
Reguli standard privind egalizarea anselor pentruș

persoanele cu dizabilită iț 1 

Adunarea Generală,

Amintind de rezolu ia Consiliului Economic i Social 1990/26 din 24 mai 1990, în care Consiliulț ș
a autorizat Comisia pentru Dezvoltare Socială să aibă în vedere, la cea de-a treizeci i doua saș
sesiune,  înfiin area  unui  grup  de  lucru  ad-hoc  alcătuit  din  exper i  guvernamentali  i  a  căruiț ț ș
componen ă să rămână permanent deschisă pentru primirea de noi membri, finan at prin contribu iiț ț ț
voluntare,  care  să  elaboreze  reguli  standard  privind  egalizarea  anselor  pentru  copiii,  tinerii  iș ș
adul ii  cu  dizabilită i,  în  strânsă  colaborare  cu  agen iile  specializate,  cu  alte  organismeț ț ț
interguvernamentale i cu ș organiza ii neguvernamentaleț , în special cu organiza iile persoanelor cuț
dizabilită i,  i  în  care solicita  Comisiei,  în  cazul  în care înfiin a  un astfel  de grup de lucru,  săț ș ț
finalizeze textul acelor reguli pentru a putea fi analizat de Consiliu în 1993 i pentru a fi înaintatș
Adunării Generale la cea de-a patruzeci i opta sa sesiune,ș

Amintind  totodată  că  în  rezolu ia  sa  32/2  din  20  februarie  1991  Comisia  pentru  Dezvoltareț
Socială a hotărât să înfiin eze un grup de lucru ad-hoc alcătuit din exper i guvernamentali i a căruiț ț ș
componen ă  să rămână permanent  deschisă  pentru  primirea  de noi  membri,  în  conformitate  cuț
rezolu ia Consiliului Economic i Social 1991/26,ț ș

Luând notă în mod apreciativ de participarea a numeroase state, agen ii specializate, organismeț
interguvernamentale  i  ș organiza ii  neguvernamentaleț ,  în  special  organiza ii  ale  persoanelor  cuț
dizabilită i, la deliberările din cadrul grupului de lucru,ț

De asemenea  luând  notă  în  mod  apreciativ  de  contribu iile  financiare  generoase  ale  statelorț
membre acordate grupului de lucru,

Salutând faptul că grupul de lucru iș -a putut îndeplini mandatul în decursul a trei sesiuni de cinci
zile lucrătoare fiecare,

Recunoscând  i  apreciind  raportul  grupului  de  lucru  ad-hoc  referitor  la  elaborarea  de  reguliș
standard privind egalizarea anselor pentru persoanele cu dizabilită i,ș ț

Luând notă de discu iile purtate în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare Socială la cea deț -a treizeci
i treia sa sesiune cu privire la proiectul de reguli standard cuprins în raportul grupului de lucru,ș

1. Adoptă  Regulile  standard  privind  egalizarea  anselor  pentru  persoanele  cu  dizabilită i,ș ț
prezentate în anexa la prezenta rezolu ie;ț

2. Solicită statelor membre să aplice Regulile în elaborarea programelor na ionale ce vizeazăț
dizabilitatea;

3. Cere insistent statelor membre să dea curs solicitărilor Raportorului special pentru informare
cu privire la implementarea Regulilor;

4. Solicită  Secretarului  general  să  promoveze  implementarea  Regulilor  i  să  raporteze  înș
legătură cu aceasta Adunării Generale la cea de-a cincizecea sa sesiune;

5. Cere insistent statelor membre să sprijine, financiar i nu numai, implementarea Regulilor.ș

1 Adoptate prin Rezolu ia 48/96 Adunării Generale a ONU.ț
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INTRODUCERE

Istoric i nevoile actualeș

1. Persoane cu dizabilită i există în toate păr ile lumii i la toate nivelurile în fiecare societate.ț ț ș
2. Atât cauzele cât i consecin ele dizabilită ii variază în lume. Aceste varia ii sunt rezultatulș ț ț ț
situa iilor social-economice diferite i al prevederilor legislative diferite pe care le adoptă stateleț ș



pentru bunăstarea cetă enilor lor.ț
3. Politica actuală în domeniul dizabilită ii este urmarea evolu iilor din ultimii 200 de ani. Înț ț
multe privin e ea reflectă condi iile de trai generale i politicile sociale i economice ale diferitelorț ț ș ș
epoci. În domeniul dizabilită ii însă, există i numeroase circumstan e specifice care au influen atț ș ț ț
condi iile  de trai  ale persoanelor  cu dizabilită i.  Ignoran a,  nepăsarea,  supersti iile  i  teama suntț ț ț ț ș
factori  sociali  care  de-a  lungul  istoriei  dizabilită ii  au  izolat  persoanele  cu  dizabilită i  i  leț ț ș -au
întârziat dezvoltarea.
4. De-a  lungul  anilor  politica  în  domeniul  dizabilită ii  a  evoluat  de  la  îngrijirea  primarăț
acordatăîn cadrul unor institu ii, la educa ia pentru copiii cu dizabilită i i reabilitarea persoanelorț ț ț ș
care  au  devenit  persoane  cu  dizabilită i  în  timpul  vie ii  de  adult.  Prin  educa ie  i  reabilitare,ț ț ț ș
persoanele cu dizabilită i au devenit mai active i iț ș ș -au asumat tot mai mult rolul de catalizator al
evolu iei continue a politicii în domeniul dizabilită ii. Au luat fiin ă organiza ii ale persoanelor cuț ț ț ț
dizabilită i, ale familiilor i sus inătorilor acestora, care au militat pentru condi ii mai bune pentruț ș ț ț
persoanele  cu  dizabilită i.  După  al  doilea  război  mondial,  au  fost  introduse  conceptele  deț
normalizare  i  integrare,  ceea  ce  a  reflectat  cre terea  gradului  de  con tientizare  a  capacită ilorș ș ș ț
persoanelor cu dizabilită i.ț
5. Spre sfâr itul anilor 1960, organiza iile persoanelor cu dizabilită i din unele ări au începutș ț ț ț
să dezvolte un nou concept asupra dizabilită ii. Noul concept indica strânsa legătură dintre limitărileț
cu care se confruntau persoanele cu dizabilită i, proiectarea i structurarea mediilor în care trăiau iț ș ș
atitudinea generală a popula iei. Totodată, au început să fie tot mai mult puse în eviden ă problemeleț ț
legate  de dizabilitate  în ările  aflate  în  curs de dezvoltare.  Se estima că în unele  din acele  ăriț ț
procentajul  popula iei  cu dizabilită i  era  foarte  ridicat  i,  în  cea  mai  mare  parte,  persoanele  cuț ț ș
dizabilită i erau extrem de sărace.ț

