દ યાંગજનના અિધકારો ુ ં
અિધવેશન અને
વૈક પક

ોટોકોલ

સં ુ ત રા!"

દ યાંગજનના અિધકારો અને
વૈક પક

ોટોકોલ પર

અિધવેશન
ુ
આ ખ
હાલના અિધવેશનના રા$ય પ%ો,
(એ)

સં ુ ત રા!"ના અિધકારપ)માં +હ,ર કરાયેલા િસ-ાંતોને યાદ કરતાં ક, . િવ/માં
0વતં)તા, 1યાય અને શાંિતના પાયા તર2ક, જનપ રવારના તમામ સ3યોના સહજ
ગૌરવ અને 5 ૂ ય અને સમાન અને અિવભા$ય અિધકારો તર2ક, ઓળખે છે ,

(બે)

ુ ાઇટ,ડ નેશ1સે માનવાિધકારના સાવ@િ)ક ઘોષણાપ)માં અને માનવાિધકાર પરના
ન
Dતરરા!"2ય કરારમાં +હ,ર ક E ુ છે અને સંમત થયા છે ક, દર, ક

યG ત કોઇપણ

કારના ભેદભાવ વગર તેમાં દશા@વલ
ે ા તમામ અિધકારો અને 0વતં)તાઓનો હકદાર
છે ,
(સી)

સાવ@િ)કતા, અિવભા$યતા, પર0પર િનભ@રતા અને તમામ માનવ અિધકારો અને
5 ૂળI ૂત 0વતં)તાઓ અને દ યાંગજન

યG તઓની જJ રયાતનો પર0પર સંબધ
ં

0થાિપત કરવા માટ, ભેદભાવ િવના તેમના સંK ૂણ@ Lુખાકાર2ની ખાતર2 આપવાની
જJ રયાતની KુN!ટ કરવી,
(ડ2)

આિથOક, સામાPજક અને સાં0Qૃિતક અિધકારો પર Dતરરા!"2ય સંિધ, નાગ રક અને
રાજક2ય અિધકારો પરની Dતરરા!"2ય સંિધ, વંશીય ભેદભાવના તમામ 0વJપોના
નાS ૂદ2 પર Dતરરા!"2ય અિધવેશન, મ હલાઓ સામેના ભેદભાવના તમામ 0વJપોના
નાS ૂદ2 Tગેના અિધવેશનને યાદ કર2ને,)ાસ અને અ1ય Uરતા, અમાનવીય અથવા
અપમાનજનક સારવાર અથવા સ+ સામે અિધવેશન,બાળ અિધકારો પર ું અિધવેશન,
અને તમામ 0થળાંત રત કામદારો અને તેમના પ રવારના સ3યોના અિધકારોના ર%ણ
પર Dતરરા!"2ય અિધવેશન યાદ કરવામાં આવે છે ,

(ઈ)

દ યાંગતાને િવકસતો Wયાલ માનવામાં આવે છે અને તે દ યાંગતા દ યાંગો અને
X ૃિYય અને પયા@વરણીય અવરોધો ધરાવતી

યG તઓ વZચેની \યા િત \યાથી

પ રણમે છે . અ1ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે સમાજમાં તેમની સંK ૂણ@ અને અસરકારક
ભાગીદાર2ને અવરોધે છે ,
(એફ) દ યાંગજન Tગેના વ ડ@
અને \યાઓના

ો^ામ ઓફ એ શન અને નીિતઓ, યોજનાઓ, કાય@\મો

મોશન, ઘડતર અને 5 ૂ યાંકનને

ભાિવત કરવા માટ, દ યાંગ માટ,

તકોના સમાનતાના ધોરણના િનયમોમાં સમાિવ!ટ િસ-ાંતો અને નીિત માગ@દિશOકાના
મહ_વને મા1યતા આપવી. રા!"2ય,

ાદ, િશક અને Dતરરા!"2ય 0તર,

દ યાંગ

યG તઓ માટ, તકો વaુ સમાન બનાવવી,
(b)

G0થર િવકાસની સંબિં ધત
5ુWય

ૂહરચનાઓના અcભd ભાગ તર2ક, દ યાંગતાના 5ુeાઓને

વાહમાં લાવવાના મહ_વ પર ભાર 5 ૂકવો,

(એચ) એ પણ ઓળખી કાઢXું ક, દ યાંગતાના આધાર, કોઈપણ

યG ત સાથે ભેદભાવ એ

માનવ યG તની સહજ ગૌરવ અને 5 ૂ ય ું ઉ લંઘન છે ,
(આઈ) દ યાંગ યG તઓની િવિવધતાને વaુ મા1યતા આપવી,
(.)

દ યાંગજન.માં વa ુ સઘન સહાયની જJર હોય તે સ હતના તમામને માનવ
અિધકારોના

(ક,)

ો_સાહન અને ર%ણ આપવાની જJ રયાતને મા1યતા આપવી,

cચhિતત છે ક, , આ િવિવધ સાધનો અને ઉપ\મો હોવા છતાં, દ યાંગજન િવ/ના તમામ
ભાગોમાં તેમના માનવ અિધકારોના ઉ લંઘન થાય છે અને સમાજના સમાન સ3યો
તર2ક, તેમની ભાગીદાર2માં અવરોધોનો સામનો કર, છે ,

(એલ) દર, ક દ, શમાં, ખાસ કર2ને િવકાસશીલ દ, શોમાં દ યાંગજનની bવનશૈલ ી Lુધારવા માટ,
Dતરરા!"2ય સહકારના મહ_વને મા1યતા આપવી,
(એમ) દ યાંગજન iારા તેમના સ5ુદાયોની એકંદર Lુખાકાર2 અને િવિવધતા માટ, કરવામાં
આવેલા 5 ૂ યવાન અG0ત_વમાં અને સંભિવત યોગદાનને મા1યતા આપવી, અને
દ યાંગજન iારા તેમના માનવાિધકાર અને 5 ૂળI ૂત 0વતં)તાઓ અને યG તઓ iારા
સંK ૂણ@ ભાગીદાર2ના સંK ૂણ@ Lુખાકાર2ને

ો_સાહન આપXુ,ં દ યાંગતા તેમની વધતી

જતી લાગણી અને સમાજના માનવ, સામાPજક અને આિથOક િવકાસ અને ગર2બી
નાS ૂદ2માં નjધપા)

ગિતમાં પ રણમશે.

(એન) દ યાંગજન માટ, તેમની યG તગત 0વાયYતા અને 0વતં)તા .માં તેમની પોતાની
પસંદગી કરવાની 0વતં)તાનો સમાવેશ થાય છે તેનામહ_વને મા1યતા આપવી,
(ઓ)

દ યાંગજન .ઓ સીધી ર2તે સંકળાયેલા છે તેઓને નીિતઓ અને કાય@\મો િવશે િનણ@ય
લેવાની

(પી)

\યામાં સ \યપણે સામેલ થવાની તક હોવી જોઈએ તે kયાનમાં રાખXુ,ં

દ યાંગજનોને ક, .ઓને +િત, રં ગ, +િત, ભાષા, ધમ@, રાજક2ય અથવા અ1ય
અcભ ાય, રા!"2ય, વંશીય, 0વદ, શી અથવા સામાPજક 5 ૂળ, િમલકત અને આધાર,
ભેદભાવના,જ1મ, lમર અથવા અ1ય દરm+ સ હત બnુિવધ અથવા ઉ^ 0વJપોને
આધીન હોય તેવી 5ુoક,લ પ રG0થિતઓનો સામનો કરવો પડ, છે તે Tગે cચhિતત છે .

(pુ)

દ યાંગ મ હલાઓ અને છોકર2ઓ ઘણીવાર ઘરની Tદર અને બહાર, હhસા, ઈ+
અથવા ઉ_પીડન, ઉપે%ા અથવા બેદરકાર2K ૂણ@ સંભાળ, qુ ય@વહાર અથવા શોષણ ું
વaુ જોખમ ધરાવે છે તેX ું માનવામાં આવે છે .

(આર) દ યાંગ બાળકોને અ1ય બાળકો સાથે સમાન ધોરણે તમામ માનવાિધકાર અને 5 ૂળI ૂત
0વતં)તાઓનો સંK ૂણ@ હક હોવો જોઈએ, અને રા$યો પ%ો iારા બાળ અિધકારોના
અિધવેશનમાં હાથ ધરવામાં આવેલી ફરજોને 0વીકારવી,
(એસ) દ યાંગજન iારા માનવ અિધકારો અને 5 ૂળI ૂત 0વતં)તાઓના સંK ૂણ@ હકને
આપવાના તમામ
(ટ2)

એ હક2કત પર

ો_સાહન

ય_નોમાં cલhગ પ ર rે યને સમાવવાની જJ રયાત પર ભાર 5 ૂકવો,
કાશ પાડવો ક, મોટાભાગના દ યાંગજન ગર2બીની G0થિતમાં રહ,

છે ,અને આ સંદભs દ યાંગજન પર ગર2બીની નકારા_મક અસરને સંબોધવાની જ ટલ
જJ રયાતને ઓળખવી,
( )ુ

સં ુ ત રા!"ના ચાટ@ રમાં સમાિવ!ટ હ,t ુઓ અને િસ-ાંત ો માટ, સંK ૂણ@ સ1માન પર
આધા રત શાંિત અને સલામતીની શરતોને kયાનમાં રાખવાની છે અને દ યાંગજનના
સંK ૂણ@ ર%ણ માટ, , ખાસ કર2ને સશu સંઘષv અને િવદ, શી યવસાય દરિમયાન, લાwુ
પડતા માનવાિધકાર સાધનો ું પાલન અિનવાય@ છે.

(વી)

શાર2 રક, સામાPજક, આિથOક અને સાં0Qૃિતક વાતાવરણ, આરોxય અને િશ%ણ અને
મા હતી અને સંદ,શા યવહારની Lુલભતાના મહ_વને ઓળખીને, દ યાંગ યG તઓને
તમામ માનવ અિધકારો અને 5 ૂળI ૂત 0વતં)તાઓનો સંK ૂણ@ આનંદ માણવા સ%મ
બનાવવા માટ, મા1યતા આપવી,

(ડબ

)ુ

યG તને, અ1ય યG તઓ અને તે ક, તેણી . સ5ુદાય સાથે સંબધ
ં ધરાવે છે

તેની ફરજો હોય છે , તે માનવાિધકારના Dતરરા!"2ય ખરડામાં મા1યતા
અિધકારોના
(એ સ)

ચાર અને પાલન માટ,

ાyત

ય_ન કરવાની જવાબદાર2 હ,ઠળ છે ,

Qુ{ું બ સમાજ ું Qુદરતી અને 5 ૂળI ૂત |ૂ થ એકમ છે અને સમાજ અને રા$ય
iારા ર%ણ માટ, હકદાર છે તે ખાતર2 કર2,અને દ યાંગજન અને તેમના પ રવારના
સ3યોને જJર2 ર%ણ અને સહાય મળવી જોઈએ .થી પ રવારો દ યાંગ યG તઓના
અિધકારોના સંK ૂણ@ અને સમાન હકમાં યોગદાન આપી શક, ,

(વાય)

દ યાંગજનોના અિધકારો અને ગૌરવને

ો_સાહન અને ર%ણ માટ, યાપક અને

અcભd Dતરરા!"2ય અિધવેશન દ યાંગ યG તઓના ગહન સામાPજક ગેરફાયદાને qૂ ર
કરવા માટ, નjધપા) યોગદાન આપશે તેની ખાતર2 કરવી અને િવકાસશીલ અને
િવકિસત બંન ે દ, શોમાં સમાન તકો સાથે નાગ રક, રાજક2ય, આિથOક, સામાPજક અને
સાં0Qૃિતક %ે)ોમાં તેમની ભાગીદાર2ને
નીચે જણા યા 5ુજબ સંમત થયા છે .

ો_સાહન આપે છે ,

અ ુ છે દ-૧
હ%& ુ
વત@માન અિધવેશનનો ઉeે શ તમામ દ યાંગજનના તમામ માનવાિધકાર અને 5 ૂળI ૂત
ું
ો_સાહનઆપવાનો તથા તે ર%ણ
Lુિનિ}ત કરવાનો

0વતં)તાઓના સંK ૂણ@ અને સમાન હકને
અને તેમની Dત રક

િત!ડાનો આદર કરવા

ો_સાહન આપવાનો છે .

દ યાંગજનમાં એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે .ઓ લાંબા સમયથી શાર2 રક,
માનિસક, બૌ~-ક અથવા સંવદ
ે ના_મક %િતઓ ધરાવે છે . િવિવધ અવરોધો સાથે
\યા િત \યામાં અ1ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે સમાજમાં તેમની સંK ૂણ@ અને અસરકારક
ભાગીદાર2ને અવરોધે છે .

અ ુ છે દ-ર
પ રભાષા
હાલના અિધવેશનના હ,t ુઓ માટ,ઃ
"સંદ,શા યવહાર"માં ભાષાઓ, િવષય ું િનદશ@ન, •ેઇલ, 0પશsN1‚ય સંદ,શા યવહાર,
મોટા િ 1ટ, Lુલભ મ ટ2મી ડયા તેમ જ લેcખત, ઓ ડયો, સાદ2 ભાષા, માનવ-વાચક તથા X ૃ~અને વૈક પક પ-િતઓ, સંદ,શા યવહારના માkયમો અને ગોઠવણી, Lુલભ મા હતી તેમજ
સંચાર તકનીક સ હતનો સમાવેશ થાય છે ;
"ભાષા"માં બોલાતી અને હ0તા% રત ભાષાઓ અને cબન બોલાયેલી ભાષાઓનાં અ1ય
0વJપોનો સમાવેશ થાય છે ;
" દ યાંગતાના આધાર, ભેદભાવ"નો અથ@ એ છે ક, દ યાંગતાના આધાર, કોઈપણ
તફાવત, બાકાત અથવા

િતબંધ ક, . મા1યતા,હક અથવા

યાયામને અ1ય લોકો સાથે

સમાન ધોરણે, તમામ માનવ અિધકારો અને 5 ૂળI ૂત બાબતોને હાિન પહjચાડવા અથવા રદ
કરવાનો હ,t ુ અથવા અસર ધરાવે છે . રાજક2ય, આિથOક, સામાPજક, સાં0Qૃિતક, નાગ રક અથવા
અ1ય કોઈપણ %ે)માં 0વતં)તાઓ તેમાં તમામ
વાજબી રહ,ઠાણનો ઇનકારનો સમાવેશ થાય છે ;

કારના ભેદભાવનો સમાવેશ થાય છે , .માં

" દ યાંગતાના આધાર, ભેદભાવ"નો અથ@ એ છે ક, દ યાંગતાના આધાર, કોઈ ભેદકરવો,
બાકાત રાખXું અથવા

િતબંધ 5ુકવો, ક, .નો હ,t ુ રાજક2ય, આિથOક, સામાPજક, સાં0Qૃિતક,

નાગ રક અથવા અ1ય કોઈપણ %ે)માં તમામ માનવાિધકાર અને 5 ૂળI ૂત 0વતં)તાઓની
અ1ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે 0વીકારવા, હક આપવાઅથવા તેનો અમલ કરવાનો છે . તેમાં
યોxય 0થાન આપવાનો અ0વીકાર સ હતના તમામ

કારના ભેદભાવનો સમાવેશ થાય છે ;

"યોxય 0થાન"નો અથ@ એ છે ક, અ cુ ચત ક, અ માણસર બો+ વગરની જJ રયાતઅને
યોxય

ફ,રફાર

અને

યવ0થાઓ

કરવાનો

છે ,$યાં

િવશેષ

ર2તે

જJર2

હોય

તેવા

ક0સામાં, દ યાંગજનના તમામ માનવાિધકાર અને 5 ૂળI ૂત 0વતં)તાઓની અ1ય લોકો સાથે
સમાન ધોરણે 0વીકારવા, હક આપવાઅથવા તેનો અમલ કરવાનો છે .
ુ ૂલન અથવા િવિશ!ટ આયોજનની જJ રયાત
"સાવ@િ)ક યોજના"નો અથ@ એ છે ક, અ Q
િવના, શ… તેટલી હદ Lુધી, બધા લોકો iારા ઉપયોગી થઈ શક, તેવા ઉ_પાદનો, વાતાવરણ,
કાય@\મો અને સેવાઓની યોજના."સાવ@િ)ક યોજના" $યાં જJર2 છે _યાં દ યાંગજનના ચો†સ
|ૂથો માટ, સહાયક ઉપકરણોનો સમાિવ!ટ કરશે.

