
اإلعاقت  روي األشخاص حقوق التفاقٍت االختٍاسي البشوتوكول

 
 

: ٌلً ما على اتفقت قذ البشوتوكول هزا فً األطشاف الذول إن

 

 1 المادة

 (اٌٍدٕح) اإلػالح رٚٞ األشخاص زمٛق ٌدٕح تاخرظاص (اٌطشف اٌذٌٚح) اٌثشٚذٛوٛي ٘زا فٟ اٌطشف اٌذٌٚح ذؼرشف - 1

 ٚاٌز٠ٓ تاخرظاطٙا اٌّش١ٌّٛٓ األفشاد ِدّٛػاخ أٚ األفشاد تاعُ أٚ األفشاد ِدّٛػاخ أٚ األفشاد ِٓ اٌثالؿاخ ترٍمٟ

. االذفال١ح ألزىاَ طشف دٌٚح أرٙان ػسا٠ا أُٔٙ ٠ذػْٛ

. اٌثشٚذٛوٛي ٘زا فٟ طشفا ذىْٛ ال االذفال١ح فٟ طشف دٌٚح تأٞ ٠رؼٍك تالؽ أٞ ذغٍُ ٌٍدٕح ٠دٛص ال - 2

 

 2 المادة

: ِمثٛي ؿ١ش اٌثالؽ اٌٍدٕح ذؼرثش

 ِدٙٛال؛ اٌثالؽ واْ ِرٝ (أ)

 االذفال١ح؛ ألزىاَ ِٕاف١ا واْ أٚ اٌثالؿاخ ذٍه ذمذ٠ُ فٟ ٌٍسك اعرؼّاي إعاءج اٌثالؽ شىً أٚ (ب)

 ِٓ آخش إخشاء تّمرؼٝ دساعح ِسً صاٌد، ِا أٚ وأد، أٚ اٌٍدٕح ف١ٙا ٔظشخ أْ عثك لذ ٔفغٙا اٌّغأٌح وأد أٚ (ج)

 اٌذ١ٌٚح؛ اٌرغ٠ٛح أٚ اٌذٌٟٚ اٌرسم١ك إخشاءاخ

 أِذٖ طاي لذ االٔرظاف ٚعائً إػّاي واْ إرا اٌماػذج ٘زٖ ذغشٞ ٚال. اٌذاخ١ٍح االٔرظاف ٚعائً وافح ُذغرٕفذ ٌُ أٚ (د)

 فؼاي؛ أرظاف إٌٝ ٠فؼٟ أْ اٌّشخر ؿ١ش ِٓ واْ أٚ ِؼمٌٛح ؿ١ش تظٛسج

 واف١ح؛ تثشا١٘ٓ ِذػُ ؿ١ش واْ أٚ ٚاػر أعاط تال واْ أٚ (٘ـ)

 إرا إال اٌّؼ١ٕح، اٌطشف ٌٍذٌٚح تإٌغثح اٌثشٚذٛوٛي ٘زا ٔفار تذء لثً زذثد لذ اٌثالؽ ِٛػٛع اٌٛلائغ وأد ِرٝ أٚ (ٚ)

. إٌفار ذاس٠خ تؼذ اٌٛلائغ ذٍه اعرّشخ

 

 3 المادة

 ٚذمذَ. اٌطشف اٌذٌٚح ػٍٝ إ١ٌٙا ٠مذَ تالؽ أٞ ػشع فٟ اٌغش٠ح اٌٍدٕح ذرٛخٝ اٌثشٚذٛوٛي، ٘زا ِٓ 2 اٌّادج تأزىاَ سٕ٘ا

 أٞ ٚذٛػر اٌّغأٌح ف١ٙا ذٛػر ِىرٛتح ت١أاخ أٚ ذفغ١شاخ أشٙش، عرح ؿؼْٛ فٟ اٌٍدٕح، إٌٝ اٌّرٍم١ح اٌطشف اٌذٌٚح