Ac iuni întreprinse pe plan interna ional până în prezentț ț

6. Drepturile persoanelor cu dizabilită i au constituit subiectul unei aten ii deosebite în cadrulț ț
Na iunilor  Unite  i  al  altor  organiza ii  interna ionale  pentru o lungă perioadă  de timp.  Cel  maiț ș ț ț
important  rezultat  al  Anului  interna ional  al  persoanelor  cu dizabilită i,  1981,  a  fost  Programulț ț
Mondial de Ac iune Mondial privind persoanele cu dizabilită i, adoptat de Adunarea Generală prinț ț
rezolu ia sa 37/52 din 3 decembrie 1982. Anul Persoanelor cu Dizabilită i i Programul Mondial deț ț ș
Ac iune  au dat un puternic avânt progreselor înregistrate în domeniu. Ambele au pus accent peț
dreptul persoanelor cu dizabilită i de a beneficia de acelea i anse ca i ceilal i cetă eni i la o parteț ș ș ș ț ț ș
egală din îmbunătă irț ile aduse condi iilor de trai ca urmare a dezvoltării economice i sociale. Deț ș
asemenea, tot acolo pentru prima dată handicapul a fost definit ca func ie a rela iei dintre persoaneleț ț
cu dizabilită i i mediul în care trăiesc.ț ș
7. În 1987, la jumătatea Deceniului Na iunilor Unite pentru persoanele cu dizabilită i, a avutț ț
loc  la  Stockholm  Reuniunea  la  nivel  mondial  a  exper ilor  pentru  examinarea  implementăriiț
Programului Mondial de Ac iune privind persoanele cu dizabilită i. În cadrul Reuniunii sț ț -a propus
dezvoltarea unor principii călăuzitoare care să indice care erau priorită ile în ac iunile ce aveau săț ț
fie întreprinse în anii ce urmau. La baza acestor principii urma să fie pusă recunoa terea drepturilorș
persoanelor cu dizabilită i.ț
8. Ca urmare, Reuniunea a recomandat Adunării Generale să convoace o conferin ă specialăț
care să elaboreze proiectul unei conven ii interna ionale cu privire la eliminarea tuturor formelor deț ț
discriminare împotriva persoanelor cu dizabilită i,  care să fie ratificată de state până la sfâr itulț ș
Deceniului.
9. Italia a pregătit un proiect de schi ă a conven iei i lț ț ș -a prezentat Adunării Generale la cea
de-a patruzeci i doua sa sesiune. O altă prezentare de proiect al conven iei a fost făcută de Suediaș ț
la cea de-a patruzeci i patra sesiune a Adunării Generale. Cu toate acestea, în ambele ocazii, nu sș -a
putut ajunge la un consens privind oportunitatea unei asemenea conven ii. După părerea a numero iț ș
reprezentan i,  documentele  de  drepturile  omului  existente  păreau  să  garanteze  persoanelor  cuț
dizabilită i acelea i drepturi cu ale celorlalte persoane.ț ș



Orientarea către un set de reguli standard

10. Orientându-se după deliberările din cadrul Adunării Generale, Consiliul Economic i Social,ș
în prima sa sesiune ordinară din 1990, a căzut în cele din urmă de acord să î i concentreze eforturileș
spre elaborarea unui instrument interna ional de alt tip. Prin Rezolu ia sa 1990/26 din 24 mai 1990,ț ț
Consiliul a autorizat Comisia pentru Dezvoltare Socială să aibă în vedere, la cea de-a treizeci iș
doua sa sesiune, înfiin area unui grup de lucru ad-hoc alcătuit din exper i guvernamentali i a căruiț ț ș
componen ă să rămână permanent deschisă pentru primirea de noi membri, finan at prin contribu iiț ț ț
voluntare,  care  să  elaboreze  reguli  standard  privind  egalizarea  anselor  pentru  copiii,  tinerii  iș ș
adul ii  cu  dizabilită i,  în  strânsă  colaborare  cu  agen iile  specializate,  cu  alte  organismeț ț ț
interguvernamentale i cu ș organiza ii neguvernamentaleț , în special cu organiza iile persoanelor cuț
dizabilită i.  Consiliul a solicitat  de asemenea Comisiei  să finalizeze textul acelor reguli  în 1993ț
pentru a putea fi analizat de Consiliu i pentru a fi înaintat Adunării Generale la cea deș -a patruzeci
i opta sa sesiune.ș

11. Discu iile din cadrul celui deț -al Treilea Comitet al Adunării Generale la cea de-a patruzeci iș
cincea  sesiune  au  arătat  că  exista  o  largă  sus inere  a  noii  ini iative  de  elaborare  a  unor  reguliț ț
standard privind egalizarea anselor pentru persoanele cu dizabilită i.ș ț
12. La a treizeci i doua sesiune a Comisiei pentru Dezvoltare Socială, ini iativa privind regulileș ț
standard  a  fost  sus inut  de  un  mare  număr  de  reprezentan i  iar  discu iile  au  dus  la  adoptareaț ț ț
Rezolu iei  32/2 din 20 februarie 1991, în care Comisia a hotărât  să înfiin eze un grup de lucruț ț
ad-hoc  a  cărui  componen ă  să  rămână  permanent  deschisă  pentru  primirea  de  noi  membri,  înț
conformitate cu Rezolu ia Consiliului Economic i Social 1990/26.ț ș

Scopul i con inutul Regulilor standard privind egalizarea anselor pentru persoanele cu dizabilită iș ț ș ț

13. Regulile  standard  privind  egalizarea  anselor  pentru  persoanele  cu  dizabilită i  au  fostș ț
elaborate pe baza experien ei câ tigate pe parcursul Deceniului Na iunilor Unite pentru persoaneleț ș ț
cu  dizabilită i  (1983-1992).  Suportul  moral  i  politic  al  Regulilor  este  reprezentat  de  Cartaț ș
interna ională  a  drepturilor  omului,  care  este  alcătuită  din  Declara ia  Universală  a  Drepturilorț ț
Omului,  Pactul  interna ional  cu  privire  la  drepturile  economice,  sociale  i  culturale  i  Pactulț ș ș
interna ional cu privire la drepturile civile i politice, de Conven ia cu privire la drepturile copilului,ț ș ț
de Conven ia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeii, precum iț ș
de Programul de ac iune mondial privitor la persoanele cu dizabilită i.ț ț
14. Chiar dacă Regulile nu sunt obligatorii, ele pot deveni reguli interna ionale cutumiare atunciț
când  sunt  aplicate  de  un  mare  număr  de  state  cu  inten ia  de  a  respecta  o  regulă  de  dreptț
interna ional. Ele implică un puternic angajament moral i politic din partea statelor de a ac iona înț ș ț
vederea  egalizării  anselor  pentru  persoanele  cu  dizabilită i.  Sunt  indicate  principii  importanteș ț
precum  cele  ale  responsabilită ii,  ac iunii  i  cooperării.  Sunt  puse  în  eviden ă  aspecte  de  oț ț ș ț
importan ă hotărâtoare pentru calitatea vie ii i pentru realizarea participării depline i a egalită ii.ț ț ș ș ț
Ele asigură o bază a cooperării tehnice i economice între state, Na iunile Unite i alte organiza ii.ș ț ș ț
15. Scopul Regulilor este acela de a asigura ca fetele, băie ii, femeile i bărba ii cu dizabilită i,ț ș ț ț
în calitate de membri ai societă ii din care fac parte, să poată exercita acelea i drepturi i obliga ii caț ș ș ț
i ceilal i. În toate societă ile lumii există încă obstacole care împiedică persoanele cu dizabilită iș ț ț ț