અ ુ છે દ-૩
સામા,ય િસ-ાંતો
હાલના અિધવેશનના િસ-ાંતો નીચે 5ુજબ હશેઃ
(એ)

સહજ

િત!ઠા,

યG તગત 0વાયYતા માટ, kયાન આપXુ,ં .માં પોતાની પસંદગી

કરવાની 0વતં)તા અને યG તઓની 0વતં)તાનો સમાવેશ થાય છે ;
(બી)

ભેદભાવ ન હોવો.

(સી)

સંK ૂણ@ અને અસરકારક ભાગીદાર2 અને સમાજમાં સમાવેશ.

(ડ2)

માનવીય િવિવધતા અને માનવતાના ભાગJપે દ યાંગજનનીઅસમાનતા અને 0વીQૃિત
_યે kયાન આપXુ;ં

(ઈ)

તકની સમાનતા;

(એફ) Lુલભતા;

(b)

KુJષ અને uી વZચે સમાનતા;

(એચ) દ યાંગ બાળકોની િવકસતી %મતાઓ માટ, અને દ યાંગ બાળકોની તેમની ઓળખ
સાચવવાના અિધકાર માટ, kયાન આપXુ.ં

અ ુ છે દ-૪
સામા,ય ફરજો
૧.

દ યાંગતાના આધાર, કોઈપણ

કારના ભેદભાવ િવના તમામ દ યાંગજન માટ, તમામ

માનવાિધકાર અને 5 ૂળI ૂત 0વતં)તાઓની સંK ૂણ@ અ ુI ૂિતની ખાતર2 અને

ો_સાહન

આપવાની રા$યો પ%ો બાંયધર2 આપે છે. આ માટ, , રા$યો પ%ો નીચે 5ુજબ બાંયધર2
આપે છે ઃ
(એ)

હાલના અિધવેશનમાં મા1ય અિધકારોના અમલીકરણ માટ, તમામ યોxય
કાયદાક2ય, વહ2વટ2 અને અ1ય પગલાં અપનાવવા;

(બી)

દ યાંગજન સામે ભેદભાવ રચતા

વત@માન કાયદાઓ, િનયમો, રવાજો અને

થાઓને Lુધારવા અથવા નાS ૂદ કરવા માટ, કાયદા સ હત તમામ ર2તે યોxય
પગલાં લેવાં;
(સી)

તમામ નીિતઓ અને કાય@\મોમાં દ યાંગજનના માનવ અિધકારો ું ર%ણ કરXું
તેમજ તે માટ,

(ડ2)

ો_સાહન મળે તે kયાનમાં લેX;ું

વત@માન અિધવેશન સાથે અસંગત હોય તેવા કોઈપણ કાય@ અથવા

થામાં

સામેલ થવાથી qૂ ર રહ,X ું અને +હ,ર સYાવાળાઓ અને સં0થાઓ વત@માન
અિધવેશનને અ ુJપ કાય@ કર, તેની ખાતર2 કરવી;
(ઈ)

કોઈપણ

યG ત, સં0થા અથવા ખાનગી સાહસ iારા દ યાંગતાના આધાર,

ભેદભાવ qૂ ર કરવા માટ, તમામ યોxય પગલાં લેવાં;
(એફ) વત@માન અિધવેશનની કલમ-ર માં યાWયાિયત કર, લ 5ુજબ, સાવ@િ)ક ર2તે
રચાયેલ માલ, સેવાઓ, સાધનો અને Lુિવધાઓના સંશોધન અને િવકાસને હાથ
ધરવા અથવા

ો_સાહન આપવા, . દ યાંગજનની ઉપલˆધતા અને ઉપયોગને

ો_સાહન આપવા અને ધારા-ધોરણો અને માગ@દિશOકાઓના િવકાસમાં સવ@^ાહ2

યોજનાને ડઝાઇનને

ુ ૂલન અને
ો_સાહન આપવા માટ, લŠુYમ શ… અ Q

ઓછામાં ઓછ2 કhમતની જJ રયાત હોવી જોઈએ;
(b)

સંશોધન અને િવકાસને હાથ ધરવા અથવા

ો_સાહન આપવા માટ,, અને નવી

ટ,ક નોલોbની ઉપલˆધતા અને ઉપયોગને

ો_સાહન આપવા માટ,, .માં

દ યાંગજન માટ, મા હતી અને સંચાર તકનીક, ગિતશીલતા સહાયક ઉપકરણો
અને સહાયક તકનીક યોxય સ0તા દર, ટ,કનોલોbને

ાધા1ય આપXુ;ં

(એચ) દ યાંગજનોને મોબીલીટ2 સહાય, ઉપકરણો અને સહાયક તકનીકો િવશે નવી
ટ,ક નોલોb, તેમજ સહાયના અ1ય 0વJપો, સહાયક સેવાઓ અને Lુિવધાઓ
િવશે Lુલભ મા હતી K ૂર2 પાડવા માટ, ;
(આઈ) હાલના અિધવેશનમાં મા1યતા

ાyત અિધકારોમાં દ યાંગજન સાથે કામ કરતા

યાવસાિયકો અને 0ટાફની તાલીમને

ો_સાહન આપXું .થી તે અિધકારો iારા

આપવામાં આવતી સહાય અને સેવાઓ વa ુ સાર2 ર2તે K ૂર2 પાડ2 શકાય.
ર.

આિથOક, સામાPજક અને સાં0Qૃિતક અિધકારોના સંદભ@માં, દર, ક રા$ય પ% આ
ુ ૂિતને \મશ
અિધકારોની સંK ૂણ@ અ I

ાyત કરવાના હ,t ુથી, Dતરરા!"2ય સહકારના

માળખામાં તેના ઉપલˆધ સંસાધનોના મહYમ અને હાલના અિધવેશનમાં સમાિવ!ટ તે
ુ ાર તા_કાcલક
જવાબદાર2ઓ પર K ૂવ@^હ રાWયા િવના . Dતરરા!"2ય કાયદા અ સ
લાwુ હોય અને $યાં જJર હોય _યાં Lુધી પગલાં લેવા ું બાંયધર2 આપે છે ,
૩.

વત@માન અિધવેશનને અમલમાં 5 ૂકવા માટ, કાયદા અને નીિતઓના િવકાસ અને
અમલીકરણમાં, અને દ યાંગજનને લગતા 5ુeાઓ સંબંિધત અ1ય િનણ@ય લેવાની
\યાઓમાં, રા$યો પ%ો તેમની

િતિનિધ સં0થાઓ iારા દ યાંગ બાળકો સ હત

દ યાંગ યG તઓ સાથે ગાઢ સંપક@ કરશે અને સ \ય ર2તે સામેલ કરશે.
૪.

હાલના અિધવેશનમાં એવી કોઈ જોગવાઈઓને અસર કરશે નહ• . દ યાંગજનોના
ુ ૂિત માટ, વaુ અ ુQૂળ હોય અને . રા$ય પ%ના કાયદા અથવા તે
અિધકારોની અ I
રા$ય માટ, અમલમાં આવેલા Dતરરા!"2ય કાયદામાં સમાિવ!ટ હોય.વત@માન
અિધવેશનમાં કોઈપણ રા$ય પ%માં મા1યતા

ાyત અથવા અG0ત_વમાં રહ,લા કોઈપણ

માનવ અિધકારો અને 5 ૂળI ૂત 0વતં)તાઓ પર કોઈ

િતબંધ અથવા અનાદર રહ,શે

ુ %ીને ક, વત@માન અિધવેશન
ન હ. કાયદા, અિધવેશનો, િનયમન અથવા રવાજને અ લ

આવા અિધકારો અથવા 0વતં)તાઓને મા1યતા આપt ું નથી અને તેમને ન હવત Tશે
0વીકાર, છે .
પ.

હાલના

સંમલ
ે નની

જોગવાઈઓ

કોઈપણ

મયા@દાઓ

અથવા

અપવાદો

િવના

સંઘરા$યોના તમામ ભાગો Lુધી અમલી રહ,શ.ે

અ ુ છે દ-૫
સમાનતા અને 2બન-ભેદભાવ
૧.

રા$યો પ%ો 0વીકાર, છે ક, કાયદા સમ% અને તેની નીચે તમામ

યG તઓ સમાન

છે અને કાયદાના સમાન ર%ણ અને સમાન લાભ માટ, કોઈ ભેદભાવ વગર હકદાર છે.
ર.

રા$યો પ%ો દ યાંગતાના આધાર, થતાં તમામ ભેદભાવ પર
દ યાંગ

િતબંધ 5ુકશે અને

યG તઓને તમામ કારણોસર થતાં ભેદભાવ સામે સમાન અને અસરકારક

કા ૂની Lુર%ાની બાંયધર2 આપશે.
૩.

સમાનતાને

ો_સાહન આપવા અને ભેદભાવ qૂ ર કરવા માટ, , રા$યો પ%ો યોxય 0થાન

K ૂŽંુ પાડવામાં આવે તે Lુિનિ}ત કરવા તમામ યોxય પગલાં લેશ.ે
૪.

દ યાંગ

યG તઓની વા0તિવક સમાનતાને વેગ આપવા અથવા હાંસલ કરવા માટ,

જJર2 હોય તેવા ચો†સ પગલાં હાલના અિધવેશનની શરતો હ,ઠળ ભેદભાવ ગણવામાં
આવશે નહ•.

અ ુ છે દ-૬
દ યાંગ 5ીઓ
૧.

રા$યો

પ%ો

0વીકાર,

છે

ક,

દ યાંગ

uીઓ

અને

છોકર2ઓ

સાથે

બnુિવધ

ભેદભાવરાખવામાં આવે છે , અને આ સંદભs તેમના iારા તમામ માનવાિધકાર અને
5 ૂળI ૂત 0વતં)તાઓનો સંK ૂણ@ અને સમાન હક Lુિ નિ}ત કરવા પગલાં લેવાશે.

ર.

વત@માન અિધવેશનમાં િનધા@ રત માનવ અિધકારો અને 5 ૂળI ૂત 0વતં)તાઓના
ઉપયોગ અને હકની ખાતર2 આપવા માટ, રા$યો પ%ો મ હલાઓના સંK ૂણ@ િવકાસ,
ઉdિત અને સશG તકરણ Lુિનિ}ત કરવા માટ, તમામ યોxય પગલાં લેશ.ે

અ ુ છે દ-૭
દ યાંગ બાળકો
૧.

દ યાંગ બાળકોની અ1ય બાળકો સાથે સમાન ધોરણે તમામ માનવ અિધકારો અને
5 ૂળI ૂત 0વતં)તાઓસંK ૂણ@ હકની ખાતર2 કરવા માટ, રા$યો પ%ો તમામ જJર2 પગલાં
લેશ.ે

ર.

દ યાંગ બાળકો સંબિં ધત તમામ \યાઓમાં,બાળકના •ે!ઠ હતોને

ાથિમકતા અપાશે.

૩.

રા$યો પ%ો એ Lુિનિ}ત કરશે ક, દ યાંગ બાળકોને તેમના પર અસર કરતી તમામ
બાબતો પર તેમના મંત યો 5ુ તપણે ય ત કરવાનો અિધકાર છે , તેમના મંત યોને
ુ ાર અ1ય બાળકો સાથે સમાન ધોરણેયોxય ર2તે
તેમની lમર અને પ રપ વતા અ સ
Dકવામાં આવે છે,અને તે અિધકારને સાકાર કરવા માટ, દ યાંગતા અને વય-યોxય
સહાય K ૂર2 પાડવામાં આવશે.

અ ુ છે દ-૮
;<ૃિત વધારવી
૧.

રા$યો પ%ો તા_કાcલક, અસરકારક અને યોxય પગલાં લેવાની બાંયધર2 આપે છે :
(એ)

દ યાંગજન િવશે, Qુ{ુંબ 0તર સ હત સમ^ સમાજમાં +wૃિત લાવવી, અને
દ યાંગજનોના અિધકારો અને

(બી)

િત!ઠા માટ, આદર વધારવો;

bવનના તમામ %ે)ોમાં +િત અને lમર પર આધા રત
દ યાંગજનો માટ, સંબિં ધત

થાઓ, K ૂવ@^હો અને

યG તઓ સ હત

ુ સાનકારક
ક

થાઓ સામે

લડવા માટ,;
(સી)

દ યાંગ યG તઓની %મતાઓ અને યોગદાનની +wૃિતને

ો_સાહન આપXુ.ં

ર.

આ માટ, નીચે 5ુજબના પગલાંનો સમાવેશ કર, લ છે ઃ
(એ)

રચાયેલ અસરકારક જન +wૃિત અcભયાનની શJઆત અને +ળવણી:
(i)

દ યાંગજનોના અિધકારો

(ii)

દ યાંગજનો

_યે ^હણશીલતા ક,ળવવી;

_યે સકારા_મક ધારણાઓ અને વધાર, સામાPજક +wૃિતને

ો_સાહન આપXુ;ં
દ યાંગજનોની Qુ શળતા, યોxયતાઓ અને %મતાઓ અને કાય@0થળ

(iii)

અને •મ બ+રમાં તેમના યોગદાનની મા1યતાને
(બી)

િશ%ણ

ણાલીના તમામ 0તર,

ો_સાહન આપXુ;ં

ો_સાહન આપXુ,ં નાનપણથી તમામ બાળકોમાં,

દ યાંગજનોના અિધકારો માટ, આદર ું વલણ અપનાવXુ;ં
(સી)

વત@માન અિધવેશનના ઉeેશ સાથે Lુસગ
ં ત ર2તે દ યાંગજનોને ર|ૂ કરવા માટ,
મી ડયાના તમામ માkયમોને

(ડ2)

ો_સા હત કરXુ;ં

દ યાંગજનો અને દ યાંગજનોના અિધકારો Tગે +wૃિત-તાલીમ કાય@\મોને
ો_સાહન આપXુ.ં

અ ુ છે દ-૯
ુ ભતા
?લ
૧.

દ યાંગજનોને 0વતં) ર2તે bવવા અને bવનના તમામ પાસાઓમાં સંK ૂણ@ ર2તે ભાગ
લેવા માટ, , શહ,ર2 અને ^ામીણ િવ0તારોમાં દ યાંગજનોને અ1ય લોકો સાથે સમાન
ધોરણે,

ાQૃિતક વાતાવરણ, પ રવહન, મા હતી અને સંદ,શા યવહાર, મા હતી અને

સંદ,શા યવહાર તકનીક2ઓ અને

ણાલીઓ સ હત, અને અ1ય Lુિવધાઓ અને

સેવાઓશJ કરવા માટ, અથવા Lુિનિ}ત કરવા માટ, રા$યો પ%ો યોxય પગલાં લેશ.ે આ
પગલાં, .માં Lુલભતાની સાથે સાથે તેમાં આવતા અવરોધો અને 5ુoક,લીઓને ઓળખી
qૂ ર કરવાનો સમાવેશ થાય છે , . નીચેની બાબતોને લાwુ પડશે:
(એ)

શાળાઓ, રહ,ઠાણ, તબીબી Lુિવધાઓ અને કાય@0થળો સ હત ઇમારતો, ર0તાઓ,
પ રવહન અને અ1ય ઇ1ડોર અને આઉટડોર Lુિવધાઓ;

(બી)

ઇલે "ોિનક સેવાઓ અને આવoયક સેવાઓ સ હત મા હતી, સંચાર અને અ1ય
સેવાઓ.

ર.

