
 
CONVENŢIA 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

  

 din  13.12.2006 

  
Monitorul Oficial nr.190-200/1094 din 16.06.2017 

* * * 
Notă: Convenţia anexată prin Ordinul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene nr.661-T-06 

din 06.06.2017 

  
Notă: Convenţia ratificată prin Legea nr.166 din 9 iulie 2010 

  
Notă: Vezi Varianta franceză a Convenţiei 

  

Preambul 

Statele Părţi la prezenta Convenţie, 

(a) Reamintind principiile proclamate în Carta Naţiunilor Unite, care recunoaşte 

demnitatea intrinsecă, valoarea şi drepturile egale şi inalienabile ale tuturor membrilor familiei 

umane, ca fundament al libertăţii, justiţiei şi păcii în lume, 

(b) Recunoscând faptul că Naţiunile Unite, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 

precum şi în Pactele Internaţionale privind Drepturile Omului au proclamat şi au consimţit că 

orice persoană este îndreptăţită să beneficieze de toate drepturile şi libertăţile prevăzute de 

acestea fără nici o diferenţă, 

(c) Reafirmând universalitatea, indivizibilitatea, interdependenţa şi interrelaţionarea a 

tuturor drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi necesitatea persoanelor cu dizabilităţi 

să li se garanteze dreptul de a beneficia pe deplin de acestea, fără discriminare, 

(d) Reamintind Pactul Internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, 

Pactul Internaţional privind drepturile civile şi politice, Convenţia Internaţională privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare împotriva femeilor, Convenţia privind eliminarea torturii şi a altor 

forme de tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, Convenţia privind drepturile 

copilului şi Convenţia Internaţională privind muncitorii migranţi şi membrii familiilor acestora, 

(e) Recunoscând faptul că dizabilitatea este un concept în evoluţie şi că dizabilitatea 

rezultă din interacţiunea dintre persoanele cu deficienţe şi barierele de atitudine şi mediu care 

împiedică participarea lor deplină şi eficientă în societate în condiţii egale cu ceilalţi,  

(f) Recunoscând importanta principiilor şi orientărilor politice în Programul Mondial de 

Acţiune în privinţa Persoanelor cu dizabilităţi precum şi în Regulile standard privind egalitatea 

şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi în influenţarea promovării, formulării şi evaluării 

politicilor, planurilor, programelor şi acţiunilor la nivel regional, naţional şi internaţional privind 

egalizarea în continuare a şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi, 

(g) Subliniind importanţa problematicii dizabilităţii ca parte a strategiilor relevante de 

dezvoltare durabilă, 

(h) Recunoscând de asemenea că discriminarea oricărei persoane pe criteriu de dizabilitate 

constituie o violare a demnităţii şi valorii inerente fiinţei umane, 

(i) Recunoscând pe de altă parte, diversitatea persoanelor cu dizabilităţi, 

(j) Recunoscând necesitatea de a promova şi proteja drepturile omului pentru toate 

persoanele cu dizabilităţi, inclusiv pentru cele care au nevoie de mai mult sprijin,  

TEXT=DE2720170606661
TEXT=DE2720170606661
TEXT=LPLP20100709166


(k) Preocupate că, în pofida acestor instrumente şi măsuri diverse, persoanele cu 

dizabilităţi continuă să înfrunte obstacole în procesul participării la viata socială ca membri egali 

ai societăţii precum şi încălcări ale drepturilor lor în toate părţile lumii,  

(l) Recunoscând importanta cooperării internaţionale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă a persoanelor cu dizabilităţi în fiecare ţară, şi în special în ţările în curs de dezvoltare, 

(m) Recunoscând contribuţiile valoroase – curente şi de perspectivă – aduse de persoanei 

cu dizabilităţi la bună-starea generală şi diversitatea comunităţilor din care fac parte, precum şi 

faptul că promovarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu 

dizabilităţi şi a participării depline a persoanelor cu dizabilităţi, vor avea ca rezultat întărirea 

sentimentului de apartenenţă şi dezvoltarea semnificativă a societăţii în plan uman, social şi 

economic simţului de apartenenţă precum şi un progres important în dezvoltarea umană, socială 

şi economică a societăţii şi eradicarea sărăciei, 

(n) Recunoscând importanţa pentru persoanele cu dizabilităţi a autonomiei individuale şi 

independenţei, inclusiv a libertăţii de decizie, 

(o) Ţinând cont de faptul că persoanele cu dizabilităţi ar trebui să aibă oportunitatea de se 

implica activ în procesele de luare a deciziilor cu privire la politici şi programe inclusiv cele care 

îi vizează în mod direct, 

(p) Fiind îngrijoraţi de condiţiile dificile pe care le înfruntă persoanele cu dizabilităţi care 

supuse formelor discriminare gravă sau multiplă pe criteriu de rasă, culoare a pielii, sex, limbă, 

religie, opinie politice sau de altă natură, naţionalitate, etnie, origine indigenă sau socială, 

proprietate, naştere, vârstă sau orice alt criteriu, 

(q) Recunoscând că femeile şi fetele cu dizabilităţi sunt expuse adesea unui risc sporit, atât 

în familie cît şi în afara acesteia la violenţă,vătămare sau abuz, neglijenţă sau tratament neglijent, 

maltratare sau exploatare, 

(r) Recunoscând că copiii cu dizabilităţi ar trebui să beneficieze deplin, în măsură egală cu 

ceilalţi copii, de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, şi reamintind obligaţiile 

asumate în acest sens de Statele Părţi la Convenţia privind Drepturile Copilului, 

(s) Accentuând necesitatea de a încorpora perspectiva de gen în toate eforturile de 

promovare a accesului deplin al persoanelor cu dizabilităţi la drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului, 

(t) Subliniind faptul ca majoritatea persoanelor cu dizabilităţi trăiesc în sărăcie şi 

recunoscând necesitatea critică de a remedia impactul negativ al sărăciei asupra persoanelor cu 

dizabilităţi, 

(u) Ţinând cont de faptul că pacea şi securitatea bazate pe respectul deplin pentru 

obiectivele şi principiile prevăzute în Carta Naţiunilor Unite iar respectarea instrumentelor 

pentru drepturilor omului este indispensabilă pentru protecţia deplină a persoanelor cu 

dizabilităţi, în special în timpul conflictelor armate şi al ocupaţiei străine, 

(v) Recunoscând importanta accesibilităţii mediului fizic, social, economic şi cultural, la 

sănătate şi educaţie, la informare şi comunicare întru a asigura ca persoanele cu dizabilităţi să 

beneficieze de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, 

(w) Realizând că persoana care are obligaţii faţă de alte persoane şi faţă de comunitatea 

căreia îi aparţine, are responsabilitatea să tindă spre promovarea şi respectarea drepturilor 

recunoscute în Carta Internaţională a Drepturilor Omului, 

(x) Fiind convinşi că familia este celula fundamentală şi naturală a societăţii şi că este 

îndreptăţită la protecţie din partea societăţii şi a Statului, şi că persoanele cu dizabilităţi şi 

membrii familiilor lor trebuie să beneficieze de protecţia şi asistenţa necesară pentru a permite 

familiilor să contribuie la exercitarea deplină şi egală a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, 

(y) Fiind convinşi că o convenţie internaţională completă şi integrală pentru promovarea şi 

protejarea drepturilor şi demnităţii persoanelor cu dizabilităţi, va contribui semnificativ la 

redresarea dezavantajului social profund al persoanelor cu dizabilităţi şi va promova participarea 

acestora în domeniul civil, politic, economic, social şi cultural cu şanse egale, atât în ţările 

dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare, 



Au convenit asupra următoarelor: 

  

Articolul 1 

Scop 
Scopul prezentei Convenţii este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi 

egală de către toate persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, precum şi de a promova respectarea demnităţii inerente a acestora. 

Persoanele cu dizabilităţi includ persoanele care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale 

sau senzoriale, de lungă durată care, în interacţiune cu diverse obstacole pot îngrădi participarea 

lor deplină şi efectivă la viaţa socială, condiţii de egalitate cu ceilalţi. 

  

Articolul 2 

Definiţii 

În contextul prezentei Convenţii: 

“Comunicarea” include limbile, afişarea textului, Braille, comunicarea tactilă, imprimare 

cu corp mare de literă, mijloace multimedia accesibile, precum şi limbaj în formă scrisă, audio, 

limbaj simplu, comunicarea augmentativă şi alternativă, moduri şi forme de comunicare care 

includ informaţie şi tehnologie a comunicării accesibile; 

“Limba” include limbajul vorbit şi cel al semnelor şi oricare alte forme de limbaj neverbal; 

“Discriminare pe criteriu de dizabilitate” înseamnă orice deosebire, excludere sau restricţie 

făcută pe criteriu de dizabilitate, care are ca scop sau efect diminuarea sau anularea recunoaşterii 

sau exercitării, în egală măsură ceilalţi a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în 

domeniul politic, economic, social, cultural, civil sau oricare alt domeniu. Termenul include 

toate formele de discriminare, inclusiv refuzul acomodării rezonabile; 

“Acomodare rezonabilă” înseamnă modificarea sau ajustarea necesară şi 

corespunzătoare, fără a impune o povară exagerată, atunci când acestea sunt necesare pentru a 

garanta persoanelor cu dizabilităţi, beneficierea şi exercitarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului în egală măsură cu ceilalţi; 

“Design Universal” înseamnă proiectarea produselor, mediului, programelor şi serviciilor 

astfel încât acestea să poată fi utilizate de către toate persoanele, în cea mai mare măsură 

posibilă, fără a fi necesară readaptarea de un design specializat. „Designul Universal” nu exclude 

mijloacele tehnice de asistenţă pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi, atunci când 

acestea sunt necesare. 

  

Articolul 3 

Principii generale 
Principiile acestei Convenţii sunt: 

(a) Respectarea demnităţii inerente, autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face 

propriile alegeri şi a independenţei persoanei; 

(b) Nediscriminarea; 

(c) Participarea şi incluziunea deplină şi efectivă în societate; 

(d) Respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a 

diversităţii umane şi a umanităţii; 

(e) Egalitatea oportunităţilor; 

(f) Accesibilitatea; 

(g) Egalitatea între bărbaţi şi femei; 

(h) Respectul faţă de capacităţile în evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi şi respectul pentru 

dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra identitatea. 

  

Articolul 4 

Obligaţii generale 



1. Statele Părţi se angajează să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale pentru toate persoanele cu dizabilităţi fără nici un fel de discriminare pe 

criteriu de dizabilitate. În acest scop, Statele Părţi se angajează: 

(a) Să adopte toate măsurile legislative, administrative şi de altă natură pentru 

implementarea drepturilor recunoscute în această Convenţie; 

(b) Să întreprindă toate măsurile corespunzătoare, inclusiv cele legislative pentru a 

modifica sau aboli legile, regulile, obiceiurile şi practicile existente, care constituie discriminare 

a persoanelor cu dizabilităţi; 

(c) Să ţină cont de protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la 

elaborarea politicilor şi programelor; 

(d) Să se abţină de a se angaja în orice acţiune sau practică ce contravine prezentei 

Convenţii şi să asigure că autorităţile şi instituţiile publice acţionează în conformitate cu prezenta 

Convenţie; 

(e) Să întreprindă toate măsurile corespunzătoare pentru a elimina discriminarea, pe 

criteriu de dizabilitate, de către orice persoană, organizaţie sau întreprindere privată; 

(f) Să efectueze sau să promoveze cercetarea şi dezvoltarea bunurilor, serviciilor, 

echipamentului şi instalaţiilor cu design universal, după cum a fost definit în articolul 2 al 

prezentei Convenţii, care ar necesita o adaptare minimă şi costul cel mai scăzut, pentru a 

corespunde necesităţilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi, să promoveze disponibilitatea şi 

utilizarea acestora şi să promoveze designul universal în elaborarea standardelor şi liniilor 

directoare; 

(g) Să efectueze sau să promoveze cercetările şi elaborarea şi să promoveze 

disponibilitatea şi utilizarea noilor tehnologii, inclusiv a tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicare, dispozitive de suport pentru mobilitate, a dispozitivelor şi tehnologiilor de asistenţă, 

potrivite pentru persoanele cu dizabilităţi, acordând prioritate tehnologiilor accesibile ca preţ; 

(h) Să furnizeze informaţii accesibile persoanelor cu dizabilităţi despre dispozitive de 

suport pentru mobilitate, dispozitive şi tehnologii de asistare, inclusiv tehnologii noi, precum şi 

alte forme de asistenţă, servicii de suport şi facilităţi; 

(i) Să promoveze instruirea profesioniştilor şi a personalului, care lucrează cu persoane cu 

dizabilităţi, cu privire la drepturile recunoscute în prezenta Convenţie, în vederea asigurării unei 

mai bune asistenţe şi serviciilor garantate prin aceste drepturi. 

2. Cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, fiecare Stat Parte se angajează să 

întreprindă măsuri, în limita maximă a resursele disponibile şi, atunci când este necesar, în 

contextul cooperării internaţionale, pentru a atinge progresiv realizarea deplină a acestor 

drepturi, fără a prejudicia obligaţiile cu aplicare imediată potrivit dreptului internaţional 

prevăzute în prezenta Convenţie. 

3. În elaborarea şi implementarea legislaţiei şi politicilor pentru implementarea prezentei 

Convenţii precum şi în alte procese de luare a deciziilor cu privire la problemele persoanelor cu 

dizabilităţi Statele Părţi se vor consulta îndeaproape şi vor implica în mod activ persoanele cu 

dizabilităţi, inclusiv copii cu dizabilităţi, prin intermediul organizaţiilor care îi reprezintă. 

4. Nimic din ceea ce conţine prezenta Convenţie nu va afecta orice prevedere mai 

favorabilă realizării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi care ar putea exista în legislaţia unui 

Stat Parte sau în legislaţia internaţională în vigoare pentru acel Stat. Nu va exista nici o restricţie 

sau derogare de la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului recunoscute sau existente în 

oricare Stat Parte la prezenta Convenţie în baza legii, convenţiilor, reglementărilor sau 

cutumelor, sub pretextul că prezenta Convenţie nu recunoaşte aşa drepturi sau libertăţi sau că le 

recunoaşte într-o măsură mai mică. 