să- i  exercite  drepturile  i  libertă ile  i  care  fac  dificilă  participarea  lor  deplină  la  activită ileș ș ț ș ț
desfă urate în cadrul societă ii din care fac parte. Este responsabilitatea statelor să ac ioneze în modș ț ț
corespunzător  pentru  a  elimina  astfel  de  obstacole.  Persoanele  cu  dizabilită i  i  organiza iileț ș ț
acestora  trebuie să  joace un rol  activ  ca parteneri  în  cadrul  acestui  proces.  Egalizarea  anselorș
pentru persoanele cu dizabilită i reprezintă o contribu ie la efortul general i mondial de mobilizareț ț ș
a resurselor umane. Este posibil să fie necesar să se acorde o aten ie specială unor grupuri precumț
cele ale femeilor, copiilor, bătrânilor, săracilor, muncitorilor emigran i, persoanelor cu două sau maiț
multe  dizabilită i,  popoarelor indigene  i  minorită ilor  etnice.  În plus,  există un mare număr deț ș ț
refugia i cu dizabilită i care au nevoi speciale ce necesită aten ie.ț ț ț



Concepte fundamentale în politica de abordare a dizabilită iiț

Conceptele expuse mai jos se regăsesc pe întreg cuprinsul Regulilor. Ele sunt în esen ă elaborate peț
baza conceptelor din Programul Mondial de Ac iune  privind persoanele cu dizabilită i.  În uneleț ț
cazuri,  ele  reflectă  evolu iile  ce  au  avut  loc  în  decursul  Deceniului  Na iunilor  Unite  pentruț ț
persoanele cu dizabilită i.ț

Dizabilitate i handicapș

17. Termenul „dizabilitate” rezumă un mare număr de diferite limitări func ionale care apar înț
rândurile  oricărei  popula ii  i  în  orice  ară  din  lume.  Pot  exista  oameni  cu  deficien e  fizice,ț ș ț ț
intelectuale sau senzoriale, legate de starea de sănătate sau de o boală mentală. Astfel de deficien e,ț
stări sau boli pot fi de natură permanentă sau trecătoare.

18. Termenul  „handicap”  înseamnă  pierderea  sau  limitarea  anselor  de  a  lua  parte  la  via aș ț
comunită ii  la  un  nivel  egal  cu  ceilal i.  El  descrie  interac iunea  cu  mediul  a  unei  persoane  cuț ț ț
deficien e. Scopul acestui termen este acela de a pune accent pe neajunsurile mediului i ale multoraț ș
dintre activită ile organizate în societate, de exemplu, informarea, comunicarea i învă ământul, careț ș ț
împiedică persoanele cu dizabilită i să participe în condi ii de egalitate.ț ț
19. Utilizarea termenilor „dizabilitate” i „handicap”, a a cum sunt defini i în paragrafele 17 iș ș ț ș
18 de mai sus, trebuie văzută prin prisma istoriei moderne a dizabilită ii. În cursul anilor 1970 aț
existat o puternică reac ie în rândul reprezentan ilor organiza iilor persoanelor cu dizabilită i i aț ț ț ț ș
profesioni tilor  din  domeniul  dizabilită ii  împotriva  terminologiei  din  acea  perioadă.  Termeniiș ț
„dizabilitate” i „handicap” erau adesea utiliza i  în mod neclar i confuz, ceea ce a constituit  oș ț ș
orientare ce lăsa de dorit în domeniul elaborării politicilor i al ac iunilor politice. Terminologiaș ț
reflecta  abordarea din punct  de vedere medical  i  al  diagnosticului,  ignorând imperfec iunile  iș ț ș
deficien ele societă ii din jur.ț ț
20. În  1980,  Organiza ia  Mondială  a  Sănătă ii  a  adoptat  o  clasificare  interna ională  aț ț ț
deficien elor, dizabilită ilor i handicapurilor, ceea ce sugera o abordare mai precisă i totodată maiț ț ș ș
relativistă.  Clasificarea  interna ională  a  deficien elor,  dizabilită ilor  i  handicapurilor  face  oț ț ț ș
distinc ie clară între „deficien ă”, „dizabilitate” i „handicap”. Ea a fost utilizată pe scară largă înț ț ș
domenii  precum reabilitarea,  învă ământul,  statistica,  politica,  legisla ia,  demografia,  sociologia,ț ț
economia i antropologia. Unii utilizatori iș ș -au exprimat preocuparea fa ă de faptul că, defini ia peț ț
care  o  dă  Clasificarea  termenului  „handicap”încă  poate  fi  considerată  prea  medicală  sau  prea
centrată pe individ, fiind posibil să nu clarifice în mod corespunzător interac iunea dintre condi iileț ț
oferite de societate sau a teptările acesteia i abilită ile individului. Aceste preocupări, precum iș ș ț ș
altele exprimate de utilizatori în decursul celor 12 ani de la publicarea sa, vor fi avute în vedere la
viitoarele revizuiri ale Clasificării.
21. Ca urmare a experien ei câ tigate cu implementarea Programului Mondial de Ac iune i aț ș ț ș
discu iilor ce au avut loc în decursul Deceniului Na iunilor Unite pentru persoanele cu dizabilită i,ț ț ț
s-au aprofundat cuno tin ele  i sș ț ș -a lărgit  în elegerea problematicii  dizabilită ii  i  a terminologieiț ț ș
utilizate. Terminologia actuală recunoa te necesitatea abordării atât a nevoilor individuale (cum suntș
reabilitarea  i  mijloacele  ajutătoare)  cât  i  a  neajunsurilor  societă ii  (diferite  obstacole  în  caleaș ș ț
participării).

