون ال��دولي في حت��س��

ال����ظ����روف ا�����ع����ي���ش����ي����ة لألش����خ����اص ذوي اإلع����اق����ة في كـل

البلدان� وبخاصة في البلدان النامية�

(م) وإذ تع�ترف با�س�اهمة ال�قيّمة اخل�الية واحمل�تملة

ل�ألش��خ��اص ذوي اإلع���اق��ة في حت���ق��ي�ق رف��اه م��ج���ت��م��ع���ات��هم

وت�ن�وع�ه��ا ع�م�وم�ا� وب�أن ت�ش��ج�يع ت�م�ت�ع��هم ب�ص�ورة ك�ام�ل�ة

بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومشاركتهم الكاملة

س��ي��ف��ضي إلى زي��ادة ال��ش��ع��ور ب��االن��ت��م��اء وحت��ق�ي�ق ت��ق�دم

ك�ب�ي�ر في ال�ت�ن�مي�ة ال�ب�ش�ري�ة واالج�تم�اع�ي�ة واالق�ت�ص�ادية

للمجتمع والقضاء على الفقـر�

(ن) وإذ ت����ع����ت���رف ب����أه���م����ي���ة ت����م���تع األش����خ���اص ذوي

اإلعاق�ة ب�اس�ت�قالل�هم ال�ذاتي واع�ت�م�ادهم ع�لى أن�ف�س�هم� �ا

في ذلك حرية حتديد خياراتهم بأنفسهم�

(س) وإذ ت�رى أنه ي��ن��ب�غ�ي أن ت�ت��اح لألش��خ�اص ذوي

اإلع���اق��ة ف��رص��ة ا���ش��ارك���ة ب��ف��ع��ال��ي��ة ف�ي ع��م��ل��ي��ات ات��خ��اذ

ال�ق�رارات ب�ش�أن ال�س�ي�اس��ات وال�ب�رامج� ��ا في ذلك ت�لك

التي تهمهم مباشـرة�

ـ��ا ال��ق��لق إزاء ال��ظـ��روف ال��ص��ع��ب�ة (ع) وإذ ي�س��اورهــ

ال�تي ي�واج�ه�ه�ا األش�خ�اص ذوو اإلع�اقــة ال�ذي�ن ي�ت�ع�رضون

ـ���ال م��ت��ع���ددة أو م��ش���ددة من ال��ت��م���ي��ي���ز ع��لى أس��اس ألش��كـ

ـ����ة أو ال����دين أو ـ����رق أو ال����لــ����ون أو اجل����ن�س أو ال����ل����غـــ ال����عـ

الــ��رأي ال��س��ي�اس�ي وغ�ي��ره من اآلراء أو األصـــ�ل ال�وط��ني

ـ�رقي أو االج�ت�م�اعي أو ا��ل�ك�يــ�ة أو ا��ول�د أو ال�سن أو ال�عـ

أو أي مركــز آخــر�

(ف) وإذ ت����ع���ت����رف ب����أن ال����ن����س���اء وال����ف����ت����ي���ات ذوات

ـ��رض� اإلع��اق��ة غ���ال��ب��ا م��ا ي���واج��هن خ���ط��را أك��ب��ر ف�ي ال��ت��عـ

ـ���واء داخــ�ل ا����ن���زل أو خ���ارجه ل����ل���ع���نف أو اإلص���اب���ة أو سـ

ـ�ة� وســـوء ـ�ر الالئ�قــ ـ�ال أو ا�ع�ام�لــ�ة غيـ االعت�داء� واإله�مـ

ا�عاملــة أو االستـغالل�

(ص) وإذ ت��ع��ت��رف ب��أنه ي��ن��ب�غ�ي أن ي��ت��م�ت�ع األط��ف�ال

ذوو اإلع����اق����ة ت����م����ت�����ع����ا ك����امال ب����ج����م�����يع ح����ق����وق اإلن����س����ان
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قد اتفقت على مـا يأتي :

ا�ادة األولى

الغــرض

ال���غ���رض من ه���ذه االت���ف���اق���ي��ة ه���و ت���ع���زي���ز وح���م���اي��ة

وك�ف�ال�ة ت�م�تّع ج�م�يع األش�خ�اص ذوي اإلع�اق�ة ت�م�تّ�عا ك�امال

ع��ل�ى ق��دم ا���س��اواة مع اآلخ��رين ب��ج��م��يع ح��ق��وق اإلن��س��ان

واحلريات األساسية� وتعزيز احترام كرامتهم ا�تأصّـلة.

ـ��ة" كــل وي���ش��مــل م���ص��ط��ل�ح "األش��خ��اص ذوي اإلع���اقـ

من ي�ع�انـ�ون من عـاهـ�ات ط�وي�لــة األجــل ب�دن�ي�ة أو عق�ل�ية

أو ذه�نية أو حسي�ة� قد تمن�عهم لدى الت�عامل مع مختلف

احل�واج�ز من ا��شارك�ة ب�ص�ورة ك�امل�ة وف�عّ�ال�ة في ا��تمع

على قدم ا�ساواة مع اآلخرين.

ا�ادة 2

التعـاريف

ألغـراض هذه االتفاقيـة :

"االت����ص����ال" ي����ش����م�ل ال����ل����غ����ات وع����رض ال����ن����ص����وص�

وط��ري��ق���ة ب��رايل� واالت��ص��ال عن ط���ريق ال��ل��مس� وح��روف

ال����ط����ب����اع���ة ال����ك����ب����ي����رة وال���وس����ائ�ط ا����ت����ع����ددة ا�����ي����س���ورة

االس�تعم�ال� فضال عن أسال�يب ووسائل وأشك�ال االتصال

ا��ع�ززة وال�ب�دي�لة� اخل�ط�ي�ة وال�سم�ع�ي�ة� وب�ال�لغ�ة ا��ب�س�طة

وال���ق���راءة ب���واس���ط���ة ال���ب���ش���ر� ����ا في ذلك ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا

ا�علومات واالتصال ا�يسورة االستعمال�

ـ��ة اإلشـ�ارة وغ�ي�ره�ا ـ��ة ال�كالم ول�غ "ال��ل�غـ�ة" ت�ش�مل ل�غ

من أشكال اللغات غير الكالمية�

ـ�ز" ع�ل�ى أسـ�اس اإلع�اقـ�ة" ي�ع�ني أي ت�م�ي�ي�ز "ال�ت�م�ي�ي

أو اس�ت�بعـ�اد أو ت�ق�ي�ي�د على أس�اس اإلع�اقـ�ة ي�ك�ون غرضـه

أو أث����ره إض����ع����اف أو إح����ب����اط االع����ت����راف ب����ك����اف����ة ح����ق���وق

اإلنسان واحلريات األس�اسية أو التمتع بها أو �ارستها�

ع�لى ق�دم ا��ســ�اواة مع اآلخ�رين� ف�ي ا��ي�ادين ال�س�ي�اس�ي�ة

أو االق�ت�صاديــ�ة أو االج�تم�اع�يــة أو ال�ث�قاف�يـ�ة أو ا�دن�يــة

ـ��يع أش�كــ��ال ال�ت�م��ي�ي�ز� ـ�ر. وي�ش��مــل ج�مـ أو أي م�ي��دان آخـ

�ـا في ذلك احلرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة�

"ال�ترتيب�ات التي�سيرية ا��عقولة" تع�ني التعديالت

والت�رتيبات الالزم�ة وا�ناس�بة التي ال ت�فرض عب�ئا غير

م��ت��ن���اسب أو غ��ي���ر ض��روري� وال��ت�ي ت��ك��ون ه���ن��اك ح��اج��ة

إل��ي���ه��ا ف�ي ح��ال���ة م��ح��ددة� ل���ك��ف���ال��ة ت���م��ت�ع األش��خ��اص ذوي

اإلع�اق��ة ع�لى أس�اس ا��س��اواة مع اآلخ�رين ب�ج��م�يع ح�ق�وق

اإلنسان واحلريات األساسية و�ارستها�

"ال����ت����ص���م����ي�م ال����ع���ام" ي����ع����ن�ي ت���ص����م����ي�م ا�����ن����ت����ج���ات

ـ�ات ل�كي ي�س�ت��ع�م�ل�ه�ا ج�م�يع وال�ب�ي�ئ�ات وال�ب�رام�ج واخل�دمـ

ال���ن��اس� ب���أك���ب���ر ق���در ���ك�ن� دون ح���اج��ة إل�ى ت���ك��ي���يف أو

" ت���ص���م��ي�م م��ت���خ���صص. وال ي���س���ت��ب���ع���د "ال���ت��ص���م���يم ال���ع��امّ

ـ��ة من األش��خــ��اص ذوي ـ��زة ا���ع��ي��ن��ة ل��ف��ئ��ات م��ع��ي��نـ األج��هـ

اإلعاقــة حيثما تكون هناك حاجـة إليها.

ا�ادة 3

مبادىء عامـة

فيما يلي مبادىء هذه االتفاقية :

أ) اح�ت��رام ك�رام��ة األش��خ�اص ا���ت�أص��ل�ة واس��ت��قالل�هم

ال���ذاتي ����ا في ذلك ح���ري��ة ت���ق��ري���ر خ��ي���ارات��هم ب���أن��ف���س��هم

واستقالليتهم

ب) عـدم التمييـز�

جـ) ك�ف�الة م�ش�ارك�ة وإشراك األش�خ�اص ذوي اإلع�اقة

بصورة كاملـة وفعالة في ا�تمع�

د) اح�ت�رام ال�فوارق وق�ب�ول األش�خ�اص ذوي اإلع�اقة�

كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية�

هـ) تكـافؤ الفـرص�

و) إمكانية الوصول�

ز) ا�ساواة ب� الرجل وا�رأة�

حـ) اح�ترام الق�درات ا�ت�طورة لألطف�ال ذوي اإلعاقة

واحترام حقهم في احلفاظ على هويتهم.

ا�ادة 4

االلتزامات العامـة

1 - ت�ت�ع��ه�د ال��دول األط�راف ب�ك��ف�ال��ة وت�ع�زي��ز إع�م�ال

ك��اف��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان واحل��ري��ات األس��اس��ي��ة إع��م��اال ت��ام�ا

جلم�يع األشخ�اص ذوي اإلعاق�ة دون أي تم�يي�ز من أي نوع

ع�لى أس�اس اإلع�اق�ة. وحتق�ي�ق�ا ل�ه�ذه ال�غ�اي�ة� ت�ت�ع�ه�د الدول

األطـراف �ـا يأتي :

أ) ات���خ��اذ ج���م��يع ال���ت��داب���ي��ر ا�الئ���م��ة� ال��ت���ش��ري���ع��ي��ة

ـ�����اذ احل����ق����وق ـ����ة وغ����ي�����رهــ����ا من ال�����ت����داب�����ي����ر� إلن����ف واإلداري

ا�عتـرف بها في هذه االتفاقيـة�

ب) ات����خ���اذ ج����م���ي�ع ال���ت����داب����ي���ر ا��الئ���م����ة� �����ا ف���ي����ه���ا

ـ���ريع� ل����ت���ع���ديــ�ل أو إل���غــ���اء م����ا ي���وج���د م�ن ق���وان���� ال���ت����ش

ولـ�����وائح وأع������راف و������ارس������ات ت�����ش�����ك�ل ت�����م�����ي������ي�����زا ض�����د

األشخـاص ذوي اإلعاقة�

جـ) م�����راع�����اة ح�����م����اي�����ة وت�����ع�����زي�����ز ح�����ق�����وق اإلن�����س����ان

لألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع السياسات والبرامج�
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ال���ت���ش��ري���ع���ات وال���س���ي��اس���ات ال���رام���ي��ة إل�ى ت��ن���ف���ي���ذ ه��ذه

االت���ف���اق���ي��ة� وف�ي ع���م��ل���ي���ات ص��ن�ع ال���ق��رار األخ���رى ب���ش��أن

ا������س������ائل ال������ت�ي ت�����ت������ع�����لّ�ق ب�����األش������خـ�����اص ذوي اإلع������اقــ�����ة�

وإشـراكهم فعليا في ذلك.

ـ����ة مــ����ا �س أي ح����كــم 4 - ل����يس ف�ي ه����ذه االت����ف����اق����ي

ـ���ال ح��قـــ���وق األش��خــــ��اص ي��ت���يح ع��ل�ى نـ��حـــ��و أوف�ى إع��مــ

ذوي اإلع���اقـــ���ة ق���د يـــ���رد في ق���انـــ���ون دولــــ���ة طــــ��رف أو

فـ�ي ال�ق��ان��ون الــ�دول�ي ا��ع��مـــ��ول بـــه في ت��لك ال��دولــــ�ة.

ـ��رض أي ت��ق���ي��يــ��د أو ان���ت��قــــ��اص ألي حــــق وال ي��جــ���وز فــ

مــن ح�ق�وق اإلن�س�ان واحل�ري�ات األس�اس�ي�ة ا��ع�تـــ�رف ب�هـا

ـ��ة طــــ��رف في هــ���ذه االت��ف��اق��يــ��ة� أو ال���ق��ائ��م��ة ف�ي أي دولـ

ع�مال ب�ق�انــ�ون أو اتف�اق�يــ�ة أو الئ�حــ�ة أو عــــ�رف ب�ح�جـــة

ـ�وق واحلــ�ريات أن ه�ذه االت�ف�اق�يـة ال ت�ع�تــ�رف ب�هــذه احل�قـ

أو تعترف بها في نطاق أضيق.

5 - ���ت�د س��ري��ان أح��ك��ام ه�ذه االت��ف��اق��ي��ة إلى ج��م�يع

أجزاء الدول االحتادية دون أي قيود أو استثناءات.

ا�ادة 5

ا�ساواة وعدم التمييز

1 - ت�����ق����ر ال����دول األط�����راف ب����أن ج����م����ي�ع األش����خ����اص

م�تساوون أمـ�ام القانــ�ون و�قت�ضــاه ولهم احلــق دون أي

تمي�يز وع�لى قـدم ا�سـ�اواة في احلم�ايـة والـف�ائدة ال�لت�

يوفرهما القانـون.

2 - حت��ظ��ر ال��دول األط��راف أي ت��م��ي��ي��ز ع��لى أس��اس

اإلع�اقة وت�كفل لألش�خاص ذوي اإلع�اقة احل�ماي�ة الق�انون�ية

ا�تساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.

ـ����راف� س�����ع����ي����ا ل�����ت����عــ����زيــ����ز 3 - ت����ت�����خ����ذ ال����دول األط

ا����ســ���اواة وال���ق���ض���اء ع���لى ال���ت���م���ي���ي���ز� ج���م���يع اخل���ط���وات

ا�ن�اسب�ة لك�فال�ة ت�وافر ال�ترت�يب�ات الت�ي�سي�رية ا��عق�ولـة

لألشخـاص ذوي اإلعاقـة.

4 - ال تع�تب�ر ال�تداب�ير احمل�دّدة الض�روري�ة لل�تع�جيل

ب�ا���س��اواة ال�ف��ع�ل��ي��ة لألش�خ��اص ذوي اإلع��اق�ة أو حت��ق��ي�ق��ه�ا

تمييزا �قتضى أحكام هذه االتفاقية.

ا�ادة 6

النساء ذوات اإلعاقة

1 - ت���ق���ر ال��دول األط���راف ب���أن ال���ن���س��اء وال���ف���ت���ي��ات

ـ�ال م��ت��ع��دّدة من ال��ت�م��ي��ي�ز� ذوات اإلع��اق��ة ي�ت��ع��رضن ألش��ك

وأن�ه�ا س�ت�ت�خ�ذ في ه�ذا الص�دد ال�ت�داب�ي�ر الالزم�ة ل�ض�مان

ـ��ا ك���امال وع��لى قــ���دم ا���ســ���اواة ب��ج���م��يع ت���م��ت��ع���هن ت���م��ت���ع

حقــوق اإلنسان واحلريات األساسية.

