
  االتفاقية األمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين
  
  ١٩٩٩يونيو  ٧
  )١٩٩٩يونيو  ٧تم اتخاذ القرار في الجلسة المنعقدة بجميع األعضاء بتاريخ (
  

  الجمعية العامة،
كافة  بعد اإلطالع على تقرير المجلس الدائم الذي يتعلق بمسودة االتفاقية األمريكية بشأن إزالة

  ،)CP/CPJP - 1532/99(أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين 
أمرت الجمعيـة   –أثناء دورة انعقادها العادية السادسة والعشرين  –وإذ تأخذ في االعتبار أنه 

التزام بنمـا نحـو األشـخاص    ) AG/RES.1369(XXXVI- O/96"(في قرارها  –العامة 
من خالل لجنة العمل المناسـبة   –س الدائم أن يعد المجل -"المعاقين في نصف الكرة األمريكي

  مسودة االتفاقية األمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز بسبب اإلعاقة، –
وإذ تضع في االعتبار أن اإلعاقة يمكن أن تؤدي إلى أوضـاع التمييـز، ولـذلك فإنـه مـن      

أوضـاع األشـخاص   الضروري تشجيع األعمال واإلجراءات التي تحدث تحسناً جوهرياً في 
  ذوي اإلعاقة في نصف الكرة،

وإذ تذكر بأن اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان ينادي بأن كل الناس يولدون أحراراً 
ومتساوون في الكرامة وفي الحقوق، وأنه يجب احترام حقوق وحريات كل شخص دون تمييز 

  من أي نوع،
الخاص باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في  االعتبار أن البروتوكول اإلضافي فيوإذ تأخذ 

بـأن  "مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أو بروتوكول سان سلفادور الذي يقـر 
الشخص الذي يصاب بنقص في قدراته البدنية أو العقلية يحق له أن يتلقى رعاية خاصة تعـد  

  ، و"هلمساعدته على تحقيق أكبر قدر ممكن في تنمية شخصيت
أهمية تبني اتفاقية "يؤكد على ) AG/RES.1564(XXVIII- O/98(وإذ تشير إلى أن القرار 

 –، وباإلضـافة إلـى ذلـك    "أمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين
تطالب ببذل كل جهد الزم لضمان تبني هذه الوثيقة القانونية وتوقيعها في دورة االنعقاد العادية 

  لتاسعة والعشرين للجمعية العامة،ا
  :تقرر

  :تبني االتفاقية األمريكية التالية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين
  

  



  االتفاقية األمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين
  

  إن الدول أعضاء هذه االتفاقية،
قين نفس حقوق اإلنسان والحريات األساسية مثل اآلخـرين،  إذ تؤكد مجدداً أن لألشخاص المعا

تنبـع مـن الكرامـة     –والتي تتضمن التحرر من التمييز بسبب اإلعاقـة   –وأن هذه الحقوق 
  والمساواة التي تالزم كل إنسان،

ترسي مبدأ أن  –) ى( ٣في المادة  –االعتبار أن ميثاق منظمة الدول األمريكية  فيوإذ تضع 
  ،"جتماعية والضمان االجتماعي هما أساس السالم الدائمالعدالة اال"

  وإذ تبدي قلقها بشأن التمييز الذي يتعرض له الناس بسبب إعاقتهم،
وإذ تأخذ في االعتبار اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إعـادة تأهيـل وتشـغيل األشـخاص     

قرار الجمعية العامة لألمم )، وإعالن حقوق األشخاص المتخلفين عقلياً )١٥٩اتفاقية (المعاقين 
، واإلعـالن بشـأن حقـوق األشـخاص     (١٩٧١ديسمبر  ٢٠بتاريخ ) ٢٦) (٢٨٥٦(المتحدة 
، )١٩٧٥ديسـمبر   ٩بتـاريخ  ) ٣٠) (٣٤٤٧(قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة  (المعاقين 

قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة      )وبرنامج العمل العالمي بشأن األشخاص المعاقين 
والبروتوكول اإلضافي الخاص باالتفاقيـة األمريكيـة   (، ١٩٨٢ديسمبر  ٣بتاريخ )( ٣٧/٥٢(

" بروتوكول سان سـلفادور "لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
، ومبادئ حماية األشخاص ذوي المرض العقلي وتحسين الرعاية الصـحية العقليـة   )١٩٨٨(
 سكاراكا، وإعالن )١٩٩١ديسمبر  ١٧بتاريخ  ٤٦/١١٩(عامة لألمم المتحدة قرار الجمعية ال(