Preven iaț
22. Termenul „preven ie” înseamnă ac iunea care are ca scop prevenirea apari iei deficien elorț ț ț ț
fizice, intelectuale, psihice sau senzoriale (preven ia primară) sau prevenirea transformării acestorț
deficien e în cauzele  unor permanente limitări  func ionale sau dizabilită i  (preven ia secundară).ț ț ț ț
Preven ia poate cuprinde multe i diferite tipuri de ac iuni, cum ar fi îngrijirea  medicală primară,ț ș ț
îngrijirea prenatală i postnatală, educa ia în alimenta ie, campaniile de imunizare împotriva bolilorș ț ț
transmisibile,  măsuri  de  control  al  bolilor  endemice,  regulamente  de  securitate,  programe  de
prevenire a accidentelor în diferite medii, inclusiv adaptarea locurilor de muncă pentru prevenirea
dizabilită ilor i bolilor profesionale, i prevenirea dizabilită ilor care sunt rezultatul poluării sau alț ș ș ț



conflictelor armate.

Reabilitarea

23. Termenul „reabilitare” se referă la un proces al cărui scop este de a permite persoanelor cu
dizabilită i  săț - i  atingă  i  să  men ină  nivelurile  func ionale  optime  din  punct  de  vedere  fizic,ș ș ț ț
senzorial, intelectual, psihic, i/sau social, punânduș -le astfel la dispozi ie instrumentele cu care săț - iș
schimbe via a în sensul atingerii unui nivel de independen ă superior. Reabilitarea poate includeț ț
măsuri care să asigure i/sau să restabilească func ii, ori să compenseze pierderea sau absen a uneiș ț ț
func ii sau a unei limitări func ionale. Procesul de reabilitare nu implică o îngrijire medicală ini ială.ț ț ț
El cuprinde un spectru larg de măsuri i activită i de la o reabilitare mai de bază i mai generalăș ț ș
până la activită i orientate către un scop precis, de exemplu, reabilitarea profesională.ț

Egalizarea anselorș

24. Termenul  „egalizarea  anselor”  desemnează  procesul  prin  care  diferitele  sisteme  aleș
societă ii  i  mediului,  cum ar fi serviciile,  activită ile,  informarea i documentarea,  sunt puse laț ș ț ș
dispozi ia tuturor, îndeosebi la dispozi ia persoanelor cu dizabilită i.ț ț ț

25. Principiul  drepturilor  egale  implică  faptul  că  nevoile  fiecărui  individ  în  parte  au  o
importan ă egală, că acele nevoi trebuie să stea la baza planificării societă ii i că toate resurseleț ț ș
trebuie utilizate într-un asemenea mod încât fiecare individ să aibă anse egale de participare.ș
26. Persoanele  cu  dizabilită i  sunt  membri  ai  societă ii  i  au  dreptul  de  a  rămâne  în  cadrulț ț ș
comunită ilor lor locale. Ele trebuie să primească sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilorț
normale de învă ământ, sănătate, ocupare de locuri de muncă i servicii sociale.ț ș
27. A a cum persoanele cu dizabilită i sunt egale în drepturi, tot astfel ele trebuie să fie egale iș ț ș
în  privin a  obliga iilor.  Pe  măsură  ce  drepturile  respective  se  realizează,  trebuie  să  crească  iț ț ș
a teptările societă ii fa ă de persoanele cu dizabilită i. Ca parte a procesului realizării anselor egale,ș ț ț ț ș
trebuie să existe i prevederea asistării persoanelor cu dizabilită i în vederea asumării deplinei lorș ț
responsabilită i ca membri ai societă ii.ț ț

PREAMBUL

Satele,
Acordând aten ia cuvenită angajamentului solemn, făcut în baza Cartei Na iunilor Unite, de aț ț

ac iona în comun i separat, în cooperare cu Organiza ia Na iunilor Unite, pentru promovarea unorț ș ț ț
niveluri de trai superioare, pentru eliminarea omajului i pentru progresul i dezvoltarea condi iilorș ș ș ț
economice i sociale,ș

Reafirmând  angajamentul  fa ă  de  ț drepturile  i  libertă ile  fundamentaleș ț  ale  omului,  justi ieț
socială i pentru demnitatea i valoarea persoanei umane proclamate în Cartă,ș ș

Amintind în mod deosebit standardele interna ionale ale drepturilor omului, care au fost înscriseț
în Declara ia Universală a Drepturilor Omului, în Pactul interna ional cu privire la drepturile civileț ț
i politice i în Pactul interna ional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale,ș ș ț ș

Subliniind că acele instrumente proclamă că drepturile recunoscute în ele trebuie să fie asigurate
în mod egal tuturor indivizilor fără discriminare,

Amintind de Conven ia cu privire la drepturile copilului, care interzice discriminarea bazată peț
dizabilitate i cere măsuri speciale pentru asigurarea drepturilor copiilor cu dizabilită i, precum i deș ț ș
Conven ia interna ională privind protec ia drepturilor tuturor muncitorilor migran i i a membrilorț ț ț ț ș
familiilor acestora, care prevede unele măsuri de protec ie împotriva dizabilită ii,ț ț

Reamintindu de asemenea de prevederile Conven iei cu privire la eliminarea tuturor formelor deț
discriminare împotriva femeii de a se asigura drepturile fetelor i femeilor cu dizabilită i,ș ț

Având în vedere Declara ia cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilită i,  Declara ia cuț ț ț
privire la Drepturile Persoanelor cu Întârziere Mentală, Declara ia privind Progresul i Dezvoltareaț ș
Socială, Principiile pentru protec ia persoanelor cu boli mentale i pentru  ț ș îmbunătă irț ea îngrijirii
medicale  a  celor  afecta i  de  boli  mentale  precum i  de  alte  instrumente  relevante  adoptate  deț ș



Adunarea Generală,
Având de asemenea în vedere conven iile  i recomandările relevante adoptate de Organiza iaț ș ț

Interna ională a Muncii, îndeosebi cele referitoare la participarea la ocuparea locurilor de muncăț
fără discriminarea persoanelor cu dizabilită i,ț

Amintind  în  mod  deosebit  de  munca  i  recomandările  Organiza iei  Na iunilor  Unite  pentruș ț ț
Educa ie,  tiin ă  i  Cultură,  în  special  Declara ia  Mondială  privind  Educa ia  pentru  To i,  aleț Ș ț ș ț ț ț
Organiza iei Mondiale a Sănătă ii, ale Fondului Na iunilor Unite pentru Copii i ale altor organiza iiț ț ț ș ț
cu preocupări în domeniu,

Având în vedere angajamentul asumat de state cu privire la protec ia mediului,ț
Amintind  în  mod  deosebit  de  distrugerile  provocate  de  conflictele  armate  i  deplângândș

utilizarea resurselor limitate pentru producerea de armament,
Recunoscând că Programul Mondial de Ac iune privitor la persoanele cu dizabilită i i defini iaț ț ș ț

egalizării anselor dată în acesta reprezintă ambi ia sinceră a comunită ii interna ionale de a da oș ț ț ț
semnifica ie practică i concretă diferitelor instrumente interna ionale i recomandări,ț ș ț ș