રા$યો પ%ો નીચે 5ુજબ પણ યોxય પગલાં લેશ:ે
(એ)

+હ,ર જનતાને K ૂર2 પાડવામાં આવતી Lુિવધાઓ અને સેવાઓની Lુલભતા
ુ મ ધોરણો અને માગ@દિશOકાઓના અમલીકરણને િવકસાવવા, +હ,ર
માટ, લŠY
કરવા અને દ, ખર, ખ રાખવા માટ, ;

(બી)

ખાનગી સં0થાઓ ક, . Lુિવધાઓ અને સેવાઓ આપે છે . ઉપલˆધ છે અથવા
+હ,ર જનતાને K ૂર2 પાડવામાં આવે છે . Lુિનિ}ત કરવા માટ, દ યાંગજનો
માટ, Lુલભતાના તમામ પાસાઓને kયાનમાં લે છે ;

(સી)

દ યાંગજનો iારા Lુલભતા Tગેના 5ુeાઓની સમ0યા પર સંબિં ધત યG તઓને
તાલીમ આપવી;

(ડ2)

ઈમારતો અને બીb +હ,ર જxયાઓ પર •ેઈલ cલિપમાં અને વાંચવા અને
સમજવા સરળ રહ, તે ર2તે બોડ@ લગાવવા;

(ઈ)

ઈમારતો અને બીb +હ,ર જxયાઓ પર JબJ સહાય, તેમજ ગાઈડ, ર2ડસ@ અને
સાંક,િતક ભાષાના યવસાિયક qુ ભાિષયાની Lુિવધા Kુર2 પાડવી;

(એફ) દ યાંગજનોને મા હતી ઉપલˆધ થાય તે Lુિનિ}ત કરવા માટ, સહાય અને
સહાયના અ1ય યોxય માkયમોને
(b)

દ યાંગજનો માટ, ઇ1ટરનેટ સ હત નવી મા હતી અને સંચાર તકનીકો અને
પ-િતઓ ઉપલˆધ કરાવવા

(એચ)

ો_સાહન આપXુ;ં

ો_સાહન આપXુ;ં

ારં cભક તબ†ે Lુલભ મા હતી અને સંદ,શા યવહાર તકનીકો અને િસ0ટમોની
ડઝાઇન, િવકાસ, ઉ_પાદન અને િવતરણને

ો_સાહન આપXુ,ં .થી આ તકનીકો

અને િસ0ટમો 1 ૂનતમ ખચs Lુલભ બને.

અ ુ છે દ-૧૦
Aવવાનો અિધકાર
રા$યો પ%ો તેની KુN!ટ કર, છે ક, દર, ક મ !ુ યને bવનનો જ1મ+ત અિધકાર છેઅને
દ યાંગજનો iારા અ1ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે તેના ઉcચતહક મળે તે માટ, તમામ જJર2
પગલાં લેશ.ે

અ ુ છે દ-૧૧
જોખમ અને માનવતાવાદB સંકટની પ રCDથિત
રા$યો પ%ો Dતરરા!"2ય માનવતાવાદ2 કાયદો અને Dતરરા!"2ય માનવાિધકાર
ુ ાર સશu સંઘષ@,
કાયદા સ હત Dતરરા!"2ય કાયદા હ,ઠળ તેમની જવાબદાર2ઓ અ સ
માનવતાવાદ2 સંકટની પ રG0થિતઓ, Qુદરતી આફતોની ઘટનાસ હત જોખમની પ રG0થિતઓમાં
દ યાંગજનોની Lુર%ા અને સલામતી Lુિનિ}ત કરવા તમામ જJર2 પગલાં લેશ.ે

અ ુ છે દ-૧૨
કાયદા સમG સમાન DવીHૃિત
૧.

રા$યો પ%ો Lુિનિ}ત કર, છે ક, દ યાંગજનોને દર, ક જxયાએ કાયદા સમ% યG ત તર2ક,
મા1યતા મેળવવાનો અિધકાર છે .

ર.

રા$યો પ%ો મા1ય કરશે ક, દ યાંગજનોને bવનના તમામ પાસાઓમાં અ1ય લોકો
સાથે સમાન ધોરણે કા ૂની સામ‘ય@તાનો હક છે .

૩.

રા$યો પ%ો દ યાંગજનો iારા તેમની કા ૂની %મતાનો ઉપયોગ કરવા માટ, જJર2
સહાય Lુધી આપવા માટ, યોxય પગલાં લેશ.ે

૪.

રા$યો પ%ો એ Lુિનિ}ત કરશે ક, કા ૂની %મતાના ઉપયોગ સાથે સંબિં ધત તમામ
પગલાં Dતરરા!"2ય માનવાિધકાર કાયદા અ ુસાર qુŽુપયોગ અટકાવવા માટ, યોxય
અને અસરકારક સલામતી

દાન કર, છે.આ

કારની સલામતી એ Lુિનિ}ત કર, છે ક,

કા ૂની %મતાના ઉપયોગ સાથે સંબિં ધત પગલાં યG તના અિધકારો, ઇZછાઓ અને
પસંદગીઓનો આદર કર, છે , હતોના સંઘષ@ અને અયોxય

ભાવથી 5ુ ત છે ,

માણસર

અને યG તના સંજોગોને અ Jુ પ છે , શ… તેટલા {ૂંકા સમય માટ, અરb કર, છે. અને
સ%મ, 0વતં) અને િન!પ% સYા અથવા 1યાિયક સં0થા iારા િનયિમત સમી%ાને પા)
છે . આ પગલાં યG તના અિધકારો અને હતોને અસર કર, તે Tશે ર%ણા_મક હોવા
જોઈએ.

પ.

આ કલમોની જોગવાઈઓને આધીન,

દ યાંગજનોના િમલકતની માcલક2 અથવા

વારસામાં, તેમની પોતાની નાણાક2ય બાબતોને િનયંિ)ત કરવા અને બ’ક લોન, ગીરો
અને અ1ય

કારની નાણાક2ય િધરાણનો સમાન હક મેળવવા માટ, રા$યો પ%ો તમામ

યોxય અને અસરકારક પગલાં લેશ,ે અને તે Lુિનિ}ત કરશે ક, દ યાંગજનો તેમની
િમલકતથી મન0વી ર2તે વંcચત ન રહ,.

અ ુ છે દ-૧૩
,યાય મેળવવાનો હક
૧.

રા$યો પ%ો દ યાંગજનોને અ1ય સાથે સમાન ધોરણે 1યાય મળે છે તે Lુિનિ}ત કરશે,
.માં તમામ કાયદાક2ય સા%ીઓ સ હત

_ય% અને પરો% સહભાગીઓ તર2ક, તેમની

અસરકારક I ૂિમકાને સરળ બનાવવા માટ, ,
જોગવાઈ સ હત, તપાસ અને અ1ય

\યાગત અને વય-યોxય રહ,ઠાણની

ાથિમક તબ†ાઓ સ હતની કાય@વાહ2નો સમાવેશ

થાય છે.
ર.

દ યાંગજનોને 1યાય મળે છે તે Lુિનિ}ત કરવામાં મદદ કરવા માટ,, રા$યો પ%ો
પોલીસ અને .લના કમ@ચાર2ઓ સ હત 1યાયના વહ2વટના %ે)માં કામ કરતા લોકો
માટ, યોxય તાલીમને

ો_સાહન આપશે.

અ ુ છે દ-૧૪
યCIતની DવતંJતા અને ?રુ Gા
૧.

રા$યો પ%ો એ Lુિનિ}ત કરશે ક, દ યાંગજનો, અ1ય લોકો સાથે સમાન ધોરણેઃ
(એ)

0વતં)તા અને યG તની Lુર%ાનો અિધકાર ભોગવવો;

(બી)

ગેરકાયદ, સર અથવા મન0વી ર2તે તેમની 0વતં)તાથી વંcચત નથી,અને
0વતં)તાની કોઈપણ વંcચતતા કાયદા સાથે Lુસગ
ં ત છે ,અને દ યાંગતા ું
અG0ત_વ કોઈ પણ સંજોગોમાં 0વતં)તાના વંcચતતાને યોxય ઠ,રવશે નહ•.

ર.

રા$યો પ%ો Lુિનિ}ત કરશે ક, જો

દ યાંગજનો કોઈપણ

\યા iારા તેમની

0વતં)તાથી વંcચત છે , તો તેઓ અ1ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે Dતરરા!"2ય
ુ ાર યોxય 0થાન મેળવવાની જોગવાઈઓ iારા ગેરંટ2ના
માનવાિધકાર કાયદા અ સ

ુ ાર તે પાલન
ું
હકદાર છે અને વત@માન અિધવેશનના ઉeેશો અને િસ-ાંતો અ સ
કરવામાં આવશે.

અ ુ છે દ-૧૫
Jાસ અથવા Kરતા, અમાનવીય અથવા અપમાનજનક યવહાર અથવા
સ;થી
૧.

Cુ Iત

કોઈને )ાસ અથવા Uરતા, અમાનવીય અથવા અપમાનજનક યવહાર અથવા સ+
આપવામાં આવશે નહ•. ખાસ કર2ને, તબીબી અથવા વૈ“ાિનક

યોગો માટ, તેની

સંમિત િવના કોઈને પણ ભોગ બનવા દ, વામાં આવશે નહ•.
ર.

રા$યોના પ%ો

દ યાંગ જનોને અ1ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે)ાસ અથવા Uર,

અમાનવીય અથવા અપમાનજનક

યવહાર અથવા સ+થવાથી રોકવા માટ, તમામ

અસરકારક કાયદાક2ય, વહ2વટ2, 1યાિયક અથવા અ1ય પગલાં લેશે.
.

અ ુ છે દ-૧૬
શોષણ, હNસા અને અપશOદોથી
૧.

Cુ Iત

રા$યો પ%ો દ યાંગજનોને તેમના cલhગ આધા રત પાસાઓ સ હત તમામ

કારના

શોષણ, હhસા અને અપશˆદોથી,ઘરની Tદર અને બહાર, Lુરc%ત કરવા માટ, તમામ
યોxય કાયદાક2ય, વહ2વટ2, સામાPજક, શૈ%cણક અને અ1ય પગલાં લેશ.ે
ર.

રા$યોના પ%ો તમામ બાબતોની ખાતર2 કર2ને તમામ

કારના શોષણ, હhસા અને

અપશˆદોને રોકવા માટ, તમામ યોxય પગલાં પણ લેશે, તેની સાથોસાથ, શોષણ, હhસા
અને અપશˆદોના ક0સાઓને ક,વી ર2તે ટાળવા, ઓળખવા અને +ણ કરવી તેની
મા હતી અને િશ%ણની જોગવાઈ સ હત દ યાંગજનો અને તેમના પ રવારો અને
સંભાળ આપનારાઓ માટ, +િત અને વય-સંવદ
ે નશીલ સહાય અને સહાયના યોxય
0વJપો માટ, પગલાં લેશ.ે રા$યો પ%ો એ Lુિનિ}ત કર, છે ક, Lુર%ા સેવાઓ વય,
+િત, અને દ યાંગતા

_યે સંવદ
ે નશીલ છે.

૩.

તમામ

કારના શોષણ, હhસા અને અપશˆદોની ઘટનાને રોકવા માટ, , રા$યો પ%ો એ

Lુિનિ}ત કર, છે ક,

દ યાંગજનોની સેવા માટ, રચાયેલ તમામ Lુિવધાઓ અને

કાય@\મો ું 0વાયY સYામંડળો iારા અસરકારક ર2તે િનર2%ણ કરવામાં આવે.
૪.

રા$યો પ%ો શાર2 રક, Sુ~-િવવેક, અને માનિસક 0વ0થતા મેળવવી, Kુનવ@સન,Lુર%ા
સેવાઓની જોગવાઈ સ હતઅને દ યાંગજનોના, . કોઈપણ

કારની શોષણ, હhસા

અથવા અપશˆદોનો ભોગ બને છે , સામાPજક Kુન: જોડાણને

ો_સાહન આપવા માટ,

તમામ યોxય પગલાં લેશે.આવી Kુનઃ ા yત અને Kુન: જોડાણ એવા વાતાવરણમાં થશે
. યG તના 0વા0‘ય, ક યાણ, આ_મસ1માન, ગૌરવ અને 0વાયYતાને

ો_સાહન આપે

છે અને +િત અને વય-િવિશ!ટ જJ રયાતોને kયાનમાં લે છે .
પ.

દ યાંગજનો સામે શોષણ, હhસા અને અપશˆદોની ઘટના શોધવામાં આવે છે , તપાસ
કરવામાં આવે છે અને $યાં યોxય હોય _યાં કાય@વાહ2 કરવામાં આવે તે Lુિનિ}ત કરવા
માટ, રા$યોના પ%ો અસરકારક કાયદા અને નીિતઓ, .માં મ હલાઓ અને બાળ
ક,N1‚ત કાયદાઓ અને નીિતઓ સામેલ છે તે અમલમાં 5ુકશે.

અ ુ છે દ-૧૭
યCIતની અખં ડતતા ંુ રGણ
દર, ક દ યાંગજનને અ1ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે તેની શાર2 રક અને માનિસક
અખં ડતતાનો માન મેળવવાનો અિધકાર છે .

અ ુ છે દ-૧૮
ચળવળ અને રાRSBયતાની DવતંJતા
૧.

રા$યોના પ%ો દ યાંગજનોના એ અિધકારોને મા1ય રાખશે ક, તેઓ ચળવળની
0વતં)તા, તેમના િનવાસ0થાનને પસંદ કરવાની 0વતં)તા અને અ1ય લોકો સાથે
સમાન ધોરણે રા!"2યતા માટ, દ યાંગજનો સ હતની નીચે 5ુજબની ખાતર2 કર2ને:

(એ)

રા!"2યતા મેળવવાનો અને બદલવાનો અિધકાર છે અને મન0વી ર2તે અથવા
દ યાંગતાના આધાર, તેમની રા!"2યતાથી વંcચત નથી;

(બી)

દ યાંગતાના આધાર, , તેમની રા!"2યતા અથવા ઓળખના અ1ય દ0તાવેજોના
દ0તાવેજો મેળવવા, ધરાવવા અને ઉપયોગ કરવાની તેમની %મતા, અથવા
ઇિમ^ેશન કાય@વાહ2 .વી સંબિં ધત

\યાઓનો ઉપયોગ કરવા માટ, વંcચત

નથી, . Lુિવધા માટ, ચળવળની 0વતં)તાના અિધકારનો ઉપયોગ કરવાની
જJર હોઈ શક, ;
(સી)

પોતાના દ, શ સ હત કોઈપણ દ, શ છોડવા માટ, 0વતં) છે ;

(ડ2)

મન0વી ર2તે અથવા દ યાંગતાના આધાર, તેમના પોતાના દ, શમાં

વેશવાના

અિધકારથી વંcચત નથી.
ર.

દ યાંગ બાળકોની જ1મ પછ2 તરત જ નjધણી કરવામાં આવશે અને તેમને જ1મથી જ
નામ મેળવવાનો અિધકાર, રા!"2યતા મેળવવાનો અિધકાર અને શ… હોય _યાં Lુધી
તેમના માતાિપતા iારા તેમની સંભાળ રાખવાનો અિધકાર હશે.

અ ુ છે દ-૧૯
DવતંJ રBતે AવT ંુ અને સમાજમાં સમાિવRટ કરવા
હાલના અિધવેશનમાં રા$યોપ%ો દ યાંગજનોના સમાજમાં રહ,વાના સમાન અિધકારોને
અ1ય લોકોને સમાન પસંદગીઓ સાથે મા1યતા આપે છે અને આ અિધકારના દ યાંગજનો
અને તેમના સંK ૂણ@ સમાવેશની સંK ૂણ@ હકની Lુિવધા માટ, અસરકારક અને યોxય પગલાં લેશ.ે
સ5ુદાયમાં ભાગીદાર2 નીચે 5ુજબની ખાતર2 સાથે કરશે:
(એ)

દ યાંગજનોને …ાં અને કોની સાથે તેઓને રહ,X ું તેમના રહ,ઠાણની જxયા પસંદ
કરવાની તક હોય છે , .થી તેઓ અ1ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે રહ, છે અને
ચો†સ રહ,વાની યવ0થામાં રહ,વા માટ, બંધાયેલા નથી;

(બી)

દ યાંગજનોને ઘરની Tદર, રહ,ણાંક અને અ1ય સ5ુદાય સહાયક સેવા વગ@માં
રહ2 શક, છે , સ5ુદાયથી એકલતા અથવા અલગતા અટકાવવા માટ, , bવન
સહાય માટ, જJર2 યG તગત સહાય, અને સ5ુદાયમાં સમાવેશ કર2 શક, છે ;

(સી)

સા5ુદાિયક સેવાઓ અને Lુિવધાઓ સામા1ય જનતાની .મ દ યાંગજનો માટ,
સમાન ધોરણે ઉપલˆધ છે અને તેમની જJ રયાતો માટ,

િતભાવશીલ છે .