5. Prevederile prezentei Convenţii se vor extinde pe tot teritoriul statelor federale fără 

limitări sau excepţii. 

  

Articolul 5 

Egalitatea şi nediscriminarea 



1. Statele Părţi recunosc că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi sub incidenţa legii şi 

au dreptul fără nici un fel de discriminare, la protecţie şi beneficiu egal în faţa legii.  

2. Statele Părţi vor interzice toate formele de discriminare pe criteriu de dizabilitate şi 

garantează persoanelor cu dizabilităţi protecţie juridică egală şi efectivă contra discriminării pe 

orice criteriu. 

3. Pentru a promova egalitatea şi a elimina discriminarea, Statele Părţi vor lua toate 

măsurile adecvate pentru a se asigura adaptarea rezonabilă. 

4. Măsurile specifice care sunt necesare pentru a accelera sau obţine egalitatea de facto a 

persoanelor cu dizabilităţi nu vor fi considerate discriminare potrivit prezentei Convenţii.  

  

Articolul 6 

Femeile cu dizabilităţi 
1. Statele Părţi recunosc că femeile şi fetele cu dizabilităţi sunt supuse discriminări 

multiple şi în această privinţă vor lua măsuri pentru a se asigura că acestea beneficiază de toate 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 

2. Statele Părţi vor lua toate măsurile adecvate pentru a asigura dezvoltarea, progresul şi 

abilitarea deplină a femeilor, cu scopul de le garanta exercitarea şi beneficierea de drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului prevăzute în prezenta Convenţie. 

  

Articolul 7 

Copiii cu dizabilităţi 

1. Statele Părţi vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura exercitarea deplină de către 

copiii cu dizabilităţi, în măsură egală cu alţi copii, a tuturor drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului. 

2. În toate acţiunile referitoare la copiii cu dizabilităţi se va ţine cont în primul rând de 

interesul suprem al copilului. 

3. Statele Părţi vor asigura copiilor cu dizabilităţi dreptul de a-şi exprima liber opiniile în 

toate problemele care îi afectează, iar părerile acestora vor fi luate în consideraţie, în măsură 

egală cu alţi copii şi li se va oferi asistenţă corespunzătoare vârstei şi dizabilităţii pentru 

exercitarea acestui drept. 

  

Articolul 8 

Creşterea gradului de conştientizare 

1. Statele Părţi se angajează să adopte măsuri imediate, efective şi adecvate: 

(a) Pentru creşterea gradului de conştientizare a societăţii, inclusiv la nivel de familie, cu 

privire la persoanele cu dizabilităţi şi pentru promovarea respectului pentru drepturile şi 

demnitatea persoanelor cu dizabilităţi; 

(b) Pentru combaterea stereotipurilor, prejudecăţilor şi a practicilor dăunătoare în legătură 

cu persoanele cu dizabilităţi, inclusiv cele în bază de sex şi vârstă, în toate domeniile vieţii; 

(c) Pentru promovarea conştientizării capacităţilor şi contribuţiilor persoanelor cu 

dizabilităţi. 

2. Măsurile vor include: 

(a) Iniţierea şi dezvoltarea campaniilor de sensibilizare eficiente; 

(i) Să cultive receptivitatea faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

(ii) Să promoveze percepţiile pozitive şi conştientizarea socială în legătură cu persoanele 

cu dizabilităţi; 

(iii) Să promoveze recunoaşterea calificărilor, meritelor şi abilităţilor persoanelor cu 

dizabilităţi, şi a contribuţiei acestora la locul de muncă şi la piaţa forţei de muncă; 

(b) Cultivarea, la toate nivelele sistemului de învăţământ, inclusiv la copiii de vârsta 

fragedă, a atitudinii respectuoase faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

(c) Încurajarea instituţiilor mass-media să prezinte persoanele cu dizabilităţi într-o manieră 

care corespunde prevederilor prezentei Convenţii; 



(d) Promovarea programelor de sensibilizare şi de instruire referitor la persoanele cu 

dizabilităţi şi drepturile acestora. 

  

Articolul 9 

Accesibilitatea 

1. Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să ducă o viata independentă şi să 

participe deplin la toate aspectele vieţii, Statele Părţi vor lua măsurile necesare pentru a asigura 

accesul persoanelor cu dizabilităţi, în egală măsură cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, la 

informaţii şi comunicare inclusiv tehnologii şi sisteme informaţionale şi de comunicare şi la alte 

utilităţi şi servicii la care are acces publicul larg, atât în localităţile urbane, cât şi în localităţile 

rurale. Aceste măsuri, care vor include identificarea şi eliminarea obstacolelor şi barierelor care 

împiedică accesul persoanelor cu dizabilităţi se vor referi printre altele la: 

(a) Clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte utilităţi interioare şi exterioare, inclusiv 

şcoli, case, instituţii medicale şi locuri de muncă; 

(b) Servicii de informare, comunicare şi alte servicii, inclusiv servicii electronice şi de 

urgenţă. 

2. Statele Participante vor lua măsurile necesare pentru a: 

(a) Elabora, promulga şi monitoriza implementarea standardelor şi instrucţiunilor minime 

privind accesul la utilităţile şi serviciile deschise sau destinate publicului larg; 

(b) Se asigură că organizaţiile private, care oferă utilităţi şi servicii deschise sau destinate 

publicului larg iau în consideraţie toate aspectele legate de accesibilitatea pentru persoanelor cu 

dizabilităţi; 

(c) Oferi instruire părţilor interesate cu privire la problemele de accesibilitate cu care se 

confruntă persoanele cu dizabilităţi; 

(d) Asigura în clădirile şi instituţiile deschise publicului larg semne în limbaj Braille şi în 

formă uşor de citit şi de înţeles; 

(e) Furniza forme de asistenţă vie şi intermediere, inclusiv ghizi, cititori şi interpreţi 

profesionişti ai limbajului gesturilor, pentru facilitarea accesului în clădiri şi la alte locuri 

deschise publicului; 

(f) Promova alte forme adecvate de asistenţă şi susţinere a persoanelor cu dizabilităţi 

pentru a asigura accesul acestora la informaţie; 

(g) Promova accesul persoanelor cu dizabilităţi la noile tehnologii şi sisteme 

informaţionale şi de comunicare, inclusiv la Internet; 

(h) Promova proiectarea, dezvoltarea, producerea şi distribuirea tehnologiilor şi sistemelor 

informaţionale şi de comunicare accesibile încă din faze incipiente, astfel încât aceste tehnologii 

şi sisteme să devină accesibile la costuri minime. 

  

Articolul 10 

Dreptul la viaţă 

Statele Părţi reafirmă că fiecare fiinţă umană are dreptul inerent la viaţă şi vor lua măsurile 

necesare ca să asigure exercitarea acestui drept de către toate persoanele cu dizabilităţi în măsură 

egală cu ceilalţi. 

  

Articolul 11 

Situaţiile de risc şi urgenţele umanitare 

Statele Părţi, în conformitate cu obligaţiile acestora în baza dreptului internaţional, inclusiv 

în baza dreptului internaţional umanitar şi a dreptului internaţional cu privire la drepturile 

omului, vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia şi siguranţa persoanelor cu 

dizabilităţi în situaţii de risc, inclusiv situaţii de conflict armat, urgenţe umanitare şi dezastre 

naturale. 

  

Articolul 12 



Egalitate în faţa legii 

1. Statele Părţi reafirmă că persoanelor cu dizabilităţi au dreptul de a fi recunoscute, 

oriunde s-ar afla, ca persoane cu capacitate juridică. 

2. Statele Părţi vor recunoaşte că persoanele cu dizabilităţi beneficiază de capacitate 

juridică în egală măsură cu ceilalţi în toate aspectele vieţii. 

3. Statele Părţi vor lua măsurile necesare pentru a asigura accesul persoanelor cu 

dizabilităţi la suportul de care pot avea nevoie în exercitarea capacităţii juridice. 

4. Statele Părţi vor asigura că toate măsurile referitoare la exercitarea capacităţii legale 

prevăd şi garanţii adecvate şi efective pentru prevenirea abuzurilor, conform legislaţiei 

internaţionale cu privire la drepturile omului. Aceste garanţii ar trebui să asigure că măsurile 

îndreptate spre asigurarea exercitării capacităţii juridice respectă drepturile, voinţa şi preferinţele 

persoanei, nu sunt afectate de conflicte de interese şi influenţă necuvenită, sunt proporţionale şi 

adaptate circumstanţelor în care se află persoanele, sunt aplicate pentru un termen cât se poate de 

scurt şi sunt revizuite sistematic de o autoritate competentă, independentă şi imparţială sau de o 

instanţă de judecată. Protecţia va fi proporţională cu gradul în care aceste măsuri afectează 

drepturile şi interesele persoanei. 

5. În baza prevederilor acestui articol, Statele Părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare 

şi eficiente pentru a asigura dreptul egal al persoanelor cu dizabilităţi de a avea în proprietate sau 

a obţine prin moştenire dreptul la proprietate, de a controla propriile afaceri financiare şi de a 

avea acces egal la credite bancare, la ipotecă precum şi la alte forme de credit financiar, şi vor 

garanta că persoanele cu dizabilităţi nu vor fi private de proprietăţile lor în mod arbitrar. 

  

Articolul 13 

Accesul la justiţie 
1. Statele Părţi vor garanta accesul eficient la justiţie al persoanelor cu dizabilităţi, în 

măsură egală cu ceilalţi, inclusiv prin prevederea de acomodare procedurală potrivită vârstei, 

pentru a facilita rolul lor eficient în calitate de participanţi direcţi şi indirecţi, inclusiv în calitate 

de martori, în toate procedurile judiciare, inclusiv la etapa de investigaţie şi alte etape 

preliminare. 

2. Pentru a contribui la asigurarea accesului eficient la justiţie a persoanelor cu dizabilităţi, 

Statele Părţi vor promova instruirea corespunzătoare a personalului din domeniul administrării 

justiţiei, inclusiv al poliţiei şi penitenciarelor. 

  

Articolul 14 

Libertate şi securitatea persoanelor 

1. Statele Părţi vor asigura că persoanele cu dizabilităţi, în măsură egală cu ceilalţi: 

(a) Se bucură de dreptul la libertate şi securitate a persoanei; 

(b) Nu sunt privaţi de libertate în mod ilegal sau arbitrar, şi că orice privaţiune de libertate 

este în conformitate cu legea, precum şi că existenţa dizabilităţii nu va justifica în nici un caz 

privaţiunea de libertate. 

2. Statele Părţi vor asigura că în cazul când persoanele cu dizabilităţi sunt private de 

libertate prin orice proces, vor avea dreptul, în măsură egală cu ceilalţi la garanţii în conformitate 

cu dreptul internaţional de drepturile omului şi vor fi tratate în conformitate cu obiectivele şi 

principiile prezentei Convenţii, inclusiv prevederile referitor la acomodarea rezonabilă.  

  

Articolul 15 

Dreptul de a nu fi supus torturii pedepsei sau 

tratamentului crud, inuman sau degradant 
1. Nimeni nu va fi supus torturii, pedepsei sau tratamentului crud, inuman sau degradant. 

În special, nimeni nu va fi supus experimentelor medicale sau ştiinţifice fără acordul liber al 

acelei persoane. 



2. Statele Părţi vor lua toate măsurile eficiente de ordin legislativ, administrativ, judiciar 

sau de oricare altă natură pentru a preveni ca persoanele cu dizabilităţi, să fie supuse torturii, 

pedepsei sau tratamentului crud, inuman şi degradant, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.  

  

Articolul 16 

Protecţia împotriva exploatării, violenţei şi abuzului 
1. Statele Părţi vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale, educaţionale şi 

alte măsuri adecvate pentru a proteja persoanele cu dizabilităţi, atât în familie, cât şi în afara 

acesteia, împotriva tuturor formelor de exploatare, violenţă şi abuz, inclusiv a celor determinate 

de gen. 

2. Statele Părţi vor lua, de asemenea, toate măsurile adecvate pentru a preveni orice formă 

de exploatare, violenţă şi abuz prin asigurarea, printre altele, a unor forme de asistenţă sensibile 

din punct de vedere a genului şi vârstei şi sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru 

familiile şi îngrijitorii lor, inclusiv prin furnizarea de informaţii şi educaţie despre modul în care 

se pot evita, recunoaşte şi raporta cazurile de exploatare, violenţă şi abuz. Statele Părţi se vor 

asigura că serviciile de protecţie răspund problemelor de vârstă, sex şi dizabilităţi. 

3. Pentru a preveni toate formele de exploatare, violenţă şi abuz, Statele Părţi vor asigura 

că toate utilităţile şi programele menite să deservească persoanele cu dizabilităţi sunt 

monitorizate eficient de către autorităţi independente. 

4. Statele Părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a promova recuperarea fizică, 

cognitivă şi psihologică precum şi reintegrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi, care au fost 

victime ale oricăror forme de exploatare, violentă şi abuz, inclusiv prin acordarea serviciilor de 

protecţie. Recuperarea şi reintegrarea va avea loc într-un mediu care favorizează sănătatea, 

bunăstarea, respectul de sine, demnitatea şi autonomia persoanei şi ţine cont de necesităţile 

specifice legate de gen şi vârstă. 

5. Statele Părţi vor elabora o baza legislativă şi politici eficiente, inclusiv legi şi politici cu 

privire la femei şi copii, pentru a asigura că situaţiile de exploatare, violenţă şi abuz împotriva 

persoanelor cu dizabilităţi sunt identificate, investigate şi în cazurile necesare judecate. 

  

Articolul 17 

Protecţia integrităţii persoanelor. 

Orice persoană cu dizabilităţi are dreptul la respectarea integrităţii sale fizice şi mintale, în 

măsură egală ceilalţi. 

