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Γενικές υποχρεώσεις
1 . Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προάγουν την
πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών
ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε
είδους βάσει αναπηρίας. Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη
αναλαμβάνουν:
α. Να υιοθετούν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα, για
την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται με την παρούσα Σύμβαση,
β. Να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των
νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες
νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των
ατόμων με αναπηρίες,
γ. Να λαμβάνουν υπόψη την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, σε όλες τις πολιτικές και τα
προγράμματα,
δ. Να απέχουν από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε πράξη ή πρακτική που είναι
ασυμβίβαστη με την παρούσα Σύμβαση και να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες
αρχές και φορείς ενεργούν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση,
ε. Να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξαλειφθούν οι
διακρίσεις βάσει αναπηρίας, από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή ιδιωτική
επιχείρηση,
στ. Να αναλαμβάνουν ή να προάγουν την έρευνα και ανάπτυξη των καθολικά
σχεδιασμένων αγαθών, υπηρεσιών, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, όπως αυτό
καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, που θα πρέπει να απαιτήσουν
την ελάχιστη δυνατή προσαρμογή και το λιγότερο κόστος, προκειμένου να
ικανοποιούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρίες, να
προάγουν τη διαθεσιμότητα και τη χρήση τους και να προάγουν τον καθολικό
σχεδιασμό κατά την ανάπτυξη των προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών,
ζ. Να αναλαμβάνουν ή προάγουν την έρευνα και ανάπτυξη και να προάγουν τη
διαθεσιμότητα και χρήση των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων και
των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, των βοηθημάτων
κινητικότητας, των συσκευών και υποβοηθητικών τεχνολογιών, τα οποία είναι
κατάλληλα για τα άτομα με αναπηρίες, δίνοντας προτεραιότητα στις
τεχνολογίες με προσιτό κόστος,
η. Να παρέχουν προσιτή πληροφόρηση στα άτομα με αναπηρίες σχετικά με τα
βοηθήματα κινητικότητας, τις συσκευές και τις υποβοηθητικές τεχνολογίες,
συμπεριλαμβανομένων και των νέων τεχνολογιών, καθώς επίσης και τις άλλες
μορφές βοήθειας, υποστηρικτικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων,

θ. Να προάγουν την κατάρτιση επαγγελματιών και προσωπικού που
απασχολείται με τα άτομα με αναπηρίες, σχετικά με τα δικαιώματα που
αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύμβαση, ώστε να παρέχουν με τον καλύτερο
τρόπο τη βοήθεια και τις υπηρεσίες που εγγυώνται αυτά τα δικαιώματα.
2 . Οσον αφορά στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, κάθε
Συμβαλλόμενο Κράτος αναλαμβάνει να λάβει μέτρα, στο μέγιστο των
διαθέσιμων πόρων του και, όπου απαιτείται, στα πλαίσια της διεθνούς
συνεργασίας, με σκοπό να εξασφαλίσει, σταδιακά, την πλήρη άσκηση αυτών των
δικαιωμάτων, χωρίς να θίγονται εκείνες οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται
στην παρούσα Σύμβαση, οι οποίες είναι άμεσης εφαρμογής, σύμφωνα με το
διεθνές δίκαιο.
3 . Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να
εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων
που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα
Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκο ενεργά τα άτομα με
αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τους.
4 . Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν θίγει οποιεσδήποτε διατάξεις είναι πιο
πρόσφορες για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρίες και οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν στο δίκαιο ενός Κράτους Συμβαλλόμενου Μέρους ή στο διεθνές δίκαιο που ισχύει για το Κράτος αυτό.
∆εν θα υπάρξει κανείς περιορισμός ή παρέκκλιση από οποιαδήποτε ανθρώπινα
δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που αναγνωρίζονται ή υπάρχουν σε
οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος στην παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με το
νόμο, συμβάσεις, κανονισμό ή έθιμο, με την πρόφαση ότι η παρούσα Σύμβαση δεν
αναγνωρίζει τέτοια δικαιώματα ή ελευθερίες ή ότι τα αναγνωρίζει σε
μικρότερη έκταση.
5 . Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης επεκτείνονται σε όλα τα εδάφη των
ομοσπονδιακών κρατών, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς ή εξαιρέσεις.