અ ુ છે દ-૨૦
યCIતગત ગિતશીલતા
દ યાંગજનોમાટ, મહYમ શ… 0વતં)તા સાથે

યG તગત ગિતશીલતાને Lુિનિ}ત

કરવા માટ, રા$યો પ%ો અસરકારક પગલાં લેશે, .માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
(એ)

દ યાંગજનોની યG તગત ગિતશીલતાને તેમની પસંદગીના સમયે અને સ0તા
દર, Lુિવધા આપવી;

(બી)

દ યાંગજનોને wુણવYા ુ ત ગિતશીલતા સહાયક સાધનો, ઉપકરણો, સહાયક
ટ,ક નોલોbઓ અને bવંત સહાય અને મkય0થીઓના 0વJપો, .માં તેમને
સ0તા દર, ઉપલˆધ કરાવવા સ હતની Lુિવધા આપવી;

(સી)

દ યાંગજનોને તથા દ યાંગજનો સાથે કામ કરતા િન!ણાત કમ@ચાર2વગ@ને
ગિતશીલતા કૌશ યની તાલીમ આપવી;

(ડ2)

દ યાંગજનો માટ, ગિતશીલતાના તમામ પાસાઓને kયાનમાં લેવા માટ,
ગિતશીલતા સહાયક ઉપકરણો અને સહાયક તકનીકો ઉ_પd કરતી સં0થાઓને
ો_સા હત કરવી.

અ ુ છે દ-૨૧
અ2ભ યCIત અને અ2ભ ાયની DવતંJતા, અને મા હતી મે ળવવાનો હક
રા$યો પ%ો એ Lુિનિ}ત કરવા માટ, તમામ યોxય પગલાં લેશે ક, દ યાંગજનો
અcભ યG ત અને અcભ ાયની 0વતં)તાના અિધકારનો ઉપયોગ કર2 શક,, .માં અ1ય લોકો
સાથે સમાન ધોરણે મા હતી અને િવચારો મેળવવાની,

ાyત કરવાની અને આદાન દાન

કરવાની 0વતં)તાનો સમાવેશ થાય છે અને ઉપરની કલમ-ર માં યાWયાિયત થયા 5ુજબ

તેમના તમામ

કારના સંદ,શા યવહાર iારા પસંદગી કર2 શક,, .માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય

છે :
(એ)

દ યાંગજનો સામા1ય લોકોની .મ Lુલભ સગવડો અને િવિવધ

કારની

દ યાંગતા માટ, યોxય ટ,કનોલોbમાં સમયસર અને વધારાના ખચ@ િવના
મા હતી આપવી;
(બી)

સYાવાર યવહારોમાં દ યાંગજનો iારા સાંક,િતક ભાષા, •ેઇલ, સંવધ@ક અને
વૈક પક સંદ,શા યવહાર, અને અ1ય તમામ Lુલભ માkયમો,

કારો અને

તેમની પસંદગીના સંદ, શા યવહારના 0વJપોનો 0વીકાર અને Lુિવધા આપવી;
(સી)

દ યાંગજનો માટ, Lુલભ અને ઉપયોગી ફોમsટમાં મા હતી અને સેવાઓ K ૂર2
પાડવા માટ, ઇ1ટરનેટ સ હત સામા1ય લોકોને સેવાઓ K ૂર2 પાડતી ખાનગી
સં0થાઓને િવનંતી કરવી;

(ડ2)

દ યાંગજનો માટ, તેમની સેવાઓ Lુલભ બનાવવા માટ, ઈ1ટરનેટ મારફતે
મા હતી K ૂર2 પાડનારા સ હત મી ડયા સ5 ૂહને

(ઈ)

સાંક,િતક ભાષાના ઉપયોગને મા1યતા અને

ો_સા હત કરXુ;ં

ો_સાહન.

અ ુ છે દ-૨ર
ગોપનીયતા ંુ સ,માન
૧.

કોઈ પણ દ યાંગજનને તેમના િનવાસ 0થાન અથવા રહ,વાની

યવ0થાને kયાનમાં

લીધા વગર, તેમની ગોપનીયતા, Qુ{ું બ, ઘર અથવા પ) યવહાર અથવા અ1ય
કારનાં સંદ,શા યવહાર અથવા તેના સ1માન અને

િત!ઠા પર ગેરકા ૂની nુમલાઓ

સાથે મન0વી અથવા ગેરકા ૂની દખલગીર2ને આિધન રહ,શે નહ•. દ યાંગજનોને આવા
હ0ત%ેપ અથવા nુમલા સામે કાયદાક2ય ર%ણ મેળવવાનો અિધકાર છે .
ર.

રા$યો પ%ો અ1ય લોકોની .મ સમાન ધોરણે દ યાંગજનોની
અને Kુનવ@સન મા હતીની ગોપનીયતા ું ર%ણ કરશે.

યG તગત, આરોxય

અ ુ છે દ-૨૩
ઘર અને Hુ Vંુ બ માટ% સ,માન
૧.

રા$યો પ%ો અ1ય લોકોની.મ સમાન ધોરણે લxન, Qુ {ુંબ, િપt ૃ_વ અને સંબંધોને
લગતી તમામ બાબતોમાં દ યાંગજનો સામે ભેદભાવને qૂ ર કરવા અસરકારક અને
યોxય પગલાં લેશે, .થી Lુિનિ}ત કર2 શકાય ક,:
(એ)

લxન કરવા યોxય વય ધરાવતા તમામ દ યાંગજનોનો લxન કરવાનો અને
ઈZ”ક bવનસાથીઓની 5ુ ત અને સંK ૂણ@ સંમિતના આધાર, Qુ{ુંબ શોધવાનો
અિધકાર મળે છે ;

(બી)

દ યાંગજનોના અિધકારો તેમના બાળકોની સંWયા અને Tતર પર 5ુ તપણે
અને જવાબદાર2K ૂવ@ક િનણ@ય લેવા અને વય-યોxય મા હતી,

જનન અને Qુ{ુંબ

િનયોજન િશ%ણમેળવવાના અિધકારોને મા1યતા આપવામાં આવી છે , અને
તેમને આનો ઉપયોગ કરવા માટ, સ%મ માkયમો અિધકારો K ૂરા પાડવામાં આવે
છે ;
(સી)

દ યાંગજનો અ1ય લોકોની .મ સમાન ધોરણે તેમની

જનન%મતા +ળવી

રાખે છે .
૨.

રા$યો પ%ો દ યાંગજનોના વાલીપણાં, પા યપણાં, "0ટ2શીપ, બાળકોને દYક લેવા
અથવા સમાન સં0થાઓક,$યાં આ િવચારો રા!"2ય કાયદામાં અG0ત_વ ધરાવે છે , તે
સંબિં ધત અિધકારો અને જવાબદાર2ઓની ખાતર2 કરશે,તમામ ક, સોમાં, બાળક ું •ે!ઠ
હત સવvZચ હોXું જોઈએ. રા$યો પ%ો

દ યાંગજનોને તેમની બાળ-ઉછે રની

જવાબદાર2ઓ િનભાવવામાં યોxય સહાય આપશે.
૩.

રા$યો પ%ો Lુિનિ}ત કર, છે ક, દ યાંગ પા રવા રક bવનના સંદભ@માં સમાન અિધકારો
છે . આ અિધકારોને સાકાર કરવા અને દ યાંગ બાળકોને ”પાવવા, _યb દ, વા, ઉપે%ા
કરવા અને અલગ કરતા રોકવા માટ, , રા$યો પ%ો દ યાંગ બાળકો અને તેમના
પ રવારોને વહ,લી અને યાપક મા હતી, સેવાઓ અને સહાય K ૂર2 પાડવા ું કામ કરશે.

૪.

રા$યો પ%ો એ Lુિનિ}ત કર, છે ક, બાળકને તેના માતાિપતાથી તેમની મરb િવŽુઅલગ કરવામાં આવશે નહ•, િસવાય ક, $યાર, સ%મ અિધકાર2ઓ 1યાિયક સમી%ાને
આિધન હોય, લાwુ કાયદા અને

ુ ાર ન†2 કર, ક, બાળકના •ે!ઠ હતો
\યાઓ અ સ

માટ, આવી અલગતા જJર2 છે . કોઈ પણ સંજોગોમાં બાળક અથવા માતાિપતામાંથી એક
અથવા બંનેની દ યાંગતાના આધાર, બાળકને માતાિપતાથી અલગ કરવામાં આવશે
નહ•.
૫.

રા$યો પ%ો, $યાં તા_કાcલક પ રવાર દ યાંગ બાળકની સંભાળ રાખવામાં અસમથ@
છે ,તેવા િવશાળ પ રવારની Tદર અને જો તે શ… ન હોય તો Qુ{ુંબમાં સમાજની Tદર
વૈક પક સંભાળ K ૂર2 પાડવા માટ, તમામ

ય_નો કર, છે

અ ુ છે દ-૨૪
િશGણ
૧.

રા$યો પ%ો દ યાંગજનોના િશ%ણના અિધકારને 0વીકાર, છે . ભેદભાવ વગર અને
સમાન તકના આધાર, આ અિધકારને સાકાર કરવાના હ,t ુથી, રા$યો પ%ો તમામ 0તર,
એક યાપક િશ%ણ
(એ)

ણાલી અને આbવન િશ%ણને Lુિનિ}ત કરશે:

માનવીય %મતા અને ગૌરવ અને 0વ-5 ૂ યની ભાવનાનો સંK ૂણ@ િવકાસ, અને
માનવ અિધકારો, 5 ૂળI ૂત 0વતં)તાઓ અને માનવ િવિવધતા માટ, સ1માન
પ રપ વ બનાવવો;

(બી)

દ યાંગજનો iારા તેમના યG ત_વ,

િતભા અને સ—ના_મકતા, તેમજ તેમની

માનિસક અને શાર2 રક %મતાઓ, તેમની સંK ૂણ@ %મતા માટ, િવકાસ;
(સી)
ર.

દ યાંગજનોને 5ુ ત સમાજમાં અસરકારક ર2તે ભાગ લેવા સ%મ બનાવXુ.ં

ુ ૂિતમાં, રા$યો પ%ો એ Lુિનિ}ત કરશે ક,:
અિધકારોની અ I
(એ)

દ યાંગજનોને તેમની

દ યાંગતાના આધાર, સામા1ય િશ%ણ

ણાલીમાંથી

બાકાત રાખેલ નથી, અને દ યાંગ બાળકોને દ યાંગતાના આધાર, મફત અને
ફરPજયાત
(બી)

ાથિમક િશ%ણ, અથવા માkયિમક િશ%ણમાંથી બાકાત રાખેલ નથી;

દ યાંગજનો . સમાજમાં તેઓ રહ, છે તેમાં અ1ય લોકોની .મ જ સમાન
ધોરણે સમાિવ!ટ, wુણવYા ુ ત અને મફત

ાથિમક િશ%ણ અને માkયિમક

િશ%ણ મેળવી શક, છે ;
(સી)

ુ ાર યોxય સગવડ K ૂર2 પાડવામાં આવે છે ;
યG તની જJ રયાતો અ સ

(ડ2)

દ યાંગજનોને સામા1ય િશ%ણ

ણાલીમાં, તેમના અસરકારક િશ%ણની Lુિવધા

માટ, જJર2 ટ,કો મળે છે ;
(ઈ)

અસરકારક યG તગત સહાયક પગલાં એવા વાતાવરણમાં K ૂરા પાડવામાં આવે
છે .માં સંK ૂણ@ સમાવેશના kયેય સાથે Lુસગ
ં ત શૈ%cણક અને સામાPજક િવકાસને
મહYમ બનાવે છે.

૩.

રા$યો પ%ો દ યાંગજનોને િશ%ણ અને સમાજના સ3યો તર2ક, તેમની સંK ૂણ@ અને
સમાન ભાગીદાર2ને સરળ બનાવવા માટ, bવન અને સામાPજક િવકાસની Qુશળતા
શીખવા માટ, સ%મ બનાવશે. આ માટ,, રા$યો પ%ો યોxય પગલાં લેશે, .માં
નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
(એ)

•ેઇલ, વૈક પક N0\yટ, સંવધ@ક અને વૈક પક ર2ત, સંદ,શા યવહાર અને
અcભગમ અને ગિતશીલતા Qુશળતાના માkયમો અને ફોમs˜સ, અને સીધી
સહાય અને માગ@દશ@નની Lુિવધાને સરળ બનાવવા;

(બી)

સાંક,િતક ભાષાશીખવા અને બહ,રા સ5ુદાયની ભાષાક2ય ઓળખને

ો_સાહન

આપXુ;ં
(સી)

એ Lુિનિ}ત કરXું ક, યG તઓ અને ખાસ કર2ને બાળકો, .ઓ Dધળા, બહ,રા
અથવા Dધળા-બહ,રા બંને છે ,તેઓ ું િશ%ણ સૌથી યોxય ભાષાઓમાં અને
યG ત માટ, સંદ,શા યવહારના માkયમો અને શૈ%cણક અને સામાPજક િવકાસને
મહYમ બનાવે તેવા વાતાવરણમાં આપવામાં આવે છે.

૪.

આ હક

ા yતને Lુિનિ}ત કરવામાં મદદ કરવા માટ,, રા$યોના પ%ો દ યાંગ િશ%કો,

. સાંક,િતક ભાષા અને/અથવા •ેઇ લમાં લાયક છે , અને િશ%ણના તમામ 0તર, કામ
કરતા યાવસાિયકો અને 0ટાફને તાલીમ આપવા માટ, િશ%કોની િન Gુ ત માટ, યોxય
પગલાં લેશ.ે આવી તાલીમમાં દ યાંગતા +wૃિત અને દ યાંગ યG તઓને ટ,કો આપવા
માટ, યોxય સંવધ@ન અને વૈક પક પ-િતઓ, માkયમો અને સંદ,શા યવહાર, શૈ%cણક
તકનીકો અને સામ^ીઓનો ઉપયોગ સામેલ હશે.
૫.

રા$યો પ%ો એ Lુિનિ}ત કરશે ક, દ યાંગજનો સામા1ય બાળિશ%ણ,

યાવસાિયક

તાલીમ, KુWત િશ%ણ અને આbવન િશ%ણને ભેદભાવ વગર અને અ1ય લોકોની .મ

સમાન ધોરણે કરવામાં સ%મ છે. આ માટ,, રા$યો પ%ો એ Lુિનિ}ત કરશે ક,
દ યાંગજનોને યોxય 0થાન આપવામાં આવે.