وضـع األشـخاص   )) AG/RES.1249(XXIII- O/93"قرار  –لمنظمة الصحة األمريكية 
، والقواعد القياسـية بشـأن المسـاواة فـي فـرص      "ذوي اإلعاقة في نصف الكرة األمريكي

ديسـمبر   ٢٠بتـاريخ   ٤٨/٩٦المتحـدة   قرار الجمعية العامة لألمم(األشخاص ذوي اإلعاقة 
، وإعالن فيينا وبرنامج العمل الذي تبناه المـؤتمر  )١٩٩٣ديسمبر (، وإعالن ماناجوا )١٩٩٣

 -AG/RES.1369(XXV، القـرار  )١٥٧/٩٣(العالمي لألمم المتحدة بشأن حقوق اإلنسان 

O/95" ((      وضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي نصــف الكــرة األمريكــي" ،
التزام بنما نحو األشخاص المعاقين فـي نصـف   ) AG/RES.136 (XXVI- O/96"والقرار

  ، و"الكرة األمريكي
  والتزاماً بإزالة التمييز في كافة أشكاله ومظاهره ضد األشخاص المعاقين،

  :قررت ما يلي
  ١مادة 

  :تعرف المصطلحات التالية كما يلي –ألغراض هذه االتفاقية 



سواء كان دائمـاً   –الضعف البدني أو العقلي أو العصبي يعني " اإلعاقة"اإلعاقة مصطلح  -١
الذي يحد من القدرة على أداء واحد أو أكثر من األنشطة األساسية للحياة اليوميـة   –أم مؤقتاً 

  .والذي يمكن أن تسببه أو تزيد من خطورته البيئة االقتصادية واالجتماعية
  :التمييز ضد األشخاص المعاقين -٢
يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أسـاس  " يز ضد األشخاص المعاقينالتمي"مصطلح ) أ(

سواء حاليـاً   –اإلعاقة، أو سجل اإلعاقة، أو الحالة الناشئة عن إعاقة سابقة أو إدراك اإلعاقة 
أو في الماضي، ويكون أثر هذا التمييز أو هدفه إضعاف أو إبطال االعتراف بحقوق اإلنسـان  

  .للشخص المعاق وتمتعه بها وممارستهاوالحريات األساسية 
التمييز أو االمتياز الذي تتبناه دولة طرف لتشجيع اندماج أو التنمية الشخصية لألشخاص ) ب(

بشرط أال يقيد التمييز أو االمتياز في حد ذاتـه حـق األشـخاص     –المعاقين ال يشكل تمييزاً 
قبول مثل هذا التمييز أو االمتيـاز،   المعاقين في المساواة، وأال يجبر األشخاص المعاقين على

متى كان ذلـك ضـرورياً    –عدم كفاءة شخص  –بموجب قانون الدولة الداخلي  –وإذا أعلن 
  .فإن مثل هذا اإلعالن ال يشكل تمييزاً –ومناسباً لصالح الشخص 

  ٢مادة 
ـ   جيع أهداف هذه االتفاقية هي منع وإزالة كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعـاقين، وتش

  .اندماجهم الكامل في المجتمع
  ٣مادة 

  :تتعهد الدول األطراف بما يلي –لتحقيق أهداف هذه االتفاقية 
اتخاذ اإلجراءات التشريعية واالجتماعية والتربوية، وتلك التـي تتعلـق بالعمـل، أو أي     -١

فـي   إجراءات أخرى الزمة إلزالة التمييز ضد األشخاص المعاقين، وتشجيع اندماجهم الكامل
  :ودون أن يقتصر على ذلك –المجتمع بما في ذلك 

اإلجراءات الالزمة إلزالة التمييز تدريجياً، وتشجيع التكامـل بـين الجهـات الحكوميـة     ) أ(
والهيئات الخاصة في توفير السلع والخدمات والتسهيالت والبرامج واألنشطة مثـل التوظيـف   

والرياضات وتنفيذ القـانون وتطبيـق العدالـة    والنقل واالتصاالت واإلسكان والترفيه والتعليم 
  واألنشطة السياسية واإلدارية،

اإلجراءات الالزمة لضمان أن المباني والمركبات والمرافق الجديدة التي تبنى أو تصـنع  ) ب(
في أماكن تواجدهم تسهل النقل واالتصاالت، وأن هناك حرية في استعمالها من قبل األشخاص 

  المعاقين،
العقبات المعماريـة والخاصـة بالنقـل،     –إلى الحد الممكن  –ات الالزمة إلزالة اإلجراء) ج(