  

Articolul 18 

Dreptul la libera circulaţie şi cetăţenia 
1. Statele Părţi vor recunoaşte dreptul persoanelor cu dizabilităţi la libertatea de mişcare, la 

libertatea de a-şi alege reşedinţa şi dreptul la o cetăţenie, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, 

inclusiv prin asigurarea că persoanele cu dizabilităţi: 

a) au dreptul să obţină şi să îşi schimbe cetăţenia şi nu sunt lipsite de cetăţenia lor în mod 

arbitrar sau pe criterii de dizabilitate; 

b) nu sunt lipsite, pe criterii de dizabilitate, de posibilitatea de a obţine, deţine şi utiliza 

acte care le atestă cetăţenia sau alte documente de identificare ori de a utiliza proceduri relevante, 

cum ar fi cele de imigrare, care pot fi necesare pentru a facilita exercitarea dreptului la libertatea 

de mişcare; 

c) sunt libere să părăsească orice ţară, inclusiv pe cea proprie; 

d) nu sunt lipsite, în mod arbitrar sau pe criterii de dizabilitate, de dreptul de a intra în 

propria ţară. 

2. Copiii cu dizabilităţi vor fi înregistraţi imediat după naştere şi vor avea dreptul, prin 

naştere, la un nume, dreptul de a obţine o cetăţenie şi, pe cât posibil, dreptul de a-şi cunoaşte 

părinţii şi de a fi îngrijiţi de aceştia. 

  



Articolul 19 

Viaţa independentă şi incluziune în comunitate 
Statele Părţi la prezenta Convenţie recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu 

dizabilităţi de a trăi în comunitate, cu dreptul egal de a alege cu a celorlalţi, şi vor lua măsuri 

eficiente şi adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi se bucură pe deplin de acest 

drept şi de deplina incluziune în comunitate şi participare la viaţa acesteia, inclusiv asigurându-

se că: 

a) persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea de a-şi alege locul de reşedinţă, unde şi cu cine 

să trăiască, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, şi nu sunt obligate să trăiască într-un anume mediu 

de viaţă; 

b) persoanele cu dizabilităţi au acces la o gamă de servicii la domiciliu, rezidenţiale şi alte 

servicii comunitare de suport, inclusiv la asistenţă personală necesară vieţii şi integrării în 

comunitate, precum şi pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate; 

c) serviciile şi facilităţile comunitare pentru populaţie în general sunt disponibile în aceeaşi 

măsură persoanelor cu dizabilităţi şi răspund nevoilor acestora. 

  

Articolul 20 

Mobilitate personală 
Statele Părţi vor lua măsuri eficiente pentru a asigura mobilitatea personală şi independenţa 

cât mai mare a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv prin: 

(a) Facilitarea mobilităţii personale a persoanelor cu dizabilităţi prin metode şi la timpul 

ales de ei, precum şi la un preţ accesibil; 

(b) Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la utilajule calitative de asistenţă a 

mobilităţii, la dispozitive şi tehnologii de susţinere a vieţii, la asistenţă personală şi intermediere 

inclusiv prin oferirea acestora la un preţ rezonabil; 

(c) Furnizarea de instruire pentru dezvoltarea de abilităţi de mobilitate a persoanelor cu 

dizabilităţi şi pentru personalul specializat care lucrează cu persoanele cu dizabilităţi; 

(d) Încurajarea entităţilor care produc dispozitive de sprijin pentru mobilitate, dispozitive şi 

tehnologii de asistare să ţină cont de toate aspectele legate de mobilitatea persoanelor cu 

dizabilităţi. 

  

Articolul 21 

Libertatea de exprimare şi opinie şi accesul la informaţie 

Statele Părţi vor lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura că persoanele cu 

dizabilităţi îşi pot exercita dreptul la libertatea de expresie şi opinie, inclusiv libertatea de a 

căuta, primi şi împărtăşi informaţii şi idei, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, prin toate formele 

de comunicare alese de acestea, după cum sunt definite în art.2, inclusiv prin: 

a) furnizarea informaţiilor destinate publicului larg, către persoanele cu dizabilităţi, în 

formate accesibile şi cu tehnologii adecvate diverselor tipuri de dizabilităţi, la timp şi fără cost 

suplimentar; 

b) acceptarea şi facilitarea, în relaţiile oficiale, a utilizării limbajelor mimico-gestuale, 

limbajul Braille, comunicării augmentative şi alternative şi a tuturor celorlalte mijloace, moduri 

şi formate de comunicare accesibile, în funcţie de opţiunea proprie; 

c) determinarea organismelor private care furnizează servicii către publicul larg, inclusiv 

prin intermediul internetului, să furnizeze informaţii şi servicii în formate accesibile şi uşor de 

utilizat pentru persoanele cu dizabilităţi; 

d) încurajarea mass-media, inclusiv a furnizorilor de informaţii prin internet, să îşi facă 

serviciile accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi; 

e) recunoaşterea şi promovarea limbajelor mimico-gestuale. 

  

Articolul 22 

Dreptul la viaţă privată 



1. Nicio persoană cu dizabilităţi, indiferent de locul sau de tipul de reşedinţă, nu va fi 

supusă intruziunii arbitrare sau nelegale în viaţa personală, în familia, căminul ori corespondenţa 

sa sau în alte tipuri de comunicare ori atacurilor ilegale la onoarea şi reputaţia sa. Persoanele cu 

dizabilităţi au dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea intruziuni sau atacuri. 

2. Statele Părţi vor proteja confidenţialitatea informaţiilor referitoare la datele personale, 

medicale şi de reabilitare ale persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.  

  

Articolul 23 

Respectul pentru cămin şi familie 

1. Statele Părţi vor lua măsuri eficiente şi adecvate pentru a elimina discriminarea 

împotriva persoanelor cu dizabilităţi în toate chestiunile referitoare la căsătorie, familie, statutul 

de părinte şi relaţiile interpersonale, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, astfel încât să asigure: 

a) recunoaşterea dreptului tuturor persoanelor cu dizabilităţi care sunt la vârsta căsătoriei 

de a întemeia o familie în baza consimţământului liber şi deplin al viitorilor soţi; 

b) recunoaşterea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a decide liber şi responsabil asupra 

numărului de copii şi a intervalului dintre naşteri şi dreptului de a avea acces la informaţii 

corespunzătoare vârstei, la educaţie referitoare la reproducere şi planificare familială şi la 

mijloacele necesare care le oferă posibilitatea de a-şi exercita aceste drepturi; 

c) persoanele cu dizabilităţi, inclusiv copiii, îşi controlează fertilitatea în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi. 

2. Statele Părţi vor asigura respectarea drepturilor şi responsabilităţilor persoanelor cu 

dizabilităţi în legătură cu tutela, custodia, curatela, adopţia copiilor sau altele asemenea, atunci 

când aceste concepte există în legislaţia naţională; în toate cazurile va avea prioritate interesul 

superior al copilului. Statele Părţi vor acorda asistenţă adecvată persoanelor cu dizabilităţi în 

îndeplinirea responsabilităţilor care le revin în creşterea copiilor lor. 

3. Statele Părţi vor asigura copiilor cu dizabilităţi drepturi egale în viaţa de familie. În 

vederea exercitării acestor drepturi şi pentru a preveni ascunderea, abandonarea, neglijarea şi 

segregarea copiilor cu dizabilităţi, statele părţi se vor angaja să furnizeze din timp informaţii 

complete, servicii şi asistenţă copiilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora. 

4. Statele Părţi se vor asigura că un copil nu va fi separat de părinţii lui împotriva voinţei 

sale, exceptând cazul în care autorităţile competente, în urma unui control judiciar, stabilesc, în 

conformitate cu legea şi procedurile în vigoare, că această separare este necesară în interesul 

superior al copilului. Copilul nu va fi separat în niciun caz de părinţi pe criterii de dizabilitate, fie 

a copilului, fie a unuia sau ambilor părinţi. 

5. Atunci când familia restrânsă nu poate îngriji un copil cu dizabilităţi, Statele Părţi vor 

depune toate eforturile pentru a asigura îngrijirea alternativă în cadrul familiei lărgite şi, în cazul 

în care aceasta nu este posibilă, în cadrul comunităţii, într-un mediu de tip familial. 

  

Articolul 24 

Educaţia 
1. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie. În vederea realizării 

acestui drept, fără discriminare şi cu respectarea principiului egalităţii de şanse, Statele Părţi vor 

asigura un sistem educaţional incluziv la toate nivelurile şi învăţare pe tot parcursul vieţii, 

îndreptată spre: 

a) dezvoltarea pe deplin a potenţialului uman, a simţului demnităţii şi a propriei valori, 

consolidarea respectului pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi pentru 

diversitatea umană; 

b) dezvoltarea personalităţii, talentelor şi creativităţii proprii persoanelor cu dizabilităţi, 

precum şi a abilităţilor lor mentale şi fizice, la potenţial maxim; 

c) a da posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi să participe efectiv la o societate liberă.  

2. În îndeplinirea acestui drept, Statele Părţi se vor asigura că: 



a) persoanele cu dizabilităţi nu sunt excluse din sistemul educaţional pe criterii de 

dizabilitate, iar copiii cu dizabilităţi nu sunt excluşi din învăţământul primar gratuit şi obligatoriu 

sau din învăţământul secundar din cauza dizabilităţii; 

b) persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţământ primar incluziv, de calitate şi gratuit şi 

la învăţământ secundar, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în comunităţile în care trăiesc; 

c) se asigură adaptarea rezonabilă a condiţiilor la nevoile individuale; 

d) persoanele cu dizabilităţi primesc suportul necesar, în cadrul sistemului educaţional, 

pentru a li se facilita o educaţie efectivă; 

e) se iau măsuri eficiente de sprijin individualizat în amenajarea mediului care să 

maximizeze progresul şcolar şi socializarea în conformitate cu obiectivul de integrare deplină. 

3. Statele Părţi vor asigura persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a-şi dezvolta 

competenţe care să le faciliteze participarea deplină şi egală la procesul de învăţământ şi ca 

membri ai comunităţii. În acest scop, Statele Părţi vor lua măsurile adecvate, inclusiv prin: 

a) facilitarea învăţării limbajului Braille, a sistemelor alternative de scriere, a mijloacelor 

augmentative şi alternative, a mijloacelor şi formelor de comunicare şi orientare şi a aptitudinilor 

de mobilitate, precum şi facilitarea sprijinului şi îndrumării între persoanele cu aceleaşi 

probleme; 

b) facilitarea învăţării limbajului mimico-gestual şi promovarea identităţii lingvistice a 

persoanelor cu deficienţe de auz; 

c) asigurarea educaţiei persoanelor şi mai ales a copiilor, care sunt nevăzători, surzi sau cu 

surdo-cecitate, prin cele mai adecvate şi individualizate limbaje, căi şi modalităţi, precum şi în 

medii care să le favorizeze o maximă dezvoltare şcolară şi socială. 

4. Pentru a sprijini exercitarea acestui drept, Statele Părţi vor lua măsurile adecvate pentru 

angajarea de profesori, inclusiv profesori cu dizabilităţi, calificaţi în limbajul mimico-gestual 

şi/sau Braille, şi pentru formarea profesioniştilor şi personalului care lucrează la toate nivelurile 

educaţionale. O astfel de formare va presupune cunoaşterea problematicii dizabilităţii şi 

utilizarea modalităţilor, mijloacelor şi formatelor augmentative şi alternative adecvate de 

comunicare, a tehnicilor şi materialelor educaţionale potrivite pentru susţinerea persoanelor cu 

dizabilităţi. 

5. Statele Părţi se vor asigura că persoanele cu dizabilităţi pot avea acces la învăţământ 

superior, formare vocaţională, educaţie pentru adulţi şi formare continuă, fără discriminare şi în 

condiţii de egalitate cu ceilalţi. În acest scop, Statele Părţi se vor asigura că persoanelor cu 

dizabilităţi li se oferă adaptări adecvate. 

  

Articolul 25 

Sănătatea 
Statele Părţi recunosc faptul că persoanele cu dizabilităţi au dreptul să se bucure de cele 

mai înalte standarde de sănătate, fără discriminare pe criterii de dizabilitate. Statele Părţi vor lua 

toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de 

sănătate gender sensibile, inclusiv reabilitarea sănătăţii. În special, Statele Părţi vor: 

(a) Furniza persoanelor cu dizabilităţi aceeaşi gamă de servicii, la acelaşi nivel de calitate 

şi standard de îngrijire şi programe medicale gratuite ori la preţuri accesibile, precum cele 

furnizate celorlalte persoane, inclusiv în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive şi al 

programelor publice de sănătate pentru populaţie; 

(b) Furniza acele servicii de sănătate specifice, necesare persoanelor cu dizabilităţi, 

inclusiv servicii corespunzătoare de diagnosticare şi de intervenţie timpurie şi servicii destinate 

să prevină riscul apariţiei altor dizabilităţi, inclusiv în rândul copiilor şi persoanelor vârstnice; 

(c) Furniza aceste servicii de sănătate cât mai aproape posibil de comunităţile în care 

locuiesc persoanele, inclusiv în mediul rural; 

(d) Solicita profesioniştilor în sănătate să furnizeze persoanelor cu dizabilităţi îngrijire de 

aceeaşi calitate ca şi celorlalţi, inclusiv pe baza consimţământului conştient şi liber exprimat, 

printre altele, ridicînd gradului de conştientizare privind drepturile omului, demnitatea, 



autonomia şi necesităţile persoanelor cu dizabilităţi, prin instruire şi prin promovarea 

standardelor etice în cadrul serviciilor de sănătate publice şi private; 

(e) Interzice discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în oferirea asigurării de sănătate, şi 

viaţă, dacă această asigurare este permisă prin legislaţia naţională, care trebuie oferită într-o 

manieră corectă şi rezonabilă; 

(f) Preveni orice refuz discriminator în acordarea îngrijirilor de sănătate sau a serviciilor de 

sănătate sau a unor alimente ori lichide pe criteriu de dizabilitate. 

  

Articolul 26 

Abilitare şi reabilitarea 
1. Statele Părţi trebuie să ia măsuri eficiente şi corespunzătoare, inclusiv prin suport de la 

egal la egal, pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să-şi menţină maximum de 

independenţă, abilităţi fizice, mintale, sociale şi vocaţionale şi incluziune deplină şi participare în 

toate aspectele vieţii. În acest scop, Statele Părţi vor organiza, consolida şi extinde servicii şi 

programe de abilitare şi reabilitare comprehensive, în special în domeniul sănătăţii, angajării, 

educaţiei şi serviciilor sociale, astfel încât aceste servicii şi programe: 

(a) Să înceapă, cît mai timpuriu posibil, şi să se bazeze pe evaluarea multidisciplinară a 

necesităţilor şi punctelor forte individuale. 