અ ુ છે દ-૨૫
આરોWય
રા$યો પ%ો 0વીકાર, છે ક,
આરોxયના ઉZચતમ
સ હત +િત

દ યાંગજનોને

દ યાંગતાના આધાર, ભેદભાવ વગર

ાyય ધોરણનો મેળવવાનો અિધકાર છે.આરોxય સંબિં ધત Kુનવ@સન

_યે સંવદ
ે નશીલ હોય તેવી આરોxય સેવાઓમાં દ યાંગ

યG તઓની પહjચ

Lુિનિ}ત કરવા રા$યો પ%ો તમામ યોxય પગલાં લેશે.ખાસ કર2ને, રા$યોના પ%ો :
(એ)

+તીય અને

જનન 0વા0‘ય અને વ0તી આધા રત +હ,ર આરોxય કાય@\મો

સ હત અ1ય યG તઓને આપવામાં આવેલ સમાન ધોરણે, wુણવYા અને મફત
અથવા સ0t ું આરોxયસંભાળ અને કાય@\મો સ હત દ યાંગજનોને
(બી)

દ યાંગજનોને ખાસ કર2ને તેમની

દાન કરો;

દ યાંગતાને કારણે જJર2 તે આરોxય

સેવાઓ K ૂર2 પાડો, .માં યોxય ર2તે વહ,લી ઓળખ અને હ0ત%ેપનો સમાવેશ
થાય છે , અને બાળકો અને Xૃ- યG તઓ સ હત વa ુ દ યાંગતા ઘટાડવા અને
અટકાવવા માટ, રચાયેલ સેવાઓ K ૂર2 પાડો;
(સી)

^ામીણ િવ0તારો સ હત લોકોના પોતાના સ5ુદાયોને શ… તેટલી નbક આ
આરોxય સેવાઓ K ૂર2 પાડો;

(ડ2)

આરોxય

યાવસાિયકોની જJ રયાત

દ યાંગજનોને અ1યની .મ સમાન

wુણવYાવાળ2 દ, ખર, ખ K ૂર2 પાડવી જJર2 છે, .માં અ1ય લોકોની .મ મફત
અને મા હતીની સંમિતના આધાર, , માનવ અિધકારો, ગૌરવ, 0વાયYતા અને
યG તઓની જJ રયાતો Tગે +wૃિત લાવવાનો સમાવેશ થાય છે. તાલીમ iારા
દ યાંગતા સાથે અને +હ,ર અને ખાનગી આરોxય સંભાળ માટ, નૈિતક ધોરણોની
ઘોષણા કરવાનો સમાવેશ થાય છે ;

(ઈ)

આરોxય વીમા અને bવન વીમાની જોગવાઈમાં દ યાંગજનો સામે ભેદભાવ
અટકાવો $યાં રા!"2ય કાયદા iારા આવા વીમાની પરવાનગી છે , . સરળ અને
યોxય ર2તે K ૂર2 પાડવામાં આવશે;

(એફ) દ યાંગતાના આધાર, આરોxય સંભાળ અથવા આરોxય સેવાઓ અથવા ખોરાક
અને પાણીના ભેદભાવથી ર%ણ KુŽંુ પાડશે.

અ ુ છે દ-૨૬
ુ વY સન
વસવાટ અને Xન
૧.

દ યાંગજનોને

મહYમ

0વતં)તા,

સંK ૂણ@

શાર2 રક,

માનિસક,

સામાPજક

અને

યાવસાિયક %મતા અને bવનના તમામ પાસાઓમાં સંK ૂણ@ સમાવેશ અને સહભાગીતા
ાyત કરવા અને +ળવવા માટ, સ%મ બનાવવા માટ, , સહયોગીઓના સહયોગથી
રા$યો પ%ો અસરકારક અને યોxય પગલાં લેશ.ે તે માટ, , રા$યોપ%ો યાપક વસવાટ
અને Kુનવ@સન સેવાઓ અને કાય@\મો ું આયોજન, મજS ૂતીકરણ અને િવ0તરણ કરશે,
ખાસ કર2ને આરોxય, રોજગાર, િશ%ણ અને સામાPજક સેવાઓના %ે)ોમાં, આ ર2તે ક,
આ સેવાઓ અને કાય@\ મો:
(એ)

શ… તેટલી વહ,લી તક, શJ કરો, અને યG તગત જJ રયાતો અને શG તઓના
બnુશાખાક2ય 5 ૂ યાંકન પર આધા રત છે ;

(બી)

સ5ુદાય અને સમાજના તમામ પાસાઓમાં સહભાગીતા અને સમાવેશનો
સહયોગ 0વૈ Zછક છે અને દ યાંગજનો માટ, ^ાšય િવ0તારો સ હત તેમના
પોતાના સ5ુદાયોની શ… તેટલી નbક ઉપલˆધ છે .

ર.

રા$યો પ%ો વસવાટ અને Kુનવ@સન સેવાઓમાં કામ કરતા યાવસાિયકો અને 0ટાફ
માટ,

૩.

રા$યો

ારં cભક અને સતત તાલીમના િવકાસને
પ%ો

દ યાંગજનો

માટ,

ઉપલˆધતા, “ાન અને ઉપયોગને
Kુનવ@સન સાથે સંબિં ધત છે.

રચાયેલ

ો_સાહન આપશે.
સહાયક

ઉપકરણો

અને

તકનીકોની

ો_સાહન આપશે, કારણ ક, તેઓ વસવાટ અને

અ ુ છે દ-૨૭
કાયY અને રોજગારB
રા$યો પ%ો અ1ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે દ યાંગજનોના કામ કરવાના અિધકારને
મા1યતા આપે છે ; આમાં •મ બ+ર અને કામના વાતાવરણમાં 5ુ ત ર2તે પસંદ કર, લા અથવા
0વીQૃ ત કામ iારા આbિવકા મેળવવાની તકનો સમાવેશ થાય છે . દ યાંગજનો માટ, › ુ œુ,ં
સમાિવ!ટ અને Lુલભ છે .રા$યો પ%ો રોજગાર દરિમયાન દ યાંગતા

ાyત કરનારાઓ માટ,,

કાયદા iારા, અ1ય બાબતો સ હત યોxય પગલાં લઈને કામના અિધકારની ર%ા કરશે અને
ો_સાહન આપશે.
(એ)

ભરતી, રોજગાર2 અને રોજગારની શરતો, રોજગાર ચાœુ રાખવાની, કાર કદ•ની
ગિત અને સલામત અને તંqુર0ત કામ કરવાની પ રG0થિતઓ સ હત તમામ
કારના રોજગાર સંબિં ધત તમામ બાબતોમાં દ યાંગતાના આધાર, ભેદભાવને
િતબંિધત કરો;

(બી)

દ યાંગજનોના અિધકારો ,ું અ1ય લોકોની .મ સમાન ધોરણે, કામની 1યાયી
અને અ Qુ ૂળ પ રG0થિતઓમાં, સમાન તકો અને સમાન 5 ૂ યના કામ માટ,
સમાન મહ,નતાžુ,ં સલામત અને તંqુર0ત કામ કરવાની પ રG0થિતઓ સ હત,
સતામણીથી ર%ણ અને ફ રયાદ િનવારણ સ હત અિધકારોને Lુર%ા Kુર2 પાડો;

(સી)

દ યાંગજનો અ1ય લોકોની .મ સમાન ધોરણે તેમના મ|ૂર અને ",ડ

િુ નયન

અિધકારોનો ઉપયોગ કર2 શક, છે તે Lુિનિ}ત કરXુ;ં
(ડ2)

દ યાંગજનો

સામા1ય

ટ,કિનકલ

અને

યાવસાિયક

માગ@દશ@ન

કાય@\મો,

yલેસમે1ટ સેવાઓ અને યાવસાિયક અને સતત તાલીમની અસરકારક સેવાઓ
લેવા માટ, સ%મ કરો;
(ઈ)

•મ બ+રમાં દ યાંગજનો માટ, રોજગારની તકો અને કાર કદ•ની

ગિતને

ો_સાહન આપો, તેમજ રોજગાર શોધવા, મેળવવા, +ળવવા અને રોજગારમાં
પાછા ફરવામાં સહાયતા કરો;
(એફ) 0વ-રોજગાર, ઉŸોગસાહિસકતા, સહકાર2 સં0થાઓના િવકાસ અને પોતાનો
યવસાય શJ કરવાની તકોને

ો_સાહન આપો;

(b)

+હ,ર %ે)માં દ યાંગજનોને રોજગાર2 આપો;

(એચ) યોxય નીિતઓ અને પગલાંઓ iારા ખાનગી %ે)માં દ યાંગજનોની રોજગાર2ને
ો_સાહન આપો, .માં હકારા_મક પગલાંના કાય@\મો,

ો_સાહનો અને અ1ય

પગલાં સામેલ હોઈ શક, છે ;
(આઈ) કાય@0થળોમાં દ યાંગજનોને યોxય 0થાન K ૂŽું પાડવામાં આવે છે તે Lુિનિ}ત
કરો;
(.)

ઓપન લેબર માકટમાં કામના અ ુભવની

દ યાંગજનોની ઉપલˆધતાને

ો_સાહન આપો;
(ક,)

દ યાંગજનો માટ, ધંધાક2ય અને યાવસાિયક Kુનવ@સન, નોકર2 +ળવી રાખવા
અને કામ પર પાછા ફરવાના કાય@\મોને

ર.

ો_સાહન આપો.

રા$યો પ%ો એ Lુિનિ}ત કર, છે ક, દ યાંગજનો wુલામીમાં અથવા દાસી થામાં નથી,
અને અ1ય લોકોની .મ સમાન ધોરણે, દબાણK ૂવ@ક અથવા ફરPજયાત કામ ન કરવા
દ, વામાં આવે તેની Lુર%ા Kુર2 પાડવામાં આવે છે .

અ ુ છે દ-૨૮
પયાYZત Aવનધોરણ અને સામા[જક ?રુ Gા
૧.

રા$યો પ%ો દ યાંગજનોના અિધકારને પોતાને અને તેમના પ રવારો માટ, K ૂરતા
માણમાં ખોરાક, કપડાં અને રહ,ઠાણ સ હત, અને રહ,વાની G0થિતમાં સતત Lુધારા
માટ, અિધકારને મા1યતા આપે છે , અને દ યાંગતાના આધાર, ભેદભાવ િવના આ
અિધકારનાર%ણ અને

ર.

ો_સાહન માટ, યોxય પગલાં લેશ.ે

રા$યો પ%ો દ યાંગજનોના અિધકારોને સામાPજક ર%ણ અને દ યાંગતાના આધાર,
ભેદભાવ િવના તે અિધકાર ભોગવવાનની મા1યતા આપે છે, અને આ અિધકારની ર%ા
અને
(એ)

ો_સાહન માટ, યોxય પગલાં લેશે, .માં નીચે 5ુજબના પગલાં પણ શામેલ છે :
દ યાંગજનોને 0વZછ જળ સેવાઓ માટ, સમાનતા Lુિનિ}ત કરવા, અને
દ યાંગતા સંબિં ધત જJ રયાતો માટ, યોxય અને સ0તી સેવાઓ, ઉપકરણો અને
અ1ય સહાયની Lુિનિ}તતા માટ, પગલાં લેશ;ે

(બી)

દ યાંગજનો ખાસ કર2ને દ યાંગતા ધરાવતી મ હલાઓ અને છોકર2ઓ અને
દ યાંગ X ૃકાય@\મોમાં

(સી)

યG તઓ, સામાPજક Lુર%ા કાય@\મો અને ગર2બી ઘટાડવાના
વેશ Lુિનિ}ત કરવાના પગલાં લેશે;

દ યાંગજનો અને ગર2બીની G0થિતમાં રહ,તા તેમ ના પ રવારો iારા દ યાંગતાને
લગતા ખચા@ઓ સાથે K ૂરતી તાલીમ, પરામશ@, નાણાંક2ય સહાય અને
સારસંભાળ સ હત રા$ય તરફથી સહાયતા Lુિનિ}ત કરવાપગલાં લેશે;

(ડ2)

દ યાંગજનોનો+હ,ર આવાસ કાય@\મોમાં

વેશ Lુિનિ}ત કરવાપગલાં લેશે;

(ઈ)

દ યાંગજનોને િનX ૃિY લાભો અને કાય@\મોમાં સમાન હક Lુિનિ}ત કરવા
પગલાં લેશ.ે

અ ુ છે દ-૨૯
રાજકBય અને ;હ%ર Aવનમાં ભાગીદારB
રા$યો પ%ો દ યાંગજનોને રાજક2ય અિધકારો અને અ1ય લોકોની .મ સમાન ધોરણે
તેમનો ભોગવવાની તકની ખાતર2 આપશે, અને નીચે 5ુજબ બાંયધર2 આપશે:
(એ)

દ યાંગજનોને મત આપવા અને ¡ટંૂ વાના અિધકાર અને તક સ હત અ1ય
લોકોની .મ સમાન ધોરણે રાજક2ય અને +હ,ર bવનમાં અસરકારક ર2તે અને
સંK ૂણ@ ર2તે ભાગ લઈ શક, છે તેની ખાતર2 કરવા માટ,, સાથોસાથઃ
(i)

મતદાન

\યાઓ, Lુિવધાઓ અને સામ^ી યોxય, Lુલભ અને સમજવા

અને ઉપયોગમાં સરળ છે તે Lુિનિ}ત કરXુ;ં
(ii)

દ યાંગજનોના ¡ટંૂ ણીમાં wુyત મતદાન iારા મત આપવાના અિધકાર ું
ર%ણ અને ધાકધમક2 વગર +હ,ર લોકમત, અને ¡ટં ૂ ણીમાં ઉભા રહ,X,ું
અસરકારક ર2તે હોeો સંભાળવો અને સરકારના તમામ 0તર, તમામ
+હ,ર કાયv કરવા, સહાયકનો ઉપયોગ સરળ બનાવવા અને $યાં યોxય
હોય _યાં નવી ટ,કનોલોbનો ઉપયોગ કરવો;

(iii)

મતદાર તર2ક, દ યાંગજનોની ઇZછાની 5ુ ત અcભ યG તની બાંયધર2
આપવી અને આ હ,t ુ માટ,, $યાં જJર2 હોય, તેમની િવનંતી પર, પોતાની
પસંદગીના યG ત iારા મતદાનમાં સહાયની મં|ૂર2 આપવી;

(બી)

સ \ય ર2તે એવા વાતાવરણને

ો_સાહન આપXું .માં દ યાંગજનો ભેદભાવ

િવના અને અ1ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે +હ,ર બાબતોના સંચાલનમાં
અસરકારક ર2તે અને સંK ૂણ@ ર2તે ભાગ લઈ શક, અને +હ,ર બાબતોમાં તેમની
ભાગીદાર2ને
(i)

ો_સા હત કર, , .માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

દ, શના +હ,ર અને રાજક2ય bવન સાથે સંબિં ધત cબન-સરકાર2 સં0થાઓ
અને

સંગઠનોમાં,

અને

રાજક2ય

પ%ોની

XૃિYઓ

અને

વહ2વટમાંભાગીદાર2 કરવી;
(ii)

Dતરરા!"2ય, રા!"2ય,

ાદ, િશક અને 0થાિનક 0તર,

દ યાંગ જનો ું

િતિનિધ_વ કરવા માટ, દ યાંગજનોના સંગઠનોની રચના અને જોડાણ
કરXુ.ં

અ ુ છે દ-૩૦
સાંDHૃિતક Aવન, આનંદ મોદ, મનોરં જન અને રમતમાં ભાગીદારB
૧.

રા$યો પ%ો દ યાંગજનોના સાં0Qૃિતક bવનમાં અ1ય લોકો સાથે સમાન ધોરણે ભાગ
લેવાના અિધકારને મા1યતા આપે છે અને દ યાંગજનોને તે Lુિનિ}ત કરવા માટ, નીચે
5ુજબનાં યોxય યોxય પગલાં લેશ:ે
(એ)

Lુલભ 0વJપોમાં સાં0Qૃિતક સા હ_યને માણXુ;ં

(બી)

ટ,cલિવઝન કાય@\મો, ફ મો, િથયેટર અને અ1ય સાં0Qૃિતક

XૃિYઓ, Lુલભ

0વJપોમાં માણXુ;ં
(સી)

િથયેટરો, સં^હાલયો, િસનેમાઘરો, Kુ0તકાલયો અને પય@ટન સેવાઓ .વા
સાં0Qૃિતક

દશ@ન અથવા સેવાઓ માટ,ના 0થળોનો આનંદ માણવો અને $યાં

Lુધી શ… હોય _યાં Lુધી 0મારકો અને રા!"2ય સાં0Qૃિતક મહ_વના 0થળોનો
આનંદ માણવો.

ર.

રા$યો પ%ો

દ યાંગજનોને તેમની સ—ના_મક, કલા_મક અને બૌ~-ક %મતા

િવકસાવવા અને ઉપયોગ કરવાની તક મળે તે માટ, મા) તેમના પોતાના લાભ માટ, જ
નહ• પણ સમાજને સ5ૃ- બનાવવા માટ, યોxય પગલાં લેશે.
૩.

ુ ાર તમામ યોxય પગલાં લેશે, તેની ખાતર2
રા$યો પ%ો Dતરરા!"2ય કાયદા અ સ
કરવા માટ, ક, બૌ~-ક સંપદા અિધકારો ું ર%ણ કરતા કાયદાઓ દ યાંગજનો Lુધી
સાં0Qૃિતક સા હ_ય પહjચવામાં ગેરવાજબી અથવા ભેદભાવK ૂણ@ અવરોધ ન બને.