 .اذخزذٙا لذ اٌذٌٚح ذٍه ذىْٛ أرظاف إخشاءاخ

 

 4 المادة

 اٌطشف اٌذٌٚح إٌٝ ذس١ً أْ ِٛػٛػٗ، تشأْ لشاس إٌٝ اٌرٛطً ٚلثً ِا تالؽ ذغٍُ تؼذ ٚلد أٞ فٟ ٌٍدٕح، ٠دٛص - 1

 ٠ّىٓ ال ػشس إٌساق ٌرفادٞ ِؤلرح ذذات١ش ِٓ ٠ٍضَ ِا اٌطشف اٌذٌٚح ذرخز تأْ طٍثا االعرؼداي، عث١ً ػٍٝ ٌٍٕظش، اٌّؼ١ٕح

. ػسا٠اٖ أٚ اٌّضػَٛ االٔرٙان تؼس١ح سفؼٗ

 ِمث١ٌٛح تشأْ لشاس اذخار ػّٕا ٠ؼٕٟ ال رٌه فئْ اٌّادج، ٘زٖ ِٓ 1 ٌٍفمشج ٚفما اٌرمذ٠ش٠ح عٍطرٙا اٌٍدٕح ذّاسط ػٕذِا - 2

. ِٛػٛػٗ أٚ اٌثالؽ

 

 5 المادة

 تئزاٌح اٌثالؽ، دساعح تؼذ اٌٍدٕح، ٚذمَٛ. اٌثشٚذٛوٛي ٘زا إطاس فٟ اٌثالؿاخ تسثٙا ٌذٜ ِـٍمح خٍغاخ اٌٍدٕح ذؼمذ

ِّظ ٚإٌٝ اٌّؼ١ٕح اٌطشف اٌذٌٚح إٌٝ ٚخذخ، إْ ٚذٛط١اذٙا، الرشازاذٙا . اٌٍّر

 

 6 المادة

 ٌٍسمٛق طشف دٌٚح خأة ِٓ ِٕرظّح أٚ خغ١ّح أرٙاواخ ٚلٛع ػٍٝ ذذي تٙا ِٛثٛلا ِؼٍِٛاخ اٌٍدٕح ذٍمد إرا - 1

 تشأْ ِالزظاخ ٚذمذ٠ُ اٌّؼٍِٛاخ فسض فٟ اٌرؼاْٚ إٌٝ اٌطشف اٌذٌٚح ذٍه اٌٍدٕح ذذػٛ االذفال١ح، فٟ ػ١ٍٙا إٌّظٛص

. اٌـشع ٌٙزا اٌّؼ١ٕح اٌّؼٍِٛاخ

 آخزج ، اٌٍدٕح، إٌٝ االعرؼداي ٚخٗ ػٍٝ ذمش٠ش ٚذمذ٠ُ ذسش إلخشاء أػؼائٙا ِٓ أوثش أٚ ػؼٛا ذؼ١ٓ أْ ٌٍدٕح ٠دٛص - 2

 أْ ٠ٚدٛص. ٌٙا ِرازح تٙا ِٛثٛق أخشٜ ِؼٍِٛاخ ٚأٞ اٌّؼ١ٕح اٌطشف اٌذٌٚح إ١ٌٙا ذمذِٙا ِالزظاخ أٞ اػرثاس٘ا فٟ

. ٚتّٛافمرٙا رٌه األِش اعرٍضَ ِرٝ اٌطشف، اٌذٌٚح إلل١ٍُ تض٠اسج اٌم١اَ اٌرسشٞ ٠رؼّٓ



 ذؼ١ٍماخ تأٞ ِشفٛػح اٌّؼ١ٕح اٌطشف اٌذٌٚح إٌٝ إٌرائح ذٍه تئزاٌح اٌرسشٞ، رٌه ٔرائح دساعح تؼذ اٌٍدٕح، ذمَٛ - 3

. ٚذٛط١اخ

 