Recunoscând  că  obiectivul  Deceniului  Na iunilor  Unite  pentru  persoanele  cu  dizabilită iț ț
(1983-1992) de implementare a Programului Mondial de Ac iune este încă valabil i necesită să seț ș
ac ioneze urgent i continuu,ț ș

Reamintind  că  Programul  Mondial  de  Ac iune  se  bazează  pe concepte  care  sunt  deopotrivăț
valabile în ările aflate în curs de dezvoltare i în cele industrializate,ț ș

Convinse că sunt necesare eforturi sporite pentru realizarea deplină i egală a drepturilor omuluiș
i a participării în societate a persoanelor cu dizabilită i,ș ț

Accentuând  încă  o  dată  faptul  că  persoanele  cu  dizabilită i,  precum  i  părin ii,  tutorii  sauț ș ț
sus inătorii  i  organiza iile  lor,  trebuie  să  fie  parteneri  activi  ai  statelor   în  planificarea  iț ș ț ș
implementarea tuturor măsurilor care le afectează drepturile civile, politice, economice, sociale iș
culturale,

Dând curs rezolu iei 199/26 a Consiliului Economic i Social i bazânduț ș ș -se pe măsurile speciale
necesare pentru atingerea de către persoanele cu dizabilită i a egalită ii cu ceilal i, enumerate în modț ț ț
detaliat în Programul Mondial de Ac iune,ț

Au  adoptat  Regulile  standard  privind  egalizarea  anselor  pentru  persoanele  cu  dizabilită iș ț
formulate mai jos, cu scopul:

(a) De a accentua că toate ac iunile întreprinse în domeniul dizabilită ii presupun cuno tin e iț ț ș ț ș
experien ă adecvate în privin a condi iilor i a nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilită i;ț ț ț ș ț

(b) De  a  accentua  că  procesul  prin  care  fiecare  aspect  al  organizării  societă ii  este  pus  laț
dispozi ia tuturor este un obiectiv de bază al dezvoltării sociale;ț

(c) De a pune în eviden ă aspectele de importan ă majoră ale politicilor sociale din domeniulț ț
dizabilită ii, inclusiv, după caz, încurajarea activă a cooperării tehnice i economice;ț ș

(d) De a oferi  modele ale procesului de luare de decizie politică necesară atingerii  de anseș
egale, inând cont de diferen ele mari de niveluri tehnice i economice, de faptul că procesul trebuieț ț ș
să  reflecte  o  în elegere  profundă a  contextului  cultural  în  care  are  loc  i  de  rolul  hotărâtor  alț ș
persoanelor cu dizabilită i în cadrul acestui proces;ț

(e) De a propune mecanisme na ionale pentru o strânsă colaborare între state, organismele dinț
cadrul sistemului Na iunilor Unite, alte organisme interguvernamentale i organiza iile persoanelorț ș ț
cu dizabilită i;ț

(f) De a propune un mecanism eficient  pentru procesul de monitorizare prin care statele  să
caute să atingă obiectivul egalizării de anse pentru persoanele cu dizabilită i.ș ț

I. CONDI II PREALABILE PENTRU PARTICIPARE EGALĂȚ

Regula 1. cre terea gradului de con tientizareș ș
Statele trebuie să ac ioneze în vederea /cre terii gradului de con tientizare a societă ii în legăturăț ș ș ț

cu persoanele cu dizabilită i, drepturile, nevoile, poten ialul i contribu ia acestora.ț ț ș ț
1. Statele trebuie să se asigure că autorită ile responsabile distribuie informa ii la zi referitoareț ț



la  programele  i  serviciile  puse  la  dispozi ie  persoanelor  cu  dizabilită i,  familiilor  acestora,ș ț ț
profesioni tilor  din  domeniu  i  publicului  larg.  Informa iile  puse  la  dispozi ia  persoanelor  cuș ș ț ț
dizabilită i trebuie să fie prezentate întrț -o formă accesibilă.

2. Statele trebuie să ini ieze i să sprijine campanii de informare referitoare la persoanele cuț ș
dizabilită i  i  politicile  din  domeniul  dizabilită ii,  care  să  transmită  mesajul  că  persoanele  cuț ș ț
dizabilită i sunt cetă eni cu acelea i drepturi i obliga ii ca i ceilal i, justificând în acest fel măsurileț ț ș ș ț ș ț
de eliminare a tuturor obstacolelor din calea participării lor depline.

3. Statele trebuie să încurajeze ca mass-media să prezinte imaginea persoanelor cu dizabilită iț
într-un  mod  pozitiv;  organiza iile  persoanelor  cu  dizabilită i  trebuie  consultate  în  legătură  cuț ț
aceasta.

4. Statele trebuie să asigure ca programele de educa ie publice să reflecte în toate aspectele lorț
principiul participării depline i al egalită ii.ș ț

5. Statele trebuie să invite persoanele cu dizabilită i precum i familiile i organiza iile acestoraț ș ș ț
să participe la programele de educa ie publice în chestiunile legate de dizabilitate.ț

6. Statele  trebuie  să  încurajeze  întreprinderile  din  sectorul  privat  să  includă  problematica
dizabilită ii în toate aspectele activită ii lor.ț ț

7. Statele trebuie să ini ieze i să promoveze programe care să vizeze ridicarea gradului deț ș
con tientizare  al  persoanelor  cu  dizabilită i  a  drepturilor  i  poten ialului  lor.  O  mai  mareș ț ș ț
independen ă i responsabilizare vor ajuta persoanele cu dizabilită i să profite de oportunită ile careț ș ț ț
le stau la dispozi ie.ț

8. Cre terea  gradului  de  con tientizare  trebuie  să  reprezinte  o  parte  importantă  a  educa ieiș ș ț
copiilor du dizabilită i i a programelor de reabilitare. Persoanele cu dizabilită i pot de asemenea săț ș ț
se ajute reciproc la cre terea gradului de con tientizare prin activită i ale propriilor lor organiza ii.ș ș ț ț

9. Cre terea gradului de con tientizare trebuie să facă parte din educa ia tuturor  copiilor iș ș ț ș
trebuie  să  constituie  o  componentă  a  cursurilor  de  pregătire  a  profesorilor  i  ale  tuturorș
profesioni tilor.ș

Regula 2. Îngrijirea medicală
Statele trebuie să asigure acordarea de îngrijiri medicale efectivă persoanelor cu dizabilită i.ț
1. Statele  trebuie  să  ac ioneze  în  vederea  asigurării  de  programe  derulate  de  echipe  deț

profesioni ti multidisciplinare pentru depistarea timpurie, evaluarea i tratarea  deficien ei. Aceastaș ș ț
ar putea preveni,  reduce sau elimina efectele  care conduc la dizabilitate.  Astfel  de programe ar
asigura deplina participare a persoanelor cu dizabilită i i a familiilor acestora la nivel de individ iț ș ș
la cel al organiza iilor persoanelor cu dizabilită i în ceea ce prive te planificarea i evaluarea.ț ț ș ș

2. Angaja ii din cadrul comunită ii locale trebuie pregăti i săț ț ț - i aducă contribu ia în depistareaș ț
timpuriea deficien elor, asigurarea de asisten ă primară i îndrumarea celor în cauză către serviciileț ț ș
corespunzătoare.