૪.

દ યાંગજનોને અ1ય લોકોની .મ સમાન ધોરણે, તેમની િવિશ!ટ સાં0Qૃિતક અને
ભાષાક2ય ઓળખને પારખવા અને સમથ@ન આપવા માટ, હકદાર રહ,શ,ે .માં સાંક,િતક
ભાષાઓ અને બહ,રાઓનો ઉછેર .વી સં0Qૃિતનો સમાવેશ થાય છે.

પ.

દ યાંગજનોને આનંદ મોદ, મનોરં જન અને રમતગમતની

X ૃિYઓમાં અ1ય લોકો

ુ ી, રા$યો પ%ો નીચે 5ુજબનાં
સાથે સમાન ધોરણે ભાગ લેવા સ%મ બનાવવાના હ,t થ
યોxય પગલાં લેશ:ે
(એ)

(બી)

તમામ 0તર, 5ુWય •ેણીની રમત

Xિૃ Yઓમાં દ યાંગજનોની શ… તેટલી હદ

Lુધી ભાગીદાર2ને

ો_સાહન આપવા પગલાં લેશ;ે

ો_સાહન અને

એ Lુિનિ}ત કરવા માટ, ક,
મનોરં જન

દ યાંગજનોને દ યાંગતા-િવિશ!ટ રમત અને

XૃિYઓમાં આયોજન, િવકાસ અને ભાગ લેવાની તક છે અને, આ

માટ,, યોxય L ૂચના, તાલીમ અને સંસાધનો, અ1ય લોકોની .મ સમાન ધોરણે
જોગવાઈને
(સી)

ો_સા હત કરવા પગલાં લેશે;

દ યાંગજનોને

રમતગમત,

મનોરં જન

અને

પય@ટન

0થળોએ

વેશની

Lુિનિ}તતા માટ, યોxય પગલાં લેશ;ે
(ડ2)

એ Lુિનિ}ત કરવા માટ, ક,

દ યાંગ બાળકો અ1ય બાળકોની .મ રમત,

આનંદ મોદ અને મનોરં જન અને રમતગમત
સમાન હક ધરાવે છે , .માં શાળા યવ0થામાં તે
(ઈ)

XૃિYઓમાં ભાગ લેવા માટ,
X ૃિYઓ સામેલ છે ;

મનોરં જન, પય@ટન, આનંદ મોદ અને રમતગમત
સામેલ લોકોની .મ દ યાંગજનોને
પગલાં લેશ.ે

X ૃિYઓના સંગઠનમાં

વેશનો હક હોય તે Lુિનિ}ત કરવાના

અ ુ છે દ-૩૧
\કડા અને મા હતી સં]હ
૧.

રા$યો પ%ો હાલના અિધવેશનને અસરકારક બનાવવા માટ, નીિતઓ ઘડવા અને
અમલમાં 5 ૂકવા માટ, સ%મ કરવા માટ, , Dકડાક2ય અને સંશોધન ડ,ટા સ હત યોxય
મા હતી એક) કરવા ું કામ કર, છે . આ મા હતી એકિ)ત કરવાનીઅને +ળવવાની
\યા નીચે 5ુજબ હશે:
(એ)

દ યાંગજનોની ગોપનીયતા માટ, wુyતતા અને આદરને Lુિનિ}ત કરવા માટ,,
ડ,ટ ા સંર%ણ Tગેના કાયદા સ હત કાયદાક2ય ર2તે 0થાિપત સલામતીઓ ું
પાલન કરXુ;ં

(બી)

Dકડાઓના સં^હ અને ઉપયોગમાં માનવાિધકાર અને 5ળ
ૂ I ૂત 0વતં)તાઓ
અને નૈિતક િસ-ાંતોના ર%ણ માટ, Dતરરા!"2ય 0તર, 0વીQૃત ધોરણો ું પાલન
કરો.

ર.

આ અ ુZછે દ અ સ
ુ ાર એકિ)ત કરવામાં આવેલી મા હતી યોxય ર2તે અલગ કરવામાં
આવશે,

અને

વત@માન

અિધવેશન

હ,ઠળ

રા$યો

પ%ોની

જવાબદાર2ઓના

અમલીકરણમાં મદદ કરવા અને દ યાંગજનો iારા તેમના અિધકારોનો ઉપયોગ
કરવામાં આવતા અવરોધોને ઓળખવા અને તેન ે qૂ ર કરવા માટ, ઉપયોગમાં લેવાશે.
૩.

રા$યો પ%ો આ Dકડાઓના

સાર માટ, જવાબદાર2 0વીકાર, છે અને દ યાંગજનો

અને અ1ય લોકો માટ, તેમની Lુલભતા Lુિનિ}ત કર, છે .

અ ુ છે દ-૩૨
\તરરાRSBય સહકાર
૧.

રા$યો પ%ો હાલના અિધવેશનના હ,t ુ અને ઉeે શોને સાકાર કરવા માટ, રા!"2ય
યાસોના સમથ@નમાં Dતરરા!"2ય સહકાર અને તેના
અનેસબ
ં િં ધત Dતરરા!"2ય અને

ચારને મહ_વ આપે છે

ાદ, િશક સં0થાઓ અને નાગ રક સમાજ, ખાસ કર2ને

દ યાંગજનોના સંગઠનો સાથે, રા$યો વZચે અને, યોxય ર2તે, આ સંદભs યોxય અને

અસરકારક પગલાં લેશ.ે .ની સાથેસાથે આવાં પગલાંમાં નીચે 5ુજબના પગલાંનો
સમાવેશ થાય છે ઃ
(એ)

Lુિનિ}ત કરXું ક, Dતરરા!"2ય િવકાસ કાય@\મો સ હત Dતરરા!"2ય સહયોગ
દ યાંગજનો માટ, સમાિવ!ટ અને Lુલભ છે ;

(બી)

ુ વો, તાલીમ કાય@\મો અને •ે!ઠ
મા હતી, અ ભ

યાસોની આપ-લે અને

વહ¢ચણી સ હત %મતા-િનમા@ણની Lુિવધા અને સહાયકતા;
(સી)

સંશોધન અને વૈ“ાિનક અcભગમ અને તકનીક2 “ાન મેળવવામાં સહકારની
Lુિવધા;

(ડ2)

Lુલભ અને સહાયક ટ,કનોલોbની ઉપયોcગતની Lુિવધા અને વહ¢ચણી સ હત
અને તકનીક2ઓના 0થાનાંતરણ iારા યોxય તકનીક2 અને આિથOક સહાય K ૂર2
પાડવી.

ર.

આ

અ ુZછે દની

જોગવાઈઓ

વત@માન અિધવેશન

હ,ઠળ

દર,ક

રા$ય

પ%ની

જવાબદાર2ઓ K ૂર2 કરવા માટ, તેની જવાબદાર2ઓ પર K ૂવ@^હ િવના છે .

અ ુ છે દ-૩૩
રાRSBય અમલીકરણ અને દ% ખર% ખ
૧.

ુ ાર, વત@માન અિધવેશનના અમલીકરણને
રા$યો પ%ો, તેમની સં0થાની યવ0થા અ સ
લગતી બાબતો માટ, સરકારની Tદર એક અથવા વaુ ક,1‚ીય એકમો િન ુ ત કરશે,
અનેિવિવધ %ે)ોમાં અને િવિવધ 0તર, \યા સંબિં ધત Lુિવધાઓ માટ, સરકારની Tદર
એક સંકલન પ-િતની 0થાપના અથવા હોeા પર યોxય િવચારણા કરશે.

ર.

રા$યો પ%ો, તેમની કા ૂની અને વહ2વટ2
અમલીકરણને

ણાલીઓ અ સ
ુ ાર, વત@માન અિધવેશનના

ો_સાહન આપવા, ર%ણ આપવા અને દ, ખર, ખ રાખવા માટ, , યોxય ર2તે

એક અથવા વaુ 0વતં) પ-િતઓ સ હત એક માળ›,ું રા$ય પ%માં +ળવણી,
મજS ૂતી, િન ુ ત અથવા 0થાિપત કરશે.
૩.

ખાસ કર2ને દ યાંગજનો અને તેમ ની
અને દ, ખર, ખની

િતિનિધ સં0થાઓમાં જનસ5ુદાય સામેલ રહ,શે

\યામાં સંK ૂણ@ ર2તે ભાગ લેશ.ે

અ ુ છે દ-૩૪
દ યાંગજનોના અિધકારોને લગતી સિમિત
૧.

દ યાંગજનોના અિધકારો પર એક સિમિતની 0થાપના કરવામાં આવશે (હવે પછ2થી
અહ• "સિમિત" તર2ક, સંબોધવામાં આવે છે), . નીચે આપેલા કાયv હાથ ધરશે.

ર.

વત@માન અિધવેશનના અમલના સમયે સિમિતમાં બાર િન!ણાતો હશે. વaુ સાઈઠની આ
અિધવેશનમાં મં|ૂર2 પછ2, સિમિતમાં Qૂલ સ3યોની સંWયા વધીને બાર થશે . મહYમ
અઢાર સ3યો Lુધી વધશે.

૩.

સિમિતના સ3યો તેમની યG તગત %મતામાં સેવા આપશે અને ઉZચ નૈિતક G0થિત
અને મા1યતા

ાyત %મતા અને વત@માન અિધવેશ ન iારા આવર2 લેવામાં આવેલા

ુ વ ધરાવતા હશે. તેમના ઉમેદવારોને નામાં કત કરતી વખતે, રા$યો
%ે)માં અ ભ
પ%ોને હાલના અિધવેશનના અ Zુ છે દ-૪, ફકરા-૩ માં િનધા@ રત જોગવાઈને આધીન
યોxય િવચારણા કરવા આમં)ણ આપવામાં આવે છે .
૪.

સિમિતના સ3યો રા$યો પ%ો iારા પસંદ કરવામાં આવશે, 1યાયી ભૌગોcલક વગ£કરણ,
સ3યતાના િવિવધ 0વJપો અને 5ુWય કા ૂની

ણાલીઓ ું

િતિનિધ_વ, સંt ુcલત cલhગ

િતિનિધ_વ અને દ યાંગ િન!ણાતોની ભાગીદાર2 પર િવચારણા કરવામાં આવશે.
પ.

સિમિતના સ3યો રા$યો પ%ો iારા કો1ફર1સની બેઠકોમાં તેમના નાગ રકોમાંથી રા$યો
પ%ો iારા નામાં કત યG તઓની યાદ2માંથી wુyત મતદાન iારા ¡ટવામાં
ંૂ
આવશે.તે
બેઠકોમાં, .ના માટ, બે t ૃતીયાંશ રા$યોના પ%ો ું કોરમ રચાય છે , તે સિમિતમાં
¡ટ
ં ૂ ાયેલા
પ%ોના

૬.

યG તઓ એવા હશે .ઓ સૌથી વaુ મત મેળવે છે અને હાજર રા$યો
િતિનિધઓના મતોની સંK ૂણ@ બnુમતીવા¤ મતદાન મેળવે છે .

ારં cભક ¡ટંૂ ણી હાલના અિધવેશનની તાર2ખથી છ મ હનાની Tદર યો+શે.દર, ક
¡ટ
ં ૂ ણીની તાર2ખના ઓછામાં ઓછા ચાર મ હના પહ,લા, સં ુ ત રા!"ના મહાસcચવ
રા$યોના પ%ોને બે મ હનાની Tદર નામાંકન દાખલ કરવા આમં)ણ આપતા પ)ને
સંબોધશે. મહાસcચવ પછ2થી આ ર2તે નામાં કત તમામ યG તઓની 5 ૂળા%ર \મમાં
યાદ2 તૈયાર કરશે, . રા$ય પ%ોએ તેમને નામાં કત કયા@ છે તે L ૂચવે છે , અને તેને
વત@માન અિધવેશનમાં રા$યો પ%ોને Lુપરત કરશે.

૭.

સિમિતના સ3યો ચાર વષ@ની 5ુદત માટ, ¡ટં ૂ વામાં આવશે. તેઓ એકવાર ફર2થી ¡ટં ૂ ણી
માટ, લાયક બનશે. જો ક,,
Tતે સમાyત થશે;

થમ ¡ટં ૂ ણીમાં ¡ટાયે
ં ૂ લા છ સ3યોનો કાય@કાળ બે વષ@ના

થમ ¡ટં ૂ ણી પછ2 તરત જ, આ છ સ3યોના નામ આ અ Zુ છે દના

ફકરા-૫માં ઉ લેcખત સભાના અkય% iારા લોટ iારા પસંદ કરવામાં આવશે.
૮.

ુ ાર સિમિતના છ વધારાના સ3યોની ¡ટણી
આ અ ુZછે દની સંબિં ધત જોગવાઈઓ અ સ
ંૂ
આ િનયિમત ¡ટ
ં ૂ ણી સમયે યો+શે.

૯.

જો સિમિતનો કોઈ સ3ય 5ૃ_ ુ પામે અથવા રાbના5ું આપે અથવા +હ,ર કર, ક, અ1ય
કોઈ કારણસર તે અથવા તેણી હવે તેની ક, તેણીની ફરજો િનભાવી શકશે નહ•, તો આ
અ Zુ છે દની સંબિં ધત જોગવાઈઓમાં બાક2ની 5ુદત માટ, સેવા આપવા માટ, રા$ય પ%
ક, . સ3યને નોિમનેટ કર, છે તે લાયકાત ધરાવતા અ1ય િન!ણાતની િનમžૂક કરશે
અને િનધા@ રત જJ રયાતોને K ૂણ@ કરશે.

૧૦.

સિમિત તેના પોતાના કાય@પ-િતના િનયમો 0થાિપત કરશે.

૧૧.

સં ુ ત રા!"ના મહાસcચવ હાલના અિધવેશન હ,ઠળ સિમિતના કાયvની અસરકારક
કામગીર2 માટ, જJર2 0ટાફ અને Lુિવધાઓ K ૂર2 પાડશે અને તેની

ારં cભક બેઠક

બોલાવશે.
૧૨.

સં ુ ત રા!"ની સામા1ય સભાની મં|ૂર2 સાથે, વત@માન અિધવેશન હ,ઠળ 0થાિપત
સિમિતના સ3યો સિમિતની જવાબદાર2ઓના મહ_વને kયાનમાં રાખીને, સભા ન†2 કર2
શક, તેવા િનયમો અને શરતો પર સં ુ ત રા!"ના સંસાધનોમાંથી “ાનભંડોળ

ાyત

કરશે.
૧૩.

સિમિતના સ3યો સં ુ ત રા!"ના િવશેષાિધકારો અને જવાબદાર િન!ણાતો આ
અિધવેશનના સંબંિધત િવભાગોમાં જણા યા 5ુજબ સં ુ ત રા!" માટ, િમશન પર
Lુિવધાઓ, િવશેષાિધકારો અને જવાબદાર2 માટ, હકદાર રહ,શ.ે

અ ુ છે દ-૩૫
રા^યો પGો _ારા અહ%વાલો
૧.

દર, ક રા$ય પ% સં ુ ત રા!"ના મહાસcચવ મારફતે હાલના સંમલ
ે ન હ,ઠળ તેની
જવાબદાર2ઓને અસરકારક બનાવવા માટ, લેવામાં આવેલા પગલાંઓ અને સંબિં ધત
રા$ય પ% માટ, વત@માન અિધવેશનમાં અમલમાં આ યા પછ2 બે વષ@ની Tદર, તે
સંદભs થયેલી

૨.

ગિત પર એક યાપક અહ,વાલ ર|ૂ કરશે.

ુ ામી અહ,વાલો ર|ૂ કરશે
_યારબાદ, રા$યો પ%ો ઓછામાં ઓછા દર ચાર વષs અ ગ
અને વaુ અહ,વાલ .મ સિમિત િવનંતી કર, _યાર, ર|ુ કરશે.

૩.

સિમિત અહ,વાલોની મા હતીને લાwુ પડતી કોઈ માગ@દિશOકા ન†2 કરશે.

૪.