د) االم�����ت������ن�����اع ع�ن ال�����ق�����ي������ام ب�����أي ع�����م�ل أو ������ارس�����ة

ت��ت���ع��ارض وه���ذه االت��ف��اق���ي��ة وك��ف���ال��ة ت���ص��رف ال��س���ل��ط��ات

وا�ؤسسات العامة �ا يتفق معها�

ـ�اء ـ��ة ال�ت��داب�يــ��ر ا���ن�اس��بــ�ة ل��ل�ق��ضـ هـ) ات��خـــ��اذ ك�افــ

ع�لى ال�ت�م�ي�ي�ز ع�لى أس�اس اإلع�اقـ�ة من جـ�انب أي ش�خص

أو منظمة أو مؤسسة خاصّـة�

و) إج��راء أو ت���ع��زي���ز ال��ب��ح���وث وال��ت���ط��وي���ر ل��ل���س��لع

واخل�دمـ�ات وا�ع�دّات وا��رافق ا��صّم�مــ�ة تص�م�يم�ا ع�امـا�

ك�م�ا حت�دّدهــ�ا ا��ادّة 2 من ه�ذه االت�ف�اق�ي�ة� وال�تي ي�ف�تـرض

أن حت�����ت�����اج إل�ى أدنى ح�����د ������كن م�ن ا������واءم�����ة وإلى أقـلّ

ـ�اص ـ�اجـ��ات احمل��دّدة لألش��خـ ـ��يف ل�ت��ل��ب��يــ�ة االح��ت��ي ال�ت��كــ��ال

ذوي اإلع���اقــ���ة� وت���ش����جــ���يع ت���وف����يـ���رهــ���ا واس���ت����ع���م���ال���ه���ا�

وت�����عــ����زيــ����ز ال����ت�����ص����م����ي�م ال����عــ����امّ ل�����دى وضــع ا������ع����اي����ي����ر

وا�بــادىء التوجيهيـة�

ز) إج�������راء أو ت������ع�������زي������ز ال�������ب�������ح������وث وال�������ت������ط�������وي������ر

ل�����ل����ت�����ك����ن����ول�����وج����ي�����ات اجل����دي�����دة� وت����عـ����زيـ�����ز ت����وف�����ي����رهــ����ا

واس���ت���ع��م���ال���ه���ا� ���ا ف�ي ذلك ت���ك��ن���ول���وج���ي��ات ا����ع���ل���وم��ات

واالت��ص��ال� وال��وس��ائل واألج��ه��زة ا���س��اع��دة ع�ل�ى ال��ت�ن��قّـل

ـ�اص ـ��ة لألش��خـــــ ـ��ة ا�الئ��مـــ ـ�ات ا���ع��ي��نــــ ـ��ولـ��وج��ي وال�ت��ك��ن

ـ����ة ل����ل����ت����ك����ن����ول����وج����ي���ات ـ����ة� مع إي�الء األول����ويـ ذوي اإلع����اقــ

ا�تاحــة بأسعار معقولــة�

ح) ت��وف�ي��ر م��ع�ل��وم�ات س��ه�ل��ة ا���ن�ال لألش��خ�اص ذوي

اإلع�اق�ة بش�أن ال�وس�ائل واألج�ه�زة ا�س�اع�دة ع�لى ال�ت�نقّـل�

وال�ت��ك�ن�ول��وج�ي��ات ا��ع��ي�ن��ة� ��ا في ذلك ال��ت�ك��ن�ول��وج�ي�ات

اجل��دي���دة� ف��ضال ع�ن أش��ك���ال ا���س���اع��دة األخ���رى� وخ��دم��ات

ومرافق الدعم�

ط) ت�����ش����ج�����يع ت�����دريب اإلخ�����ص����ائ�����ي����� وا������وظ����ف�����

ال��ع��ام��ل��� مع األش��خ�اص ذوي اإلع��اق��ة في م��ج��ال احل��ق�وق

ا��عترف ب�ها في ه�ذه االتف�اقية ل�تح�س� توف�ير ا��ساعدة

واخلدمات التي تكفلها تلك احلقوق.

ـ������وق االق������ت�����ص������اديــ�����ة 2 - ف�����ي������م������ا ي�����ت������ع�����لّ�ق ب������احل�����قـ

واالج��ت��م��اع�ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة� ت��ت��ع�ه��د كــ�ل دولــ�ة م�ن ال�دول

ـ�راف ب�ات�خــ�اذ ال�ت�داب�ي��ر الالزم�ة ب�أق�صى م�ا ت�ت�ي�حه األطـ

ـ���زم� ف�ي إط���ار ا�����وارد ا����ت����واف����رة ل���دي����ه����ا� وح���ي����ث����م���ا ي����لـ

ـ��اون ال�دول�ي� ل�ل��ت��وصــل ت��دري��ج�ي��ا إلى إع��م��ال ه�ذه ال��ت��عـ

ـ��ا� دون اإلخالل ب�االل��ت�زام��ات ال�واردة احل�ق��وق إع�م��اال تـ�ام

فـ�ي هــ���ذه االت���ف���اق���يــ���ة وال���واج��بــــ���ة ال���ت���ط���ب���ي�ق فــــ��ورا�

وفقــــا للقـانـون الدولي.

3 - ت����ت���ش���اور ال���دول األط���راف ت���ش����اورا وث���ي���ق���ا مع

ـ�ة� ـ�ة� �ن ف�ي�هم األط�ف�ال ذوو اإلع�اقـ األش�خ��اص ذوي اإلع�اق

من خالل ا���ن�ظ��م�ات ال��تي ت�م��ث�ل��هم� ب��ش�أن وضع وت��ن�ف��ي�ذ
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ـ��ة عـن األش��خــ��اص ـ��ورات إي��ج��اب��يـ "2" ن��شــــ��ر ت��صــ

ذوي اإلعاقـة� ووعي اجتماعي أعمق بهم�

"3" ت������ش�����جــ������يع االع������تــ�����راف �������ه�����ارات وك������فــ�����اءات

وق�درات األش��خ�اص ذوي اإلع��اق�ة� وإس��ه�ام��ات�هم ف�ي م�ك�ان

العمـل وسـوق العمـل�

ب) ت���ع��زي���ز ت��ب���ني م��وق�ف ي��ت���سم ب��اح���ت��رام ح���ق��وق

ـ����ة ف�ي ج����مــ����يع م����س����ت����ويـــ����ات ـ����اص ذوي اإلعـ����اقــ األش����خــ

ـ��يع األط��فــ��ال ـ��ا في ذل�ك لــ��دى ج��مـ ن��ظــــ��ام ال��ت���ع��لـــ��يم� �ـ

منذ حداثــة سنهم�

ـ���ائل اإلعـالم ـ����زة وســ جـ) ت���ش���جـــ����يع ج���مـــ����يع أجـ���هــ

عـ������لى ع������رض ص������ورة ل�ألش������خ������اص ذوي اإلع������اق������ة ت������ت������فق

والغــرض من هذه االتفاقية�

د) ت���ش���ج����يع ت���ن���ظ���يم ب���رام�ج ت���دري���ب���ي���ة ل���ل���ت���وع���ي���ة

باألشخـاص ذوي اإلعاقـة وحقوقهم.

ا�ادة 9

إمكانية الوصول

ـ��ة من ال��ع��يش 1 - ل��ت��م��كـ��� األش��خـ��اص ذوي اإلع��اقـ

في اس�تقالل�ي�ة وا�ش�ارك�ة ب�شكل ك�امل في ج�م�يع جوانب

احل��ي��اة� ت�ت��خ�ذ ال��دول األط�راف ال��ت�داب��ي��ر ا��ن��اس�ب��ة ال�تي

ت�ك��فل إم��ك�ان��ي�ة وص�ول األش��خ�اص ذوي اإلع��اق�ة� ع��لى ق�دم

ا��س�اواة مع غ�ي�رهم� إلى الب�ي�ئ�ة ا��ادية احمل�ي�ط�ة ووسائل

ال�نقل وا�عل�ومات واالتص�االت� �ا في ذلك تكن�ولوجيات

ون�ظم ا��ع�ل��وم�ات واالت�ص�ال� وا���رافق واخل�دم�ات األخ�رى

ا���ت���اح��ة ل���ع��ام���ة اجل��م���ه��ور أو ا���ق���دم��ة إل���يه� في ا����ن��اطق

احل�ض��ري�ة وال��ري�ف��ي�ة ع��لى ال�س��واء. وه�ذه ال��ت�داب�ي��ر ال�تي

ي�جب أن تش�مل حتدي�د الع�قب�ات وا�ع�وقات أم�ام إمك�انية

الوصول وإزالتها� تنطبق� بوجه خاص� على مـا يأتي :

أ) ا��باني وال�طرق ووس�ائل ال�نقل وا��رافق األخرى

داخل ال��ب�ي��وت وخ�ارج��ه�ا� ���ا في ذلك ا��دارس وا���س�اكن

وا�رافق الطبية وأماكن العمل�

ـ��االت واخل��دمــ��ات األخــ��رى� ب) ا���ع��ل��وم���ات واالت��صـ

�ـا فيها اخلدمات اإللكترونية وخدمات الطوارىء.

ـ�����ا ال�����ت�����داب�����ي����ر 2 - ت�����ت�����خ�����ذ ال�����دول األطــ�����راف أي�����ض

ا�ناسبـة الـراميـة إلى :

أ) وضع م��ع�اي��ي�ر دن�ي��ا وم�ب��ادىء ت�وج��ي�ه��ي�ة ل��ت�ه��ي�ئ�ة

إم�ك�ان��ي�ة ال�وص��ول إلى ا��راف�ق واخل�دم�ات ا���ت�اح�ة ل��ع�ام�ة

اجل�م�ه�ور أو ا��ق�دم�ة إل�يه� ون�ش�ر ه�ذه ا��ع�اي�ي�ر وا��ب�ادىء

ورصد تنفيذها�

ـ����ي�ع ال�����ت����داب�����ي����ر ـ����راف ج�����م 2 - ت�����ت����خ�����ذ ال�����دول األطـ

ـ��ة ل��ك��ف��ال��ة ال���ت��ط��ور ال��ك��امـل وال��ت��ق��دم وال��ت��م��ك��� ا�الئ��مـ

ل����ل���مــ���رأة� ب����غ���رض ض���م����ان ����ارس���ت����ه���ا ح���ق����وق اإلن���س���ان

ـ���اق����ي���ة ـ����ة في ه����ذه االت����ف ـ����ري���ات األس����اس����يـ���ة ا�����ب����ي���نـ واحل

والتمتـع بهـا.

ا�ادة 7

األطفال ذوو اإلعاقة

1 - ت�����ت�����خ������ذ ال�����دول األط������راف ج�����م�����ي�ع ال�����ت������داب�����ي�����ر

ـ��ة ت��م��تع األط��ف��ال ذوي اإلع��اق��ة ت��م��ت��ع�ا ال��ض��روري��ة ل��ك��ف��ال

ـ��ان واحلــ��ري���ات األس��اس��ي��ة� ك��امال ب���ج��م��ي�ع ح��ق��وق اإلن���سـ

وذلك على قدم ا�ساواة مع غيرهم من األطفال.

ـ��ة ل��ل�ط��فــــل� ـ��ون تــ��وخي أف��ضــــل م��ص��ل��حـــ 2 - ي�كــ

في ج���م��يع ال���ت���داب��ي���ر ا���ت���ع��لّ���ق���ة ب��األط���ف��ال ذوي اإلع���اق��ة�

اعتبـارا أساسيـا.

3 - تكفل ال�دول األطراف تمتع األطفال ذوي اإلعاقة

ب��احلق في ال��ت��ع��ب�ي��ر ب��حــ��ري��ة آرائ��هم في ج��م��يع ا���س�ائل

ال���تي ت���م���س���هم مـع إيالء االه���ت���م���ام ال��واج�ب آلرائ��ه�م ه��ذه

ـ��دم ا��ســ�اواة وف��قـ�ا ل�س��ن�هم وم��دى ن�ض�ج��هم� وذلك ع�لى قـ

مـع غ��ي�رهم من األط��ف�ال وت��وف�ي��ر ا��س��اع�دة ع�ل�ى ��ارس�ة

ذلك احلق� �ا يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

ا�ادة 8

إذكـاء الـوعي

1 - ت�ت�ع�ه�د ال�دول األط�راف ب�اع�ت�م�اد ت�داب�ي�ر ف�وري�ة

وفعّـالة ومالئمة من أجـل :

أ) إذك�اء ال�وعي في ا��ت�مع بأس�ره ب�ش�أن األش�خاص

ذوي اإلع�اق��ة� ��ا في ذل�ك ع�لى م��س�ت��وى األس�رة� وت��ع�زي�ز

احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم�

ب) م�ك��اف��ح�ة ال��ق�وال�ب ال�ن��م�ط��ي��ة وأش�ك��ال ال��ت�ح��يّ�ز

ـ�ة� وا��م�ارس�ات ال�ض�ارّة ا��ت��ع�لّ�ق�ة ب�األش�خ�اص ذوي اإلع�اق

���ا ف���ي��ه��ا ت���لك ال��ق��ائ���م��ة ع��لى اجل���نس وال��سن� ف�ي ج��م��يع

مجــاالت احليــاة�

ـ������ز الــ�������وعي ب�������قــ������درات وإس�������ه������ام������ات جـ) ت������عــ�������زيـ

األشخــاص ذوي اإلعـاقــة�

ـ��يق ـ��رام��يـــ���ة إلى حت��قـ 2 - وت���ش��مـــل ال��ت���داب��يــ��ر الـ

ذلك مــا يأتي :

أ) ب��دء وم��ت��اب���ع��ة ت��ن��ظ��ي�م ح��مالت ف��ع��ال���ة ل��ل��ت��وع��ي��ة

العامـة تهـدف إلى :

"1" تعزيز تقبل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة�
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ـ���ات اخل��اصــ���ة ال��تي ـ��ان ـ��ة أن تــ���راعي ال��ك���ي ب) ك��ف���الـ

ـ�ات م�ت�احـــ�ة ل�ع�امــــ�ة اجل�م�هـــور ـ�رافق وخ�دمـ ت�عــ�رض مــ

أو م�ق�دم�ة إلي�ه جم�يع ج�وانب إم�ك�ان�ي�ة وص�ول األش�خاص

ذوي اإلعاقــة إليهـا�

ـ���ات ا����ع���ن���يـ���ة ب���ش��أن جـ) ت���وف���ي���ر ال���ت���دريب ل���ل���ج���هـ

����ق���ة ب����إم����ك���ان����ي���ة ال����وص����ول ال���ت�ي ت���واجه ا�����س���ائ�ل ا����ت����ع���لّ

األشخـاص ذوي اإلعاقــة�

د) ت�وف�ي��ر الف�ت�ات ب��ط�ري��ق�ة ب�رايل وب��أش�ك��ال ي�س�هل

ق��راءت���ه��ا وف��ه���م��ه��ا ف�ي ا���ب��ان�ي ال��ع��ام���ة وا���رافق األخ��رى

ا�تاحـة لعامة اجلمهور�

هـ) ت����وف����ي�����ر أش����ك����ال م�ن ا�����س����اع����دة ال�����ب����ش����ري����ة أو

ـ�راء ـ�اء� ��ن ف�ي��هم ا���رش��دون وال��قــ احل��ي�وان��ي��ة وال��وس��طــ

ـ���ارة ل���ت��ي���س���ي��ر ـ��ة اإلشـ واأل خ���ص���ائ��ي���ون ا����ف���سـ��رون ل���ل���غـ

ـ�ول إلى ا��ب�اني وا��رافق األخ�رى ا��ت�احة إم�ك�ان�يـ�ة ال�وصـ

لعامة اجلمهور�

و) ت�����ش�����ج�����ي�ع أش�����ك�����ال ا������س�����اع������دة وال�����دعم األخ�����رى

لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حصولهم على ا�علومات�

ز) ت�ش�ج�يع إم�ك�ان�ي�ة وص�ول األش�خ�اص ذوي اإلع�اقة

إلى ت�كن�ول�وج�ي�ات ون�ظم ا��ع�ل�وم�ات واالت�ص�ال اجلـ�ديـدة�

�ا فيها شبكة األنترنت�

ح) ت���ش����ج���يع ت����ص���م���ي�م وت���ط����وي���ر وإن���ت����اج وت���وزيع

تكنولوج�يات ونظم معلومات واتصاالت �كن لألشخاص

ذوي اإلعاق�ة الوصول إل�يها� ف�ي مرحل�ة مبك�رة� كي تكون

هذه التكنولوجيات والنظم في ا�تناول بأقل تكلفة.

ا�ادة 10

احلق في احلياة

ت�ؤكد ال�دول األطراف من ج�دي�د أن لكل إن�سان احلق

األص��يل في احل��ي��اة وت�ت��خ��ذ ج�م��يع ال��ت��داب��ي�ر ال��ض��روري�ة

ل��ض��م�ان ت��م��تع األش��خ�اص ذوي اإلع��اق��ة ف��ع�ل��ي��ا ب��ه�ذا احلق

على قدم ا�ساواة مع اآلخـرين.

ا�ادة 11

حاالت اخلطر والطوارىء اإلنسانية

ت�ت�ع��ه�د ال�دول األط�راف وف�ق��ا الل�ت�زام�ات��ه�ا ��ق�ت�ضى

ال��ق���ان��ون ال��دول�ي� ���ا ف���ي��ه��ا ال���ق��ان���ون اإلن��س���اني ال��دولي

والق�انون ال�دولي حل�قوق اإلن�سان� ب�ات�خاذ ك�افة ال�تداب�ير

ال�الزم�ة ل��ض�م�ان ح��م�اي��ة وسالم��ة األش�خ��اص ذوي اإلع�اق�ة

ال�ذين ي�وج��دون في ح�االت ت�ت��سم ب�اخل��ط�ورة� ��ا في ذلك

ـ�����وارىء اإلن�����س������ان�����يـ�����ة ـ������زاع ا������س������لـح وال������طـ ح�����االت الـ�����نـ

والكـوارث الطبيعيـة.

ا�ادة 12

االعتــراف باألشخــاص ذوي اإلعـاقــة على قدم ا�ـسـاواة

مـع آخـرين أمـام القـانـون

1 - ت�ؤك��د ال��دول األط�راف من ج��دي�د حق األش��خ�اص

ذوي اإلع��اق��ة ف�ي االع��ت��راف ب��هم ف�ي كل م��ك��ان ك��أش��خ��اص

أمــام القـانــون.