3. Statele trebuie să se asigure că persoanele cu dizabilită i, îndeosebi nou născu ii i copiii,ț ț ș
beneficiază  de  acela i  nivel  de  îngrijiri  medicale  în  cadrul  sistemului  ca  i  ceilal i  membri  aiș ș ț
societă ii.ț

4. Statele trebuie să asigure pregătirea i echiparea adecvată a întregului personal medical iș ș
paramedical  care  acordă  îngrijiri  medicale  persoanelor  cu  dizabilită i  precum i  accesul  acestuiț ș
personal la metode de tratament i tehnologii adecvate.ș

5. Statele  trebuie  să  se  asigure  că  personalul  medical,  paramedical  i  din  domeniu  are  oș
pregătire corespunzătoare astfel încât să nu dea sfaturi inadecvate părin ilor, limitând în felul acestaț
op iunile pentru copiii lor. Această pregătire trebuie să fie un proces continuu i trebuie să aibă laț ș
bază cele mai noi informa ii disponibile.ț

6. Statele trebuie să se asigure că persoanele cu dizabilită i beneficiază de orice tratament sauț
medicamente de care ar avea nevoie pentru a- i men ine sau îmbunătă i nivelul de func ionare.ș ț ț ț

Regula 3. Reabilitarea
Statele trebuie să asigure servicii de reabilitare pentru persoanele cu dizabilită i astfel ca acesteaț

să atingă i săș - i men ină nivelul optim de independen ă i func ionare.ș ț ț ș ț



1. Statele  trebuie  să  dezvolte  programe  na ionale  de  reabilitare  pentru  toate  grupurile  deț
persoane cu dizabilită i. Astfel de programe  trebuie să aibă la bază nevoile individuale reale aleț
persoanelor cu dizabilită i precum i principiile participării depline i egalită ii.ț ș ș ț

2. Astfel  de  programe  trebuie  să  cuprindă  o  gamă largă  de  activită i,  cum ar  fi  formareaț
deprinderilor  elementare  pentru  a  îmbunătă i  sau  a  compensa  o  func ie  afectată,  consiliereaț ț
persoanelor cu dizabilită i i a familiilor acestora, dezvoltarea capacită ii de a se descurca de unulț ș ț
singur, precum i servicii ocazionale cum ar fi evaluarea i îndrumarea.ș ș

3. Toate persoanele cu dizabilită i,  inclusiv persoanele cu dizabilită i  severe i/sau multiple,ț ț ș
care au nevoie de reabilitare trebuie să aibă acces la aceasta.

4. Persoanele cu dizabilită i  i  familiile  acestora trebuie să poată participa la conceperea iț ș ș
organizarea serviciilor de reabilitare care le privesc.

5. Toate serviciile de reabilitare trebuie să fie puse la dispozi ie în cadrul comunită ii locale înț ț
care  trăie te  persoana  cu  dizabilită i.  Totu i,  în  unele  cazuri,  în  vederea  atingerii  unui  anumitș ț ș
obiectiv, pot fi organizate cursuri de reabilitare specială cu o durată limitată, acolo unde este nevoie,
în formă reziden ială.ț

6. Persoanele cu dizabilită i i familiile acestora trebuie încurajate să se implice personal înț ș
procesul de reabilitare, de exemplu ca profesori, instructori sau consilieri cu pregătire în domeniu.

7. La elaborarea sau evaluarea programelor de reabilitare, statele trebuie să apeleze la expertiza
organiza iilor persoanelor cu dizabilită i.ț ț

Regula 4. Servicii de sprijin
Statele trebuie să asigure dezvoltarea i organizarea de servicii de sprijin, inclusiv de dispozitiveș

asistive pentru persoanele cu dizabilită i, pentru a le ajuta săț - i sporească nivelul de independen ă înș ț
traiul de zi cu zi i săș - i exercite drepturile.ș

1. Statele trebuie să asigure procurarea de dispozitive i echipament asistiv, precum i serviciiș ș
de  asisten ă  personală  i  interpre i,  conform  nevoilor  persoanelor  cu  dizabilită i,  ca  măsuriț ș ț ț
compensatorii importante în vederea realizării egalizării anselor.ș

2. Statele  trebuie  să  sprijine  dezvoltarea,  distribuirea  i  service-ul  dispozitivelor  iș ș
echipamentelor asistive, precum i difuzarea de informa ii despre acestea.ș ț

3. În  vederea  realizării  acestor  obiective,  trebuie  să  se  utilizeze  cuno tin ele  tehnice  dinș ț
domeniu de care se dispune la modul general.  În statele  unde se dispune de industrie cu înaltă
tehnologizare,  aceasta  trebuie  folosită  în  vederea  îmbunătă irț ii  standardelor  i  eficacită iiș ț
dispozitivelor i echipamentelor asistive. Este important să se stimuleze dezvoltarea i produc ia deș ș ț
dispozitive simple i necostisitoare, folosinduș -se atunci când e posibil materialele i facilită ile deș ț
produc ie  care  se  găsesc  la  fa a  locului.  Persoanele  cu  dizabilită i  pot  fi  implicate  i  ele  înț ț ț ș
producerea acestor dispozitive.