 ترمذ٠ُ اٌٍدٕح، أزاٌرٙا اٌرٟ ٚاٌرٛط١اخ ٚاٌرؼ١ٍماخ إٌرائح ذٍمٟ ِٓ أشٙش عرح ؿؼْٛ فٟ اٌّؼ١ٕح، اٌطشف اٌذٌٚح ذمَٛ - 4

. اٌٍدٕح إٌٝ ِالزظاذٙا

. اإلخشاءاخ ِشازً خ١ّغ فٟ اٌطشف اٌذٌٚح ذٍه ذؼاْٚ ٠ٍُٚرّظ عش٠ح، تظفح اٌرسشٞ رٌه ٠دشٞ - 5

 

 7 المادة

 ذفاط١ً االذفال١ح ِٓ 35 اٌّادج تّٛخة اٌّمذَ ذمش٠ش٘ا فٟ ذذسج أْ إٌٝ اٌّؼ١ٕح اٌطشف اٌذٌٚح ذذػٛ أْ ٌٍدٕح ٠دٛص - 1

. اٌثشٚذٛوٛي ٘زا ِٓ 6 اٌّادج تّٛخة أخشٞ ٌرسش اعرداتح ِرخزج ذذات١ش أٞ

 اٌّؼ١ٕح اٌطشف اٌذٌٚح ذذػٛ أْ ،4-6 اٌّادج فٟ إ١ٌٙا اٌّشاس أشٙش اٌغرح فرشج أرٙاء تؼذ االلرؼاء، ػٕذ ٌٍدٕح، ٠دٛص - 2

. اٌرسشٞ ٌزٌه اعرداتح اٌّرخزج تاٌرذات١ش إتالؿٙا إٌٝ

 

 8 المادة

 تاخرظاص ذؼرشف ال أٔٙا ذؼٍٓ أْ إ١ٌٗ، االٔؼّاَ أٚ ػ١ٍٗ اٌرظذ٠ك أٚ اٌثشٚذٛوٛي ٘زا ذٛل١غ ٚلد اٌطشف، ٌٍذٌٚح ٠دٛص

. 7 ٚ 6 اٌّادذ١ٓ فٟ ػ١ٍٗ إٌّظٛص اٌٍدٕح

 

 9 المادة

. اٌثشٚذٛوٛي ٘زا ٚد٠غ اٌّرسذج ٌألُِ اٌؼاَ األ١ِٓ ٠ىْٛ

 

 10 المادة

 األُِ ِمش فٟ ٚرٌه االذفال١ح ػٍٝ اٌّٛلؼح اإلل١ٍّٟ اٌرىاًِ ِٕٚظّاخ ٌٍذٚي اٌثشٚذٛوٛي ٘زٖ ػٍٝ اٌرٛل١غ تاب ٠فرر

. 2007 ِاسط/آراس 30 ِٓ اػرثاسا ٠ٛ١ٔٛسن فٟ اٌّرسذج

 

 11 المادة

 ٠ٚخؼغ. إ١ٌٙا أؼّد أٚ االذفال١ح ػٍٝ طذلد اٌرٟ اٌثشٚذٛوٛي ٘زا ػٍٝ اٌّٛلؼح اٌذٚي ٌرظذ٠ك اٌثشٚذٛوٛي ٘زا ٠خؼغ

 أٚ سع١ّا االذفال١ح ألشخ ٚاٌرٟ اٌثشٚذٛوٛي ٘زا ػٍٝ اٌّٛلؼح اإلل١ٍّٟ اٌرىاًِ ِٕظّاخ خأة ِٓ اٌشعّٟ ٌإللشاس

 أٚ االذفال١ح ػٍٝ طذلد اإلل١ٍّٟ ٌٍرىاًِ ِٕظّح أٚ دٌٚح ألٞ ِفرٛزا اٌثشٚذٛوٛي ٘زا إٌٝ االٔؼّاَ ٠ٚىْٛ. إ١ٌٙا أؼّد

. اٌثشٚذٛوٛي ذٛلغ ٌُٚ إ١ٌٙا أؼّد أٚ سع١ّا ألشذٙا

 