(b) Să sprijine participarea şi incluziunea în comunitate şi în toate aspectele societăţii, 

voluntar şi să fie disponibile cât mai aproape posibil de comunitatea în care locuiesc, inclusiv în 

mediul rural. 

2. Statele Părţi vor promova dezvoltarea formării iniţiale şi continue pentru profesioniştii şi 

personalul care lucrează în serviciile de abilitare şi reabilitare. 

3. Statele Părţi vor promova disponibilitatea, cunoaşterea şi utilizarea dispozitivelor şi 

tehnologii de asistare, concepute pentru persoanele cu dizabilităţi, care vizează abilitarea şi 

reabilitarea lor. 

  

Articolul 27 

Munca şi angajarea în câmpul muncii 

1. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la muncă în condiţii de egalitate 

cu ceilalţi; aceasta include dreptul la oportunitatea de a-şi câştiga existenţa prin exercitarea unei 

activităţi liber alese sau acceptate pe piaţa muncii, şi un mediu de lucru care este deschis, 

incluziv şi accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi. Statele Părţi trebuie să protejeze şi 

promoveze realizarea dreptului la munca, inclusiv pentru cei care dobândesc o dizabilitate pe 

durata angajării, prin adoptarea măsurilor corespunzătoare, inclusiv prin legislaţie, pentru ca, 

printre altele: 

(a) Să interzică discriminarea pe criteriu de dizabilitate referitoare la toate aspectele şi 

formele de angajare, inclusiv la condiţiile de recrutare, angajare şi menţinere în muncă, la 

progresul în carieră şi condiţii sănătoase şi sigure de muncă; 

(b) Să protejeze drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la 

condiţii corecte şi favorabile de muncă, inclusiv al oportunităţilor egale şi remunerare egală 

pentru muncă egală, condiţii de muncă sănătoase şi sigure, inclusiv protecţie împotriva hărţuirii 

şi soluţionarea plîngerilor; 

(c) Să se asigure că persoanele cu dizabilităţi sunt capabile să-şi exercite dreptul la muncă 

şi drepturile sindicale în condiţii de egalitate cu ceilalţi; 

(d) Să permită persoanelor cu dizabilităţi accesul efectiv la programele generale de 

orientare tehnică şi vocaţională, la servicii de plasament şi formare profesională continuă; 

(e) Să promoveze oportunităţi de angajare şi de progres în carieră pentru persoanele cu 

dizabilităţi, pe piaţa muncii şi asistenţă în căutarea, obţinerea şi menţinerea şi revenirea la locul 

de muncă. 

(f) Să promoveze oportunităţile pentru auto-angajare, antreprenoriat, dezvoltarea de 

cooperative şi începerea unei afaceri proprii; 



(g) Să angajeze persoane cu dizabilităţi în sectorul public; 

(h) Să promoveze angajarea persoanelor cu dizabilităţi în sectorul privat prin politici şi 

măsuri corespunzătoare, care să includă programe de acţiune pozitive, stimulente şi alte măsuri; 

(i) Să se asigure oferirea unor adaptări rezonabile persoanelor cu dizabilităţi, la locul de 

muncă; 

(j) Să încurajeze obţinerea, de către persoanele cu dizabilităţi, a experienţei de muncă, pe 

piaţa de muncă deschisă; 

(k) Să promoveze reabilitarea vocaţională şi profesională, menţinerea locului de muncă şi 

programele de reintegrare profesională pentru persoanele cu dizabilităţi. 

2. Statele Părţi se vor asigura că persoanele cu dizabilităţi nu sunt ţinute în sclavie sau 

servitute şi sunt protejate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, împotriva muncii forţate sau 

obligatorii. 

  

Articolul 28 

Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate 

1. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă 

pentru ele şi familiile lor, inclusiv la alimentaţie corespunzătoare, îmbrăcăminte şi locuinţă, la 

îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de trai şi vor lua măsurile corespunzătoare pentru a proteja şi 

promova realizarea acestui drept fără discriminare pe criteriu de dizabilitate. 

2. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la protecţie socială şi 

posibilitatea de a se bucura de acest drept fără discriminare pe criteriu de dizabilitate şi trebuie să 

ia măsurile corespunzătoare pentru a proteja şi promova realizarea acestui drept, inclusiv măsuri 

pentru: 

(a) A asigura accesul egal al persoanelor cu dizabilităţi la servicii de apă potabilă şi a 

asigura accesul la servicii corespunzătoare şi accesibile, la dispozitive şi alte tipuri de asistenţă 

pentru necesităţile corespunzătoare dizabilităţii; 

(b) A asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi, în special al femeilor şi fetelor cu 

dizabilităţi, şi al persoanelor vârstnice cu dizabilităţi, la programe de protecţie socială şi de 

diminuare a sărăciei; 

(c) A asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi şi al familiilor lor care trăiesc în sărăcie, la 

asistenţă financiară din partea Statului, pentru cheltuieli legate de dizabilitate, inclusiv instruire 

corespunzătoare, consiliere, asistenţă financiară şi îngrijire temporară; 

(d) A asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la programele publice de locuinţe; 

(e) A asigura accesul egal al persoanelor cu dizabilităţi la programele de pensionare şi la 

beneficiile aferente. 

  

Articolul 29 

Participarea la viaţa politică şi publică 
Statele Părţi vor garanta persoanelor cu dizabilităţi drepturi politice şi oportunitatea de a se 

bucura de acestea, în condiţii egale cu alţii, şi trebuie să se angajează: 

(a) Să se asigure că persoanele cu dizabilităţi pot participa eficient şi deplin în viaţa 

politică şi publică, în condiţii egale cu ceilalţi, direct sau prin reprezentanţi liber aleşi, inclusiv 

dreptul şi oportunitatea pentru persoanele cu dizabilităţi de a vota şi de a fi alese, printre altele, 

prin: 

(i) Asigurarea că procedurile, facilităţile şi materiale de vot sunt corespunzătoare, 

accesibile şi uşor de înţeles şi de utilizat; 

(ii) Protejarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a vota prin vot secret la alegerile şi 

referendumurile publice, fără intimidare, de a candida la alegeri, de a deţine în mod eficient un 

birou şi de a îndeplini toate funcţiile publice, la toate nivelele guvernului, facilitând utilizarea 

tehnologiilor asistive noi, acolo unde este cazul; 



(iii) Garantarea exprimării libere a voinţei persoanelor cu dizabilităţi ca electori şi în acest 

scop, unde este necesar, la solicitarea acestora, permisiunea asistării la vot a unei persoane la 

alegerea lor; 

(b) Să promoveze activ un mediu în care persoanele cu dizabilităţi pot participa eficient şi 

în deplină măsură în administrarea afacerilor publice, fără discriminare şi în condiţii egale cu 

ceilalţi şi să încurajeze participarea lor în afacerile publice, inclusiv: 

(i) Participarea în cadrul organizaţiilor neguvernamentale şi asociaţiilor preocupate de viaţa 

publică şi politică a ţării şi la activităţile şi administrarea partidelor politice; 

(ii) Să formeze şi să adere la organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi pentru a reprezenta 

persoanele cu dizabilităţi la nivel internaţional, naţional, regional şi local. 

  

Articolul 30 

Participarea în viaţa culturală, odihnă, agrement şi sport 

1. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a participa, în condiţii egale 

cu ceilalţi, în viaţa culturală şi trebuie să ia toate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că 

persoanele cu dizabilităţi: 

(a) Beneficiază de acces la materialele culturale în formate accesibile; 

(b) Beneficiază de acces la programe de televiziune, filme, teatre şi alte activităţi culturale, 

în formate accesibile; 

(c) Beneficiază de acces în locurile pentru reprezentaţii sau serviciilor culturale, cum ar fi 

teatre, muzee, cinematografe, biblioteci şi servicii de turism şi, pe cât posibile bucură de acces la 

monumente şi locurile de importanţă culturală naţională. 

2. Statele Părţi trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru oferi persoanelor cu 

dizabilităţi oportunitatea să-şi dezvolte şi să-şi utilizeze potenţialul creator, artistic şi intelectual, 

nu numai în beneficiul propriu, ci şi în cel al societăţii. 

3. Statele Părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia 

internaţională, pentru a se asigura că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală 

nu constituie o barieră nerezonabilă sau discriminatorie pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi 

la produsele culturale. 

4. Persoanele cu dizabilităţi au dreptul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la recunoaşterea 

şi susţinerea identităţii lor culturale şi lingvistice specifice, inclusiv a limbajelor mimico-gestuale 

şi culturii persoanelor cu deficienţe de auz. 

5. Pentru ca persoanele cu dizabilităţi să poată participa, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, 

la activităţi recreative, de timp liber şi sportive, Statele Părţi vor lua măsurile corespunzătoare 

pentru: 

(a) A încuraja şi promova participarea, cât de mult posibil, a persoanelor cu dizabilităţi la 

desfăşurarea de activităţi sportive de masă, la toate nivelurile; 

(b) A se asigura că persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea de a organiza, desfăşura şi 

participa la activităţi sportive şi recreative specifice dizabilităţii şi, în acest scop, să încurajeze 

accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la instruire, antrenament şi resurse corespunzătoare; 

(c) A se asigura că persoanele cu dizabilităţi au acces la locurile unde se desfăşoară 

activităţi sportive, recreative şi turistice; 

(d) A asigura accesul şi participarea copiilor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu 

ceilalţi, la joacă, activităţi recreative, de timp liber şi sportive, inclusiv la activităţile din sistemul 

şcolar; 

(e) A se asigura că persoanele cu dizabilităţi au acces la serviciile furnizate de cei implicaţi 

în organizarea activităţilor recreative, turistice, de timp liber şi sportive. 

  

Articolul 31 

Statistici şi colectarea datelor 
1. Statele Părţi se angajează să colecteze informaţiile corespunzătoare, inclusiv date 

statistice şi de cercetare, pentru a avea posibilitatea să formuleze şi să implementeze politici care 



să conducă la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii. Procesul de colectare şi stocare a acestor 

informaţii va fi: 

(a) În conformitate cu măsurile de protecţie stabilite de lege, inclusiv de legislaţia 

referitoare la protecţia datelor, pentru a asigura confidenţialitatea şi respectarea anonimatului 

persoanelor cu dizabilităţi; 

(b) În conformitate cu normele internaţionale acceptate, de protecţie a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului şi principiilor etice în colectarea şi utilizarea statisticilor. 

2. Informaţiile colectate în conformitate cu acest articol dezagregate şi, după caz, utilizate 

pentru a contribui la evaluarea implementării obligaţiilor Statelor Părţi care rezultă din prezenta 

Convenţie şi să identifice barierele cu care se ciocnesc persoanele cu dizabilităţi în exercitarea 

drepturilor lor. 

3. Statele Părţi îşi vor asuma responsabilitatea pentru diseminarea acestor statistici şi vor 

asigura accesibilitatea acestora pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru alţii. 

  

Articolul 32 

Cooperarea internaţională 
1. Statele Părţi recunosc importanţa cooperării internaţionale şi a promovării acestea în 

susţinerea eforturilor naţionale pentru realizarea scopului şi obiectivelor prezentei Convenţii şi 

vor lua toate măsurile corespunzătoare şi eficiente în această privinţă, între State şi în cadrul 

acestora şi, dacă este cazul, în parteneriat cu organizaţii internaţionale şi regionale şi cu 

societatea civilă, în special cu organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi. Aceste măsuri pot 

include, printre altele: 

(a) Asigurarea unei cooperări internaţionale, inclusiv programe de dezvoltare 

internaţională, incluzive şi accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi; 

(b) Facilitarea şi sprijinul pentru dezvoltarea capacităţii, inclusiv prin schimbul şi 

diseminarea de informaţii, experienţe, programe de formare şi de bune practici; 

(c) Facilitarea cooperării în cercetare şi acces la cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice; 

(d) Furnizarea de asistenţă tehnică şi economică, după caz, inclusiv prin facilitarea 

accesului la tehnologie de asistare şi schimburile în acest domeniu, precum şi prin transfer de 

tehnologie. 

2. Prevederile prezentului articol nu aduc prejudiciu obligaţiilor fiecărui Stat Parte să-şi 

îndeplinească obligaţiile care rezultă din prezenta Convenţie. 

  

Articolul 33 

Implementarea şi monitorizarea naţională 

1. Statele Părţi, în conformitate cu sistemul lor de organizare, vor desemna unul sau mai 

multe puncte de contact în cadrul guvernului pentru aspecte legate de implementarea prezentei 

Convenţii şi trebuie să acorde atenţia cuvenită stabilirii sau desemnării unui mecanism de 

coordonare în cadrul guvernului pentru a facilita măsurile aferente, în diferite sectoare şi la 

diferite niveluri. 

2. Statele Părţi trebuie, în conformitate cu propriile sisteme legale şi administrative, să 

menţină, consolideze, desemneze sau stabilească fiecare stat parte un cadru care să includă unul 

sau mai multe mecanisme independente, după caz, pentru a promova, proteja şi monitoriza 

implementarea prezentei Convenţii. La desemnarea sau stabilirea unui asemenea mecanism, 

Statele Părţi vor ţine cont de principiile referitoare la statutul şi funcţionarea instituţiilor 

naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului. 

3. Societatea civilă, în special persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile care le reprezintă, 

trebuie să se implice şi să participe pe deplin la procesul de monitorizare. 

  

Articolul 34 

Comitetul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 



1. Se va constitui un Comitet pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi (numit în 

continuare „Comitetul”), care va îndeplini funcţiile prevăzute în continuare. 

2. Comitetul va fi alcătuit, în momentul intrării în vigoare a prezentei Convenţii, din 

doisprezece experţi. După alte şaizeci de ratificări sau aderări la Convenţie, numărul membrilor 

în Comitet va creşte cu şase membri, atingând un număr maxim de optsprezece membri. 

3. Membrii Comitetului vor acţiona în nume propriu şi vor avea o înaltă ţinută morală, 

competenţă şi experienţă recunoscute în domeniul prezentei Convenţii. La nominalizarea 

candidaţilor lor, Statele Părţi sunt invitate să ţină cont de prevederea stabilită în articolul 4.3 din 

prezenta Convenţie. 