4. Statele  trebuie să recunoască faptul că toate persoanele cu dizabilită i  care au nevoie deț
dispozitive asistive trebuie să aibă acces la ele în mod corespunzător, inclusiv din punct de vedere al
accesibilită ii financiare. Aceasta poate să însemne i că dispozitivele i echipamentele asistive arț ș ș
putea fi procurate gratuit sau la pre uri atât de mici încât persoanele cu dizabilită i sau familiileț ț
acestora să- i poată permite să le cumpere.ș

5. În  cadrul  programelor  de  reabilitare  destinate  procurării  de  dispozitive  i  echipamenteș
asistive,  statele  trebuie să aibă în vedere cerin ele  speciale  ale fetelor i băie ilor  cu dizabilită iț ș ț ț
legate de proiectarea, durabilitatea i adecvarea cu vârsta a acestora.ș

6. Statele trebuie să sprijine dezvoltarea i organizarea programelor de asisten ă personală i aș ț ș
serviciilor de interpre i, în special pentru persoanele cu dizabilită i severe i/sau multiple. Asemeneaț ț ș
programe ar spori nivelul de participare al persoanelor cu dizabilită i la via a de zi cu zi de acasă, deț ț
la locul de muncă, de la coală i în timpul activită ilor recreative.ș ș ț

7. Programele  de  asisten ă  personală  trebuie  concepute  în  a a  fel  încât  persoanele  cuț ș
dizabilită i care folosesc aceste programe să aibă o influen ă hotărâtoare asupra modului în care eleț ț
se derulează.



II. DOMENII DE AC IUNE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII EGALEȚ

Regula 5. Accesibilitatea
Statele  trebuie să recunoască importan a covâr itoare a accesibilită ii  în cadrul procesului deț ș ț

egalizare a anselor în toate sferele societă ii. Pentru persoanele cu orice tip de deficien ă, stateleș ț ț
trebuie (a) să introducă programe de ac iune pentru a face ca mediul fizic să fie accesibil; i (b) să iaț ș
măsuri prin care să asigure accesul la informa ii i la comunicare.ț ș

(a) Accesul la mediul fizic
1. Statele  trebuie  să  ini ieze  măsuri  pentru  eliminarea  obstacolelor  din calea  participării  înț

mediul fizic. Astfel de măsuri ar trebui să includă dezvoltarea de standarde i ghiduri precum iș ș
adoptarea de măsuri legislative prin care să se asigure accesibilitatea în diferite zone ale societă iiț
cum ar fi locuin ele, clădirile, serviciile de transport public,  i alte mijloace de transport, străzile iț ș ș
mediul în aer liber.

2. Statele trebuie să asigure ca arhitec ii, inginerii constructori i al ii care sunt implica i dinț ș ț ț
punct de vedere profesional în proiectarea i construirea mediului fizic să aibă acces la informa iiș ț
adecvate referitoare la politica din domeniul dizabilită ii i la măsurile ce se iau în vederea realizăriiț ș
accesibilită ii.ț

3. Cerin ele referitoare la accesibilitate trebuie incluse în proiectarea i construirea mediuluiț ș
fizic încă de la începutul procesului de proiectare.

4. Organiza iile  persoanelor  cu  dizabilită i  trebuie  consultate  atunci  când  se  elaboreazăț ț
standarde i norme privind accesibilitatea. Ele trebuie totodată implicate pe plan local încă din fazaș
ini ială  a  planificării  atunci  când  se  elaborează  proiecte  pentru  construc ii,  în  felul  acestaț ț
asigurându-se maximul de accesibilitate.

(b) Accesul la informa ii i la comunicareț ș
5. Persoanele cu dizabilită i i, acolo unde este cazul, i familiile i sus inătorii acestora trebuieț ș ș ș ț

să aibă acces total la informa iile legate de diagnostic, drepturi precum i serviciile i programeleț ș ș
disponibile,  în  toate  fazele.  Asemenea  informa ii  trebuie  prezentate  întrț -o  formă  accesibilă
persoanelor cu dizabilită i.ț

6. Statele  trebuie  să  dezvolte  strategii  prin  care  să  se  asigure  accesibilitatea  serviciilor  de
informare i documentare pentru diferitele  grupuri de persoane cu dizabilită i.  Pentru asigurareaș ț
accesului persoanelor cu deficien e de vedere la informa ia i documenta ia scrisă, trebuie să se facăț ț ș ț
uz  de  scrierea  Braille,  înregistrări  pe  benzi  magnetice,  tipărirea  cu  corp  de  literă  mare  i  alteș
tehnologii  adecvate.  În  mod  asemănător,  trebuie  folosite  tehnologii  corespunzătoare  pentru
asigurarea accesului la informa ia vorbită al persoanelor cu deficien e auditive sau cu dificultă i deț ț ț
în elegere.ț

7. Trebuie avută în vedere utilizarea limbajului semnelor în educarea copiilor surzi, care se va
face în cadrul familiei sau al comunită ii. Trebuie de asemenea asigurate servicii de interpre i cuț ț
specializare în limbajul semnelor pentru a facilita comunicarea persoanelor cu deficien e de auz cuț
ceilal i.ț

8. Trebuie de asemenea avute în vedere nevoile celor cu alte tipuri de dizabilită i în domeniulț
comunicării.

9. Statele trebuie să încurajeze mass-media, îndeosebi televiziunea, radioul i presa scrisă, săș - iș
facă serviciile accesibile.

10. Statele trebuie să se asigure că noile sisteme de informa ii i servicii computerizate oferiteț ș
publicului larg sunt fie făcute din start să fie accesibile fie sunt adaptate pentru a fi făcute accesibile
persoanelor cu dizabilită i.ț

11. Atunci  când sunt  concepute  măsuri  de  accesibilizare  a  informa iei,  trebuie  consultate  iț ș
organiza iile persoanelor cu dizabilită i.ț ț

Regula 6. Educa iaț
Statele  trebuie  să  recunoască  principiul  anselor  educa ionale  egale  în  învă ământul  primar,ș ț ț

secundar i liceal pentru copiii, tinerii i adul ii cu dizabilită i, întrș ș ț ț -un cadru integrat. Ele trebuie să
se asigure că educa ia persoanelor cu dizabilită i este o parte integrală a sistemului de învă ământ.ț ț ț



1. Autorită ile  din  învă ământul  general  sunt  responsabile  cu  educa ia  persoanelor  cuț ț ț
dizabilită i întrț -un cadru integrat. Educa ia persoanelor cu dizabilită i trebuie să constituie o parteț ț
integrală a sistemului na ional de învă ământ în ceea ce prive te planificarea, elaborarea programeiț ț ș
colare i organizarea colilor.ș ș ș

2. Educa ia  în  coli  obi nuite  presupune  asigurarea  de  interpre i  i  alte  servicii  de  sprijinț ș ș ț ș
corespunzătoare. Trebuie asigurate o accesibilitate adecvată precum i servicii de sprijin, conceputeș
astfel încât să satisfacă nevoile persoanelor cu diferite dizabilită i.ț

3. În  procesul  educa ional  de  la  toate  nivelurile,  trebuie  implicate  grupuri  ale  părin ilor  iț ț ș
organiza iile persoanelor cu dizabilită i.ț ț

4. În statele unde învă ământul este obligatoriu, acesta trebuie asigurat i pentru fetele i băie iiț ș ș ț
cu toate tipurile i toate gradele de dizabilită i, inclusiv cele mai severe.ș ț