ـ���دول األطـــ��راف ب���ت���م���تـــع األش���خــ��اص ـ���ر ال 2 - ت���قــ

ذوي اإلع���اق���ة ب���أه���ل����ي���ة ق���ان���ون���ي���ة ع���ل�ى ق���دم ا����س���اواة مع

اآلخرين في جميع مناحي احليـاة.

3 - ت���ت����خ���ذ ال����دول األط���راف ال���ت����داب���ي����ر ا����ن����اس���ب���ة

ـ��ة ـ��ة ح��صــ��ول األش��خـــ��اص ذوي اإلعـ��اقـ ـ��ي ل��ت��وف���ي��ر إم��ك��ان

ـ����د ي����ت���ط����ل����ب���ونــ�ه أث����نــ���اء �����ارســ���ة عـ���ل�ى الــ���دع�م ال���ذي ق

أهليتهم القانونيـة.

4 - ت�����ك������فــل الـ������دول األطــ�����راف أن ت������وفــ�����ر ج������م�����يع

ال����ت���داب����ي���ر ا����رت����ب���ط���ة �����م���ارس����ة األه���ل���ي����ة ال���ق���ان����ون���ي���ة

وال�ض�م�انات ا��ن�اس�بــ�ة وال�ف�ع�الــ�ة ��نع إســ�اءة اس�ت�ع�مال

ه��ذه ال��ت��داب��ي��ر وف���ق��ا ل��ل��ق��ان��ون ال��دولي حل��ق��وق اإلن��س��ان.

ـ����رم ال�����ت����داب�����يــ����ر وت����ك�����فـــل هـ�����ذه ال����ض�����م����ان�����ات أن حت�����تــ

ا����رت���ب���طــ���ة ����م���ارســ���ة األه���ل���يــ���ة ال���ق���ان���ون���يــ���ة ح���قــ��وق

ال�شخص ا��ع�ني وإرادته وأف�ض�لي�اته� وأن ت�ك�ون م�جـردة

مــن  ت�ض��ارب ا��صـ��الح ومن ال��ت�أث�ي��ر ال�ذي ال م��س�وغ له�

ـ�روف ال��ش�خص� وت�ســ�ري وم�ت��ن�اس�ب�ة وم��ت�م�اش��ي�ة مع ظـ

ـ�ة� وت��خ�ضــع ��راج��عـــ�ة م�ن��ت�ظ�م�ة ـ�ر م��دة ��ك�نـ في أق�صـــ

ـ�اي�دة أو ـ��انب س�ل��طــ�ة م�خ��ت�صــ�ة وم��س�ت��ق�لـــ�ة وم��حـ من جـ

ـ��ون ه��ذه ال��ض��م��ان��ات ـ��ة. وت��كـ ـ��انب ه��ي��ئ��ة ق��ض���ائ��يـ مـ�ن ج

متناسب�ة مـع القـدر الذي تؤثــر بـه التدابير في حقــوق

الشخص ومصاحلــه.

ـ�����دول ـ�����ام ه������ذه ا������ادّة� ت�����ت�����خ�����ذ ال 5 - ره������ن�����ا ب�����أح�����كـ

ـ�راف ج��م�يع ال�ت�داب��ي�ر ا��ن�اس��ب�ة وال�ف�ع��الــ�ة ل�ض�مـ�ان األطـ

ـ�ة� ع�لى أس�اس ا��ســاواة� في ـ�اص ذوي اإلع�اقـ حـق األشخـ

م���ل���ك����ي���ة أو وراث���ة ا����م���ت���ل���ك����ات وإدارة ش���ؤون���هم ا����ال���يّ���ة

وإم���ك��ان��ي���ة ح��ص��ول���هم� م��س���اواة ب��غ���ي��رهم� ع���لى ال��ق��روض

ا��ص�رف�ية وال�ره�ون وغي�ره�ا من أش�كال االئ�ت�م�ان ا�الي�

وت���ض���من ع���دم ح���رم����ان األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة ب���ش���كــل

تعسفي من �تلكاتهم.

ا�ادة 13

إمكانية اللجوء إلى القضاء

1 - ت��ك��ف�ل ال��دول األط��راف س���بال ف��ع��ال���ة لألش��خ��اص

ـ��دم ا���ســ�اواة ـ�اء ع��لى ق ـ��وء إلى ال��ق��ضـ ـ��ة ل��ل�جـ ذوي اإلع�اقـ

مـع اآلخ��رين� ���ا في ذلك م�ن خالل ت��وف�ي��ر ال��ت��ي��س��ي�رات
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ا�ادة 16

عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء

1 - ت�����ت�����خ������ذ ال�����دول األط������راف ج�����م�����ي�ع ال�����ت������داب�����ي�����ر

ال�تش�ريع�ية واإلداري�ة واالجت�ماع�ية وال�تع�لي�مي�ة وغي�رها

ـ�ة� من ال��ت�داب��ي�ر ا���ن�اس��ب�ة حل��م�اي��ة األش�خ��اص ذوي اإلع�اق

داخـل م�ن�ازل�هم وخ�ارج�ه�ا ع�لى ال�س�واء� من ج�م�يع أش�ك�ال

االس����ت���غ�الل وال���ع����نف واالع���ت����داء� ����ا في ذل�ك ج���وان����ب���ه���ا

القائمة على نوع اجلنس.

2 - ت��ت��خ��ذ ال��دول األط��راف أي��ض��ا ج��م��يع ال��ت��داب��ي��ر

ا��ناسبة ��نع جميع أش�كال االستغالل وال�عنف واالعتداء

ب�ك�ف�ال�ة أم�ور م�ن�ه�ا ت�وف�ي�ر أش�ك�ال م�ن�اس�ب�ة من ا��س�اع�دة

والدعم لألشخاص ذوي اإلع�اقة وأسرهم ومقدمي الرعاية

ل�هم تراعي نوع ج�نس األشخ�اص ذوي اإلعاقة وس�نهم� �ا

في ذلك عن ط��ريق ت�وف��ي�ر ا��ع��ل�وم�ات وال��ت�ث�ق��يف ب�ش�أن

ك����ي���ف����ي���ة جت����نب ح����االت االس����ت���غ�الل وال���ع����نف واالع����ت���داء

والت�عرف عل�يه�ا واإلبالغ ع�نها. وت�كف�ل الدول األطراف أن

ي�راع�ى في ت��وف��ي�ر خ��دم��ات احل��م��اي��ة سن األش��خ�اص ذوي

اإلعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.

3 - ت��ك��فل ال��دول األط��راف ق��ي�ام س��ل��ط��ات م��س��ت��ق��ل�ة

ب��رص�د ج�م��يع ا��رافق وال��ب�رامج ا���ع�دة خل�دم��ة األش�خ�اص

ذوي اإلع��اق��ة رص��دا ف���ع��اال ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون ح��دوث ج��م��يع

أشكال االستغالل والعنف واالعتداء.

4 - تتخ�ذ الدول األط�راف جم�يع الت�دابي�ر ا�ن�اسبة

ل���ت���ش���ج���يع اس���ت���ع��ادة األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة ع���اف���ي��ت���هم

ـ��ة وال���ن��ف���س���يـ��ة� وإعـــ���ادة ت��أه���ي���ل��هم� ال��ب���دن��يـ���ة واإلدراك���ي

ـ�ادة إدم�اج�هم في ا��ت�مع ع�ن�دم�ا ي�ت�ع�رض�ون ألي ش�كل وإع

من أش�ك�ال االس�ت�غالل أو ال�ع�نف أو االع�ت�داء� ��ا في ذلك

عن طريق توف�ير خ�دمات احل�ماية ل�هم. وتت�حقق اس�تعادة

ال��ع���اف���ي���ة وإع���ادة اإلدم��اج ف�ي ب��ي���ئ���ة ت���ع��زز ص���ح���ة ال���ف��رد

ورفاه�يته واح�ترامه ل�نف�سه وكرام�ته واست�قالله الذاتي

وتراعي االحتياجات اخلاصة بكل من نوع اجلنس والسن.

5 - ت��ض�ع ال��دول األط���راف ت���ش���ري��ع���ات وس���ي���اس��ات

ف���ع��ال��ة� م�ن ض��م��ن��ه���ا ت��ش��ري��ع���ات وس��ي��اس��ات ت���رك��ز ع��لى

ال�ن�ساء واألط�ف�ال� لك�ف�ال�ة الت�ع�رف على ح�االت االس�تغالل

وال���ع���نف واالع���ت��داء ال���تي ي���ت���ع���رض ل��ه���ا األش���خ��اص ذوو

اإلعاقة والتحقيق فيها� وعند االقتضاء� ا�قاضاة عليها.

ا�ادة 17

حماية السالمة الشخصية

ل���كـ�ل ش���خ�ص ذي إع���اق����ة احلق ف�ي اح���ت����رام سالم����ته

الشخصية والعقلية على قدم ا�ساواة مع اآلخرين.

اإلج�رائ�ي��ة ال�تي ت��ت�ن�اسب م�ع أع�م�ارهم� ب��غ�رض ت�ي��س�ي�ر

ـ�رة� ـ�اشـ�رة وغ�ي�ر ا��ب�اشـ دورهم ال�ف�ع��ال في ا��ش�ارك�ة ا��ب

�����ا في ذل�ك ب����ص�����ف����ت����ه�م ش����ه����ودا� ف�ي ج����م�����يع اإلج����راءات

ال����ق���ان����ون����ي����ة� �����ا ف����ي����ه����ا م����راحل ال����ت����ح����ق����يق وا�����راحــل

التمهيديـة األخـــرى.

2 - ل��ك�ف��ال��ة إم��ك��ان��ي�ة جل��وء األش��خ��اص ذوي اإلع��اقـ�ة

إلى ال���ق��ض���اء ف��ع���ل���ي��ا� ت���ش���جع ال��دول األط���راف ال���ت��دريب

ا��ن�اسب ل�ل�ع�ام�ل�� في م�ج�ال إق�ام�ة ال�ع�دل� ومن ض�من�هم

الشـرطة وموظفو السجون.

ا�ادة 14

حرية الشخص وأمنه

1 - ت��ك���فل ال��دول األط���راف لألش��خ���اص ذوي اإلع��اق��ة

على قدم ا�ساواة مع اآلخرين :

ـ����ة ال����ش����خ����ص����يــ���ة ـ����ريـ أ) ال����ت����م����تـــع ب����احلــق ف�ي احلـ

واألمـن الشخصي�

ب) ع�دم ح�رم�ان�هم من ح�ري�ت�هم ب�ش�كل غ�ي�ر ق�ان�وني

أو بشكل تعس�في وأن يكون أي حرمان من احلرية متسقا

ـ�ال ـ��ة م�ب��ررا ب�أي ح مـ�ع ال�ق��ان�ون� وأال ي��ك�ون وج��ود اإلع�اق

من األحوال ألي حرمان من احلرية.

2 - ت�������ك�������ف�ل ال�������دول األط�������راف ف�ي ح�������ال�������ة ح�������رم������ان

األشخاص ذوي اإلعاق�ة من حريتهم� نتيجة أية إجراءات�

أن ي��خ��ول ل��هم� ع��لى ق��دم ا���س��اواة مع غ��ي��رهم� ض��م��ان�ات

ـ��ان� وأن ي��ع��ام��ل�وا ـ�وق اإلن��س ـ��ون الـ��دولي حل��ق وف�ق��ا ل��ل��ق��ان

وفـ�قا ألهداف ومب�ادىء هذه االتف�اقية� ��ا في ذلك توفير

الترتيبات التيسيرية ا�عقولة لهم.

ا�ادة 15

عـدم التعــرض للتعذيب أو ا�عاملــة

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

أو ا�هينة

1 - ال ي���ع��رض أي ش��خص ل���ل��ت��ع��ذي�ب أو ا���ع��ام��ل��ة أو

ال�عقوبة الق�اسية أو الالإنس�انية أو ا�هي�نة وبشكل خاص

ال ي�ع�رض أي شخص إلج�راء ال�ت�جارب ال�ط�ب�ي�ة والع�ل�م�ية

عليه دون موافقته بكامل حريته.

2 - ت�����ت�����خ������ذ ال�����دول األط������راف ج�����م�����ي�ع ال�����ت������داب�����ي�����ر

الت�ش�ريع�ي�ة واإلداري�ة والق�ض�ائ�ية وغ�ي�ره�ا من الت�داب�ير

ال��ف��ع��ال��ة ���نع إخ��ض��اع األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة� ع��لى ق��دم

ا���س�اواة مع اآلخ��رين� ل�ل��ت�ع��ذيب أو ا��ع��ام�ل��ة أو ال�ع��ق�وب�ة

القاسية أو الالإنسانية أو ا�هينـة.
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ج) اس����ت���ف����ادة األش����خ���اص ذوي ال�إلع���اق����ة� ع����لى ق���دم

ا���س�اواة م�ع اآلخ�رين� م�ن اخل�دم��ات وا���رافق ا���ت�م��ع��ي�ة

ا���ت�اح�ة ل�ع��ام�ة ال�ن��اس� وض�م�ان اس��ت�ج�اب��ة ه�ذه اخل�دم�ات

الحتيـاجـاتهم.

ا�ادة 20

التنقل الشخصي

ت����ت�����خ����ذ ال�����دول األط����راف ت�����داب����ي�����ر ف����ع�����ال����ة ت�����ك����فـل

ـ��ة ح�ري�ة ال�ت�ن�قـل ب�أك�ب�ر ق�در ��كن لألش�خ�اص ذوي اإلع�اق

من االستقاللية� �ا في ذلك ما يأتي :

أ) ت���ي����س���ي���ر ح����ري���ة ت���ن����قل األش���خ����اص ذوي اإلع���اق���ة

ب�ال�ط�ري�قــ�ة وفي الــ�وقت ال�ل�ذين ي�خ�ت�ارون�ه�م�ا وب�ت�ك�ل�فـة

في متنــاولهم�

ـ��ة ـ���ي���ر ح���صـــ���ول األش���خــ���اص ذوي اإلع���اقـ ب) ت���ي���سـ

ـ�����ا ي�����ت������سم ب������اجلــ�����ودة م�ن الـ�����وس�����ائ�ل واألج�����هـ�����زة عـ�����ل�ى م

ـ��ة ـ��اع���دة ع���لى ال��ت���ن���قــل وال��ت���ك���ن��ول���وج��ي���ات ا����ع��ي���نـ ا����سـ

ـ�ال من ا�ساع�دة البش�رية أو احلي�وانية وال�وسطاء� وأشك

�ا في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة�

ج) ت�����وف�����ي������ر ال�����ت�����دري�ب لألش������خ�����اص ذوي اإلع�����اق�����ة

وا�تخصص� العامل� معهم على مهارات التنقل�

د) ت�ش�ج�يع ال��ك�ي�ان�ات اخل�اص�ة ال��تي ت�ن�تج ال�وس�ائل

واألج���������ه���������زة ا���������س���������اع��������دة ع���������ل�ى ال��������ت���������ن��������ق�ل واألج���������ه��������زة

وال�ت��ك�ن��ول��وج�ي��ات ا���ع�ي��ن�ة ع��لى م��راع�اة ج��م��يع اجل�وانب

ا�تعلّقة بتنقل األشخاص ذوي اإلعاقة.

