
 اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين 

  اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

   1975ديسمبر / كانون األول9المؤرخ في ) 30-د (3447

 إن الجمعية العامة،

وفرادى، إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول األعضاء في األمم المتحدة علي أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل جماعة 

وبالتعاون مع المنظمة، علي تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم 

 والنماء في الميدان االقتصادي واإلجماعي،

وإذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، وبمبادئ السلم، وكرامة الشخص البشري وقيمته، 

  االجتماعية، المعلنة في الميثاق،والعدالة

وإذ تشير إلي مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان، وإعالن حقوق 

الطفل، واإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا، وكذلك المعايير التي سبق إقرارها للتقدم االجتماعي في دساتير 

 وقرارات منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة واتفاقيات وتوصيات

 العالمية ومؤسسة األمم المتحدة لرعاية الطفولة وغيرها من المنظمات المعنية،

 بشأن 1975مايو / أيار6المؤرخ في ) 58-د (1921وإذ تشير كذلك إلي قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 الوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين،

وإذ تنوه بأن إعالن التقدم واإلنماء في المجال االجتماعي نادي بضرورة حماية المعوقين، جسمانيا وعقليا وتأمين 

 رفاهيتهم وتأهيلهم،

وإذ تضع نصب عينيها ضرورة الوقاية من التعويق الجسماني والعقلي وضرورة مساعدة المعوقين علي إنماء 

راتهم في أكبر عدد من ميادين النشاط المتنوعة، وضرورة العمل قدر المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية،قد  

وإذ تدرك أن بلدانا معينة ال تستطيع، في المرحلة الحاضرة من نموها، أن تخصص لهذه الغاية سوي جهود 

 محدودة،

 العمل، علي الصعيدين القومي والدولي، كيما يصبح تصدر رسميا هذا اإلعالن بشأن حقوق المعوقين، وتدعو إلي

 هذا اإلعالن أساسا مشتركا لحماية هذه الحقوق ومرجعا موحدا لذلك،

أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، ضرورات حياته الفردية " المعوق"يقصد بكلمة . 1

.ي قدراته الجسمانية أو العقليةأو االجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي ف/و  

يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا اإلعالن، ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء . 2

وبال تفرقة أو تمييز علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، 

الجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ينطبق علي المعوق نفسه أو علي أو األصل الوطني أو ا

.أسرته  

للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته اإلنسانية وله، أيا كان منشأ وطبيعة وخطورة أوجه التعويق والقصور . 3

، نفس الحقوق األساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه، األمر الذي يعني أوال وقبل كل التي يعاني منها

.شئ أن له الحق في التمتع بحياة الئقة، تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع  

ص  من اإلعالن الخا7للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر، وتنطبق الفقرة . 4

.بحقوق المتخلفين عقليا علي أي تقييد أو إلغاء للحقوق المذكورة يمكن أن يمس المعوقين عقليا  



.للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من االستقالل الذاتي. 5  

أجهزة التقويم، وفي للمعوق الحق في العالج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك األعضاء الصناعية و. 6

التأهيل الطبي واالجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب والتأهيل المهنيين، وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات 

التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلي أقصي الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو 

.إعادة إدماجه في المجتمع  

وق الحق في األمن االقتصادي واالجتماعي وفي مستوي معيشة الئق، وله الحق، حسب قدرته، في للمع. 7

.الحصول علي عمل واالحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي االنتماء إلي نقابات العمال  

.تخطيط االقتصادي واالجتماعيللمعوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين االعتبار في كافة مراحل ال. 8  

للمعوق الحق في اإلقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وفي المشاركة في جميع األنشطة االجتماعية أو . 9

وال يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق باإلقامة، لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها . اإلبداعية أو الترفيهية

فإذا حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة . ن المرجو له من هذه المعاملةحالته أو يقتضيها التحس

متخصصة، ويجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف 

.الحياة العادية لألشخاص الذين هم في سنه  

املة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة يجب أن يحمي المعوق من أي استغالل ومن أية أنظمة أو مع. 10

.بالكرامة  

يجب أن يمكن المعوق من االستعانة بمساعدة قانونية من ذوي االختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة . 11

وإذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية وجب أن تراعي اإلجراءات القانونية . ال غني عنها لحماية شخصه أو ماله

.حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامةالمطبقة   

.من المفيد استشارة منظمات المعوقين في كل األمور المتعلقة بحقوقهم. 12  

يتوجب إعالم المعوق وأسرته ومجتمعه المحلي، بكل الوسائل المناسبة، إعالما كامال بالحقوق التي يتضمنها . 13

.هذا اإلعالن  