એક રા$ય પ% ક, .ણે સિમિતને
ુ ામી
અ ગ

અહ,વાલોમાં અગાઉ

યાપક
આપેલી

ારં cભક અહ,વાલ L ુપરત કયv છે , તેના
મા હતી ું Kુનરાવત@ન

કરવાની

જJર

નથી.સિમિતને અહ,વાલો તૈયાર કરતી વખતે, રા$યોના પ%કારોને આમં)ણ આપવામાં
આવે છે ક, તેઓ ›ુ લી અને પારદશ@ક

\યામાં આમ કરવા ું િવચાર, અને વત@માન

અિધવેશનના અ Zુ છે દ-૪, ફકરા-3 માં િનધા@ રત જોગવાઈ પર યોxય િવચારણા કર, .
૫.

અહ,વાલો વત@માન અિધવેશન હ,ઠળ જવાબદાર2ઓની પ રK ૂણ@તાના ભાગને અસર કર,
તેવા પ રબળો અને 5ુoક,લીઓ L ૂચવી શક, છે .

અ ુ છે દ-૩૬
અહ%વાલોની િવચારણા
૧.

દર, ક અહ,વાલને સિમિત iારા kયાનમાં લેવામાં આવશે, . અહ,વાલ પર આવા L ૂચનો
અને સામા1ય ભલામણો કરશે . તે યોxય ગણી શક, અને તેન ે સંબિં ધત રા$ય પ%ને
મોકલશે. રા$ય પ% સિમિતને પસંદ કર, લી કોઈપણ મા હતી સાથે જવાબ આપી શક, છે .
સિમિત વત@માન અિધવેશનના અમલીકરણ સંબિં ધત રા$યો પ%ો પાસેથી વa ુ
મા હતીની િવનંતી કર2 શક, છે .

૨.

જો કોઈ રા$ય પ% અહ,વાલ ર|ૂ કરવામાં નjધપા) ર2તે બાક2 રહ,શે,તો સિમિત
સંબિં ધત રાજય પ%ને સિમિતને ઉપલˆધ િવ/સનીય મા હતીના આધાર, તે રા$ય
પ%માં વત@મ ાન અિધવેશનના અમલીકરણની તપાસ કરવાની જJ રયાત Tગે L ૂcચત
કર2 શક, છે. જો L ૂચના બાદ )ણ મ હનામાં સંબિં ધત અહ,વાલ ર|ૂ કરવામાં આવતો
નથી તો સિમિત સંબિં ધત રા$ય પ%ને તેના માટ, K ૂછપરછ કરવા બોલાવશે. રા$ય
પ%ે સંબિં ધત અહ,વાલ ર|ુ કર2ને જવાબ આપવો જોઈએ, આ અ ુZછેના ફકરા-૧ ની
જોગવાઈઓ લાwુ થશે.

૩.

સં ુ ત રા!"ના મહાસcચવ તમામ રા$યો પ%ોને અહ,વાલો ઉપલˆધ કરાવશે.

૪.

રા$યો પ%ો તેમના પોતાના દ, શોમાં તેમના અહ,વાલો જનતા માટ, યાપકપણે ઉપલˆધ
કરાવશે અને આ અહ,વાલોને લગતા L ૂચનો અને સામા1ય ભલામણો મેળવવાની
Lુિવધા Kુર2 પાડશે.

૫.

સં ુ ત રા!"ની િવિશ!ટ એજ1સીઓ, ભંડોળ અને કાય@\મો, અને અ1ય સ%મ સં0થાઓ,
રા$યોના પ%ો તરફથી અહ,વાલોને ટ,કિનકલ સલાહ અથવા સહાયની જJર2 L ૂચનો જો
કોઈ હોય તો આિવનંતીઓ અથવા L ૂચનો આપવા માટ, સિમિત,તેમાં સમાયેલયોxય
માને તે ર2તેસિમિતના અવલોકનો અને ભલામણો સાથે

સા રત કરશે.

.

અ ુ છે દ-૩૭
રા^યો પGો અને સિમિત વ ચે સહકાર
૧.

દર, ક રા$ય પ% સિમિતને સહકાર આપશે અને તેના સ3યોને તેમના આદ, શની
પ રK ૂણ@તામાં મદદ કરશે.

ર.

રા$યો પ%ો સાથેના તેના સંબધ
ં ોમાં, સિમિત Dતરરા!"2ય સહયોગ સ હત વત@માન
અિધવેશનના અમલીકરણ માટ, રા!"2ય %મતાઓને વધારવાના માગv અને માkયમો
પર યોxય િવચારણા કરશે.

અ ુ છે દ-૩૮
અ,ય સંDથાઓ સાથે સિમિતનો સંબધ
ં
વત@માન અિધવેશનના અસરકારક અમલીકરણને

ો_સાહન આપવા અને વત@માન

અિધવેશન iારા આવર2 લેવામાં આવેલા %ે)માં Dતરરા!"2ય સહકારને

ો_સા હત કરવા

માટ,:
(એ)

િવિશ!ટ એજ1સીઓ અને સં ુ ત રા!"ના અ1ય Tગો તેમના અિધકારના %ે)માં
આવતા

વત@માન

િવચારણામાં
(બી)

અિધવેશનની

આવી

જોગવાઈઓના

અમલીકરણની

િતિનિધ_વ માટ, હકદાર રહ,શ.ે

સિમિત, તેના આદ, શનો અમલ કરતી વખતે,તેમના સંબિં ધત

રપો ટ«ગ

દશાિનદશો, L ૂચનો અને સામા1ય ભલામણોની Lુસગ
ં તતા Lુિનિ}ત કરવાના
હ,t ુથી, અને તેમના કાયvના

દશ@નમાં ¬ુ yલક,શન અને ઓવરલેપ ટાળવા,

Dતરરા!"2ય માનવાિધકાર સંિધઓ iારા 0થાિપત અ1ય સંબિં ધત સં0થાઓની
યોxય ર2તે સલાહ લેશે.

અ ુ છે દ-૩૯
સિમિતનો અહ%વાલ
સિમિત દર બે વષs સામા1ય સભા અને આિથOક અને સામાPજક પ રષદને તેની
XૃિYઓ Tગે અહ,વાલ આપશે અને રા$યો પ%ો પાસેથી

ાyત અહ,વાલો અને મા હતીની

તપાસના આધાર, L ૂચનો અને સામા1ય ભલામણો કર2 શક, છે. આવા L ૂચનો અને સામા1ય
ભલામણો રા$યોના પ%ો તરફથી ટyપણીઓ સાથે, જો કોઈ હોય તો, સિમિતના અહ,વાલમાં
સમાવવામાં આવશે.

અ ુ છે દ-૪૦
રા^યો પGોની પ રષદ
૧.

હાલના અિધવેશનના અમલીકરણને લગતી કોઈપણ બાબતો પર િવચાર કરવા માટ,
રા$યોના પ%ો તેમની રા$યો પ%ોની પર2ષદમાં િનયિમત ર2તે બેઠક કરશે.

૨.

હાલના અિધવેશનમાં અમલમાં આ યાના છ મ હના Lુધીમાં સં ુ ત રા!"ના મહાસcચવ
iારા રા$યોના પ%ો ું સંમલ
ે ન બોલાવવામાં આવશે. _યારબાદની બેઠકો મહાસcચવ
iારા ~iવાિષOક ર2તે અથવા રા$યો પ%ોના પ રષદના િનણ@ય પર બોલાવવામાં આવશે.

અ ુ છે દ-૪૧
થાપણદાર
સં ુ ત રા!"ના મહાસcચવ વત@માન અિધવેશનના થાપણદાર હશે.

અ ુ છે દ-૪૨
સહB
વત@માન અિધવેશન ૩૦ માચ@ ૨૦૦૭ના રોજ 1 ૂયોક@ માં સં ુ ત રા!"ના હ,ડ વાટ@ ર ખાતે
તમામ રા$યો અને

ાદ, િશક એક2કરણ સં0થાઓ iારા સહ2 માટ, ઉપલˆધ રહ,શ.ે

અ ુ છે દ-૪૩
બંધન થવાની સંમિત
વત@માન અિધવેશન હ0તા%રકતા@ રા$યો iારા બહાલી અને હ0તા%રકતા@

ાદ, િશક

એક2કરણ સં0થાઓ iારા ઔપચા રક KુN!ટને આિધન રહ,શ.ે તે કોઈપણ રા$ય અથવા

ાદ, િશક

એક2કરણ સં0થા iારા જોડાણ માટ, ›ુ œું રહ,શે .ણે સંમલ
ે ન પર હ0તા%ર કયા@ નથી.

અ ુ છે દ-૪૪
ાદ% િશક એકBકરણ સંDથાઓ
૧.

" ાદ, િશક એક2કરણ સંગઠન"નો અથ@ એ છે ક, આપેલ

દ, શના સાવ@ભૌમ રા$યો iારા

રચાયેલી સં0થા, .માં તેના સ3ય રા$યોએ વત@માન અિધવેશન iારા સંચાcલત
બાબતોના સંદભ@માં યોxયતા 0થાનાંત રત કર2 છે. આવા સંગઠનો, વત@માન અિધવેશન

iારા સંચાcલત બાબતોના સંદભ@માં તેમની ઔપચા રક KુN!ટ અથવા

વેશના

સાધનોમાં, તેમની %મતાની હદ +હ,ર કરશે. _યારબાદ, તેઓ તેમની યોxયતાની હદમાં
કોઈ નjધપા) ફ,રફાર Tગે થાપણદારોને +ણ કરશે.
ર.

વત@માન અિધવેશનમાં "રા$યો પ%ો"નો સંદભ@ આવી સં0થાઓને તેમની યોxયતાની
મયા@દામાં લાwુ પડશે.

૩.

વત@માન અિધવેશના અ Zુ છે દ-૪૫, ફકરા-૧, અને અ Zુ છે દ-૪૭, ફકરા-૨ અને ૩ ના
હ,t ુઓ માટ,,

ાદ, િશક એક2કરણ સં0થા iારા જમા કરાયેલ કોઈપણ સાધનની ગણતર2

કરવામાં આવશે નહ•.
૪.

ાદ, િશક એક2કરણ સં0થાઓ, તેમની યોxયતાની બાબતોમાં, રા$યો પ%ોની પ રષદમાં
તેમના સ3ય રા$યોની સંWયા . વત@માન અિધવેશનના પ%ો છે તેના સમાન મત સાથે
તેમના મતના અિધકારનો ઉપયોગ કર2 શક, છે . જો તેના સ3ય દ, શોમાંથી કોઈ તેના
અિધકારનો ઉપયોગ કર, છે અને તેનાથી િવપર2ત હોય તો આવી સં0થા તેના મત
આપવાના અિધકારનો ઉપયોગ કરશે નહ•.

અ ુ છે દ-૪૫
અમલમાં આવT ંુ
૧.

વત@માન અિધવેશન ૨૦મો Lુધારો દાખલ થયેથી ક, મા1યતા મ®યેથી )ીસ દવસ બાદ
અમલમાં આવશે.

૨.

દર, ક રા$ય અથવા

ાદ, િશક એક2કરણ સંગઠન માટ, વીસમો Lુધારો દાખલ થયા બાદ

વત@માન અિધવેશનને બહાલી, ઔપચા રક KુN!ટ અથવા સંમિત આપવા માટ,,
અિધવેશન તેના પોતાના આવા Lુધારા દાખલ પછ2 )ીસમા દવસે અમલમાં આવશે.

અ ુ છે દ-૪૬
આરGણો
૧.

વત@માન અિધવેશનના ઉeેશ અને હ,t ુ સાથે Lુસગ
ં ત ન હોય તેવા આર%ણોને મં|ૂર2
આપવામાં આવશે નહ•.

૨.

કોઈપણ સમયે આર%ણો પાછા ખ’ચી શકાય છે.

અ ુ છે દ-૪૭
ુ ારાઓ
?ધ
૧.

કોઈપણ રા$ય પ% વત@માન અિધવેશનમાં Lુધારાની દરખા0ત કર2 શક, છે અને તેને
સં ુ ત રા!"ના મહાસcચવને Lુપરત કર2 શક, છે.મહાસcચવ દરખા0તો પર િવચારણા
ુ ી રા$યોના પ%ોના સંમલ
અને િનણ@ય લેવાના હ,tથ
ે નની તરફ,ણ કર, છે ક, ક,મ તે L ૂcચત
કરવાની િવનંતી સાથે, રા$યોના પ%ોને કોઈપણ L ૂcચત Lુધારાની +ણ કરશે.એવા
ક0સામાં ક,, આવા સંચારની તાર2ખથી ચાર મ હનાની Tદર, ઓછામાં ઓછા એક
t ૃતીયાંશ રા$યો પ%ો આવી પ રષદની તરફ,ણ કર, છે , મહાસcચવ સં ુ ત રા!"ના ને+
હ,ઠ ળ અિધવેશન

બોલાવશે. ઉપG0થત રા$યો પ%ો અને મતદાનના બે t ૃતીયાંશ

બnુમતી iારા અપનાવવામાં આવેલ કોઈપણ Lુધારો મહાસcચવ iારા સં ુ ત રા!"ની
સામા1ય સભામાં મં|ૂ ર2 માટ, અને _યારબાદ તમામ રા$યો પ%ોને 0વીQૃિત માટ,
દ0તાવેજો ર|ૂ કરવામાં આવશે.
૨.

આ

અ ુZછે દના

ફકરા-૧

5ુજબ

અપનાવવામાં

અને

મં|ૂર

કરાયેલ

Lુધારો

0વીQૃિતનાદ0તાવેજ Lુધારાને અપનાવવાની તાર2ખે રા$યો પ%ોની સંWયાના બે
t ૃતીયાંશ Lુધી પહjZયા પછ2 )ીસમા દવસે અમલમાં આવશે. _યારબાદ,કોઈપણ રા$ય
પ% માટ, )ીસમા દવસે તેના પોતાના 0વીQૃિતના દ0તાવેજ જમા કયા@ બાદ Lુધારો
અમલમાં આવશે. Lુધારો ફ ત . રા$યો પ%ોએ 0વીકાયv છે તે રા$યો પ%ો માટ, જ
બંધનકતા@ રહ,શ.ે
૩.

જો રા$યો પ%ોના પ રષદ iારા સવ@સમ
ં િતથી િનણ@ય લેવામાં આવે તો, આ અ ુZછે દના
ુ ાર અપનાવવામાં આવેલ અને મં|ૂર કરાયેલ Lુધારો. ફ ત અ Zુ છેદફકરા-૧ અ સ

૩૪, ૩૮, ૩૯ અને ૪૦ સાથે સંબિં ધત છે તે તમામ રા$યોના પ%ો માટ, 0વીQૃિતના
સાધનોની સંWયા Lુધારાને અપનાવવાની તાર2ખે રા$યો પ%ોની સંWયાના બે t ૃતીયાંશ
Lુધી પહjZયા પછ2 )ીસમા દવસેઅમલમાં આવશે.

અ ુ છે દ-૪૮
િનNદા
રા$ય પ% સં ુ ત રા!"ના મહાસcચવને લેcખત L ૂચના iારા વત@માન સંમલ
ે નની િનhદા
કર2 શક, છે . મહાસcચવ iારા L ૂચના

ાyત થયાના એક વષ@ પછ2 િનhદા અસરકારક બનશે.

અ ુ છે દ-૪૯
ુ ભ Dવaપ
?લ
વત@માન અિધવેશન ું લખાણ Lુલભ 0વJપોમાં ઉપલˆધ કરાવવામાં આવશે.

અ ુ છે દ-૫૦
અિધHૃત લખાણ
વત@માન અિધવેશનના અરબી, ચાઇનીઝ, T^ેb, ¯,1ચ, રિશયન અને 0પેિનશ લખાણો
એકસમાન ર2તે અિધQૃત રહ,શ.ે
સા%ીમાં, હ0તા%ર કરાયેલ સવા@િધકાર2ઓ,તેમની સંબિં ધત સરકારો iારા યોxય ર2તે
અિધQૃત હોવાને કારણે, વત@માન અિધવેશનમા હ0તા%ર કયા@ છે.

દ યાંગજનના અિધકારો ંુ અિધવેશનનો
વૈક પક
વત@માન

ોટોકોલ

ોટોકોલના રા$યો પ%ો નીચે 5ુજબ સંમત થયા છે:

અ ુ છે દ-૧
૧.