4. Membrii Comitetului vor fi aleşi de Statele Părţi, acordând atenţie distribuţiei geografice 

echitabile, reprezentării diferitelor forme de civilizaţie şi a principalelor sisteme juridice, 

reprezentării echilibrate pe criterii de sex şi a participării experţilor cu dizabilităţi.  

5. Membrii Comitetului vor fi aleşi prin vot secret dintr-o listă de persoane nominalizate de 

Statele Părţi dintre cetăţenii lor, în reuniuni ale Conferinţei Statelor Părţi. La acele reuniuni, 

pentru care este necesar un cvorum de două treimi din Statele Părţi, persoanele alese în Comitet 

vor fi cele care obţin cel mai mare număr de voturi şi majoritatea absolută din voturile 

reprezentanţilor Statelor Părţi prezente care îşi exercită dreptul de vot. 

6. Procesul iniţial de alegere se va ţine nu mai târziu de şase luni după data intrării în 

vigoare a prezentei Convenţii. Cu cel puţin patru luni înainte de data fiecărei alegeri, Secretarul 

General al Naţiunilor Unite va transmite o scrisoare Statelor Părţi invitându-le să depună 

nominalizările în termen de două luni. Secretarul General va întocmi ulterior o listă în ordine 

alfabetică a tuturor persoanelor nominalizate astfel, indicând Statele Părţi care le-au nominalizat 

şi pe care o va înainta Statelor Părţi la prezenta Convenţie. 

7. Membrii Comitetului vor fi aleşi pentru un mandat de patru ani. Aceştia vor putea fi 

realeşi o singură dată. Totuşi, mandatul a şase dintre membrii aleşi la prima alegere va expira la 

sfârşitul unei perioade de doi ani; imediat după prima alegere, numele acestor şase membri se 

vor alege prin tragere la sorţi de către preşedintele adunării la care se face referire în paragraful 5 

al prezentului articol. 

8. Alegerea a şase membri suplimentari ai Comitetului se va desfăşura cu ocazia alegerilor 

periodice, conform prevederilor relevante ale prezentului articol. 

9. Dacă un membru al Comitetului decedează, demisionează sau declară că din orice altă 

cauză nu îşi mai poate îndeplini îndatoririle, Statul Parte care l-a nominalizat pe acel membru va 

numi un alt expert care are calificările şi îndeplineşte cerinţele prevăzute în prevederile relevante 

din prezentul articol pentru restul mandatului. 

10. Comitetul îşi va stabili propriile reguli de procedură. 

11. Secretarul General al Naţiunilor Unite va asigura personalul şi facilităţile necesare 

pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor Comitetului conform prezentei Convenţii şi va convoca 

prima reuniune a acestuia. 

12. Cu aprobarea Adunării Generale, membrii Comitetului constituit conform prezentei 

Convenţii vor primi indemnizaţii din resursele Naţiunilor Unite, în termenele şi condiţiile pe care 

le va hotărî Adunarea, ţinând cont de importanţa responsabilităţilor Comitetului.  

13. Membrii Comitetului vor avea dreptul la facilităţile, privilegiile şi imunităţile experţilor 

în misiune pentru Naţiunile Unite, după cum s-a stabilit în secţiunile specifice ale Convenţiei 

privind privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite. 

  

Articolul 35 

Rapoartele Statelor Părţi 

1. Fiecare Stat Parte va prezenta Comitetului, prin Secretarul General al Naţiunilor Unite, 

un raport cuprinzător asupra măsurilor luate pentru punerea în aplicare a obligaţiilor ce îi revin în 

conformitate cu prezenta Convenţie şi asupra progresului făcut în acea privinţă, în termen de doi 

ani după intrarea în vigoare a prezentei Convenţii pentru Statul Parte respectiv. 



2. După aceea, Statele Părţi vor prezenta rapoarte ulterioare cel puţin la fiecare patru ani şi 

apoi ori de câte ori solicită Comitetul. 

3. Comitetul va stabili liniile directoare aplicabile pentru conţinutul raportului. 

4. Nu este necesar ca Statul Parte care a prezentat un raport iniţial Comitetului să repete în 

rapoartele sale ulterioare informaţiile furnizate anterior. Când întocmesc rapoartele pentru 

Comitet, Statele Părţi sunt invitate să considere raportarea ca un proces deschis şi transparent şi 

să acorde importanţa necesară prevederilor art.4.3. al prezentei Convenţii. 

5. Rapoartele pot evidenţia factorii şi dificultăţile care afectează gradul de îndeplinire a 

obligaţiilor în condiţiile prezentei Convenţii. 

  

Articolul 36 

Examinarea rapoartelor 
1. Fiecare raport va fi examinat de Comitet care va transmite sugestiile şi recomandările 

generale pe care le consideră adecvate şi le va înainta Statului Parte respectiv. Statul Parte poate 

răspunde Comitetului cu orice informaţie pe care o consideră necesară. Comitetul poate solicita 

Statelor Părţi informaţii suplimentare relevante pentru implementarea prezentei Convenţii.  

2. Dacă un Stat Parte a înregistrat o întârziere semnificativă în depunerea unui raport, 

Comitetul poate notifica Statul Parte respectiv despre necesitatea de a examina implementarea 

prezentei Convenţii în acel Stat Parte, în baza informaţiilor întemeiate aflate la dispoziţia 

Comitetului, dacă raportul respectiv nu este depus în termen de trei luni de la notificare. 

Comitetul va invita Statul Parte respectiv să participe la o astfel de examinare. În cazul în care 

Statul Parte răspunde prin transmiterea raportului, se vor aplica prevederile din aliniatul 1 al 

prezentului articol. 

3. Secretarul General al Naţiunilor Unite va pune rapoartele la dispoziţia tuturor Statelor 

Părţi. 

4. Statele Părţi vor supune rapoartele dezbaterii publice, fiecare în ţara sa, şi vor facilita 

accesul la sugestiile şi recomandările generale legate de respectivele rapoarte. 

5. Comitetul va transmite, dacă va considera necesar, agenţiilor specializate, fondurilor şi 

programelor Naţiunilor Unite şi altor organisme competente rapoarte ale Statelor Părţi pentru a 

soluţiona o cerere sau o nevoie de consiliere sau asistenţă tehnică cuprinsă în aceste rapoarte, 

împreună cu observaţiile şi recomandările Comitetului asupra acelor solicitări, dacă există. 

  

Articolul 37 

Cooperarea între Statele Părţi şi Comitet 
1. Fiecare Stat Parte va coopera cu Comitetul şi îi va asista pe membrii acestuia în 

îndeplinirea mandatului lor. 

2. În relaţia sa cu Statele Părţi, Comitetul va acorda atenţia cuvenită modurilor şi 

mijloacelor de creştere a capacităţilor naţionale de implementare a prezentei Convenţii, inclusiv 

prin cooperare internaţională. 

  

Articolul 38 

Relaţia Comitetului cu alte organisme 
Pentru a promova implementarea eficientă a prezentei Convenţii şi pentru a încuraja 

cooperarea internaţională în domeniul acoperit de prezenta Convenţie: 

(a) Agenţiile specializate şi alte organisme ale Naţiunilor Unite vor avea dreptul să fie 

reprezentate la analiza implementării prevederilor din prezenta Convenţie, conform mandatului 

lor. Comitetul poate invita agenţii specializate şi alte organisme competente, în măsura în care 

consideră necesar, să furnizeze expertiză referitoare la implementarea Convenţiei în domenii 

care intră în aria de competenţă a mandatului lor. Comitetul poate invita agenţii specializate şi 

alte organisme ale Naţiunilor Unite să depună rapoarte referitoare la implementarea Convenţiei 

în domenii care intră în obiectul lor de activitate; 



(b) În îndeplinirea mandatului, Comitetul va consulta, dacă este cazul, alte organisme 

relevante constituite prin tratate internaţionale privind drepturile omului, pentru a asigura 

concordanţa dintre liniile directoare de raportare, sugestiile şi recomandările generale şi pentru a 

evita duplicarea şi suprapunerea în îndeplinirea funcţiilor acestora. 

  

Articolul 39 

Raportul Comitetului 

Comitetul va raporta la fiecare doi ani Adunării Generale şi Consiliului Economic şi Social 

despre activităţile sale şi poate face sugestii şi recomandări generale în baza examinării 

rapoartelor şi informaţiilor primite de la Statele Părţi. Astfel de sugestii şi recomandări generale 

vor fi incluse în raportul Comitetului împreună cu comentariile Statelor Părţi, dacă ele există. 

  

Articolul 40 

Conferinţa Statelor Părţi 
1. Statele Părţi se vor întâlni periodic în cadrul unei Conferinţe a Statelor Părţi pentru a 

analiza orice problemă referitoare la implementarea prezentei Convenţii. 

2. Nu mai târziu de şase luni după intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Conferinţa 

Statelor Părţi va fi convocată de către Secretarul General al Naţiunilor Unite. Reuniunile 

ulterioare vor fi convocate de către Secretarul General al Naţiunilor Unite bianual sau la decizia 

Conferinţei Statelor Părţi. 

  

Articolul 41 

Depozitar 

Secretarul General al Naţiunilor Unite va fi depozitarul prezentei Convenţii. 

  

Articolul 42 

Semnarea 

Prezenta Convenţie va fi deschisă pentru semnare tuturor Statelor şi organizaţiilor de 

integrare regională, la sediul Naţiunilor Unite din New York, începând cu data de 30 martie 

2007. 

  

Articolul 43 

Consimţământul 

Prezenta Convenţie va fi supus ratificării de către Statele semnatare şi al confirmării 

oficiale de către organizaţiile de integrare regională semnatare. Ea va fi deschisă pentru aderarea 

oricărui Stat sau organizaţie de integrare regională care nu a semnat Convenţia. 

  

Articolul 44 

Organizaţiile de integrare regională 

1. „Organizaţia de integrare regională” va însemna o organizaţie formată din statele 

suverane ale unei anumite regiuni, căreia statele membre i-au transferat competenţa în legătură 

cu aspectele reglementate de această Convenţie. Organizaţiile de acest tip vor declara în 

instrumentele lor de confirmare oficială sau de aderare în ce măsură au competenţă privind 

aspectele reglementate de prezenta Convenţie. Ulterior, ele îl vor informa pe depozitar despre 

orice modificare substanţială intervenită în aria lor de competenţă. 

2. Referinţele la „Statele Părţi” în prezenta Convenţie se vor aplica acestor organizaţii, în 

limita competenţei acestora. 

3. Nici un instrument depus de o organizaţie de integrare regională nu va fi luat în 

considerare în aplicarea articolului 45, alineatul 1 şi al articolului 47, alineatele 2 şi 3 ale 

prezentei Convenţii. 

4. Organizaţiile de integrare regională, pe aspecte care intră în domeniul lor de competenţă, 

îşi pot exercita dreptul de vot în cadrul Conferinţei Statelor Părţi, având un număr de voturi egal 



cu numărul de State membre care sunt părţi la prezenta Convenţie. O astfel de organizaţie nu îşi 

va exercita dreptul de vot dacă oricare dintre Statele ei membre îşi exercită acest drept, şi invers. 

  

Articolul 45 

Intrarea în vigoare 

1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a 30-a zi după depunerea celui de-al 20-lea 

instrument de ratificare sau de aderare. 

2. Pentru fiecare Stat sau organizaţie de integrare regională care ratifică, confirmă oficial 

sau aderă la Convenţie după depunerea celui de-al 20-lea astfel de instrument, Convenţia va intra 

în vigoare în a 30-a zi după depunerea propriului instrument de acest tip. 

  

Articolul 46 

Rezerve 

1. Rezervele, incompatibile cu obiectul şi scopul prezentei Convenţii, nu vor fi permise. 

2. Rezervele pot fi retrase în orice moment. 

  

Articolul 47 

Amendamente 
1. Orice Stat Parte poate să propună un amendament la prezenta Convenţie şi să îl depună 

la Secretarul General al Naţiunilor Unite. Secretarul General va comunica Statelor Părţi orice 

amendament propus, cu o cerere de a fi notificat dacă acestea sunt de acord cu organizarea unei 

conferinţe a Statelor Părţi în scopul de a analiza şi decide asupra propunerilor făcute. În cazul în 

care, în termen de patru luni de la data unei asemenea comunicări, cel puţin o treime din Statele 

Părţi este de acord cu organizarea unei astfel de conferinţe, Secretarul General va organiza 

conferinţa sub auspiciile Naţiunilor Unite. Orice amendament adoptat de o majoritate de două 

treimi din numărul Statelor Părţi prezente şi care îşi exercită dreptul de vot, va fi înaintat de 

Secretarul General Adunării Generale pentru aprobare şi, ulterior, tuturor Statelor Părţi, pentru 

acceptare. 

2. Un amendament adoptat şi aprobat conform alineatului 1 al prezentului articol va intra 

în vigoare în a 30-a zi după ce numărul de instrumente de acceptare depuse atinge două treimi 

din numărul Statelor Părţi la data adoptării amendamentului. Ulterior, amendamentul va intra în 

vigoare pentru orice Stat Parte în a 30-a zi după depunerea propriului său instrument de 

acceptare. Un amendament va fi obligatoriu numai pentru acele State Părţi care l-au acceptat. 

3. Dacă se stabileşte astfel de către Conferinţa Statelor Părţi prin consens, un amendament 

adoptat şi aprobat conform alineatului 1 al prezentului articol care se referă exclusiv la articolele 

34, 38, 39 şi 40 va intra în vigoare pentru toate Statele Părţi în a 30-a zi după ce numărul de 

instrumente de acceptare atinge două treimi din numărul Statelor Părţi la data adoptării 

amendamentului. 

  

Articolul 48 

Denunţarea 

Un Stat Parte poate denunţa prezenta Convenţie printr-o notificare adresată Secretarului 

General al Naţiunilor Unite. Denunţarea va deveni efectivă la un an de la data primirii notificării 

de către Secretarul General. 

  

Articolul 49 

Formatul accesibil 

Textul prezentei Convenţii va fi disponibil în formate accesibile. 

  

Articolul 50 

Texte autentice 



Textele în arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă ale prezentei Convenţii vor fi 

egal autentice. 