ا�ادة 21

حريـة التعبيـر والـرأي واحلصول عل معلومات

ت��ت��خ��ذ ال��دول األط��راف ج��م��يع ال��ت��داب��ي��ر ا���ن��اس��ب�ة

ـ��ة حل��ق�هم ـ�اص ذوي اإلع��اقــ ـ��ة األش��خـ ال��تي ت��ك�فـــ�ل ��ارســ

في ح���ري��ة ال��ت��ع��ب��ي��ر وال��رأي� ���ا ف�ي ذلك احلق في ط��لب

م��ع�ل��وم�ات وأف�ك��ار� وت�ل��ق�ي�ه��ا� واإلف�ص�اح ع��ن�ه��ا� ع�لى ق�دم

ا��ساواة مع اآلخ�رين� وعن طريق ج�م�يع وسائل االت�صال

التي ي�خت�ارون�ها ب�أنف�سهم� ع�لى ال�نح�و ا�ع�رف في ا�ادّة

2 من هذه االتفاقية� �ا في ذلك مـا يأتي :

أ) ت����زوي����د األش����خ����اص ذوي اإلع����اق�����ة ب����ا�����ع����ل����وم����ات

ا������وج������هـ������ة ل�����ع������ام������ة ال�����نــ������اس ب������اس�����ت������ع������م�����ال األش������ك�����ال

وال�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ات ال�س�ه�ل�ة ا��ن�ال وا�الئ�م�ة ��ت�ل�ف أنواع

ـ���اسب ودون حت���مـ��يل األش���خـ��اص اإلع��اق���ة في ال���وقت ا���ن

ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية�

ب) ق��ب�ول وت��ي�س��ي�ر ق��يـ�ام األش��خ�اص ذوي اإلع��اقــ�ة

في م���ع���ام���ل��ت���هم ال���رس���م���ي���ة ب���اس��ت���ع���م���ال ل���غــ���ة اإلشــ��ارة

ـ���ال ا����ع���ززة ال���ب���دي���ل���ة وط���ري���قـ���ة ب���رايــ�ل وطــ���رق االت���ص

ـ���رى وج����م���ي�ع وس���ائـ�ل وطـ���رق وأش����كــ����ال االت���صــ����ال األخـ

السهلــة ا�نـال التي يختارونها بأنفسهم�

ا�ادة 18

حرية التنقـل واجلنسية

ـ�ق األش����خــــ���اص ـ����راف ب����حـ ـ���ر الــ����دول األطــ 1 - ت����قــ

ذوي اإلع�اقة ف�ي الت�م�تع ب�حري�ة ال�ت�ن�قـل� وحري�ة اخ�ت�يار

مكان إقامت�هم واحلصول على اجلنس�ية� على قدم ا�ساواة

مــع اآلخــ���رين� �ـ���ا في ذل�ك ض��مــ���ان ت��م���تــع األش���خــ��اص

ذوي اإلعـاقـة �ـا يأتي :

أ) احلق في احل�ص�ول على اجل�نس�ي�ة وتغ�ي�يره�ا وعدم

حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس اإلعاقة�

ب) ع�دم ح��رم�ان�هم ع��لى أس�اس اإلع�اق�ة م�ن إم�ك�ان�ي�ة

ح�ي�ازة وام�تالك واس��ت�ع�م�ال وث�ائق ج�ن�س�ي�ات�هم أو وث�ائق

أخ���رى إلث���ب���ات ال���ه��وي���ة أو ال���ل���ج��وء إل�ى ع��م���ل���ي���ات أخ��رى

من�اسبة� مثل إج�راءات الهج�رة� قد تس�تدعي�ها الضرورة

لتيسير �ارسة احلق في حرية التنقـل�

ج) احلق في مغادرة أي بلد �ا في ذلك بلدهم�

ـ��دم حـ�رم��ان�هم ت��ع�س��فـ�ا أو ع��لى أس��اس اإلع�اقــ�ة د) عـ

من حق دخـول بلدهم.

2 - ي�����س�����جــل األط�����ف�����ال ذوو اإلع�����اق�����ة ف�����ور والدت�����هم

ـ�ق في احل��صــ��ول ع��لى اسم واحلـق وي��ك��ون ل��هم م��ن��ذئ��ذ احل

في اكتساب اجل�نسية واحلق بق�در اإلمكان في أن يعرفوا

والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.

ا�ادة 19

العيش ا�ستقل واإلدماج في ا�تمع

ت�ق�ر ال�دول األط�راف في ه�ذه االت�ف�اق�ي�ة ب�حق ج�ميع

ـ��اواة ب��غ�يـ��رهم� في ال��ع�يش األش��خ��اص ذوي اإلع�اقـ��ة� م�سـ

ف�ي ا����ت���مـع� ب����خ���ي���ارات م���س���اوي����ة خل���يـ���ارات اآلخـ���رين�

وتتخذ ت�دابير ف�عالة وم�ناسب�ة لتي�سير ت�متع األشخاص

ذوي اإلع���اق���ة ال����ك���ام�ل ب���ح���ق����هم وإدم����اج���هم وم����ش���ارك����ت���هم

بصورة كاملة في ا�تمع. ويشمل ذلك كفالة مـا يأتي :

ـ��ة ـ��ة لألش���خـــ��اص ذوي اإلع��اقـــ ـ��ة ال��ف���رصـــ أ) إت��احــــ

ف�ي أن ي�����خ�����ت�����اروا م������ك�����ان إق�����ام������ت�����هم وم������حل س�����ك������ن�����اهم

ـ��دم ا��ســ�اواة ـ�اص ال�ذي�ن ي�ع�ي��ش�ون م�ع��هم ع�لى قـ واألش��خـ

ـ�����ري�ن وع����دم إج�����ب�����اره�م ع����ل�ى ال�����ع�����يش ف�ي إط����ار مع اآلخـ

تـرتيب معيشي خاص�

ـ��ة ب) إم���ك��ان���يــ���ة ح��صــ���ول األش���خــ��اص ذوي اإلع���اقــ

ع��ل�ى ط��ائ��ف��ة من خ��دم��ات ا���ؤازرة ف�ي ا���ن��زل وفي م��حل

اإلق��ام���ة وغ���ي��ره���ا من اخل���دم��ات ا����ت���م��ع���ي��ة� ����ا في ذلك

ا����س���اع���دة ال���ش��خ���ص���ي���ة ال���ض���روري��ة ل���ت���ي���س���ي���ر ع���ي��ش���هم

ـ�ع� ووق����اي����ت�����هم م�ن االن����عــ����زال أو وإدم����اج�����هم في ا������ت����مـ

االنفصــال عنـه�
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ج) حث الكيان�ات اخلاصــة التي ت�قــدم خدمــات إلى

عامة الناس� �ا في ذلك عن طريق شبكة األنترنت� على

تقد� معل�ومات وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة بأشكـال

سهلة ا�نال واالستعمال�

د) ت��ش�ج�يع وس�ائط اإلعالم اجل��م�اه�ي�ري� ��ا في ذلك

مق�دمي ا��عل�وم�ات عن ط�ريق شب�ك�ة األنت�رنت� ع�لى جعل

خدماتها في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة�

هـ) االعتراف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامها.

ا�ادة 22

احترام اخلصوصية

1 - ال ي�ج�وز ت�ع�ريض أي ش�خص ذي إع�اق�ة� ب�ص�رف

ال�ن��ظ�ر عن م�ك��ان إق�ام�ته أو ت��رت�ي�ب��ات م�ع�ي�ش��ته� ل�ت�دخل

ت���ع����س���في أو غ���ي����ر ق���ان���ون�ي في خ���ص���وص����ي���اته أو ش���ؤون

أس��رته أو ب�ي��ته أو م��راسالته أو أي ن�وع آخ��ر من وس�ائل

ـ�روع ـ�ال ال��تي ي�س�ت��ع�م��ل�ه�ا� وال ل��ل�ت�ه��جم غ�يــ��ر ا��شـ االت��ص

ـ��ة ع��لى ش��رفه وس��م���ع��ته. وجل��م��يع األش��خ��اص ذوي اإلع��اقـ

ـ��ون ل��ه�م مـن أي ت��دخــل أو ت��ه��جم ـ��ة ال��ق��ان احلـق ف�ي ح��م��اي

مـن هـذا القبـيل.

2 - ت����ق���وم ال����دول األط����راف ب���ح����م����اي����ة خ���ص����وص����ي���ة

ـ�اص ا��ع�ل��وم�ات ا��ت�ع�ل��قــ�ة ب�ال�ش��ؤون ال�ش�خ�ص��يــ�ة لألش�خ

ذوي اإلعاقة وبصح�تهم وإعادة تأهيلهم على قدم ا�سـاواة

مـع اآلخــرين.

ا�ادة 23

احترام البيت واألسرة

1 - ت�ت�خ�ذ ال�دول األط�راف ت�داب�ي�ر ف�ع�ال�ة وم�ن�اس�ب�ة

ـ�د األش�خـــ��اص ذوي اإلع�اقـــ�ة ـ�اء ع��لى ال�ت�م��ي�يـ��ز ض ل�ل�ق��ضـ

ف�ي ج�����م������ي�ع ا������س������ائل ذات ال������ص�����ل������ة ب�����ال������زواج واألس�����رة

وال��وال��دي��ة وال�ع�الق�ات� وع��لى ق��دم ا���س�اواة م�ع اآلخ�رين�

وذلك من أجـل كفالـة مـا يأتي :

ـ��ة ال���ذين هم أ) حـق ج���مـ���يع األش��خــ���اص ذوي اإلع���اقـ

في س�ن ال�����زواج ف�ي ال�����ت�����زوج وت������أس�����ي�س أس�����رة ب�����رض�����ا

معتزمي الزواج رضا تاما ال إكراه فيه�

ـ��ة ب) االع��تــ��راف ب��ح��قــ��وق األش��خــ��اص ذوي اإلع��اقـ

ـ����رار ح����ر وم����س����ؤول ب����ش����أن ع����دد األط����ف���ال ـ���اذ قـ ف�ي ات����خـ

ـ��اع��د ب��ي��نـ��هم ـ��اب��هم وف��تـــــ��رة ال��ت��بـــ ال��ذيــن يـــ��ودون إجنــ

وف�ي احل��ص��ول ع���لى ا���ع���ل��وم���ات وال��ت��ث���ق��يف ف�ي م��ج��الي

ال�صحة اإلجناب�ية وتنظ�يم األسرة �ا يت�ناسب مع سنهم�

ـ��ة ل�ت�م��ك�ي��ن�هم م�ن ��ارســـ�ة وت�وف��ي�ر ال��وس�ائل ال��ض�روري

هـذه احلقــوق�

ج) ح�ق األش����������خ�����������اص ذوي اإلع����������اق����������ة� �����������ا ف�ي ذل�ك

األط�فـ�ال� في احل�ف�اظ ع�لى خ�ص�وب�ت�هم ع�لى ق�دم ا��ســ�اواة

مـع اآلخــرين.

ـ����وق األش���خــ���اص ـ����راف ح���قـ 2 - ت���ك����فـــل ال���دول األطـ

ذوي اإلع��اقـــ�ة وم��س�ؤول��ي�ات��هم ف�ي��م��ا ي�ت��ع�لــق ب��ال�ق��وامـــ�ة

ـ�ال أو ك�ف�الت�هم أو ال�وص�ايــة ع�ل�يه�م أو تب�ن�يهم ع�لى األطفـ

ـ��اه�يم ـ�رد ه��ذه ا��فـــ ـ�ة� ح�ي��ث�م��ا تــ أو أيــ�ة أعـــ��راف ��اث��لـــ

في التشري�عــات الوطنيــة� وفي جمــيع احلــــاالت ترجح

ـ����دم ال����دول األطــ���راف م����ص����الح ال����ط����فـــل ال����ف����ض����ل�ى. وت����ق

ا���س�اع�دات ا��ن��اس�ب�ة لألش��خ�اص ذوي اإلع�اق��ة ل�ت�م�ك��ي�ن�هم

من االضطالع �سؤولياتهم في تنشئة األطفال.

3 - ت����ك����ف�ل ال����دول األط����راف لألط����ف����ال ذوي اإلع����اق����ة

ـ��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��لّـق ب��احل��يــ��اة األســ��ري��ة. ـ��ا م��ت��س��اويـ ح��قـ��وقـ

ـ��ة إع��م��ال ه��ذه احل��قـ��وق وم��نـــع إخ��فــــ��اء األط��فـــ��ال وب��غ��يـ

ذوي اإلع��اقــ���ة وه���جــــ��رهم وإه���م���ال��ه�م وعــ��زل���هم� ت���ت��ع���ه��د

ـ����رة� ـ�����ر� في م�����رح����لــ�����ة م����ب�����كـ ـ�����دول األط����راف ب�����أن ت����وفـ ال

ـ�ال ـ��ة لألط��فــ ـ��ومــ��ات وخ�دمــ��ات وم��ســ��اع��دات ش��ام��لـ م��ع��ل

ذوي اإلعاقـــة وألسرهم.

4 - ت���ك���فــ�ل ال���دول األطــ���راف ع���دم ف���صــل أي ط���فــل

ع�ن أب�����ويــه رغ�����م�����ا ع�����ن����ه�����م�����ا� إالّ إذا قــ�����ررت س�����ل�����طــ����ات

ـ�ة� ووف��قــ�ا ل�ل�قــ�وان�� م�خ��ت�ص�ة� ره�ن�ا ��راج��عــ�ة ق�ض�ائ�يـ

واإلج��راءات ال��س��اري��ة ع��م��وم��ا� أن ه��ذا ال��ف��صـل ض��روري

���ص�ل�حــ�ة ال��ط�فـل ال�ف��ض�لى. وال ي�ج��وز ب�ح�ال من األح�وال

أن يف�صل الط�فـل عن أبويه ب�سبب إع�اقة ل�لط�فــل أو أحد

األبوين أو كليهما.

5 - ت����ت���ع����ه����د ال���دول األط����راف في ح����ال���ة ع����دم ق���درة

األس�رة ا��باش�رة ل�ط�ف�ل ذي إعاق�ة ع�ل�ى رع�ايت�ه ب�أن ت�بذل

ق���صـ���ارى ج���ه���ودهـ����ا ل���ت���وف���ي����ر رع���اي���ة ب���ديـ����لـ���ة لـه داخــل

ـ���رى� وإن لم ي��ت���ي���س��ر ذلك ف���داخـل ا����ت��مع ـ���رتـه ال���ك��ب أس

احمللي وفي جـو أسـري.

ا�ادة 24

التعلـيم

1 - ت�����س����ل�م ال����دول األط�����راف ب�����حق األش�����خ����اص ذوي

اإلعاق�ة في الت�علي�م. وإلعم�ال هذا احلق دون ت�ميي�ز وعلى

أس���اس ت���ك���اف���ؤ ال����ف���رص� ت���ك���ف�ل ال���دول األط���راف ن���ظ���ام���ا

تعليميا ج�امعا على جميع ا�ست�ويات وتعلما مدى احلياة

موجه� نحـو مـا يأتي :

ـ��ة ـ���ان���يـ ـ���ات اإلن���س أ) ال���ت���ن���م���يــ���ة ال���ك���ام���لــ���ة ل���ل���طـ���اق

ـ����ة وت����ق����ديــ����ر ال���ذات� ـ����ة وال���ش����عــ����ور ب����ال����كـ����رامـ ال����ك����ام����ن

ـ�ز اح��ت�رام ح��ق�وق اإلن��س�ان واحل��ري�ات األس��اس�ي�ة وت�عــ��زيـ

والتنـوع البشــري�
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ب) ت����ن�����م����ي����ة ش����خ�����ص����ي����ة األش�����خ����اص ذوي اإلع����اق����ة

وم�����واه����ب����هم وإب�����داع����هم� ف�����ضال عن ق�����درات����هم ال�����ع����ق����ل����ي����ة

والبدنية� للوصول بها إلى أقصى مدى�

ج) ت���م����ك���� األش���خ����اص ذوي اإلع���اق���ة م�ن ا����ش���ارك���ة

الفعالة في مجتمع حـر.

2 - حت��رص ال���دول األط��راف ف�ي إع��م���ال��ه���ا ه��ذا احلق

على كفالـة مـا يأتي :

أ) ع�دم اس�ت�ب�ع�اد األش�خ�اص ذوي اإلع�اق�ة من ال�ن�ظام

ال��ت���ع��ل��ي��م�ي ال��ع��امّ ع���لى أس��اس اإلع���اق��ة� وع��دم اس���ت��ب��ع��اد

األط�ف��ال ذوي اإلع�اق��ة من ال�ت��ع�ل��يم االب�ت��دائي أو ال��ث�ان�وي

ا�اني واإللزامي على أساس اإلعاقة�

ب) ت��م���ك���� األش��خ���اص ذوي اإلع��اقــ���ة من احل���صـ��ول

ـ����وي� اجل����ي���د ع����لى ال����ت����ع����ل����يم ا�ــ����اني االب����ت����دائي وال����ث����ان

ـ�ات واجل��امع� ع��لى ق��دم ا���س��اواة مع اآلخ��رين في ا���ت��م��ع

التي يعيشون فيها�

ج) مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة�

ـ����اص ذوي اإلع����اقــ�����ة ع����لى ال����دعم ـ����ول األش����خ د) ح����ص

الالزم في ن�ط�اق ن�ظ�ام ال�تع�ل�يم ال�ع�امّ ل�ت�ي�س�ي�ر ح�ص�ولهم

على تعليم فعـال�

هـ) ت���وف��ي��ر ت��داب���ي��ر دعم ف��ردي���ة ف��ع��ال���ة في ب��ي��ئ��ات

ت�����س�����مح ب�����ت����ح�����ق����ي�ق أق����ص�ى ق����در م�ن ال����ن�����م����و األك�����اد�ي

واالجتماعي� وتتفق مع هدف اإلدماج الكامل.

3 - ت��م���كن ال��دول األط���راف األش��خ���اص ذوي اإلع��اق��ة

من ت�ع�لم م��ه�ارات ح�ي�ات�ي�ة وم�ه�ارات ف�ي م�ج�ال ال�ت�ن�م�ي�ة

ـ�يم االج�ت�م�اع�ي�ة ل�ت�ي�س�ي�ر م�ش�ارك�ت�هم ال�ك�ام�لــ�ة في ال�ت�ع�لـ

ع����ل�ى ق����دم ا�����س����اواة م�ع اآلخ����رين ب����وص����ف����ه�م أع����ض����اء في

ا���ت��مع. وحت���ق��ي��ق��ا ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة� ت��ت��خ��ذ ال��دول األط��راف

تدابير مناسبـة وتشمـل مـا يأتي :

أ) ت���ي���س���ي���ر ت���ع��لّ�م ط��ري���ق���ة ب���رايل وأن���واع ال���ك���ت���اب��ة

ال����ب���دي����ل����ة� وط���رق ووس����ائل وأش����ك����ال االت���ص����ال ا�����ع���ززة

وال�ب�دي�ل�ة� وم��ه�ارات ال�ت�وج�ي�ه وال�ت�ن�قل� وت��ي�س�ي�ر ال�دعم

والتوجيه عن طريق األقران�

ب) ت���ي��س��ي���ر ت��ع���لّم ل��غ���ة اإلش��ارة وت��ش���ج��يع ال���ه��وي��ة

اللغويـة لفئـة الصم�

ـ�وف�� والصــم ـ�يم ل�ل�م�ك�فـ ـ�ر الت�ع�لــ جـ) ك�ف�الــ�ة ت�وف�يـ

أو ال���صم ا����ك���ف����وف����� وخ���اص���ة األط���ف���ال م���ن����هم� ب���أن���سب

ال��ل��غ��ات وط��رق ووس��ائل االت��ص��ال لألش��خ��اص ا���ع��ن��ي����

وفي ب���ي���ئ���ات ت���س��م�ح ب��ت���ح���ق���يق أق���صى ق���در من ال���ن���م��و

األكــاد�ي واالجتماعي.