વત@માન

ોટોકોલ માટ, એક રા$ય પ% ("રા$ય પ%") દ યાંગજનોના અિધકારો

પરની સિમિત ("સિમિત")ની %મતાને મા1યતા આપે છે યG તઓ અથવા યG તઓના
|ૂથ તરફથી અથવા તેના વતી સંદ,શા યવહાર

ાyત કરવા અને kયાનમાં લેવા માટ,

તેના અિધકાર%ે)માં .ઓ અિધવેશનની જોગવાઈઓના રા$ય પ% iારા ઉ લંઘનનો
ભોગ બનવાનો દાવો કર, છે .
૨.

જો અિધવેશનમાં Lુસગ
ં ત કોઈ રા$ય પ% ક, . વત@માન

ોટોકોલમાં કોઈ પ% નથી

તેઓને સિમિત iારા કોઈ સંચાર યવહાર મોકલવામાં આવશે ન હ.

અ ુ છે દ-૨
સિમિત સંદ,શા યવહારને અમા1ય રાખશે $યાર, :
(એ)

સંદ,શા યવહાર અનામી છે ;

(બી)

સંદ,શા યવહાર આવા સંદ,શા યવહાર ર|ૂ કરવાના અિધકારનો qુŽુપયોગ કર, છે
અથવા સંમલ
ે નની જોગવાઈઓ સાથે અસંગત છે ;

(સી)

આ જ બાબત સિમિત iારા પહ,લથ
ે ી જ તપાસવામાં આવી છે અથવા
Dતરરા!"2ય તપાસ અથવા સમાધાનની અ1ય

\યા હ,ઠ ળ તપાસવામાં

આવી રહ2 છે અથવા કરવામાં આવી રહ2 છે ;
(ડ2)

$યાં ઉક,લોની અરb ગેરવાજબી ર2તે લાંબી છે અથવા અસરકારક રાહત
લાવવાની શ…તા નથી _યાં આ િનયમ નહ• હોય;

(ઈ)

તે 0પ!ટ ર2તે ખોટ2 ર2તે 0થાિપત છે અથવા K ૂરતા

માણમાં સાcબત નથી;

અથવા $યાર,
(એફ) ત‘યો ક, . સંદ,શા યવહારનો િવષય છે તે સંબિં ધત રા$ય પ% માટ, વત@માન
ોટોકોલના અમલમાં

વેશ પહ,લાં થયો હતો િસવાય ક, તે ત‘યો તે તાર2ખ

પછ2 ચાœુ રહ,.

અ ુ છે દ-૩
વત@માન

ોટોકોલના અ Zુ છે દ-ર ની જોગવાઈઓને આધીન, સિમિત તેન ે Lુપરત

કર, લા કોઈપણ સંદ, શા રા$ય પ%ના kયાન પર લાવશે.છ મ હનાની Tદર, સંદ,શો

ાyત

કરનાર રા$ય કોઈ બાબત ક, ઉક,લ, જો કોઈ હોય તો, તે રા$ય iારા લેવામાં આ યો હોય તેની
0પ!ટતા કરતો લેcખત ›ુલાસો અથવા િનવેદનો સિમિતને ર|ૂ કરશે.

અ ુ છે દ-૪
૧.

સંદ,શા યવહાર મેળ યા બાદ અને wુણવYા પર િનધા@રણ K ૂવs કોઈ પણ સમયે, સિમિત
સંબિં ધત પ%ને તા_કાcલક િવચારણા માટ, િવનંતી કર2 શક, છે ક, રા$ય પ% પી ડત
અથવા કિથત ઉ લંઘનનો ભોગ બનેલાને ન ¡ ૂકવી શકાય તેX ું

કુ સાનટાળવા માટ,

જJર2 હોય તેવા વચગાળાના પગલાં લે..
૨.

$યાં આ અ ુZછે દના ફકરા-૧ હ,ઠ ળ સિમિત તેના િવવેકSુ~-નો ઉપયોગ કર, છે , . આ
0વીકાય@તા પર અથવા સંદ,શા યવહારની wુણવYા પર િનધા@ રત કરt ું નથી.

અ ુ છે દ-૫
વત@માન

ોટોકોલ હ,ઠળ સંદ,શા યવહારની તપાસ કરતી વખતે સિમિત અ5ુક

યG તઓ Kુરતી મયા@ દત બેઠકો યોજશે.સંદ,શા યવહારની તપાસ કયા@ પછ2, સિમિત તેના
L ૂચનો અને ભલામણો, જો કોઈ હોય તો, સંબિં ધત રા$ય પ% અને અરજદારને મોકલશે.

અ ુ છે દ-૬
૧.

જો સિમિત અિધવેશનમાં િનધા@ રત અિધકારોના રા$ય પ% iારા ગંભીર અથવા
યવG0થત ઉ લંઘન L ૂચવતી િવ/સનીય મા હતી મેળવે છે , તો સિમિત તે રા$ય પ%ને
મા હતીની તપાસમાં સહકાર આપવા આમં)ણ આપશે અને આ સંદભs સંબિં ધત
મા હતીનાિનર2%ણો ર|ૂ કરશે.

૨.

સંબિં ધત રા$ય પ% iારા સબિમટ કરવામાં આવેલા કોઈપણ અવલોકનો તેમજ તેને
ઉપલˆધ અ1ય િવ/સનીય મા હતીને kયાનમાં લેતા, સિમિત તપાસ કરવા અને
સિમિતને તા_કાcલક અહ,વાલ આપવા માટ, તેના એક અથવા વa ુ સ3યોને િન ુ ત કર2
શક, છે . $યાં જJર2 હોય અને રા$ય પ%ની સંમિત સાથે, તપાસમાં તેના

દ, શની

5ુલાકાત સામેલ હોઈ શક, છે.
૩.

આવી તપાસના તારણોની ચકાસણી કયા@ પછ2, સિમિત આ તારણો સંબિં ધત રા$ય
પ%ને કોઈપણ ટyપણીઓ અને ભલામણો સાથે મોકલશે.

૪.

સંબિં ધત રા$ય પ%, સિમિત iારા

સા રત તારણો, ટyપણીઓ અને ભલામણો

ાyત

કયા@ના છ મ હનાની Tદર સિમિતને તેના િનર2%ણો ર|ૂ કરશે.
૫.

આવી તપાસ wુyત ર2તે હાથ ધરવામાં આવશે અને કાય@વાહ2ના તમામ તબ†ે રા$ય
પ%નો સહકાર માંગવામાં આવશે.

અ ુ છે દ-૭
૧.

સિમિત સંબિં ધત રા$ય પ%ને ક1વે1શનના અ Zુ છેદ-૩૫ હ,ઠળ તેના
સમાિવ!ટ

રપોટ@ માં

ોટોકોલના અ Zુ છેદ-૬ હ,ઠ ળ હાથ ધરાયેલી તપાસના જવાબમાં લેવામાં

આવેલા કોઈપણ પગલાંની િવગતોને સામેલ કરવા માટ, બોલાવી શક, છે.
૨.

સિમિત, જો જJર2 હોય તો,અ Zુ છે દ-૬, ફકરા-૪ માં ઉ લેcખત છ મ હનાના
સમયગાળાના Tત પછ2, આવી તપાસના જવાબમાં લેવાયેલા પગલાંની +ણ કરવા
માટ, સંબિં ધત રા$ય પ%ને બોલાવી શક, છે.

અ ુ છે દ-૮
દર, ક રા$ય પ%, વત@માન

ોટોકોલના Lુધારા વખતે અથવા તેમાં સહ2 અથવા મં|ૂર2

વખતે, +હ,ર કર2 શક, છે ક, તે અ ુZછેદ-૬ અને ૭ માં K ૂર2 પાડવામાં આવેલી સિમિતની
યોxયતાને મા1યતા આપt ું નથી.

અ ુ છે દ-૯
સં ુ ત રા!"ના મહાસcચવ વત@માન

ોટોકોલના થાપણદાર હશે.

અ ુ છે દ-૧૦
વત@માન અિધવેશન ૩૦ માચ@ ૨૦૦૭ના રોજ 1 ૂયોક@ માં સં ુ ત રા!"ના હ,ડ વાટ@ ર ખાતે
અિધવેશનના હ0તા%રકતા@રા$યો અને

ાદ,િશક એક2કરણ સં0થાઓ iારા સહ2 માટ, › ુ લા

રહ,શ.ે

અ ુ છે દ-૧૧
વત@માન

ોટોકોલ એ વત@માન

ોટોકોલના હ0તા%રકતા@ રા$યો iારા બહાલીને આધીન

રહ,શે .ઓએ અિધવેશનને બહાલી આપી અથવા 0વીકા E ુ છે .તે વત@માન
હ0તા%રકતા@

ોટોકોલની

ાદ, િશક એક2કરણ સં0થાઓ iારા ઔપચા રક KુN!ટને આિધન રહ,શે .ણે

અિધવેશનમાં ઔપચા રક ર2તે KુN!ટ કર2 છે અથવા તેને મા1યતા આપી છે .તે કોઈપણ રા$ય
અથવા

ાદ, િશક એક2કરણ સંગઠન iારા જોડાણ માટ, ›ુ œું રહ,શે .ઓએ અિધવેશનને બહાલી

આપી, ઔપચા રક ર2તે KુN!ટ આપી હોય અથવા સંમિત આપી હોય અને .ઓએ

ોટોકોલ પર

હ0તા%ર કયા@ ન હોય.

અ ુ છે દ-૧૨
૧.

" ાદ, િશક એક2કરણ સંગઠન" નો અથ@ એ છે ક, આપેલ

દ, શના સાવ@ભૌમ રા$યો iારા

રચાયેલી સં0થા, .માં તેના સ3ય રા$યોએ અિધવેશન અને વત@માન

ોટોકોલ iારા

સંચાcલત બાબતોમાં યોxયતા 0થાનાંત રત કર2 છે . આવી સં0થાઓ અિધવેશનો અને
વત@માન

ોટોકોલ iારા સંચાcલત બાબતોના સંદભ@માં તેમની ઔપચા રક KુN!ટ અથવા

વેશના સાધનોમાં તેમની %મતાની હદ +હ,ર કરશે._યારબાદ, તેઓ તેમની
યોxયતાની હદમાં કોઈ નjધપા) ફ,રફાર Tગે થાપણદારને +ણ કરશે.
ર.

હાલના

ોટોકોલમાં "રા$યો પ%ો"નો સંદભ@ આવી સં0થાઓને તેમની યોxયતાની

મયા@દામાં લાwુ પડશે.
૩.

હાલના
માટ,,

ુ
ોટોકોલના અ Zુ છેદ-૧૩, ફકરા-૧, અને અ Zુ છે દ-૧૫, ફકરા-૨ ના હ,tઓ
ાદ, િશક એક2કરણ સં0થા iારા જમા કરાયેલ કોઈપણ સાધનની ગણતર2 કરવામાં

આવશે નહ•.
૪.

ાદ, િશક એક2કરણ સં0થાઓ, તેમની યોxયતાની બાબતોમાં, રા$યો પ%ોની બેઠકમાં
તેમના સ3ય રા$યોની સંWયા . વત@માન

ોટોકોલના પ%ો છે તેના સમાન મત

સાથેમત આપવાના અિધકારનો ઉપયોગ કર2 શક, છે .જો તેના સ3ય દ, શોમાંથી કોઈ
તેના અિધકારનો ઉપયોગ કર, છે અને તેનાથી િવપર2ત હોય તો આવી સં0થા તેના મત
આપવાના અિધકારનો ઉપયોગ કરશે નહ•.

અ ુ છે દ-૧૩
૧.

અિધવેશનના અમલીકરણને આધીન, વત@માન

ોટોકોલ બહાલીના અથવામં|ુર2ના

દસમા દ0તાવેજ જમા કયા@ પછ2 )ીસમા દવસે અમલમાં આવશે.
ર.

દર, ક રા$ય અથવા

ાદ, િશક એક2કરણ સંગઠન માટ, દસમા આવા દ0તાવેજ જમા

કરા યા બાદ વત@માન
અથવા 0વીકારવા માટ,,

ોટોકોલને મા1યતા આપનાર, ઔપચા રક ર2તે KુN!ટ આપનાર
ોટોકોલ તેના પોતાના આવા દ0તાવેજ જમા થયા પછ2

)ીસમા દવસે અમલમાં આવશે.

અ ુ છે દ-૧૪
૧.

વત@માન અિધવેશનના ઉeેશ અને હ,t ુ સાથે Lુસગ
ં ત ન હોય તેવા આર%ણોને મં|ૂર2
આપવામાં આવશે નહ•.

૨.

કોઈપણ સમયે આર%ણો પાછા ખ’ચી શકાય છે.

અ ુ છે દ-૧૫
કોઈપણ રા$ય પ% વત@માન અિધવેશનમાં Lુધારાની દરખા0ત કર2 શક, છે અને તેને
સં ુ ત રા!"ના મહાસcચવને Lુપરત કર2 શક, છે . મહાસcચવ દરખા0તો પર િવચારણા
ુ ી રા$યોના પ%ોના સંમલ
અને િનણ@ય લેવાના હ,tથ
ે નની તરફ,ણ કર, છે ક, ક,મ તે L ૂcચત
કરવાની િવનંતી સાથે, રા$યોના પ%ોને કોઈપણ L ૂcચત Lુધારાની +ણ કરશે.એવા
ક0સામાં ક,, આવા સંચારની તાર2ખથી ચાર મ હનાની Tદર, ઓછામાં ઓછા એક
t ૃતીયાંશ રા$યો પ%ો આવી પ રષદની તરફ,ણ કર, છે , મહાસcચવ સં ુ ત રા!"ના ને+
હ,ઠ ળ અિધવેશન બોલાવશે. ઉપG0થત રા$યો પ%ો અને મતદાનના બે t ૃતીયાંશ
બnુમતી iારા અપનાવવામાં આવેલ કોઈપણ Lુધારો મહાસcચવ iારા સં ુ ત રા!"ની
સામા1ય સભામાં મં|ૂ ર2 માટ, અને _યારબાદ તમામ રા$યો પ%ોને 0વીQૃિત માટ,
દ0તાવેજો ર|ૂ કરવામાં આવશે.
૨.

આ

અ ુZછે દના

ફકરા-૧

5ુજબ

અપનાવવામાં

અને

મં|ૂર

કરાયેલ

Lુધારો

0વીQૃિતનાદ0તાવેજ Lુધારાને અપનાવવાની તાર2ખે રા$યો પ%ોની સંWયાના બે
t ૃતીયાંશ Lુધી પહjZયા પછ2 )ીસમા દવસે અમલમાં આવશે. _યારબાદ, કોઈપણ
રા$ય પ% માટ, )ીસમા

દવસે તેના પોતાના 0વીQૃિતના દ0તાવેજ જમા કયા@

બાદLુધારો અમલમાં આવશે. Lુધારો ફ ત . રા$યો પ%ોએ 0વીકાયv છે તે રા$યો
પ%ો માટ, જ બંધનકતા@ રહ,શ.ે

અ ુ છે દ-૧૬
રા$ય પ% સં ુ ત રા!"ના મહાસcચવને લેcખત L ૂચના iારા વત@માન સંમલ
ે નની િનhદા
કર2 શક, છે . મહાસcચવ iારા L ૂચના

ાyત થયાના એક વષ@ પછ2 િનhદા અસરકારક બનશે.

અ ુ છે દ-૧૭
વત@માન અિધવેશન ું લખાણ Lુલભ 0વJપોમાં ઉપલˆધ કરાવવામાં આવશે.

અ ુ છે દ-૧૮
વત@માન અિધવેશનના અરબી, ચાઇનીઝ, T^ેb, ¯,1ચ, રિશયન અને 0પેિનશ લખાણો
એકસમાન ર2તે અિધQૃ ત રહ,શ.ે
સા%ીમાં, હ0તા%ર કરાયેલ સવા@િધકાર2ઓ,તેમની સંબિં ધત સરકારો iારા યોxય ર2તે
અિધQૃત હોવાને કારણે, વત@માન અિધવેશનમાં હ0તા%ર કયા@ છે.