  وعقبات االتصال لتسهيل استخدامها من قبل األشخاص المعاقين، و



اإلجراءات الالزمة لضمان أن األشخاص المسئولين عن تطبيق هذه االتفاقيـة والقـانون   ) د(
  .الداخلي في هذا المجال مدربون على القيام بذلك

  :العمل على أساس األولوية في المجاالت التالية -٢
  منع كافة أشكال اإلعاقات التي يمكن تجنبها،) أ(
عادة التأهيل والتعليم والتدريب على الوظائف وتـوفير  الكشف والتدخل المبكر والعالج وإ) ب(

  الخدمات الشاملة لضمان أفضل مستوى لالستقالل ومستوى المعيشة لألشخاص المعاقين، و
زيادة الوعي العام عن طريق الحمالت التعليمية التي تهدف إلى إزالـة الضـرر واآلراء   ) ج(

لعيش كأنداد للخطر، وبـذلك يرقـى   المسبقة والمواقف األخرى التي تعرض حق األشخاص ل
  االحترام والتعايش مع األشخاص المعاقين،

  ٤مادة 
  :تتعهد الدول بـ –لتحقيق أهداف هذه االتفاقية 

  التعاون مع بعضها البعض في المساعدة على منع وإزالة التمييز ضد األشخاص المعاقين، -١
  :التعاون بشكل فعال في -٢
الذي يتعلق بمنع اإلعاقات وبعالج وإعـادة تأهيـل وانـدماج     البحث العلمي والتكنولوجي) أ(

  األشخاص المعاقين في المجتمع، و
تنمية الوسائل والموارد الموضوعة لتسهيل أو تشجيع االستقالل واالكتفاء الذاتي واندماج ) ب(

  .األشخاص المعاقين بشكل كامل في المجتمع تحت ظروف المساواة
  ٥مادة 

علـى مشـاركة    –إلى الحد الذي يتالءم مع قوانينها الداخليـة   –ف تشجع الدول األطرا -١
ممثلين عن منظمات األشخاص المعاقين والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال، 

على المشاركة في تطـوير   –تشجع األشخاص المعاقين  –أو إذا لم تتواجد مثل هذه المنظمات 
  .الخاصة بتنفيذ هذه االتفاقية وتنفيذ وتقييم اإلجراءات والسياسات

تنشئ الدول األطراف قنوات اتصال مؤثرة لكي تنشر بين المنظمات الخاصـة والعامـة    - ٢
التي تعمل مع األشخاص المعاقين الخطوات المعيارية والقضائية التي يمكن تحقيقهـا إلزالـة   

  .التمييز ضد األشخاص المعاقين
  ٦مادة 

يتم إنشاء لجنة من أجل إزالة كافة أشكال التمييز ضد  –تفاقية لمتابعة التعهدات في هذه اال -١
  .األشخاص المعاقين تتكون من ممثل واحد عن كل دولة طرف تقوم بتعيينه



تعقد اللجنة أول اجتماع لها خالل التسعين يوماً التي تلي إيداع وثيقة التصـديق الحاديـة    -٢
يكية االجتماع المذكور في مقر المنظمة ما لم عشرة، وتعقد األمانة العامة لمنظمة الدول األمر

  .تعرض إحدى الدول األطراف استضافته
تتعهد الدول األطراف بتقديم تقرير إلـى األمـين العـام للمنظمـة      –في االجتماع األول  -٣

  .إلرساله إلى اللجنة لفحصه ودراسته، وبعد ذلك تقدم التقارير كل أربع سنوات
إعدادها بموجب الفقرة السابقة معلومات عن اإلجـراءات التـي    تتضمن التقارير التي يتم -٤

تتخذها الدول األعضاء وفقاً لالتفاقية، وعن أي تقدم تم إحرازه من قبل الدول األطراف إلزالة 
كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين، وتبين التقارير الظروف أو الصعوبات التي تؤثر 

  .التي تنشأ عن هذه االتفاقيةعلى درجة الوفاء بااللتزامات 
تكون اللجنة هي المنتدى لتقييم التقدم الذي يتم إحرازه في تطبيق االتفاقية وتبادل الخبرات  -٥

بين الدول األطراف، وتعكس التقارير التي تعدها اللجنة المناقشات وتتضمن المعلومـات عـن   
ن أي تقدم تم إحرازه إلزالة كافـة  أي إجراءات تتخذها الدول األطراف وفقاً لهذه االتفاقية، وع

أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين وعن أي ظروف أو صـعوبات تواجههـا فـي تنفيـذ     
االتفاقية، وتتضمن قرارات اللجنة ومشاوراتها واقتراحاتها العامة من أجل التنفيـذ التـدريجي   