4 - وض������م�����ان�����ا إلع������م�����ال ه�����ذا احل�ق� ت�����ت������خ�����ذ ال�����دول

ـ��� ـ��وظ��ي�ف م��درسـ ـ��ة ل��تـ األطــ��راف ال��ت��داب��يــ��ر ا��ن��اس��بـ

�ــن ف�ي��هم م�درس�ون ذوو إع�اق�ة� ي��ت�ق�ن�ون ل�غــ�ة اإلشــ�ارة

ـ�������رايل� ول������تـ�������دريب األخ�������صــ������ائ������ي������� و/ أو ط�������ري������ق������ة بـ

وا���وظ���فـ��� ال��ع���ام��ل��� ف�ي ج��م��ي�ع م��س��ت���وي��ات ال��ت���ع��ل��يم.

ـ��ة واس��ت��ع��م�ال وي��ش��مل ه��ذا ال��ت�دري�ب ال��ت�وعـ��ي��ة ب��اإلع��اقـ

ط����رق ووس����ائل وأش����ك����ال االت����ص����ال ا�����ع����ززة وال����ب����دي����ل����ة

ـ���اع��دة ا���ن���اس��ب���ة� وال���ت��ق���ن���ي��ات وا����واد ال���ت��ع���ل���ي��م���ي���ة ���س

األشخـاص ذوي اإلعـاقــة.

5 - ت������ك�����ف�ل ال������دول األط������راف إم������ك������ان������ي������ة ح������ص�����ول

األش����خ����اص ذوي اإلع����اق���ة ع����ل�ى ال����ت���ع����ل����ي�م ال���ع����ال�ي ال����ع���امّ

وال�ت�دريب ا��ه��ني وت�ع�ل�يم ال��ك�ب�ار وال�ت�ع��ل�يم م�دى احل�ي�اة

دون ت��م��ي��ي��ز وع��لى ق��دم ا���س��اواة مع اآلخ��ري�ن. وحت��ق��ي��ق�ا

ل�ه��ذه ال��غ�اي��ة� ت�ك��فل ال��دول األط�راف ت��وف��ي�ر ال��ت��رت�ي��ب�ات

التيسيرية ا�عقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ا�ادة 25

الصـحـة

تع�ت�رف الدول األط�راف بأن لألش�خاص ذوي اإلع�اقة

احلق في ال�ت��م�تع ب�أع�لى م��س�ت�وي�ات ال�ص��ح�ة دون ت�م�ي�ي�ز

ع�لى أساس اإلع�اق�ة. وتت�خ�ذ الدول األط�راف كل ال�تداب�ير

ـ�اص ذوي اإلع��اقــ�ة ـ��ة ب�ح��ص�ول األش��خـ ـ��ة ال�ك��ف�ي��لـ ا���ن��اس�بـ

ـ��روق ب��� اجل��ن��س��� ـ��راعي ال��فـ ـ��ة تـ ع��ل�ى خ�دمـ��ات ص��ح��يـ

�ــ���ا ف�ي ذلك خ���دم��ات إع���ادة ال���ت���أه���يل ال���ص��ح�ي. وت��ع���مل

الدول األطراف بوجه خاص على مـا يأتي :

أ) توفي�ر رعاي�ة وبرامج صح�ية م�جاني�ة أو مع�قولة

ال���ت���ك���ل���ف���ة لألش���خـ���اص ذوي اإلع���اق���ة ت���ع���ادل في ن���ط���اق���ه���ا

ـ�رين� ون�وع�ي�ت�ه�ا وم�ع�اي�يرهــ�ا ت�ل�ك الت�ي ت�وف�رهــــا ل�آلخــ

��ا في ذلك خدم�ات ال�صح�ة اجلن�س�ية واإلجن�ابي�ة وبرامج

الصحـة العامـة للسكان�

ب) ت��وف�ي��ر م�ا ي��ح��ت�اج إل��يه األش��خ�اص ذوو اإلع��اق�ة

حتـ����ديـ���دا ب����س���ب�ب إعــــ���اق����ت����هم مـن خ����دمـــ����ات ص���ح����يـــ���ة�

ت���ش����مــل ال���ك����شف ا����ب����ك���ر وال����ت���دخــل ع����ن���د االق����ت���ضــ���اء�

وخ�دم�ات ت�ه�دف إل�ى ال�ت�ق�ل�ي�ل إلى أدنى ح�د من اإلع�اق�ات

ـ�����دوث ا������زي�����د م�����ن�����هـ�����ا� ع�����ل�ى أن ي�����ش�����مــل ذلك وم�����نــع حـ

األطفــال وكبـار السن�

ـ���ات ال����ص���ح���يــ���ة في أقــ���رب ج) ت���وف���ي���ر ه���ذه اخل���دم

ـ��ا فـي ذلك ـ�ة� �ـ ـ��ات��هم احمل��ل��يـ م��كــ�ان ���كـــن مـن م��ج��ت��م�عـ

فـي ا�ناطـق الـريفيــة�

ـ����زاولي ا�����هن ال����ص����حـ����ي����ة ت����ق����د� د) ال����ط����لب إل�ى مـ

رع�ايـ�ة إلى األش�خ�اص ذوي اإلع�اق�ة ب�ن�فس ج�ودة ال�رع�اي�ة

ال���تي ي���ق���دم���ون���ه���ا إلى اآلخ���ري�ن� ����ا في ذلك ت���ق���د� ه���ذه
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ال�رعاية عل�ى أساس ا�وافق�ة احلرة وا�س�تنيرة� من خالل

ال�ق�ي�ام ب�جم�ل�ة أم�ور م�ن�ها زي�ادة ال�وعي ب�ح�ق�وق اإلن�سان

ا���ك�ف�ول�ة ل�ألش�خ�اص ذوي اإلع�اق��ة وك�رام�ت�هم واس��ت�قالل�هم

ال���ذاتي واح���ت���ي���اج���ات���هم م�ن خالل ت���وف���ي���ر ال���ت���دريب ل���هم

ـ�رع�اي�ة ال�ص�ح�يــ�ة ـ�لق ب�الـ ـ�ر أخالق�يــ�ة ت��ت�ع ـ�اي�ي ـ�ر م�ع ون�شـ

في القطاع� العامّ واخلاص�

هـ) ح�ظــ��ر ال��ت��م�ي��ي��ز ض��د األش�خــ��اص ذوي اإلع��اقــ�ة

في ت���وف���ي���ر ال���ت���أم��� ال���ص���حي� وال���ت���أم���� ع���لى احل���يــ��اة

ح��ي��ث��م��ا ي��س��مح ال��ق��ان��ون ال��وط��ني ب��ذلك� ع��ل�ى أن ي��وف�را

بطريقة منصفة ومعقولة�

و) م�نع احل��رم�ان ع�لى أس�اس ال�ت�م��ي�ي�ز من ال�رع�اي�ة

ال���ص���ح���ي���ة أو اخل��دم���ات ال���ص���ح���ي���ة أو ال���غ��ذاء وال���س���وائل

بسبب اإلعاقــة.

ا�ادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

1 - ت�ت�خ�ذ الدول األط�راف ت�داب�ير ف�ع�ال�ة ومن�اس�بة�

���ا في ذلك عن ط���ريق دعم األق��ران� ل���ت��م��ك��� األش��خ��اص

ذوي اإلع����اق����ة م�ن ب����ل�����وغ أق����ص�ى ق����در من االس�����ت����ق�الل����ي����ة

واحمل�اف�ظ�ة ع�ل�ي�ه�ا� وحت�ق�ي�ق إم�ك�ان�ات�هم ال�ب�دن�ي�ة وال�ع�ق�ل�ي�ة

واالج���ت����م���اع���ي����ة وا����ه����ن���ي���ة ع����لى ال���وج�ه األك���مل� وك����ف���ال���ة

إشراكهم ومشارك�تهم بشكل تام في جميع نواحي احلياة.

وحت��ق��ي��ق��ا ل��ت��لك ال��غ��اي��ة� ت��ق��وم ال��دول األط��راف ب��ت��وف��ي��ر

خ����دم����ات وب���رام�ج ش����ام����ل����ة ل���ل����ت����أه����ي�ل وإع���ادة ال����ت����أه����يل

وت���ع���زي���زه���ا وت���وس���يع ن���ط���اق���ه���ا� وب��خ���اص���ة ف�ي م���ج��االت

ـ�ة� ال��ص�حــ�ة وال��ع�مــل وال��ت�ع�لــ��يم واخل�دمــ��ات االج�ت�م��اع�يـ

على نحو يجعل هذه اخلدمات والبرامج :

ـ��ان� وت�س��ت��ن�د أ) ت��ب��دأ في أق�رب م��رح��ل��ة ق�در اإلم��كـ

إلى ت���ق��ي��يم م���ت��ع��دد ال��ت��خ���ص��ص��ات الح��ت���ي��اج��ات كـل ف��رد

ومواطن قوته على حدة�

ب) ت�����������دع�م إش������������راك األش�����������خ������������اص ذوي اإلع�����������اق�����������ة

وم����ش����ارك����ت�����هم ف�ي ا�����ت����م�ع احمل����لي وف�ي ج����م����ي�ع ن����واحي

ا���ت���مع� وأن ت��ت��اح لألش��خ���اص ذوي اإلع��اق��ة ع��لى أس��اس

ـ�ات احمل�ل�يــة� طـوع�ي وفي أقــ�رب مكــ�ان ��كن ل�ل�م�ج�ت�م�عـ

�ـا في ذلك في ا�ناطق الـريفيـة.

2 - ت��������ش���������جــــ�ع الــ��������دول األطــــ��������راف ع���������ل�ى وضــــع

بــ�����رامج ال�����ت�����دريب األول�ي وا������س�����ت�����م����ر ل�ألخ�����ص�����ائ�����ي�����

وا���وظ�ف��� ال��ع�ام��ل�� ف�ي م�ج��ال ت��ق�د� خ��دم�ات ال��ت��أه�يل

وإعــادة التأهــيل.

3 - ت�������ش�������جع ال�������دول األط�������راف ت�������وف�������ر وم�������ع�������رف������ة

واس���ت���خ���دام األج��ه���زة وال���ت���ق���ن���ي���ات ا���ع���ي���ن���ة� ا����ص���م���م��ة

ـ���يل ـ����ة� ح���سب ص����ل���ت���ه����ا ب���ال���ت����أهـ لألش����خـ���اص ذوي اإلع���اقـ

وإعــادة التأهــيل.

ا�ادة 27

العمل والعمالة

ـ����راف ب���ح�ق األش���خــ���اص ـ���دول األطـ ـ���رف ال 1 - ت���ع����تـ

ذوي اإلع��اق��ة في ال��ع��مل� ع��لى ق��دم ا���س��اواة مع اآلخ��رين�

ـ�رزق ـ��رصــ�ة ل��هم ل��ك��سب الـ وي�ش��مل ه��ذا احلق إت��احــ�ة ال��ف

في ع��مل ي��خ�ت��ارونه أو ي��ق��ب�ل��ونه ب��ح�ري��ة في س��وق ع�مل

وب��ي��ئ���ة ع��مـل م��ن���ف��ت��ح��ت��� أم���ام األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة

وشام�ل�ت�� ل�هم وي�س�هل ان�خراط�هم ف�ي�ه�م�ا. وحت�مي الدول

ـ���ززه� ���ا في ذلك األط��راف إع���م��ال احلـق في ال���ع��مـ�ل وت��ع

ـ�ق أول�ئك ال��ذين ت�ص��ي��ب�هم اإلع��اقــ�ة خ�الل ع�م��ل�هم� وذلك ح

ع�ن ط��ري�ق ات��خ���اذ اخل���ط���وات ا����ن��اس���ب���ة� ����ا في ذلك سن

التشريعات� لتحقيق عدة أهداف منها مـا يأتي :

أ) ح�ظ�ر الت�م�ي�يز ع�لى أس�اس اإلع�اق�ة في�م�ا ي�ختص

ب�ج�م��يع ا��س�ائل ا��ت��ع�ل�ق�ة ب�ك��اف�ة أش�ك�ال ال�ع��م�ال�ة� وم�ن�ه�ا

شروط ال�ت�وظيف وال�ت�عي�� وال�عمل� واس�ت�مرار ال�عمل�

والتقدم الوظيفي وظروف العمل اآلمنة والصحية�

ب) حماي�ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ظروف

ـ�رين� ـ�ة� ع��لى ق�دم ا���ســ�اواة مـع اآلخـ ـ��ة ومالئ�م ع�مل ع�ادل

����ا في ذلك ت��ك���اف��ؤ ال��ف��رص وت���ق��اضي أج��ر م���ت��س��او ل��ق��اء

ـ���ام ب����ع���مـل م���ت����س���اوي ال���ق����ي���مـ���ة� وظــ����روف ال���ع���مـل ال����ق���ي

ا��أم��ونـ�ة وال�ص��ح�ي��ة� ��ا في ذلك احل��م�اي�ة من ال��ت�ح�رش�

واالنصـاف من ا�ظـالم�

ـ��ة جـ) ك��ف���الــــ���ة ت���م���كــ��� األش���خــــ���اص ذوي اإلعــ���اقــ

مــن ���ارس���ة ح��ق���وق��هم ال���ع��م���ال��ي��ة وال���ن��ق���اب��ي��ة ع���لى ق��دم

ا�ســاواة مع اآلخرين�

د) ت�����م����ك����� األش�����خ����اص ذوي اإلع����اق����ة م�ن احل����ص����ول

ـ���يه ـ��ة ل���ل���ت��وجـ ـ���امـ ـ��ة ع���لى ال���بــ���رامج ال���ع ـ���ورة ف���عـ���الـ ب��صـ

ـ���دريب ـ���ات ال���تــ���وظ���يف� وال���ت ال���ت���ق���ني وا����ه���ني� وخ���دمـ

ا�هـني وا�ستمـر�

هـ) ت�����ع�����زي����ز ف�����رص ال�����ع����م�ل وال�����ت����ق�����دم ال�����وظ����ي�����في

لألش�خ�اص ذوي اإلع�اقة في س�وق ال�ع�مل� ف�ضال عن ت�قد�

ا���س��اع��دة ع�ل�ى إي�جـ��اد ال��ع��مل واحل��ص��ول ع��ل��يه وا���داوم�ة

عليه والعودة إليه�

و) ت��ع���زي��ز ف���رص ال���ع��مل احل���ر� وم��ب���اش��رة األع���م��ال

احل���رة� وت����ك���وين ال����ت���ع����اون���ي���ات� وال����ش���روع ف�ي األع���م���ال

التجـاريـة اخلـاصـة�

ز) تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام�

ح) تشجــ�يع عمالـــة األشخـــــاص ذوي اإلعاقــــة في

الق�طاع اخلاص من خالل ان�ته�اج سياس�ات واتخاذ ت�دابير

م�ن��اس�ب��ة� ق�د ت��ش�م�ل ال�ب��رامج ال�ت��ص�ح��ي�ح��ي�ة� واحل��واف�ز�

وغير ذلك من التدابير�
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ط) ك���ف��ال��ة ت��وف���ي��ر ت��رت��ي���ب��ات ت��ي���س��ي��ري��ة م���ع��ق��ول��ة

لألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن العمل�

ي) ت�����ش����ج�����ي�ع اك�����ت����س�����اب األش�����خ�����اص ذوي اإلع�����اق����ة

للخبرات ا�هنية في سوق العمل ا�فتوحة�

ك) تع�زيز ب�رامج إعادة ال�تأه�يل ا�ه�ني والوظ�يفي�

واالح����ت���ف����اظ ب���ال����وظ���ائ�ف� وال���ع����ودة إلى ال���ع����مل ل����ص���الح

األشخـاص ذوي اإلعـاقــة.

2 - ت��ك��فل ال���دول األط��راف ع��دم إخ���ض��اع األش��خ��اص

ذوي اإلع���اق��ة ل���ل��رق أو ال���ع���ب��ودي���ة� وح���م��اي���ت���هم ع���لى ق��دم

ا�ساواة مع اآلخرين� من العمل اجلبري أو القسري.