Drept confirmare, subsemnaţii plenipotenţiari, fiind autorizaţi legal în acest scop de 

propriile Guverne, au semnat prezenta Convenţie. 

  

  

CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES 

  

Preamble 

The States Parties to the present Convention, 

(a) Recalling the principles proclaimed in the Charter of the United Nations which 

recognize the inherent dignity and worth and the equal and inalienable rights of all members of 

the human family as the foundation of freedom, justice and peace in the world, 

(b) Recognizing that the United Nations, in the Universal Declaration of Human Rights and 

in the International Covenants on Human Rights, has proclaimed and agreed that everyone is 

entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, 

(c) Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all 

human rights and fundamental freedoms and the need for persons with disabilities to be 

guaranteed their full enjoyment without discrimination, 

(d) Recalling the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the 

International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women, the Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the Rights of the Child, and 

the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families, 

(e) Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the 

interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that 

hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others, 

(f) Recognizing the importance of the principles and policy guidelines contained in the 

World Programme of Action concerning Disabled Persons and in the Standard Rules on the 

Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities in influencing the promotion, 

formulation and evaluation of the policies, plans, programmes and actions at the national, 

regional and international levels to further equalize opportunities for persons with disabilities, 

(g) Emphasizing the importance of mainstreaming disability issues as an integral part of 

relevant strategies of sustainable development, 

(h) Recognizing also that discrimination against any person on the basis of disability is a 

violation of the inherent dignity and worth of the human person, 

(i) Recognizing further the diversity of persons with disabilities, 

(j) Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons with 

disabilities, including those who require more intensive support, 

(k) Concerned that, despite these various instruments and undertakings, persons with 

disabilities continue to face barriers in their participation as equal members of society and 

violations of their human rights in all parts of the world, 

(l) Recognizing the importance of international cooperation for improving the living 

conditions of persons with disabilities in every country, particularly in developing countries, 

(m) Recognizing the valued existing and potential contributions made by persons with 

disabilities to the overall well-being and diversity of their communities, and that the promotion 

of the full enjoyment by persons with disabilities of their human rights and fundamental 

freedoms and of full participation by persons with disabilities will result in their enhanced sense 

of belonging and in significant advances in the human, social and economic development of 

society and the eradication of poverty, 



(n) Recognizing the importance for persons with disabilities of their individual autonomy 

and independence, including the freedom to make their own choices, 

(o) Considering that persons with disabilities should have the opportunity to be actively 

involved in decision-making processes about policies and programmes, including those directly 

concerning them, 

(p) Concerned about the difficult conditions faced by persons with disabilities who are 

subject to multiple or aggravated forms of discrimination on the basis of race, colour, sex, 

language, religion, political or other opinion, national, ethnic, indigenous or social origin, 

property, birth, age or other status, 

(q) Recognizing that women and girls with disabilities are often at greater risk, both within 

and outside the home of violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment 

or exploitation, 

(r) Recognizing that children with disabilities should have full enjoyment of all human 

rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children, and recalling obligations 

to that end undertaken by States Parties to the Convention on the Rights of the Child, 

(s) Emphasizing the need to incorporate a gender perspective in all efforts to promote the 

full enjoyment of human rights and fundamental freedoms by persons with disabilities, 

(t) Highlighting the fact that the majority of persons with disabilities live in conditions of 

poverty, and in this regard recognizing the critical need to address the negative impact of poverty 

on persons with disabilities, 

(u) Bearing in mind that conditions of peace and security based on full respect for the 

purposes and principles contained in the Charter of the United Nations and observance of 

applicable human rights instruments are indispensable for the full protection of persons with 

disabilities, in particular during armed conflicts and foreign occupation, 

(v) Recognizing the importance of accessibility to the physical, social, economic and 

cultural environment, to health and education and to information and communication, in 

enabling persons with disabilities to fully enjoy all human rights and fundamental freedoms, 

(w) Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community 

to which he or she belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance 

of the rights recognized in the International Bill of Human Rights, 

(x) Convinced that the family is the natural and fundamental group unit of society and is 

entitled to protection by society and the State, and that persons with disabilities and their family 

members should receive the necessary protection and assistance to enable families to contribute 

towards the full and equal enjoyment of the rights of persons with disabilities, 

(y) Convinced that a comprehensive and integral international convention to promote and 

protect the rights and dignity of persons with disabilities will make a significant contribution to 

redressing the profound social disadvantage of persons with disabilities and promote their 

participation in the civil, political, economic, social and cultural spheres with equal 

opportunities, in both developing and developed countries, 

Have agreed as follows: 

  

Article 1 

Purpose 

The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal 

enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to 

promote respect for their inherent dignity. 

Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or 

sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and 

effective participation in society on an equal basis with others. 

  

Article 2 

Definitions 



For the purposes of the present Convention: 

„Communication” includes languages, display of text, Braille, tactile communication, large 

print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-language, human-reader and 

augmentative and alternative modes, means and formats of communication, including accessible 

information and communication technology; 

„Language” includes spoken and signed languages and other forms of non spoken 

languages; 

„Discrimination on the basis of disability” means any distinction, exclusion or restriction 

on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the 

recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and 

fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. It 

includes all forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation; 

„Reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and 

adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, 

to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of 

all human rights and fundamental freedoms; 

„Universal design” means the design of products, environments, programmes and services 

to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or 

specialized design. “Universal design” shall not exclude assistive devices for particular groups of 

persons with disabilities where this is needed. 

  

Article 3 

General principles 

The principles of the present Convention shall be: 

(a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one’s 

own choices, and independence of persons; 

(b) Non-discrimination; 

(c) Full and effective participation and inclusion in society; 

(d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human 

diversity and humanity; 

(e) Equality of opportunity; 

(f) Accessibility; 

(g) Equality between men and women; 

(h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right 

of children with disabilities to preserve their identities. 

  

Article 4 

General obligations 
1. States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights 

and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on 

the basis of disability. To this end, States Parties undertake: 

(a) To adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for the 

implementation of the rights recognized in the present Convention; 

(b) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing 

laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against persons with 

disabilities; 

(c) To take into account the protection and promotion of the human rights of persons with 

disabilities in all policies and programmes; 

(d) To refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the present 

Convention and to ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 

present Convention; 



(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of disability 

by any person, organization or private enterprise; 

(f) To undertake or promote research and development of universally designed goods, 

services, equipment and facilities, as defined in article 2 of the present Convention, which should 

require the minimum possible adaptation and the least cost to meet the specific needs of a person 

with disabilities, to promote their availability and use, and to promote universal design in the 

development of standards and guidelines; 

(g) To undertake or promote research and development of, and to promote the availability 

and use of new technologies, including information and communications technologies, mobility 

aids, devices and assistive technologies, suitable for persons with disabilities, giving priority to 

technologies at an affordable cost; 

(h) To provide accessible information to persons with disabilities about mobility aids, 

devices and assistive technologies, including new technologies, as well as other forms of 

assistance, support services and facilities; 

(i) To promote the training of professionals and staff working with persons with disabilities 

in the rights recognized in this Convention so as to better provide the assistance and services 

guaranteed by those rights. 

2. With regard to economic, social and cultural rights, each State Party undertakes to take 

measures to the maximum of its available resources and, where needed, within the framework of 

international cooperation, with a view to achieving progressively the full realization of these 

rights, without prejudice to those obligations contained in the present Convention that are 

immediately applicable according to international law. 

3. In the development and implementation of legislation and policies to implement the 

present Convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to 

persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons 

with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations. 

4. Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more conducive 

to the realization of the rights of persons with disabilities and which may be contained in the law 

of a State Party or international law in force for that State. There shall be no restriction upon or 

derogation from any of the human rights and fundamental freedoms recognized or existing in 

any State Party to the present Convention pursuant to law, conventions, regulation or custom on 

the pretext that the present Convention does not recognize such rights or freedoms or that it 

recognizes them to a lesser extent. 

5. The provisions of the present Convention shall extend to all parts of federal states 

without any limitations or exceptions. 

  

Article 5 

Equality and non-discrimination 
1. States Parties recognize that all persons are equal before and under the law and are 

entitled without any discrimination to the equal protection and equal benefit of the law. 

2. States Parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability and guarantee to 

persons with disabilities equal and effective legal protection against discrimination on all 

grounds. 

3. In order to promote equality and eliminate discrimination, States Parties shall take all 

appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is provided. 

4. Specific measures which are necessary to accelerate or achieve de facto equality of 

persons with disabilities shall not be considered discrimination under the terms of the present 

Convention. 

  

Article 6 

Women with disabilities 



1. States Parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple 

discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by 

them of all human rights and fundamental freedoms. 

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure the full development, 

advancement and empowerment of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise 

and enjoyment of the human rights and fundamental freedoms set out in the present Convention. 

  

Article 7 

Children with disabilities 

1. States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by children 

with disabilities of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other 

children. 

2. In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child shall be 

a primary consideration. 

3. States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to express their 

views freely on all matters affecting them, their views being given due weight in accordance 

with their age and maturity, on an equal basis with other children, and to be provided with 

disability and age-appropriate assistance to realize that right. 

  

Article 8  

Awareness-raising 

1. States Parties undertake to adopt immediate, effective and appropriate measures: 

(a) To raise awareness throughout society, including at the family level, regarding persons 

with disabilities, and to foster respect for the rights and dignity of persons with disabilities; 

(b) To combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating to persons with 

disabilities, including those based on sex and age, in all areas of life; 

(c) To promote awareness of the capabilities and contributions of persons with disabilities. 

2. Measures to this end include: 

(a) Initiating and maintaining effective public awareness campaigns designed: 

(i) To nurture receptiveness to the rights of persons with disabilities; 

ii. To promote positive perceptions and greater social awareness towards persons with 

disabilities; 

iii. To promote recognition of the skills, merits and abilities of persons with disabilities, 

and of their contributions to the workplace and the labour market; 

(b) Fostering at all levels of the education system, including in all children from an early 

age, an attitude of respect for the rights of persons with disabilities; 

(c) Encouraging all organs of the media to portray persons with disabilities in a manner 

consistent with the purpose of the present Convention; 

(d) Promoting awareness-training programmes regarding persons with disabilities and the 

rights of persons with disabilities. 

  

Article 9  

Accessibility 

1. To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all 

aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with 

disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, 

to information and communications, including information and communications technologies 

and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and 

in rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles 

and barriers to accessibility, shall apply to, inter alia: 

(a) Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, including 

schools, housing, medical facilities and workplaces; 



(b) Information, communications and other services, including electronic services and 

emergency services. 

2. States Parties shall also take appropriate measures to: 

(a) To develop, promulgate and monitor the implementation of minimum standards and 

guidelines for the accessibility of facilities and services open or provided to the public; 

(b) To ensure that private entities that offer facilities and services which are open or 

provided to the public take into account all aspects of accessibility for persons with disabilities; 

(c) To provide training for stakeholders on accessibility issues facing persons with 

disabilities; 

(d) To provide in buildings and other facilities open to the public signage in Braille and in 

easy to read and understand forms; 

(e) To provide forms of live assistance and intermediaries, including guides, readers and 

professional sign language interpreters, to facilitate accessibility to buildings and other facilities 

open to the public; 

(f) To promote other appropriate forms of assistance and support to persons with 

disabilities to ensure their access to information; 

(g) To promote access for persons with disabilities to new information and 

communications technologies and systems, including the Internet; 

(h) To promote the design, development, production and distribution of accessible 

information and communications technologies and systems at an early stage, so that these 

technologies and systems become accessible at minimum cost. 

  

Article 10 

Right to life 
States Parties reaffirm that every human being has the inherent right to life and shall take 

all necessary measures to ensure its effective enjoyment by persons with disabilities on an equal 

basis with others. 

  

Article 11 

Situations of risk and humanitarian emergencies 
States Parties shall take, in accordance with their obligations under international law, 

including international humanitarian law and international human rights law, all necessary 

measures to ensure the protection and safety of persons with disabilities in situations of risk, 

including situations of armed conflict, humanitarian emergencies and the occurrence of natural 

disasters. 

  

Article 12 

Equal recognition before the law 
1. States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition 

everywhere as persons before the law. 

2. States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an 

equal basis with others in all aspects of life. 

3. States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons with 

disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity. 

4. States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal capacity 

provide for appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance with 

international human rights law. Such safeguards shall ensure that measures relating to the 

exercise of legal capacity respect the rights, will and preferences of the person, are free of 

conflict of interest and undue influence, are proportional and tailored to the person’s 

circumstances, apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a 

competent, independent and impartial authority or judicial body. The safeguards shall be 

proportional to the degree to which such measures affect the person’s rights and interests. 



5. Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropriate and 

effective measures to ensure the equal right of persons with disabilities to own or inherit 

property, to control their own financial affairs and to have equal access to bank loans, mortgages 

and other forms of financial credit, and shall ensure that persons with disabilities are not 

arbitrarily deprived of their property. 

  

Article 13 

Access to justice 
1. States Parties shall ensure effective access to justice for persons with disabilities on an 

equal basis with others, including through the provision of procedural and age-appropriate 

accommodations, in order to facilitate their effective role as direct and indirect participants, 

including as witnesses, in all legal proceedings, including at investigative and other preliminary 

stages. 

2. In order to help to ensure effective access to justice for persons with disabilities, States 

Parties shall promote appropriate training for those working in the field of administration of 

justice, including police and prison staff. 

  

Article 14 

Liberty and security of the person 

1. States Parties shall ensure that persons with disabilities, on an equal basis with others: 

(a) Enjoy the right to liberty and security of person; 

(b) Are not deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that any deprivation of 

liberty is in conformity with the law, and that the existence of a disability shall in no case justify 

a deprivation of liberty. 

2. States Parties shall ensure that if persons with disabilities are deprived of their liberty 

through any process, they are, on an equal basis with others, entitled to guarantees in accordance 

with international human rights law and shall be treated in compliance with the objectives and 

principles of this Convention, including by provision of reasonable accommodation. 

  

Article 15 

Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 

1. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment. In particular, no one shall be subjected without his or her free consent to medical or 

scientific experimentation. 