 12 المادة

 األػؼاء اٌذٚي إ١ٌٙا ٚذٕمً ِا ِٕطمح فٟ اٌغ١ادج راخ اٌذٚي ذشىٍٙا ِٕظّح ‘‘اإلل١ٍّٟ اٌرىاًِ ِٕظّح ’’تـرؼث١ش ٠مظذ - 1

 طىٛن فٟ إٌّظّاخ، ذٍه ٚذؼٍٓ. اٌثشٚذٛوٛي ٚ٘زا االذفال١ح ٘زٖ ذسىّٙا اٌرٟ تاٌّغائً ٠رؼٍك ف١ّا االخرظاص ف١ٙا

 ٚذثٍؾ. اٌثشٚذٛوٛي ٚ٘زا االذفال١ح ٘زٖ ذسىّٙا اٌرٟ تاٌّغائً ٠رؼٍك ف١ّا اخرظاطٙا ٔطاق أؼّاِٙا، أٚ اٌشعّٟ إلشاس٘ا

. اخرظاطٙا ٔطاق فٟ خٛ٘شٞ ذؼذ٠ً تأٞ تؼذ ف١ّا اٌٛد٠غ

. اخرظاطٙا زذٚد فٟ إٌّظّاخ ذٍه ػٍٝ األطشاف اٌذٚي إٌٝ اٌثشٚذٛوٛي ٘زٖ فٟ اإلشاساخ ذٕطثك - 2

. اإلل١ٍّٟ ٌٍرىاًِ ِٕظّح ذٛدػٗ طه تأٞ ٠ؼرذ ال ،15 اٌّادج ِٓ 2 ٚاٌفمشج 13 اٌّادج ِٓ 1 اٌفمشج ألؿشاع - 3

 اخرّاع فٟ اٌرظ٠ٛد فٟ زمٙا اخرظاطٙا، ٔطاق ػّٓ ذٕذسج اٌرٟ األِٛس فٟ اإلل١ٍّٟ، اٌرىاًِ ِٕظّاخ ذّاسط - 4

 ذٍه ذّاسط ٚال. اٌثشٚذٛوٛي ٘زا فٟ أطشاف ٟ٘ اٌرٟ األػؼاء دٌٚٙا ٌؼذد ِغاٚ األطٛاخ ِٓ تؼذد األطشاف، اٌذٚي

. طس١ر ٚاٌؼىظ اٌرظ٠ٛد، فٟ زمٙا ف١ٙا األػؼاء اٌذٚي ِٓ دٌٚح أٞ ِاسعد إرا اٌرظ٠ٛد فٟ زمٙا إٌّظّاخ

 

 13 المادة

. االٔؼّاَ أٚ ٌٍرظذ٠ك اٌؼاشش اٌظه إ٠ذاع ِٓ اٌثالث١ٓ ا١ٌَٛ فٟ اٌثشٚذٛوٛي ٘زا ٔفار ٠ثذأ االذفال١ح، ٔفار تثذء سٕ٘ا - 1

 أٚ سع١ّا ذمشٖ أٚ اٌثشٚذٛوٛي ٘زا ػٍٝ ذظّذق اإلل١ٍّٟ ٌٍرىاًِ ِٕظّح أٚ دٌٚح ٌىً تإٌغثح اٌثشٚذٛوٛي، ٘زا ٔفار ٠ثذأ - 2

. طىٙا إ٠ذاع ذاس٠خ ِٓ اٌثالث١ٓ ا١ٌَٛ فٟ اٌظىٛن، ذٍه ِٓ اٌؼاشش اٌظه إ٠ذاع تؼذ إ١ٌٗ ذٕؼُ

 

 14 المادة

. ٚؿشػٗ اٌثشٚذٛوٛي ٘زا ٌّٛػٛع ِٕاف١ا ٠ىْٛ ذسفظ أٞ إتذاء ٠دٛص ال - 1



 .ٚلد أٞ فٟ اٌرسفظاخ عسة ٠دٛص - 2

 