ا�ادة 28

مستوى ا�عيشة الالئق واحلماية االجتماعية

ـ����راف ب���ح�ق األش���خــ���اص ـ���دول األطـ ـ���رف ال 1 - ت���ع����تـ

ذوي اإلع���اق���ة ف�ي ال���ت���م����تع ����س����ت���وى م���ع����ي���شي الئ�ق ل���هم

وألس���رهم� ����ا ف�ي ذلك م���ا ي��ك���ف���ي���هم من ال���غ���ذاء وا���ل���بس

وا�����س���كن� وفي م����واص���لـ���ة حت���س����� ظ���روف م���ع���ي����ش���ت���هم�

وت���ت��خ��ذ اخل���ط��وات ا����ن��اس��ب���ة ل��ص���ون ه��ذا احلق وت���ع��زي��ز

إعماله دون تمييز على أساس اإلعاقة.

2 - ت������ق�����ر ال������دول األط������راف ب������ح�ق األش������خ�����اص ذوي

اإلع�اقة في احل�ماي�ة االجت�م�اعي�ة� والت�متع ب�هذا احلق دون

تمي�يز بس�بب اإلعاقة� وت�تخ�ذ اخلطوات ا��ناسب�ة لصون

هذا احلق وتعزيز إعماله �ا في ذلك تدابير ترمي إلى :

أ) ض������م������ان م������س������اواة األش�����خ������اص ذوي اإلع������اق������ة مع

اآلخ��رين في ف�رص احل��ص�ول ع�ل�ى ا��ي�اه ال��ن�ق�ي��ة� وض�م�ان

ح�ص�ول�هم ع�لى اخل�دمات واألج�ه�زة ا��ن�اس�ب�ة ذات األس�عار

ا��ع�ق�ولة� وغ�ي�ر ذلك من ا��س�اع�دات ل�ت�ل�ب�ي�ة االح�ت�ي�اجات

ا�رتبطـة باإلعاقــة�

ب) ض������م�����ان اس������ت������ف������ادة األش�����خ������اص ذوي اإلع������اق�����ة�

خ��ص���وص��ا ال��ن���س��اء وال���ف��ت���ي��ات وك��ب���ار ال��س�ن� من ب��رامج

احلماية االجتماعية وبرامج احلد من الفقر�

ج) ضمان اس�تفــادة األشخــاص ذوي اإلعـاقــة الذين

ي��ع���ي��ش���ون في ح���ال���ة ف��ق���ر وأس��ره�م من ا���ســ���اع���دة ال��تي

ت�ق�دم�ه�ا ال��دول�ة ل�ت�غ�ط�ي�ة ال�ن�ف�ق��ات ا��ت�ع�لّ�ق�ة ب�اإلع�اق�ة� ��ا

ف���ي���ه��ا ال���ت���دريب ا����ن���اسب وإس���داء ا����ش���ورة وا����س���اع��دة

ا�اليّـة والرعايـة ا�ؤقتـة�

د) ضمان اس�تفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج

اإلسكـان العـامّ�

هـ) ض���مــ���ان اس���ت���فــ���ادة األش���خــ���اص ذوي اإلع���اقـــ��ة�

ـ�����اواة مع اآلخـ�����رين� من اس�����ت����ح�����ق����اق����ات عـ����لى ق�����دم ا�����سـ

وبـرامج التقــاعـد.

ا�ادة 29

ا�شاركة في احلياة السياسية والعامة

ت����ض����م�ن ال����دول األط���راف ل�ألش����خ����اص ذوي اإلع����اق���ة

احل�قوق ال�سياس�ية وف�رصة ال�تم�تع به�ا على ق�دم ا�ساواة

مع اآلخرين� وتتعهّد �ا يأتي :

أ) أن ت�����ك�����ف�ل لألش�����خ�����اص ذوي اإلع�����اق�����ة إم�����ك�����ان�����ي�����ة

ا���ش�ارك��ة ب��ص�ورة ف��ع��ال�ة وك��ام�ل��ة في احل��ي�اة ال��س��ي�اس��ي�ة

ـ��اواة مع اآلخــ��رين� إم��ا م��ب��اش��رة وال��ع���ام��ة ع��لى ق��دم ا���س

وإم�ا عن ط�ري�ق ��ث�ل�� ي�خ��ت�ارون�هم ب��ح�ري�ة� ��ا في ذلك

كفالة احلق وال�فرصة لألشخاص ذوي اإلع�اقة كي يصوتوا

ويُنتخبوا� وذلك بعدة سبل منها :

"1" ك��ف�ال��ة أن ت��ك��ون إج�راءات ال��ت��ص��ويت وم��راف�قه

ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم واالستعمال�

ـ����ة حــــق األش���خـــــ���اص ذوي اإلع���اقـــــــ���ة "2" ح���مـ���ايـــ

ـ���ريق االق���تـــــ���راع ال���ســــ��ري فـي ال���ت���صــــ���ويت عـــن طـــــ

ـ��ره��يب� ـ��ة دون ت فـي االن��ت��خ��اب��ات واالس��ت��ف��ت��اءات ال��ع��ام

وفي ال��ت��رشح لالن��ت�خ��اب��ات وال��ت�ق��لّ��د ال��ف�ع��لي ل��ل��م��ن�اصب

وأداء ج�����م����يع ا������ه����ام ال�����ع����ام����ة ف�ي احل����ك����وم�����ة ع����ل�ى ش����تى

ا��س��ت�وي��ات� وت�س��ه�يل اس��ت�خ��دام ال�ت�ك��ن�ول��وج�ي��ا ا��ع��ي�ن�ة

واجلديدة حيثما اقتضى األمر ذلك�

ـ�اص ذوي اإلع�اقــ�ة ـ��ة ح�ريــ�ة ت�ع��ب�ي�ر األش��خـ "3" ك�ف�ال

ع�ن إرادت��هم ك��ن���اخ��ب���� وال��س���م��اح ل��هم� ع���ن��د االق��ت��ضـ��اء�

حت�قي�قا ل�ه�ذه الغ�اي�ة� وبن�اء على ط�ل�بهم� ب�اخ�تي�ار شخص

يساعدهم على التصويت�

ب) أن ت�ع�مل ع�لى ن��ح�و ف�ع�ال من أجل ت��ه�ي�ئ�ة ب�ي�ئ�ة

ي���ت����س���نى ف����ي���ه����ا لألش���خ����اص ذوي اإلع���اقـ���ة أن ي����ش���ارك���وا

م�ش�اركة ف�عل�ية وك�ام�لة في ت�سي�ي�ر الش�ؤون الع�امة� دون

ت���م���ي����ي���ز وع���ل�ى ق���دم ا����س����اواة مع اآلخ���ري�ن� وأن ت���ش���جع

مشاركتهم في الشؤون العامة� �ا في ذلك ما يأتي :

"1" ا�����ش����ارك����ة في ا�����ن����ظ����م����ات وال����راب����ط����ات غ����ي���ر

ـ�اة ال�ب�لـد ال�ع�امــ�ة وال�س�ي�اس�ية� احل�ك�وم�يـ�ة ا�ع�ن�يــ�ة ب�ح�يـ

�ـا في ذلك أنشطة األحزاب السياسية وإدارة شؤونها�

"2" إن�����ش�����اء م�����ن������ظ�����م�����ات األش������خ�����اص ذوي اإلع�����اق�����ة

واالنضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد

الدولي والوطني واإلقليمي واحمللي.
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ا�ادة 30

ا�شاركة في احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه

والتسلية والرياضة

ـ�ق األش����خـــ���اص ـ����راف ب����حـ ـ���ر الــ����دول األطــ 1 - ت����قـــ

ذوي اإلع�اق��ة في ا��ش��ارك�ة في احل�ي��اة ال�ث��ق�اف�ي��ة ع�لى ق�دم

ا���ســ�اواة مع اآلخـ��رين� وت��ت�خ��ذ كــل ال��ت�داب��ي�ر ا���ن�اس��ب�ة

لكي تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة مـا يأتي :

أ) التمتع با�واد الثقافية بأشكال ميسرة�

ب) ال����ت����م����تع ب����ال����ب���رام�ج ال���ت����ل����فـ����زي����ون���ي����ة واألفالم

ـ���ر األن���ش��طـ���ة ال���ث��ق���اف���ي��ة ـ���روض ا���سـ���رح���يـ���ة وس��ائـ وال���عـ

بأشكــال ميسـرة�

ج) ال��ت�م��تع ب��دخ�ول األم��اكن ا���ص�ص��ة ل�ل��ع�روض أو

اخل��دم��ات ال�ث��ق��اف�ي��ة� من ق��ب�ي�ل ا��س��ارح وا���ت�احف ودور

ال�س�ي�ن�م�ا وا��ك�ت�ب�ات وخ��دم�ات ال�س�ي�اح�ة� وال�ت�م�تع� ق�در

اإلم�كان� ب�ال�وص�ول إلى ال�نصب ال�ت�ذك�اري�ة وا�واقع ذات

األهمية الثقافية الوطنية.

2 - ت�ت�خ�ذ ال�دول األط�راف الت�داب�ي�ر ا�الئ�م�ة إلت�احة

ال���ف���رص��ة لألش���خ���اص ذوي اإلع��اق���ة ل��ت���ن���م��ي���ة واس��ت���خ��دام

قدراتهم اإلبداعية وال�فنية والفكرية� ال خلدمة مصلحتهم

فحسب وإ�ا إلثراء ا�تمع أيضا.

ـ�����وات ـ������راف ج�����م�����ي�ع اخل�����ط 3 - ت�����ت�����خ������ذ ال�����دول األطـ

ـ�ة� وف�ق�ا ل�ل�ق�ان�ون ال�دولي� ل�ل�ت�أك�د من أن ال�ق�وان� ا�الئ�م

التي حتمي حقوق ا�لك�ية الفكرية ال تشكل عائقا تعسفيا

أو ت�م�ي�ي�زي�ا ي�ح�ول دون اس�ت�ف�ادة األش�خ�اص ذوي اإلع�اقة

من ا�واد الثقافية.

4 - ي�حق لألشخ�اص ذوي اإلعاق�ة� على ق�دم ا�ساواة

م�ع اآلخ�رين� أن ي��ح�ظ��وا ب�االع��ت�راف ب��ه��وي�ت��هم ال�ث��ق�اف��ي�ة

واللغويـة اخل�اصــة وأن يحصلوا على دعم لها� �ا في ذلك

لغات اإلشارات وثقافة الصم.

5 - ت��م�ك��ي�ن��ا لألش�خ��اص ذوي اإلع�اق��ة من ا���ش�ارك�ة�

ع���لى ق����دم ا����س���اواة م�ع اآلخ���رين� ف�ي أن���ش���ط���ة ال����ت���رف���يه

وال�ت��س��ل�ي��ة وال�ري��اض��ة� ت�ت��خ��ذ ال�دول األط��راف ال��ت�داب��ي�ر

ا�ناسبة من أجل :

أ) تشجيع وت�عزيز مشارك�ة األشخاص ذوي اإلعاقة�

ـ��ة ال��ع��امـ�ة إل�ى أق�ص�ى ح��د ��ك�ن� في األن��ش��طـ�ة ال��ري��اض��ي

عـلى جميع ا�ستويات�

ب) ض��م��ان إت�اح��ة ال��ف��رص�ة لألش��خ��اص ذوي اإلع��اق�ة

لتن�ظيم األنشط�ة الرياضي�ة والترفي�هية اخلاص�ة باإلعاقة

وتط�وي�رها وا��ش�اركة ف�ي�ها� وال�عم�ل حتق�ي�قا ل�ه�ذه الغ�اية

ع����لى ت����ش����ج���ي�ع ت����وف���ي����ر ال����ق����در ا����ن����اس�ب من ال����ت����ع���ل����يم

والتدريب وا�وارد لهم على قدم ا�ساواة مع اآلخرين�

ج) ضمان دخ�ول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى األماكن

الرياضية والترفيهية والسياحية�

د) ض����م���ان إت����اح����ة ال���ف����رص����ة لألط����ف���ال ذوي اإلع����اق���ة

ـ�رين ل��ل�م��ش�ارك��ة ع��لى قــ�دم ا���ســ�اواة مــ�ع األط�فــ��ال اآلخـ

ـ�ة� ـ��ة وال�ري�اضـ ـ�رف�يه وال��ت�س�لـ�ي ـ��ة ال�ل�عب وال��تـ في أن�ش�طـ

ـ�����ت�ي ت�����مـــ�����ارس ف�ي إطــ�����ار ـ�����ا ف�ي ذلك األن������ش�����طـــ������ة ال �ـ

النظــام ا�درسي�

هـ) ض�م�ان إم�ك�ان�ي��ة ح�ص�ول األش�خ�اص ذوي اإلع�اق�ة

ع��لى اخل��دم��ات ا���ق�دم��ة من ا���ش��ت��غ�ل��� ب��ت��ن�ظ��يم أن��ش��ط�ة

الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.

ا�ادة 31

اإلحصاءات وجمع البيانات

1 - ت�����ق������وم ال�����دول األط������راف ب�����ج������مع ا�������ع�����ل������وم�����ات

ا��ن�اس�ب�ة� ���ا في ذلك ال�ب�ي��ان�ات اإلح�ص�ائ�ي��ة وال�ب�ي�ان�ات

ا��س��ت�خ��دم�ة في ال�ب��ح�وث� ل��ت�م�ك��ي�ن�ه��ا من وضع وت�ن��ف�ي�ذ

ـ�ات ال�ك�ف�يلــ�ة ب�إن�فــــاذ هـ�ذه االت�ف�اقيــ�ة. وي�ن�بغي ال�س�ياس

أن تفي عملية جمع ا�علومات واالحتفاظ بها �ا يأتي :

أ) االم�تثال للض�مانات ا�عم�ول بها قانون�ا� �ا فيها

الت�ش�ريع�ات ا��تع�لّ�قة ب�ح�ماي�ة ال�بي�ان�ات� لك�ف�الة ال�س�رية

واحترام خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقـة�

ـ��ة ـ��ة دول��ي���ا حل��م��اي ب) االم���ت��ثـ��ال ل��ل���قـ��واع��د ا���ق���ب��ولـ

ح�قـوق اإلن�س�ان واحلري�ات األس�اسي�ة وا��بادىء األخالق�ية

في جمع اإلحصاءات واستخدامها�

2 - ت�صنّ�ف ا�ع�ل�وم�ات التي ي�تم ج�م�ع�ها وف�ق�ا ل�هذه

ا��ادّة� ح�سب االق�ت�ض�اء� وت�ست�خ�دم ل�ل�م�س�اع�دة في ت�ق�ييم

ت��ن���ف��ي���ذ االل��ت���زام��ات ال���تي ت���ع��هّ���دت ب��ه���ا ال��دول األط��راف

��وجب ه�ذه االت�ف�اق�ي�ة وفي ك�شف ال�ع�ق�ب�ات ال�تي ت�واجه

األش���خ���اص ذوي اإلع��اق���ة في أث���ن���اء ���ارس���ت���هم حل���ق���وق��هم

والعمـل على تدليلها.

ـ�ر ـ��ة ن��شـ 3 - ت�ض��ط��لــع الـ��دول األطــ��راف ���س��ؤول��يـ

ـ�اص ـ��ا ل�ألش��خــ ـ��ذه اإلح��صـــــ��اءات وت��ض��مـــن إت��اح��ت��هــــ هـ

ذوي اإلعاقــة وغيـرهم.

ا�ادة 32

التعاون الدولي

ـ����راف ب����أه����مـ����ي����ة ال����ت����عــ���اون 1 - ت����س����لم ال����دول األطـ

ـ�زه� دع��م�ا ل��ل�ج�هـ��ود الـ�وط��ن�يــ�ة الـ��رام�يــ�ة ـ�زي ال�دولي وت��ع

إلى حتقــيق أهــداف هذه االت�فاقيــة ومقصدهـــا � وتتخذ

تدابير مناسب�ة وفعالة بهذا الصدد ف�يما بينهــا� وحسب
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االق������ت�����ض������اء � ف�ي ش�����راك������ة م�ع ا������ن������ظ������م�����ات ال������دول������يــ�����ة

ـ�دني� وال س�يّ�مــ�ا ـ��ة ذات ال�صّـ�لــ�ة وا��ت��مــع ا� واإلق�ل�ي�م�يـ

ـ�اص ذوي اإلعاق�ة. وي�جـ�وز أن ت�شمـل ـ�ات األش�خـــ م�نظ�مــ

هذه التدابير مـا يأتي :

أ) ض���م��ان ش���مــ��ول ال���ت��عـــ���اون ال��دول�ي األش��خـــ��اص

ذوي اإلع����اق����ة واس����ت���ف����ادت����ه�م م���ن�ه� �����ا في ذلك ال����ب����رامج

اإل�ائيـة الدوليـة�

ـ��ا في ذلك ـ���درات� � ـ�م ب��نـــ���اء ال��قـ ب) ت��س���هــ��يل ودع

م�ن خالل ت������ب������ادل ا�������ع������ل������وم������ات واخل������ب������رات وال������ب������رامج

التدريبية وأفضل ا�مارسات وتقاسمها�

جـ) ت�س�ه�يل ال�ت�ع�اون في م�ج�ال ال�ب�ح�وث واحل�صول

على ا�عارف العلمية والتقنية�

ـ��اديـ��ة� ـ��ة واالق���ت��صـ ـ��اع���دة ال��ت��ق���ن��يـ د) ت��وفــ��ي���ر ا���سـ

ح�سب االقت�ض�اء� ��ا في ذلك عن ط�ريق ت�يس�ي�ر احل�صول

ـ��ة ا��ن�ال وا��ع�ي�نـ�ة وت�ق�اس�م�ه�ا� ع��لى ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ا ال�س�ه�ل

وعن طريق نقـل التكنولوجيا.