2. States Parties shall take all effective legislative, administrative, judicial or other 

measures to prevent persons with disabilities, on an equal basis with others, from being subjected 

to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

  

Article 16 

Freedom from exploitation, violence and abuse 
1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social, educational 

and other measures to protect persons with disabilities, both within and outside the home, from 

all forms of exploitation, violence and abuse, including their gender-based aspects. 

2. States Parties shall also take all appropriate measures to prevent all forms of 

exploitation, violence and abuse by ensuring, inter alia, appropriate forms of gender- and age-

sensitive assistance and support for persons with disabilities and their families and caregivers, 

including through the provision of information and education on how to avoid, recognize and 

report instances of exploitation, violence and abuse. States Parties shall ensure that protection 

services are age-, gender- and disability-sensitive. 

3. In order to prevent the occurrence of all forms of exploitation, violence and abuse, States 

Parties shall ensure that all facilities and programmes designed to serve persons with disabilities 

are effectively monitored by independent authorities. 



4. States Parties shall take all appropriate measures to promote the physical, cognitive and 

psychological recovery, rehabilitation and social reintegration of persons with disabilities who 

become victims of any form of exploitation, violence or abuse, including through the provision 

of protection services. Such recovery and reintegration shall take place in an environment that 

fosters the health, welfare, self-respect, dignity and autonomy of the person and takes into 

account gender- and age-specific needs. 

5. States Parties shall put in place effective legislation and policies, including women- and 

child-focused legislation and policies, to ensure that instances of exploitation, violence and abuse 

against persons with disabilities are identified, investigated and, where appropriate, prosecuted. 

  

Article 17 

Protecting the integrity of the person 
Every person with disabilities has a right to respect for his or her physical and mental 

integrity on an equal basis with others. 

  

Article 18 

Liberty of movement and nationality 

1. States Parties shall recognize the rights of persons with disabilities to liberty of 

movement, to freedom to choose their residence and to a nationality, on an equal basis with 

others, including by ensuring that persons with disabilities: 

(a) Have the right to acquire and change a nationality and are not deprived of their 

nationality arbitrarily or on the basis of disability; 

(b) Are not deprived, on the basis of disability, of their ability to obtain, possess and utilize 

documentation of their nationality or other documentation of identification, or to utilize relevant 

processes such as immigration proceedings, that may be needed to facilitate exercise of the right 

to liberty of movement; 

(c) Are free to leave any country, including their own; 

(d) Are not deprived, arbitrarily or on the basis of disability, of the right to enter their own 

country. 

2. Children with disabilities shall be registered immediately after birth and shall have the 

right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to 

know and be cared for by their parents. 

  

Article 19 

Living independently and being included in the community 

States Parties to this Convention recognize the equal right of all persons with disabilities to 

live in the community, with choices equal to others, and shall take effective and appropriate 

measures to facilitate full enjoyment by persons with disabilities of this right and their full 

inclusion and participation in the community, including by ensuring that: 

(a) Persons with disabilities have the opportunity to choose their place of residence and 

where and with whom they live on an equal basis with others and are not obliged to live in a 

particular living arrangement; 

(b) Persons with disabilities have access to a range of in-home, residential and other 

community support services, including personal assistance necessary to support living and 

inclusion in the community, and to prevent isolation or segregation from the community; 

(c) Community services and facilities for the general population are available on an equal 

basis to persons with disabilities and are responsive to their needs. 

  

Article 20 

Personal mobility 
States Parties shall take effective measures to ensure personal mobility with the greatest 

possible independence for persons with disabilities, including by: 



(a) Facilitating the personal mobility of persons with disabilities in the manner and at the 

time of their choice, and at affordable cost; 

(b) Facilitating access by persons with disabilities to quality mobility aids, devices, 

assistive technologies and forms of live assistance and intermediaries, including by making them 

available at affordable cost; 

(c) Providing training in mobility skills to persons with disabilities and to specialist staff 

working with persons with disabilities; 

(d) Encouraging entities that produce mobility aids, devices and assistive technologies to 

take into account all aspects of mobility for persons with disabilities. 

  

Article 21 

Freedom of expression and opinion, and access to information 
States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities 

can exercise the right to freedom of expression and opinion, including the freedom to seek, 

receive and impart information and ideas on an equal basis with others and through all forms of 

communication of their choice, as defined in article 2 of the present Convention, including by: 

(a) Providing information intended for the general public to persons with disabilities in 

accessible formats and technologies appropriate to different kinds of disabilities in a timely 

manner and without additional cost; 

(b) Accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and 

alternative communication, and all other accessible means, modes and formats of communication 

of their choice by persons with disabilities in official interactions; 

(c) Urging private entities that provide services to the general public, including through the 

Internet, to provide information and services in accessible and usable formats for persons with 

disabilities; 

(d) Encouraging the mass media, including providers of information through the Internet, 

to make their services accessible to persons with disabilities; 

(e) Recognizing and promoting the use of sign languages. 

  

Article 22 

Respect for privacy 

1. No person with disabilities, regardless of place of residence or living arrangements, shall 

be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or 

correspondence or other types of communication or to unlawful attacks on his or her honour and 

reputation. Persons with disabilities have the right to the protection of the law against such 

interference or attacks. 

2. States Parties shall protect the privacy of personal, health and rehabilitation information 

of persons with disabilities on an equal basis with others. 

  

Article 23 

Respect for home and the family 

1. States Parties shall take effective and appropriate measures to eliminate discrimination 

against persons with disabilities in all matters relating to marriage, family, parenthood and 

relationships, on an equal basis with others, so as to ensure that: 

(a) The right of all persons with disabilities who are of marriageable age to marry and to 

found a family on the basis of free and full consent of the intending spouses is recognized; 

(b) The rights of persons with disabilities to decide freely and responsibly on the number 

and spacing of their children and to have access to age-appropriate information, reproductive and 

family planning education are recognized, and the means necessary to enable them to exercise 

these rights are provided; 

(c) Persons with disabilities, including children, retain their fertility on an equal basis with 

others. 



2. States Parties shall ensure the rights and responsibilities of persons with disabilities, 

with regard to guardianship, wardship, trusteeship, adoption of children or similar institutions, 

where these concepts exist in national legislation; in all cases the best interests of the child shall 

be paramount. States Parties shall render appropriate assistance to persons with disabilities in the 

performance of their child-rearing responsibilities. 

3. States Parties shall ensure that children with disabilities have equal rights with respect to 

family life. With a view to realizing these rights, and to prevent concealment, abandonment, 

neglect and segregation of children with disabilities, States Parties shall undertake to provide 

early and comprehensive information, services and support to children with disabilities and their 

families. 

4. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents 

against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in 

accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best 

interests of the child. In no case shall a child be separated from parents on the basis of a 

disability of either the child or one or both of the parents. 

5. States Parties shall, where the immediate family is unable to care for a child with 

disabilities, undertake every effort to provide alternative care within the wider family, and failing 

that, within the community in a family setting. 

  

Article 24 

Education 

1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view 

to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties 

shall ensure an inclusive education system at all levels and life long learning directed to: 

(a) The full development of human potential and sense of dignity and self-worth, and the 

strengthening of respect for human rights, fundamental freedoms and human diversity; 

(b) The development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, 

as well as their mental and physical abilities, to their fullest potential; 

(c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society. 

2. In realizing this right, States Parties shall ensure that: 

(a) Persons with disabilities are not excluded from the general education system on the 

basis of disability, and that children with disabilities are not excluded from free and compulsory 

primary education, or from secondary education, on the basis of disability; 

(b) Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary education 

and secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live; 

(c) Reasonable accommodation of the individual’s requirements is provided; 

(d) Persons with disabilities receive the support required, within the general education 

system, to facilitate their effective education; 

(e) Effective individualized support measures are provided in environments that maximize 

academic and social development, consistent with the goal of full inclusion. 

3. States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and social development 

skills to facilitate their full and equal participation in education and as members of the 

community. To this end, States Parties shall take appropriate measures, including: 

(a) Facilitating the learning of Braille, alternative script, augmentative and alternative 

modes, means and formats of communication and orientation and mobility skills, and facilitating 

peer support and mentoring; 

(b) Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic identity of 

the deaf community; 

(c) Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are blind, deaf or 

deafblind, is delivered in the most appropriate languages and modes and means of 

communication for the individual, and in environments which maximize academic and social 

development. 



4. In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall take appropriate 

measures to employ teachers, including teachers with disabilities, who are qualified in sign 

language and/or Braille, and to train professionals and staff who work at all levels of education. 

Such training shall incorporate disability awareness and the use of appropriate augmentative and 

alternative modes, means and formats of communication, educational techniques and materials to 

support persons with disabilities.5. States Parties shall ensure that persons with disabilities are 

able to access general tertiary education, vocational training, adult education and lifelong 

learning without discrimination and on an equal basis with others. To this end, States Parties 

shall ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities. 

  

Article 25  

Health 
States Parties recognize that persons with disabilities have the right to the enjoyment of the 

highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability. States 

Parties shall take all appropriate measures to ensure access for persons with disabilities to health 

services that are gender-sensitive, including health-related rehabilitation. In particular, States 

Parties shall: 

(a) Provide persons with disabilities with the same range, quality and standard of free or 

affordable health care and programmes as provided to other persons, including in the area of 

sexual and reproductive health and population-based public health programmes; 

(b) Provide those health services needed by persons with disabilities specifically because 

of their disabilities, including early identification and intervention as appropriate, and services 

designed to minimize and prevent further disabilities, including among children and older 

persons; 

(c) Provide these health services as close as possible to people’s own communities, 

including in rural areas; 

(d) Require health professionals to provide care of the same quality to persons with 

disabilities as to others, including on the basis of free and informed consent by, inter alia, raising 

awareness of the human rights, dignity, autonomy and needs of persons with disabilities through 

training and the promulgation of ethical standards for public and private health care; 

(e) Prohibit discrimination against persons with disabilities in the provision of health 

insurance, and life insurance where such insurance is permitted by national law, which shall be 

provided in a fair and reasonable manner; 

(f) Prevent discriminatory denial of health care or health services or food and fluids on the 

basis of disability. 

  

Article 26 

Habilitation and rehabilitation 
1. States Parties shall take effective and appropriate measures, including through peer 

support, to enable persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, full 

physical, mental, social and vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects 

of life. To that end, States Parties shall organize, strengthen and extend comprehensive 

habilitation and rehabilitation services and programmes, particularly in the areas of health, 

employment, education and social services, in such a way that these services and programmes: 

(a) Begin at the earliest possible stage, and are based on the multidisciplinary assessment 

of individual needs and strengths; 

(b) Support participation and inclusion in the community and all aspects of society, are 

voluntary, and are available to persons with disabilities as close as possible to their own 

communities, including in rural areas. 

2. States Parties shall promote the development of initial and continuing training for 

professionals and staff working in habilitation and rehabilitation services. 



3. States Parties shall promote the availability, knowledge and use of assistive devices and 

technologies, designed for persons with disabilities, as they relate to habilitation and 

rehabilitation. 

  

Article 27 

Work and employment 
1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis 

with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or 

accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to 

persons with disabilities. States Parties shall safeguard and promote the realization of the right to 

work, including for those who acquire a disability during the course of employment, by taking 

appropriate steps, including through legislation, to, inter alia: 

(a) Prohibit discrimination on the basis of disability with regard to all matters concerning 

all forms of employment, including conditions of recruitment, hiring and employment, 

continuance of employment, career advancement and safe and healthy working conditions; 

(b) Protect the rights of persons with disabilities, on an equal basis with others, to just and 

favourable conditions of work, including equal opportunities and equal remuneration for work of 

equal value, safe and healthy working conditions, including protection from harassment, and the 

redress of grievances; 

(c) Ensure that persons with disabilities are able to exercise their labour and trade union 

rights on an equal basis with others; 

(d) Enable persons with disabilities to have effective access to general technical and 

vocational guidance programmes, placement services and vocational and continuing training; 

(e) Promote employment opportunities and career advancement for persons with 

disabilities in the labour market, as well as assistance in finding, obtaining, maintaining and 

returning to employment; 

(f) Promote opportunities for self-employment, entrepreneurship, the development of 

cooperatives and starting one’s own business; 

(g) Employ persons with disabilities in the public sector; 

(h) Promote the employment of persons with disabilities in the private sector through 

appropriate policies and measures, which may include affirmative action programmes, incentives 

and other measures; 

(i) Ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities in the 

workplace; 

(j) Promote the acquisition by persons with disabilities of work experience in the open 

labour market; 

(k) Promote vocational and professional rehabilitation, job retention and return-to-work 

programmes for persons with disabilities. 

2. States Parties shall ensure that persons with disabilities are not held in slavery or in 

servitude, and are protected, on an equal basis with others, from forced or compulsory labour. 

  

Article 28 

Adequate standard of living and social protection 

1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to an adequate standard of 

living for themselves and their families, including adequate food, clothing and housing, and to 

the continuous improvement of living conditions, and shall take appropriate steps to safeguard 

and promote the realization of this right without discrimination on the basis of disability. 

2. States Parties recognize the right of persons with disabilities to social protection and to 

the enjoyment of that right without discrimination on the basis of disability, and shall take 

appropriate steps to safeguard and promote the realization of this right, including measures: 



(a) To ensure equal access by persons with disabilities to clean water services, and to 

ensure access to appropriate and affordable services, devices and other assistance for disability-

related needs; 

(b) To ensure access by persons with disabilities, in particular women and girls with 

disabilities and older persons with disabilities, to social protection programmes and poverty 

reduction programmes; 

(c) To ensure access by persons with disabilities and their families living in situations of 

poverty to assistance from the State with disability-related expenses, including adequate training, 

counselling, financial assistance and respite care; 

(d) To ensure access by persons with disabilities to public housing programmes; 

(e) To ensure equal access by persons with disabilities to retirement benefits and 

programmes. 

