
 
 

 2006ديسمبر  13اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ العنف الجسدي في 

 الحق في الحياة – 10المادة 

يا تؤكد الدول األطراف من جديد أن لكل إنسان الحق األصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة فعل
 .نبهذا الحق على قدم المساواة مع اآلخري

 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة – 15المادة 

إلجراء التجارب  ال يعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. وبشكل خاص ال يعرض أي شخص    
 الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته،

واة تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المسا    
 .انية أو المهينةمع اآلخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنس

 عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء – 16المادة 

عاقة، تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية األشخاص ذوي اإل    
 تغالل والعنف واالعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس،داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال االس

لمساعدة تتخذ الدول األطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من ا    
تراعي نوع جنس األشخاص ذوي اإلعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير والدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم 

في  المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حاالت االستغالل والعنف واالعتداء والتعرف عليها واإلبالغ عنها. وتكفل الدول األطراف أن يراعى
 م،توفير خدمات الحماية سن األشخاص ذوي اإلعاقة ونوع جنسهم وإعاقته

تكفل الدول األطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة رصدا فعاال للحيلولة دون     
 حدوث جميع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء،

يتهم البدنية واإلدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة األشخاص ذوي اإلعاقة عاف    
ية وإعادة إدماجهم في المجتمع عندما يتعرضون ألي شكل من أشكال االستغالل أو العنف أو االعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات الحما

ترامه لنفسه وكرامته واستقالله الذاتي وتراعي االحتياجات لهم. وتتحقق استعادة العافية وإعادة اإلدماج في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واح
 الخاصة بكل من نوع الجنس والسن،

تضع الدول األطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء واألطفال، لكفالة التعرف على حاالت     
 .ذوو اإلعاقة والتحقيق فيها، وعند االقتضاء، المقاضاة عليهااالستغالل والعنف واالعتداء التي يتعرض لها األشخاص 

 حماية السالمة الشخصية – 17المادة 

 .لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سالمته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع اآلخرين