2 - ال ت���مس أح��ك���ام ه��ذه ا����ادّة ال��ت��زام���ات كـل دول��ة

ـ��وجب ـ��ا من ال��تــ��زامــ��ات �ـــ ـ��ا ع��ل��ي���ه ـ���رف ب��ت��ن��ف��ي��ذ مـ طــ

هــذه االتفاقيــة.

ا�ادة 33

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

1 - ت�������ع������يّ�ن ال������دول األط�������راف� وف������ق�������ا ل������ن�������ه������ج�������ه������ا

ال�ت�ن�ظ�يم�ي�ة� ج�ه�ة ت�نس�يق واح�دة أو أك�ث�ر داخل احل�ك�ومة

ت�ع�نى ب�ا��س�ائل ا��ت�ص�ل�ة ب�ت�ن�ف�ي�ذ ه�ذه االت�ف�اق�ي�ة� وت�ولي

االع�ت��ب�ار ال�واجب ���س�أل��ة إن�ش�اء أو ت��ع�ي�� آل��ي�ة ت��ن�س�يق

داخل احل�ك�ومة ل�ت�ي�سي�ر األع�م�ال ذات الص�ل�ة في م�خ�تلف

القطاعات وعلى مختلف ا�ستويات.

2 - تق�وم ال�دول األط�راف� وف�ق�ا ل�ن�ظم�ه�ا ال�ق�ان�ون�ية

واإلداري�ة� ب��ت�ش��ك�يل أو ت�ع��زي�ز أو ت��ع�ي�� أو إن��ش�اء إط�ار

ع���مل داخل ال���دول��ة ال���ط��رف� ����ا في ذلك آل���ي��ة م���س��ت���ق��ل��ة

واحدة أو أك�ث�ر� ح�سب االق�ت�ض�اء� ل�تع�زي�ز ه�ذه االت�ف�اق�ية

وح�م�اي�ت�ه�ا ورص�د تن�ف�ي�ذه�ا. وت�أخ�ذ ال�دول األط�راف ب�ع�

االع�ت�بار� ع�ن�د ت�عي�� أو إن�شاء م�ثل ه�ذه اآللي�ة� ا��بادىء

ا�مت�علق�ة �ركز وط�رق عمل ا�ؤس�سات الوط�نية ا��عنية

بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزهما.

3 - ي�س�هم ا���ت�مع ا���دني� وب�خ�اص��ة األش�خ�اص ذوو

اإلع���اق��ة وا����ن���ظ���م���ات ا����م��ث���ل���ة ل���هم� في ع���م���ل���ي���ة ال���رص��د

ويشاركون فيها مشاركة كاملة.

ا�ادة 34

اللجنة ا�عنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ـ�اص ـ��ة ب�ح��قـــــ��وق األش��خــــ 1 - ت��ن��ش��أ جل��نــ�ة م��ع��ن��يـ

ذوي اإلع���اق��ة (ي���ش���ار إل���ي��ه���ا ف���ي���م��ا ي���لي ب���اسم ال���ل���ج���ن��ة)�

لتضطلع بتنفيذ ا�هام ا�نصوص عليها أدناه.

2 - ت�����ت�����ك�����ون ال�����ل�����ج�����ن�����ة� في وق�ت ب�����دء ن�����ف�����اذ ه����ذه

االتفاقية� من اثن�ي عشر  خبيرا� وتزداد ع�ضوية اللجنة

ب�ست�ة أع�ضاء� ب�عد ح�صول االت�فاق�ي�ة على س�ت� ت�صدي�قا

أو ان�ضمامها إض�افيا� لتص�ل عضويته�ا حدا أعلى مقداره

ثمانية عشر عضوا.

3 - ي����ج���ت���م�ع أع���ض���اء ال����ل���ج����ن���ة ب���ص����ف���ة ش���خ����ص���ي���ة

وي��ع���ت��ب���رون ش��خ���ص��ي���ات ذات س���ل��ط���ة م��ع���ن��وي���ة س��ام���ي��ة

ويثبتون كف�اءة وخبرة معترف�ا بها في ا�ال الذي تطبق

ف�ي�ه ه�ذه االت�ف�اق�ي�ة. ت�دعى ال�دول األط�راف ع�ن�د ت�ع�ي�ي�ن�ه�ا

ـ�ورة ـ�ول األح��كـــ�ام ا��ذكــ ـ�رش�ح��ي�هـ�ا إل�ى ال�ت�ق�يــ��د ب�أصـ ��ت

في الفقرة 3 من ا�ادة 4 من هذه االتفاقية.

ـ����اء ال����ل����ج���ن����ة ب����واس����ط����ة ال���دول 4 - ي����ن����ت����خب أع����ض

األط�����راف م�ع م�����راع�����اة ال�����ت�����وزيــ�ع اجل�����غ�����راف�ي ال�����عــ�����ادل�

وت�م�ث�يل م��خ�ت�لف أش�ك��ال احل�ض�ارات وال�ن�ظم ال��ق�ان�ون�ي�ة

ال�رئ�ي�س�ي�ة� وال�ت�م�ثــ�يل ا��ت�وازن ل�ل�ج�ن�س��� وم�ش�اركــ�ة

اخلبــراء ذوي اإلعاقــة.

ـ��راع ال�ســ�ري ـ�اء ال��ل�ج��نــ�ة ب��االق�ت 5 - ي�ن��ت�خب أع��ضـ

من ق��ائ���م��ة أش���خ��اص ت���رش��ح���هم ال��دول األط���راف من ب���

ـ���ر الـ��دول األطــ��راف. ـ��اعــ��ات م���ؤت��مـ ـ��ا ف�ي اج��ت���م رع���اي��اهـ

وفي ه�ذه االج�ت��م�اع�ات� ال��تي ي�ت��ش�كل ن�ص��اب�ه��ا من ث�ل�ثي

ال���دول األط��راف� ي��ن��ت��خب ل��ع���ض��وي��ة ال��ل��ج��ن��ة األش��خ��اص

ـ����دد مـن األصــ����وات ـ����ل�ى أعـ����لى عـ ال����ذيــن ي����ح����ص����لــــ����ون ع

وعـلى األغلب�ية ا�طلقة من أصوات �ثلي الدول األطراف

احلـاضرين وا�صوت�.

6 - جتــ��ري أول ان��ت��خ��اب��ات في م��وعـ��د ال ي��ت��جــ�اوز

س�ت�ة أش�هر م�ن تاريخ ب�دء ن�فــ�اذ ه�ذه االتف�اق�ي�ة. ويوجـــه

األم��� ال���عــ��امّ ل�أل� ا���ت���ح��دة إل�ى ال��دول األطــ���راف� ق��بل

ـ�راء أي انت�خ�ابات� أرب�ع�ة أشه�ر ع�لى األقــل من موع�د إجـ

رس��ال�ة ي��دع�وه��ا ف�ي�ه��ا إلى ت��ق�د� أس�م��اء ا��رش��ح�� خالل

ـ���امّ ع���ق�ب ذلك ق���ائ���م���ة ف���تـ���رة ش���ه���ري�ن� وي���ع���د األم���� ال���ع

ـ�ة� ب��أس��م��اء ج��م��ي�ع األش��خ��اص ا���رش��ح��� ب��ه��ذه ال��طــ��ري��ق

وف���قـ���ا ل���ل���ت���رت����يب األب���ج���دي� مع ت����وض���يح أس���م���اء ال���دول

ـ�ورة ـ��ة ا���ذكـ ـ��دم ال��ق�ائ��مـ األطــ��راف ال�ت�ي تـ�رش��ح��هم� وي��قـ

إلى الدول األطراف في هذه االتفاقية.

7 - ي��ن�ت��خب أع��ض�اء ال��ل�ج��ن�ة ل��ف��ت�رة أربع س��ن�وات.

وي��ج���وز أن ي��ع���اد ان��ت��خ���اب��هم م���رة واح��دة. غ��ي���ر أن ف��ت��رة

ع�����ض�����وي�����ة س�����ت�����ة من األع�����ض�����اء ال����ذي�ن ي�����ن�����ت����خ�����ب�����ون في
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االن��ت��خ��اب�ات األول�ى ت�ن��ت��هي ع��ن��د ان��ق��ض��اء ف��ت��رة ع��ام���

وب��ع��د ت��لك االن��ت�خ��اب��ات األولى م��ب��اش�رة� ي��خ��ت��ار رئ�يس

االج�ت�م�اع ا��ش�ار إل�يه في ال�ف�ق�رة 5 من ه�ذه ا��ادّة أس�م�اء

هؤالء األعضاء الستة عن طريق القرعة.

8 - ي���ن��ت��خب أع��ضــ��اء ال��ل���ج��ن��ة ال��س��ت��ة اإلض��اف��ي��ون

ـ��ا لألح��كـــ�ام ع��نــ��د إجـــ��راء االن��ت�خـ��ابـ��ات ال��ع�اديــــ��ة� وف��قـ

ذات الصلـة من هذه ا�ادّة.

9 - في حالة وفاة أو اس�تقالة أحد أعضاء اللجنة أو

إعالن ذلك ال��ع�ض��و� ألي س�ب�ب آخ�ر� ع��دم ق��درته ع�لى أداء

واجب�اته� تع�يّن الدولة ال�طرف ال�تي رشحت ذلك ال�عضو

ـ�روط ال�واردة خ�ب�ي�را آخ�ر ��لك ا��ؤهالت وي�س�ت�وفي ال�ش

في األح�كــ�ام ذات ال��ص�لـ�ة من ه��ذه ا��ادّة� ل�ي�ع��مــل ك�ع�ض�و

في اللجنة خالل ما تبقى من فترة ذلك العضو.

10 - تضع اللجنة النظام الداخلي اخلاص بها.

11 - ي���وف���ر األم���� ال���ع���امّ لأل� ا����ت���ح���دة ا����وظ���ف���

الالزم� وا��رافق ال�ضروري�ة ل�كي تؤدي ال�ل�جن�ة م�هام�ها

ـ�ة� وي��دعــ��و إلى ان��ع��قــ�اد ـ��اءة ��وج�ب هــ�ذه االت��ف��اق��يـ ب��ك��فـ

أول اجتماع لهـا.

12 - ي��ت��ل��ق�ى أع��ض��اء ال��ل��ج��ن��ة ا���ن��ش��أة ���وجب ه��ذه

االت���ف���اق���ي���ة أج���وره�م من م���وارد األ� ا����ت���ح���دة� ����واف���ق���ة

اجل�مع�ية ال�ع�امة لأل� ا��ت�حدة� وف�ق�ا لل�مع�اي�ير وال�شروط

ال���تي حت���دده���ا اجل���م��ع���ي���ة� مع وضع أه���م���ي���ة م��س���ؤول���ي��ات

اللجنـة في االعتبـار.

13 - ي���ح����صل أع���ض����اء ال���ل���ج����ن���ة ع���ل�ى ال���ت���س����ه���يالت

واالم��ت��ي�ازات واحل��ص��ان�ات ال��تي ي��ح��صل ع��ل��ي�ه��ا اخل��ب�راء

ا��ك�ل�ف�ون ��ه�ام ت�اب�ع�ة لأل� ا��ت�ح�دة� ح�س�ب�م�ا ت�نص ع�ل�يه

ال�ب�ن�ود ذات ال�ص�ل�ة في ات�ف�اق�ي�ة ام�ت�ي�ازات األ� ا��ت�ح�دة

وحصـانـاتهـا.

ا�ادة 35

تقارير الدول األطراف

1 - ت���ق���دم كل دول���ة ط���رف إلى ال���ل���ج���ن���ة� عن ط���ريق

األم�� ال��ع�امّ لأل� ا���ت�ح�دة� ت��ق�ري�را ش��امال عن ال�ت��داب�ي�ر

ـ�وج�ب ه�ذه االت�ف��اق�يــ�ة ا��ت��خــ�ذة ل��ت�ن�فـ��ي�ذ ال��تــ�زام�ات��ه�ا �

وع�ن ال���ت����ق���دم احمل���رز ف�ي ه���ذا ال����ص���دد� وذلك خ�الل ف���ت���رة

ع��ام��� ع�قب ب��دء ن��ف��اذ ه�ذه االت��ف��اق��ي�ة ب��ال��ن��س�ب��ة ل��ل��دول�ة

الطــرف ا�عنيـة.

ـ��ا ع���قب ذلك ـ���رهـ 2 - ت���ق���دم ال���دول األطــ��راف ت���ق���اري

م��رة كــل أربــع س��ن��وات ع��لى األقل� وك��ذلك ك�ل��م��ا ط��ل�بت

منهـا اللجنـة ذلك.

3 - حتدد الل�جن�ة أية م�بادىء ت�وجي�هي�ة ترى وجوب

تطبيقها على محتويات التقارير.

4 - ال ي���ت����ع����يّن ع����لى ال����دول����ة ال���ط����رف� ال����تي ت����ق���دم

ـ��رار ت���قـ���ريـ���رهــ���ا األوّل ال���ش���امــــل إل�ى ال���ل���ج���نـــ���ة� ت���كـــــ

إدراج ا����ع���ل���وم���ات ال����تي س���بق ت����ق���د����ه���ا ف�ي ال���ت���ق���اري���ر

ـ���وة إلى أن ت���ن���ظــ��ر� ال�الح��قـــ���ة. وال���دول األطـــ���راف م��دعــ

ـ�ة� ـ��دم إلى ال�ل��ج�نـــــ ـ�اريـــ��ر ال�تي ت�قــــــ ـ�داد ال�ت��قـ ع�ن��د إعــ

ـ��ة ـ���ر من خالل ع���م��ل���يـ في م���س��ألـــ���ة إع��داد ه���ذه ال���ت��ق���اريـــ

ت��ت��سم ب���االن��ف��ت���اح وال��ش��ف��اف���ي��ة وإلى أن ت��ول�ي االع��ت��ب��ار

ـ��رة 3 مـن ا���ادّة 4 ـ��وارد ف�ي ال��ف���قـ ـ��واج�ب إلى احل���كم الــ الـ

مـن هذه االتفاقيــة.

5 - ي�������ج������وز أن ت������درج ف�ي ال������ت������ق������اري������ر ال�������ع������وامل

وال�ص�ع�وب�ات ال�تي ت�ؤث�ر ع�لى درج�ة ال�وف�اء ب�االل�ت�زام�ات

�وجب هذه االتفاقية.

ا�ادة 36

النظر في التقارير

1 - ت��ن��ظ��ر ال��ل���ج��ن��ة في كل ت���ق��ري��ر وت��ق��دّم م��ا ت��راه

مالئ��م�ا من اق��ت�راح�ات وت��وص�ي�ات ع��ام�ة ب��ش�أنه وحت�ي��ل�ه�ا

إلى ال�دول��ة ال�ط�رف ا���ع�ن�ي��ة. وي�ج��وز ل�ل�دول��ة ال�ط�رف أن

ترد ع�لى الل�جن�ة بأي مع�لوم�ات تخ�تاره�ا. ويج�وز لل�جنة

أن ت��ط���لب إلى ال���دول األط��راف م��ع���ل��وم��ات إض���اف��ي��ة ذات

صلة بتطبيق هذه االتفاقية.

ـ��را ـ��را ك��ب��يـــ ـ���رف ت��أخــ ـ��ة طـــ ـ��رت دولــ 2 - إذا ت��أخـــ

ـ���ر ال���دولــ���ة في ت���ق����د� ت���ق���ري���ر� جـ���از ل����ل���ج���نــ���ة أن ت����ش���عـ

ال�طـــ�رف ا�ع�ن�يّة ب�ض�رورة فحص ت�ط�بيق ه�ذه االت�فاق�ية

ـ���ات ـ����ة ال���طــ����رف� اس���ت����ن���ادا إلى م����ع���ل����ومـ ف�ي ت���ل�ك ال���دولـ

مـوثــوق ب�ها تت�اح للج�نة� إذا لم ي�قدّم الت�قرير ذو ال�صلة

في غ��ض���ون ثالث��ة أش���ه��ر م�ن ت��وج��ي�ه اإلش��عــــ���ار. وت��دع��و

اللجنــة ال�دولـــة الطـــرف ا�عن�يّــة إلى ا�شاركة في هذا

الف�حص. وإذا استج�ابت الدولة ال�طرف بت�قد� الت�قـريـر

ذي الصلة� تطبق أحكام الفقـــرة األولى من هذه ا�ادّة.

3 - ي��ت��يح األم���� ال��عــ��امّ ل�أل� ا���ت��ح��دة ال���ت��قـ��اريـ��ر

لكـافـة الدول األطـراف.