  

Article 29 

Participation in political and public life 

States Parties shall guarantee to persons with disabilities political rights and the 

opportunity to enjoy them on an equal basis with others, and shall undertake to: 

(a) To ensure that persons with disabilities can effectively and fully participate in political 

and public life on an equal basis with others, directly or through freely chosen representatives, 

including the right and opportunity for persons with disabilities to vote and be elected, inter alia, 

by: 

(i) Ensuring that voting procedures, facilities and materials are appropriate, accessible and 

easy to understand and use; 

(ii) Protecting the right of persons with disabilities to vote by secret ballot in elections and 

public referendums without intimidation, and to stand for elections, to effectively hold office and 

perform all public functions at all levels of government, facilitating the use of assistive and new 

technologies where appropriate; 

(iii) Guaranteeing the free expression of the will of persons with disabilities as electors and 

to this end, where necessary, at their request, allowing assistance in voting by a person of their 

own choice; 

(b) To promote actively an environment in which persons with disabilities can effectively 

and fully participate in the conduct of public affairs, without discrimination and on an equal 

basis with others, and encourage their participation in public affairs, including: 

(i) Participation in non-governmental organizations and associations concerned with the 

public and political life of the country, and in the activities and administration of political 

parties; 

(ii) Forming and joining organizations of persons with disabilities to represent persons with 

disabilities at international, national, regional and local levels. 

  

Article 30 

Participation in cultural life, recreation, leisure and sport 

1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to take part on an equal 

basis with others in cultural life, and shall take all appropriate measures to ensure that persons 

with disabilities: 

(a) Enjoy access to cultural materials in accessible formats; 

(b) Enjoy access to television programmes, films, theatre and other cultural activities, in 

accessible formats; 

(c) Enjoy access to places for cultural performances or services, such as theatres, museums, 

cinemas, libraries and tourism services, and, as far as possible, enjoy access to monuments and 

sites of national cultural importance. 



2. States Parties shall take appropriate measures to enable persons with disabilities to have 

the opportunity to develop and utilize their creative, artistic and intellectual potential, not only 

for their own benefit, but also for the enrichment of society. 

3. States Parties shall take all appropriate steps, in accordance with international law, to 

ensure that laws protecting intellectual property rights do not constitute an unreasonable or 

discriminatory barrier to access by persons with disabilities to cultural materials. 

4. Persons with disabilities shall be entitled, on an equal basis with others, to recognition 

and support of their specific cultural and linguistic identity, including sign languages and deaf 

culture. 

5. With a view to enabling persons with disabilities to participate on an equal basis with 

others in recreational, leisure and sporting activities, States Parties shall take appropriate 

measures: 

(a) To encourage and promote the participation, to the fullest extent possible, of persons 

with disabilities in mainstream sporting activities at all levels; 

(b) To ensure that persons with disabilities have an opportunity to organize, develop and 

participate in disability-specific sporting and recreational activities and, to this end, encourage 

the provision, on an equal basis with others, of appropriate instruction, training and resources; 

(c) To ensure that persons with disabilities have access to sporting, recreational and 

tourism venues; 

(d) To ensure that children with disabilities have equal access with other children to 

participation in play, recreation and leisure and sporting activities, including those activities in 

the school system; 

(e) To ensure that persons with disabilities have access to services from those involved in 

the organization of recreational, tourism, leisure and sporting activities. 

  

Article 31 

Statistics and data collection 

1. States Parties undertake to collect appropriate information, including statistical and 

research data, to enable them to formulate and implement policies to give effect to the present 

Convention. The process of collecting and maintaining this information shall: 

(a) Comply with legally established safeguards, including legislation on data protection, to 

ensure confidentiality and respect for the privacy of persons with disabilities; 

(b) Comply with internationally accepted norms to protect human rights and fundamental 

freedoms and ethical principles in the collection and use of statistics. 

2. The information collected in accordance with this article shall be disaggregated, as 

appropriate, and used to help assess the implementation of States Parties’ obligations under the 

present Convention and to identify and address the barriers faced by persons with disabilities in 

exercising their rights. 

3. States Parties shall assume responsibility for the dissemination of these statistics and 

ensure their accessibility to persons with disabilities and others. 

  

Article 32 

International cooperation 

1. States Parties recognize the importance of international cooperation and its promotion, 

in support of national efforts for the realization of the purpose and objectives of the present 

Convention, and will undertake appropriate and effective measures in this regard, between and 

among States and, as appropriate, in partnership with relevant international and regional 

organizations and civil society, in particular organizations of persons with disabilities. Such 

measures could include, inter alia: 

(a) Ensuring that international cooperation, including international development 

programmes, is inclusive of and accessible to persons with disabilities; 



(b) Facilitating and supporting capacity-building, including through the exchange and 

sharing of information, experiences, training programmes and best practices; 

(c) Facilitating cooperation in research and access to scientific and technical knowledge; 

(d) Providing, as appropriate, technical and economic assistance, including by facilitating 

access to and sharing of accessible and assistive technologies, and through the transfer of 

technologies. 

2. The provisions of this article are without prejudice to the obligations of each State Party 

to fulfil its obligations under the present Convention. 

  

Article 33 

National implementation and monitoring 

1. States Parties, in accordance with their system of organization, shall designate one or 

more focal points within government for matters relating to the implementation of the present 

Convention, and shall give due consideration to the establishment or designation of a 

coordination mechanism within government to facilitate related action in different sectors and at 

different levels. 

2. States Parties shall, in accordance with their legal and administrative systems, maintain, 

strengthen, designate or establish within the State Party, a framework, including one or more 

independent mechanisms, as appropriate, to promote, protect and monitor implementation of the 

present Convention. When designating or establishing such a mechanism, States Parties shall 

take into account the principles relating to the status and functioning of national institutions for 

protection and promotion of human rights. 

3. Civil society, in particular persons with disabilities and their representative 

organizations, shall be involved and participate fully in the monitoring process. 

  

Article 34 

Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

1. There shall be established a Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

(hereafter referred to as “the Committee”), which shall carry out the functions hereinafter 

provided. 

2. The Committee shall consist, at the time of entry into force of the present Convention, of 

twelve experts. After an additional sixty ratifications or accessions to the Convention, the 

membership of the Committee shall increase by six members, attaining a maximum number of 

eighteen members. 

3. The members of the Committee shall serve in their personal capacity and shall be of 

high moral standing and recognized competence and experience in the field covered by the 

present Convention. When nominating their candidates, States Parties are invited to give due 

consideration to the provision set out in article 4.3 of the present Convention. 

4. The members of the Committee shall be elected by States Parties, consideration being 

given to equitable geographical distribution, representation of the different forms of civilization 

and of the principal legal systems, balanced gender representation and participation of experts 

with disabilities. 

5. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons 

nominated by the States Parties from among their nationals at meetings of the Conference of 

States Parties. At those meetings, for which two thirds of States Parties shall constitute a 

quorum, the persons elected to the Committee shall be those who obtain the largest number of 

votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and 

voting. 

6. The initial election shall be held no later than six months after the date of entry into 

force of the present Convention. At least four months before the date of each election, the 

Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them 

to submit the nominations within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare 



a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the State Parties which have 

nominated them, and shall submit it to the States Parties to the present Convention. 

7. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be 

eligible for re-election once. However, the term of six of the members elected at the first election 

shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these six 

members shall be chosen by lot by the chairperson of the meeting referred to in paragraph 5 of 

this article. 

8. The election of the six additional members of the Committee shall be held on the 

occasion of regular elections, in accordance with the relevant provisions of this article. 

9. If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any other cause she or 

he can no longer perform her or his duties, the State Party which nominated the member shall 

appoint another expert possessing the qualifications and meeting the requirements set out in the 

relevant provisions of this article, to serve for the remainder of the term. 

10. The Committee shall establish its own rules of procedure. 

11. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and 

facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present 

Convention, and shall convene its initial meeting. 

12. With the approval of the General Assembly, the members of the Committee established 

under the present Convention shall receive emoluments from United Nations resources on such 

terms and conditions as the Assembly may decide, having regard to the importance of the 

Committee’s responsibilities. 

13. The members of the Committee shall be entitled to the facilities, privileges and 

immunities of experts on mission for the United Nations as laid down in the relevant sections of 

the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations. 

  

Article 35 
Reports by States Parties 

1. Each State Party shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the 

United Nations, a comprehensive report on measures taken to give effect to its obligations under 

the present Convention and on the progress made in that regard, within two years after the entry 

into force of the present Convention for the State Party concerned. 

2. Thereafter, States Parties shall submit subsequent reports at least every four years and 

further whenever the Committee so requests. 

3. The Committee shall decide any guidelines applicable to the content of the reports. 

4. A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the Committee need 

not, in its subsequent reports, repeat information previously provided. When preparing reports to 

the Committee, States Parties are invited to consider doing so in an open and transparent process 

and to give due consideration to the provision set out in article 4.3 of the present Convention. 

5. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of 

obligations under the present Convention. 

  

Article 36 

Consideration of reports 

1. Each report shall be considered by the Committee, which shall make such suggestions 

and general recommendations on the report as it may consider appropriate and shall forward 

these to the State Party concerned. The State Party may respond with any information it chooses 

to the Committee. The Committee may request further information from States Parties relevant 

to the implementation of the present Convention. 

2. If a State Party is significantly overdue in the submission of a report, the Committee 

may notify the State Party concerned of the need to examine the implementation of the present 

Convention in that State Party, on the basis of reliable information available to the Committee, if 

the relevant report is not submitted within three months following the notification. The 



Committee shall invite the State Party concerned to participate in such examination. Should the 

State Party respond by submitting the relevant report, the provisions of paragraph 1 of this article 

will apply. 

3. The Secretary-General of the United Nations shall make available the reports to all 

States Parties. 

4. States Parties shall make their reports widely available to the public in their own 

countries and facilitate access to the suggestions and general recommendations relating to these 

reports. 

5. The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the specialized 

agencies, funds and programmes of the United Nations, and other competent bodies, reports 

from States Parties in order to address a request or indication of a need for technical advice or 

assistance contained therein, along with the Committee’s observations and recommendations, if 

any, on these requests or indications. 

  

Article 37 

Cooperation between States Parties and the Committee 
1. Each State Party shall cooperate with the Committee and assist its members in the 

fulfilment of their mandate. 

2. In its relationship with States Parties, the Committee shall give due consideration to 

ways and means of enhancing national capacities for the implementation of the present 

Convention, including through international cooperation. 

  

Article 38 

Relationship of the Committee with other bodies 
In order to foster the effective implementation of the present Convention and to encourage 

international cooperation in the field covered by the present Convention: 

(a) The specialized agencies and other United Nations organs shall be entitled to be 

represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present 

Convention as fall within the scope of their mandate. The Committee may invite the specialized 

agencies and other competent bodies as it may consider appropriate to provide expert advice on 

the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their respective 

mandates. The Committee may invite specialized agencies and other United Nations organs to 

submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their 

activities; 

(b) The Committee, as it discharges its mandate, shall consult, as appropriate, other 

relevant bodies instituted by international human rights treaties, with a view to ensuring the 

consistency of their respective reporting guidelines, suggestions and general recommendations, 

and avoiding duplication and overlap in the performance of their functions. 

  

Article 39 

Report of the Committee 

The Committee shall report every two years to the General Assembly and to the Economic 

and Social Council on its activities, and may make suggestions and general recommendations 

based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such 

suggestions and general recommendations shall be included in the report of the Committee 

together with comments, if any, from States Parties. 

  

Article 40 

Conference of States Parties 

1. The States Parties shall meet regularly in a Conference of States Parties in order to 

consider any matter with regard to the implementation of the present Convention. 



2. No later than six months after the entry into force of the present Convention, the 

Conference of the States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United 

Nations. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General of the United 

Nations biennially or upon the decision of the Conference of States Parties. 

  

Article 41 

Depositary 

The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of the present 

Convention. 

  

Article 42  

Signature 
The present Convention shall be open for signature by all States and by regional 

integration organizations at United Nations Headquarters in New York as of 30 March 2007. 

  

Article 43 

Consent to be bound 

The present Convention shall be subject to ratification by signatory States and to formal 

confirmation by signatory regional integration organizations. It shall be open for accession by 

any State or regional integration organization which has not signed the Convention. 

  

Article 44 

Regional integration organizations 

1. “Regional integration organization” shall mean an organization constituted by sovereign 

States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of 

matters governed by this Convention. Such organizations shall declare, in their instruments of 

formal confirmation or accession, the extent of their competence with respect to matters 

governed by this Convention. Subsequently, they shall inform the depositary of any substantial 

modification in the extent of their competence. 

2. References to “States Parties” in the present Convention shall apply to such 

organizations within the limits of their competence. 

3. For the purposes of article 45, paragraph 1, and article 47, paragraphs 2 and 3, any 

instrument deposited by a regional integration organization shall not be counted. 

4. Regional integration organizations, in matters within their competence, may exercise 

their right to vote in the Conference of States Parties, with a number of votes equal to the number 

of their member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not 

exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa. 

  

Article 45 

Entry into force 
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of the 

twentieth instrument of ratification or accession. 

2. For each State or regional integration organization ratifying, formally confirming or 

acceding to the Convention after the deposit of the twentieth such instrument, the Convention 

shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of its own such instrument. 

  

Article 46  

Reservations 
1. Reservations incompatible with the object and purpose of the present Convention shall 

not be permitted. 

2. Reservations may be withdrawn at any time. 

  



Article 47  

Amendments 
1. Any State Party may propose an amendment to the present Convention and submit it to 

the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any 

proposed amendments to States Parties, with a request to be notified whether they favour a 

conference of States Parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In 

the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the 

States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference 

under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of 

the States Parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General 

Assembly for approval and thereafter to all States Parties for acceptance. 

2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of this article 

shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited 

reaches two thirds of the number of States Parties at the date of adoption of the amendment. 

Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day 

following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only 

on those States Parties which have accepted it. 

3. If so decided by the Conference of States Parties by consensus, an amendment adopted 

and approved in accordance with paragraph 1 of this article which relates exclusively to articles 

34, 38, 39 and 40 shall enter into force for all States Parties on the thirtieth day after the number 

of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at the 

date of adoption of the amendment. 

  

Article 48  

Denunciation 

A State Party may denounce the present Convention by written notification to the 

Secretary-General of the United Nations. The denunciation shall become effective one year after 

the date of receipt of the notification by the Secretary-General. 

  

Article 49 

Accessible format 

The text of the present Convention shall be made available in accessible formats. 

  

Article 50 

Authentic texts 

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the present Convention 

shall be equally authentic. 

IN WITNESS THEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto 

by their respective Governments, have signed the present Convention. 

  