  .لالتفاقية
رها عن طريق التصويت باألغلبية تقوم اللجنة بوضع مسودة لقواعد إجراءاتها وتقوم بإقرا -٦

  .البسيطة
  .يقدم األمين العام الدعم للجنة الذي تحتاجه من أجل تنفيذ مهامها -٧

  ٧مادة 
أو يسـمح   –من جانب الدول األطـراف   –ال يفسر أي حكم من أحكام االتفاقية على أنه تقييد 

ن الدولي أو الوثائق الدولية بتقييد التمتع بحقوق األشخاص المعاقين المعترف بها من قبل القانو
  .التي تلتزم بها دولة معينة من الدول األطراف

  ٨مادة 
جواتيماال فـي   –تفتتح هذه االتفاقية للتوقيع من كافة الدول األعضاء في جواتيماال سيتي  -١

للتوقيع من جانب كافة الدول فـي مقـر    –بعد ذلك  –، وتظل مفتوحة ١٩٩٩الثامن من يونيو 
  .األمريكية حتى تاريخ سريانها منظمة الدول

  .تخضع هذه االتفاقية للتصديق -٢
يسري مفعول هذه االتفاقية بالنسبة للدول التي صدقت عليها في اليوم الثالثين الـذي يلـي    -٣

  .تاريخ إيداع وثيقة التصديق السادسة من جانب الدولة عضو منظمة الدولة األمريكية
  



  ٩مادة 
  .ى مفتوحة لالنضمام من جانب كافة الدول التي لم تقم بالتوقيع عليهاتبق –بعد سريان االتفاقية 

  ١٠مادة 
  .يتم إيداع وثائق التصديق واالنضمام لدى األمانة العامة لمنظمة الدول األمريكية -١
 –بالنسبة لكل دولة صدقت أو انضمت إلى االتفاقية بعد إيداع الوثيقة السادسة للتصـديق   -٢

  .ة في اليوم الثالثين بعد إيداع وثيقة تصديق أو انضمام تلك الدولةيسري مفعول االتفاقي
  ١١مادة 

يجوز ألي دولة طرف أن تقدم اقتراحات بتعديل هذه االتفاقية، وتقدم مثل هذه االقتراحات  -١
  .إلى األمانة العامة لمنظمة الدول األمريكية لعرضها على الدول األطراف

التي صدقت على هذه التعديالت في يـوم إيـداع وثـائق     تسري التعديالت بالنسبة للدول -٢
التصديق الخاصة بهذه التعديالت من قبل ثلثي الدول األعضاء، وبالنسبة لبقية الدول األطراف 

  .تسري التعديالت في يوم إيداع وثائق التصديق الخاصة بكل منها –
  ١٢مادة 

يق عليها أو االنضمام إليها بشرط يجوز للدول أن تدخل تحفظات على هذه االتفاقية عند التصد
  .أال تتعارض مثل هذه التحفظات مع الهدف والغرض منها وتتعلق بواحد أو أكثر من أحكامها

  ١٣مادة 
تبقى هذه االتفاقية سارية المفعول بشكل غير محدد، لكن يجوز ألي دولـة طـرف أن تقـوم    

نظمة الدول األمريكية، ويتوقف سـريان  بإنهائها، ويتم إيداع وثيقة اإلنهاء لدى األمانة العامة لم
االتفاقية بالنسبة للدولة التي قامت بإنهائها بعد سنة واحدة من إيداع وثيقة اإلنهاء، وتظل سارية 
المفعول بالنسبة لبقية الدول األطراف، وال يعفي مثل هذا اإلنهاء الدولة الطرف من االلتزامات 

يتعلق بأي فعل أو إغفال يسـبق تـاريخ سـريان     المفروضة عليها بموجب هذه االتفاقية فيما
  .اإلنهاء

  ١٤مادة 
يتم إيداع الوثيقة األصلية لهذه االتفاقية والنصوص اإلنجليزيـة والفرنسـية والبرتغاليـة     -١

لدى األمانة العامة لمنظمة الدول األمريكية والتي تقوم بإرسال  –واإلسبانية المتساوية التوثيق 
) ١٠٢(لى األمانة العامة لألمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقاً للمـادة  نسخة منها مصدق عليها إ

  .من ميثاق األمم المتحدة
تقوم األمانة العامة لمنظمة الدول األمريكية بإخطار الدول أعضاء تلك المنظمـة والـدول    -٢

التي انضمت إلى االتفاقية بأي توقيع أو إيداع وثائق تصديق أو انضـمام أو إنهـاء أو بـأي    
 تحفظات يتم إدخاله