4 - ت���ت���يح ال���دول األط���راف ت���ق���اري���ره���ا ع��ل�ى ن���ط��اق

ـ��ور في ب��ل��دان��ه��ا وت��ي��سّـ��ر إم��ك��ان��ي�ة ـ��ة اجل��م��هـ واسـع ل��ع��ام

االطالع ع��لى االق��ت�راح��ات وال��ت�وص��ي�ات ال��ع��ام�ة ا���ت��ع�لّ��ق�ة

بهـذه التقاريـر.

5 - حت����ي�ل ال����ل����ج����ن����ة� ح����س����ب����م����ا ت�����راه مالئ����م����ا� إلى

ال�وك�االت ا�ت�خ�ص�صة وص�ن�اديق األ� ا��ت�حدة وب�رام�ج�ها

وسائ�ر اله�يئات ا��تص�ة� أي تق�ارير م�ن الدول األطراف

تتضمن طلبا ل�لمشورة أو ا�ساعدة الت�قنيت�� أو تشير

إلى ح��اج��ت��ه��ا ��ث�ل ه�ذه ا���ش��ورة أو ا���س��اع�دة� وت��ش��ف��ع��ه�ا

�الح�ظ��ات ال�ل�ج�ن��ة وت�وص�ي��ات�ه�ا ب��ص�دد ه�ذه ال��ط�ل�ب�ات أو

اإلشارات� إن وجدت.
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ا�ادة 37

التعاون ب� الدول األطراف واللجنة

1 - ت���ت���ع��اون ك�ل دول��ة ط���رف مع ال���ل��ج���ن���ة وت��س���اع��د

أعضاءها في االضطالع بواليتهم.

2 - ت�ول�ي ال�ل�ج�ن�ة� في عالق�ت�ه�ا مع ال�دول األط�راف�

االع����ت�����ب�����ار الالزم ل�����س����ب�ل ووس�����ائل ت�����عـ����زيـ�����ز ال�����ق����درات

ال�وط�ني�ة ل�ت�ط�بي�ق هذه االت�ف�اق�ي�ة� �ا في ذل�ك عن طريق

التعــاون الـدولي.

ا�ادة 38

عالقة اللجنة مع الهيئات األخرى

ل���دع�م ت���ط����ب����يق ه����ذه االت����ف���اق����ي����ة ع���ل�ى ن���ح����و ف����عّ���ال

ـ�يه وت�ش��جـ�يع ال��ت��عــ�اون الـ��دولي في ا���يــ�دان ال��ذي ت�غ��ط

هـذه االتفاقيـة :

ـ��االت ا���ت�خ��ص��ص�ة وغ��ي��رهــ�ا أ) ي�ك��ون من حق ال��وكـ

ـ�ر ـ��ة ل�دى ال��ن�ظـ ـ��زة األ� ا��ت��ح�دة أن ت��كــ�ون ���ث�لـ من أج�ه

ـ��ا ي��دخــل في ن���طــ��اق والي��ت��ه��ا من أح��كــ��ام في ت��ط��ب���يق مـ

ه�ذه االت�ف��اق�ي�ة. ول��ل�ج�ن��ة أن ت�دع�و ال��وك�االت ا��ت��خ�ص�ص�ة

ـ���راه مالئ���م��ا� ـ���رى� ح���س��ب���م���ا تـ وال��ه���ي���ئ���ات ا����ت��ص���ة األخـ

ـ�رائ�ه�ا ب�ش�أن ت�ط��بــ�يق االت�ف�اق�يــــ�ة ـ�ورة خ��بـ ل�ت�قــ�د� م�شـ

في ا������االت ال������تي ت�����دخ�ل في ن�����ط�����اق والي������ة كل م�����ن�����ه�����ا.

ـ��ة أن ت�دع��و ال�وكـــ�االت ا���ت�خ��ص�صـــ�ة وغ��ي�رهــــ�ا ـ�نـ ول��ل�ج

مـن أج���ه���زة األ� ا����ت���ح���دة ل��ت���ق���د� ت���ق���اري��ر ع�ن ت���ط��ب���يق

االتفاقية في ا�ـــاالت التي تدخــل في نطــاق أنشطتها�

ب) ت����ق����وم ال����ل����ج����ن���ة� ل����دى اض����ط�الع����ه����ا ب����والي����ت����ه���ا�

ب��ال�ت��ش��اور� ح��سب االق��ت��ض�اء� م�ع ال�ه��ي��ئ��ات األخ�رى ذات

الص�ل�ة ا��ن�ش�أة ��وجب م�عاه�دات دول�ي�ة حل�ق�وق اإلن�سان�

وذلك ب����غ���رض ض����م����ان ات���س����اق م���ا ي����ض����عه كل م����ن����ه���ا من

م�ب�ادىء ت�وج�ي�ه�ي�ة ل�إلبالغ واق�ت�راح�ات وت�وص�ي�ات ع�ام�ة�

وتفادي االزدواجية والتداخل في أداء وظائفها.

ا�ادة 39

تقـريـر اللجنة

ـ�ر عن أن�ش��ط�ت�ه�ا ت��ق�دم ال�ل�ج��نــ�ة كــل س�ن��ت�� ت�قـ��اري

إلى اجل��م�ع��ي��ة ال�ع��ام��ة وا��لس االق��ت��ص�ادي واالج��ت��م�اعي�

ـ�اء ـ��وز ل�ه��ا أن ت�ق��دم اق�ت��راح�ات وت��وص�ي��ات ع�ام��ة ب�ن وي�ج

ع���لى ف���حص ال���ت��ق���اري���ر وا����ع��ل���وم���ات ال���واردة من ال��دول

األطــ�����راف. وت����درج ت����ل�ك االق����تـ����راحـ����ات وال�����ت����وص����يــ����ات

ـ��ة إلى جــ���انب ت��ع��ل��ي��قـــ��ات ـ���ريــ��ر ال��ل��ج��نـ ـ��ة في ت��قـ ال��ع��ام

الـدول األطراف� إن وجدت.

ا�ادة 40

مؤتمر الدول األطراف

1 - جت��ت���مع ال��دول األط���راف ب��ان���ت��ظ���ام في م���ؤت��م��ر

ل���ل���دول األط���راف ب����غ���ي���ة ال���ن���ظ����ر في أي م���س���أل����ة ت���ت���ع���لق

بتطبيق هذه االتفاقية.

2 - ي�����دع����و األم����� ال����ع����امّ ل�أل� ا�����ت����ح�����دة إلى ع����ق����د

ـ���اه ـ����د أق����صـــ ـ����راف� ف�ي م����وعـــ م����ؤت����مـــ����ر الـــ����دول األطـــــ

ـ����ذه االت����ف����اق����يـــ���ة. ـ���دء ن����فــ����اذ ه س���تـــ���ة (6) أش����هـــ����ر مـ�ن ب

ـ�����امّ إلى ع�����قـــ�����د االج�����ت�����مــ�����اعـ����ات ـ�����و األم������ الـ�����عــــ وي�����دعـ

ـ����اء ع���ل�ى قــ���رار ـ����ة م���رة كـــل س���ن���ت���� (2) أو ب����نـــ الالح���قــ

�ؤتمر الدول األطراف.

ا�ادة 41

الوديع

ـ����دة وديـــــع ـ���امّ ل�ألمــم ا�����ت���حـ ـ����� ال����عـــ ي����كـــ���ون األم

هــذه االتفاقيــة.

ا�ادة 42

التوقيع

ـ���وقـــ����يع ع���لى هـ���ذه االت���ف���اق���يـــ���ة ـ���اب ال���ت ي���ف���تـــح بــ

ـ�ر جل��م�يع ال�دول و��ن�ظ��م�ات ال�ت�ك�امــل اإلق��لـ�ي�مي في م�قـــ

ـ���ارا من 30 آذار/ األ� ا�����ت���ح����دة في ن����يــ����ويــ���ورك اع����ت����بـ

مــارس سنــة 2007.

ا�ادة 43

الرضا بااللتزام

ـ�����ديق ال����دول ـ����ة ل�����ت����ص ـ����ذه االت�����ف����اق�����يــ ت�����خ����ضــــ�ع هــ

ـ����رار ال�����رس�����مي من ج�����انب م�����ن����ظ�����م����ات ا�����وقّ�����عـــ�����ة ولإلق

ـ����ة. وت���كـــ����ون م����ف���ت����وحـــ���ة ال���ت����كــ����امل اإلق����ل���ي����م�ي ا����وقّ����عـ

ـ�امــــل اإلق�لــــ�ي�مي الن�ض�مــ�ام أي دولـــ�ة أو م�ن�ظ�مــ�ة ل�ل�ت�ك

لـم توقــع االتفاقيــة.

ا�ادة 44

منظمات التكامل اإلقليمي

1 - ي��ق��ص��د ب�ت��ع��ب��ي��ر "م�ن��ظ��م��ة ال�ت��ك��امل اإلق��ل��ي�مي"

م��ن���ظ��م��ة ت��ش��ك���ل��ه��ا ال��دول ذات ال���س��ي��ادة في م���ن��ط��ق��ة م��ا�

وت���ن���قـــل إل���ي���ه���ا ال��دول األطـــ���راف ف���ي���هــ���ا االخ���ت���صـــ��اص

ـ��ا ي��ت��ع��لق ب��ا���س��ائل ال��تي حت��ك��م��ه��ا ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة. ف���ي��مـ

وت�ع�لـ�ن ت�لك ا��ن�ظ�م�ات� ف�ي ص�كـ�وك إق�رارهــ�ا الــ�رس�مي

أو ان�ض�م�ام�ه�ا� ن�ط�اق اخت�ص�اص�ه�ا ف�ي�م�ا ي�ت�ع�لق ب�ا��س�ائل

ـ�د ال�تي حت�ك�م�ه�ا ه��ذه االت�ف�اق�ي�ة. وت�ب�لــ�غ ال�وديـع ف�ي�م�ا ب�ع

بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.
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2 - تنط�بق اإلشارات في هذه االتفاقية إلى "الدول

األطراف" على تلك ا�نظمات في حدود اختصاصها.

3 - وألغراض الفقرة األولى من ا�ادّة 45 والفقرت�

ال�ثان�ية وال�ثال�ثة من ا�ادّة 47 من ه�ذه االتف�اقي�ة� ال يع�تد

بأي صك تودعه منظمة للتكامــل اإلقليمي.

ـ�ات ال��ت��ك��امــــل اإلق��لــــ��ي��مي� ـ��ارس م��ن��ظ��مـــ 4 - ت��مـ

ـ���اق اخ��ت��ص���اص��ه��ا� فـي األمــ���ور ال��تي ت���نــ��درج ض���من ن��طـ

ح�ق��ه�ا ف�ي ال�ت�ص��ويت في م��ؤت�م��ر ال�دول األطــ��راف� ب�ع�دد

من األص�وات مساو ل�عدد دول�ها األعض�اء التي هي أطراف

ـ�ات ح�ق�هـ�ا فـ�ي هـ�ذه االت�ف�اق�يــ�ة. وال ت��م�ارس ت�لك ا��ن��ظ�مـ

في ال���ت��ص��ويت إذا م���ارست أي دول��ة م�ن ال��دول األع��ض��اء

فيها حقها في التصويت� والعكس صحيح.

ا�ادة 45

بدء النفاذ

1 - ي��ب���دأ ن��ف��اذ ه��ذه االت���ف��اق��ي��ة في ال���ي��وم ال��ثالث���

ـ�رين ل�ل�ت�صــديــق ـ�ذي ي�لي تــ�اريخ إيــ�داع ال�صك ال�ع�شــ ال

أو االنضمـام.

2 - ي�ب�دأ ن�ف�اذ ه�ذه االت�ف�اق�ي�ة� ب�ال�ن�س�ب�ة لكــ�ل دولــة

أو من�ظم�ة لل�تك�امـل اإلقل�يمي ت�صدق ع�لى هذه االت�فاق�ية

أو ت���قـ��رهـ���ا رس���م��ي���ا أو ت���ن��ض�م إل��ي���ه���ا ب��ع���د إي���داع ال��صك

ال���ع����ش���رين من ت���ل�ك ال���ص���ك���وك� في ال����ي���وم ال���ثالث���� من

تـاريخ إيـداع صكهـا.

ا�ادة 46

التحفظات

1 - ال ي�ج�وز إب�داء أي حت�فظ ي�ك�ون م�ن�اف�ي�ا ��وض�وع

هذه االتفاقية وغرضها.

2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.

ا�ادة 47

التعديالت

ـ���رح ت���ع���ديال ـ���رف أن ت���ق���تـ 1 - ي���جــ���وز ألي دولــ���ة طـ

لهذه االتفاق�ية وأن تقدمه إلى األم�� العامّ لأل� ا�تحدة.

ـ������راف ب�����أي وي�����ق������وم األم������� ال������عــ������امّ ب�����إب�الغ ال������دول األطـ

ـ�ة� طال�ب�ا إل�ي�ها إش�عـــ�اره ��ا إذا كـــانت ت�ع�ديالت مق�ت�رحـ

حت��بـ��ذ ع���قــ��د م��ؤت��م��ر ل���ل��دول األطـ��راف ل��ل��ن���ظــ��ر في ت��لك

ـ�ر ـ��ا. ف��إذا ح�بــ��ذ ع�قـــ��د ا��ؤت��مــ ا���ق��ت�رحـــ��ات وال�بت ف��ي�هــ

ـ�������دول األطــــ�������راف ع������ل�ى األقــــ�ل� ف�ي غ�������ضـــ������ون ث�������ل�ث الـ

ـ�ر من ذلك اإلبالغ� ف�إن األم� ال�عـــ�امّ يع�قــد أربعـــ�ة أشهـ

ـ���ر حتت رع����ايــ���ة األ� ا����ت���حـ���دة. وي���قــ���دم األم���� ا����ؤت���مــ

ال��عــ�امّ أي ت�ع�ديل ي��ع�ت�م�ده ث�ل��ث�ا ال�دول األط�راف احل�اض�رة

ـ��ة لألمــم ـ��ة ال��ع�امــ ـ��ة في ا���ؤت��مــ��ر إلى اجل��م�ع��يـ وا���ص�وتـ

ا�����ت�����ح����دة ل�����ل����م�����واف����قــ�����ة ع����ل�����يــه ث�م إلى ك����افـــ�����ة الـــ����دول

األطـــراف لقبولــه.

2 - ي���ب��دأ ن��ف��اذ ال���ت��ع��ديل ال���ذي ي��ع��ت��م���د وي��ق��ر وف��ق��ا

لل�فق�رة األولى من هذه ا��ادّة في الي�وم الثالث�� من بلوغ

ـ�راف ع�دد ص��ك�وك ال��ق�ب��ول ا��ودع��ة ث�ل��ثي ع��دد ال�دول األطـ

في ت�اريخ اعت�ماد ال�تع�ديل. ثم ي�بدأ ن�فاذ ال�تع�ديــل جتــاه

أي دول�������ة طــ������رف ف�ي ال������ي������وم ال�������ثالث�������� من إي�������داع صك

ـ�راف ق��ب��ول��ه��ا. وال ي��ك��ون ال��ت��ع��ديل م��ل��زم��ا إالّ ل��ل��دول األط

التي قبلتـه.

ـ���ذي ي��ع���ت��م���د وي��قــ��ر ـ���اذ ال��ت��ع���ديــل الـ 3 - وي��ب���دأ ن��فـ

وف�قــا للف�قرة األولى من هذه ا��ادّة ويتعلق ح�صرا با�وادّ

34 و38 و39 و40 جت����اه ك���اف����ة ال����دول األط����راف ف�ي ال����ي���وم

الثالث�� من بلــوغ ع�دد صك�وك القب�ول ا�ودعة ث�لثي عدد

ال���دول األط���راف في ت���اريخ اع���ت���م���اد ال���ت���ع���ديـ�ل� إذا قـ��رر

مؤتمر الــدول واألطــراف ذلك بتوافــق اآلراء.

ا�ادة 48

نقض االتفاقية

ي���ج���وز ألي دول���ة ط���رف أن ت���ن���قض ه���ذه االت���ف���اق���ي��ة

ب���إش��ع��ار خ���طي ت��وج���هه إلى األم��� ال���ع��امّ لأل� ا����ت��ح��دة.

وي��ص��بح ه��ذا ال��ن��قض ن��اف��ذا ب��ع��د س��ن��ة واح��دة من ت��اريخ

تسلّم األم� العامّ ذلك اإلشعار.

ا�ادة 49

الشكل ا�يسر لالطالع

ـ����ة في أش���كــ����ال ي���س���هـــل ـ����اح نص ه���ذه االت����ف���اق���ي ي���ت

االطالع عليهــا.

ا�ادة 50

حجية النصوص

ت�����ت�����س����اوى ف�ي احل����ج�����ي�����ة ال����ن�����ص�����وص اإلس����ب�����ان�����ي����ة

واإلجنلي�زية والروس�ية والص�يني�ة والعرب�ية والف�رنسية

لهـذه االتفـاقيـة.

ـ��ون ـ��ة ا����وقّ���عـ ـ��ا ل���ذلك� وقّــ�ع ه��ذه االت���ف���اق���يـ وإث���ب���ات

ـ�واجب ـ��لى ال��ن�حــــ��و الـــ ـ��ون� ا��أذون ل��هم ع أدنـ��اه ا���ف�وضـ

مـن حكومـة كـل منهم.