 

 15 المادة

 اٌؼاَ األ١ِٓ ٠ٚمَٛ. اٌّرسذج ٌألُِ اٌؼاَ األ١ِٓ إٌٝ ذمذِٗ ٚأْ اٌثشٚذٛوٛي ٌٙزا ذؼذ٠ال ذمرشذ أْ طشف دٌٚح ألٞ ٠دٛص - 1

 فٟ ٌٍٕظش األطشاف ٌٍذٚي اخرّاع ػمذ ذسثز وأد إرا تّا إشؼاسٖ إ١ٌٙا طاٌثا ِمرشزح، ذؼذ٠الخ تأٞ األطشاف اٌذٚي تئتالؽ

 رٌه ِٓ أشٙش أستؼح ؿؼْٛ فٟ األلً، ػٍٝ األطشاف اٌذٚي ثٍث االخرّاع ػمذ زثز فئرا. ف١ٙا ٚاٌثد اٌّمرشزاخ ذٍه

 اٌذٚي ثٍثا ٠ؼرّذٖ ذؼذ٠ً أٞ اٌؼاَ األ١ِٓ ٠ٚمذَ. اٌّرسذج األُِ سػا٠ح ذسد االخرّاع ٠ؼمذ اٌؼاَ األ١ِٓ فئْ اإلتالؽ،

. ٌمثٌٛٗ األطشاف اٌذٚي وافح إٌٝ ثُ إللشاسٖ اٌؼاِح اٌدّؼ١ح إٌٝ االخرّاع فٟ ٚاٌّظٛذح اٌساػشج األطشاف

 اٌمثٛي طىٛن ػذد تٍٛؽ ِٓ اٌثالث١ٓ ا١ٌَٛ فٟ االذفال١ح ٘زٖ ِٓ 1 ٌٍفمشج ٚفما ٠َُٚمّش ٠ُؼرّذ اٌزٞ اٌرؼذ٠ً ٔفار ٠ثذأ - 2

 ِٓ اٌثالث١ٓ ا١ٌَٛ فٟ طشف دٌٚح أٞ ذداٖ اٌرؼذ٠ً ٔفار ٠ثذأ ثُ. اٌرؼذ٠ً اػرّاد ذاس٠خ فٟ األطشاف اٌذٚي ػذد ثٍثٟ اٌّٛدػح

. لثٍرٗ اٌرٟ األطشاف ٌٍذٚي إال ٍِضِا اٌرؼذ٠ً ٠ىْٛ ٚال. لثٌٛٙا طه إ٠ذاع

 

 16 المادة

 إٌمغ ٘زا ٠ٚظثر. اٌّرسذج ٌألُِ اٌؼاَ األ١ِٓ إٌٝ ذٛخٙٗ خطٟ تئشؼاس اٌثشٚذٛوٛي ٘زا ذٕمغ أْ طشف دٌٚح ألٞ ٠دٛص

. اإلشؼاس رٌه اٌؼاَ األ١ِٓ ذغٍُ ذاس٠خ ِٓ ٚازذج عٕح تؼذ ٔافزا

 

 17 المادة

. ػ١ٍٙا االطالع ٠غًٙ أشىاي فٟ اٌثشٚذٛوٛي ٘زا ٔض ٠راذ

 

 18 المادة

. اٌثشٚذٛوٛي ٌٙزا ٚاٌفشٔغ١ح ٚاٌؼشت١ح ٚاٌظ١ٕ١ح ٚاٌشٚع١ح ٚاالٔى١ٍض٠ح اإلعثا١ٔح إٌظٛص اٌسد١ح فٟ ذرغاٜٚ

 ٘زا ػٍٝ تاٌرٛل١غ زىِٛاذُٙ، خأة ِٓ األطٛي زغة اٌّخٌْٛٛ أدٔاٖ، اٌّّٛلؼْٛ اٌّفٛػْٛ لاَ ٌزٌه، ٚإثثاذا

 .اٌثشٚذٛوٛي