5. O aten ie specială se va acorda următoarelor categorii:ț
(a) Copii foarte mici cu dizabilită i;ț
(b) Copii pre colari cu dizabilită i;ș ț
(c)  Adul i cu dizabilită i, în special femei.ț ț
6. Pentru  a  introduce  în  sistemul  unită ilor  de  învă ământ   obi nuite  prevederi  legate  deț ț ș

educa ia persoanelor cu dizabilită i, statele trebuie:ț ț
(a) Să aibă o politică statuată clar, în eleasă i acceptată la nivelul colii i de către comunitate;ț ș ș ș
(b) Să permită o programă colară flexibilă, care poate fi suplimentată i adaptată;ș ș
(c) Să  adopte  prevederi  care  să  impună  materiale  de  calitate,  perfec ionarea  continuă  aț

personalului didactic i existen a profesorilor de sprijin.ș ț
7. Pentru asigurarea unei educa ii profitabile din punct de vedere al costurilor i a pregătiriiț ș

pentru persoanele cu dizabilită i, trebuie avută în vedere, ca metodă de abordare complementară,ț
dezvoltarea de programe de educa ie integrată  concepute anume pentru posibilită ile  comunită iiț ț ț
respective.  Programele  na ionale  concepute  anume  pentru  posibilită ile  comunită ii  trebuie  săț ț ț
încurajeze comunită ile săț - i utilizeze resursele pentru a asigura educa ia persoanelor cu dizabilită iș ț ț
pe plan local.

8. În situa iile în care sistemul de învă ământ general încă nu satisface în mod corespunzătorț ț
nevoile  tuturor  persoanelor  cu  dizabilită i,  poate  fi  avut  în  vedere  învă ământul  special.  Acestaț ț
trebuie să aibă ca scop pregătirea elevilor pentru trecerea în sistemul de învă ământ colar general.ț ș
Calitatea  unui  astfel  de  învă ământ  trebuie  să  reflecte  acelea i  standarde  i  ambi ii  ca  iț ș ș ț ș
învă ământul general  i trebuie să aibă o strânsă legătură cu acesta. Ca cerin ă minimală, elevilor cuț ș ț
dizabilită i trebuie să li se aloce aceea i parte din resursele destinate învă ământului ca i elevilorț ș ț ș
fără dizabilită i. Statele trebuie să urmărească integrarea treptată a serviciilor de învă ământ specialț ț
în sistemul de învă ământ obi nuit. Se recunoa te  faptul că în unele cazuri învă ământul specialț ș ș ț
poate fi considerat ca fiind forma de învă ământ cea mai adecvată pentru unii elevi cu dizabilită i.ț ț

9. Datorită  nevoilor  speciale  de  comunicare  ale  persoanelor  cu  deficien e  de  auz  iț ș
surdocecitate, educa ia acestora poate fi asigurat mai adecvat în coli pentru astfel de persoane sauț ș
în clase i unită i speciale din colile  obi nuite. În prima fază, mai ales, este necesar să se acorde oș ț ș ș
aten ie specială instruirii sensibile din punct de vedere cultural, ceea ce va duce la dobândirea deț
deprinderi de comunicare efectivă i la maximum de independen ă pentru persoanele cu deficien eș ț ț
de auz su surdocecitate.

Regula 7. Ocuparea unui loc de muncă
Statele trebuie să recunoască principiul potrivit căruia persoanele cu dizabilită i trebuie să fie înț

măsură să- i exercite drepturile omului, îndeosebi în domeniul ocupării unui loc de muncă. Atât înș
mediul rural cât i în mediul urban, aceste persoane trebuie să aibă anse egale de a găsi pe pia aș ș ț
muncii locuri de muncă productivă care să le asigure venituri.

1. Legile  i  reglementările  din  domeniul  ocupării  locurilor  de  muncă  nu  trebuie  fieș
discriminatorii  la  adresa  persoanelor  cu  dizabilită i  i  nu  trebuie  să  ridice  obstacole  în  caleaț ș
angajării acestora.

2. Statele trebuie să sprijine activ integrarea persoanelor cu dizabilită i pe pia a liberă a muncii.ț ț
Acest sprijin activ poate îmbrăca forma unei varietă i de măsuri, cum ar fi pregătirea profesională,ț



scheme prin care se acordă stimulente în vederea angajării  unui anumit procent de persoane cu
dizabilită i,  locuri  de  muncă rezervate  sau  cu  destina ie  precisă,  împrumuturi  i  aloca ii  pentruț ț ș ț
micile afaceri, contracte de exclusivitate sau drepturi de produc ie prioritare, reduceri impozitare,ț
monitorizarea respectării clauzelor contractuale sau alte tipuri de asisten ă tehnică sau financiarăț
acordată întreprinderilor care angajează persoane cu dizabilită i. Statele trebuie de asemenea săț -i
încurajeze pe angajatori să opereze adaptări rezonabile pentru a asigura condi ii pentru persoaneleț
cu dizabilită i.ț

3. Programele de ac iune ale statelor vor include:ț
(a) Măsuri de proiectare i de adaptare a locurilor de muncă i a împrejurimilor acestora astfelș ș

încât să devină accesibile persoanelor cu dizabilită i;ț
(b) Sprijin pentru utilizarea de noi tehnologii i dezvoltarea i producerea de dispozitive, sculeș ș

i echipamente asistive precum i măsuri pentru înlesnirea accesului persoanelor cu dizabilită i laș ș ț
astfel de dispozitive i echipamente pentru a le permite să dobândească i să păstreze un loc deș ș
muncă;

(c) Asigurarea unei pregătiri adecvate i a unor servicii de plasament i sprijin permanente cumș ș
ar fi serviciile de asisten ă personală i cele de interpre i.ț ș ț

4. Statele  trebuie  să  ini ieze  i  să  sprijine  campanii  de cre tere  a  con tientizării  publiculuiț ș ș ș
menite a înlătura atitudinile negative i prejudecă ile legate de angaja ii cu dizabilită i.ș ț ț ț

5. În calitatea lor de angajatori, statele trebuie să creeze condi ii favorabile pentru angajareaț
persoanelor cu dizabilită i în sectorul public.ț

6. Statele,  organiza iile angaja ilor i ale angajatorilor trebuie să coopereze pentru a asiguraț ț ș
echitatea în ceea ce prive te politicile de recrutare i de promovare, condi iile de lucru, nivelurileș ș ț
salariilor,  măsurile  de  îmbunătă irț e  a  mediului  de  lucru  în  vederea  prevenirii  leziunilor  iș
deficien elor  în  procesul  muncii,  precum i  măsurile  de reabilitare  a  angaja ilor  care  au  suferitț ș ț
vătămări legate de locul de muncă.

7. Obiectivul urmărit trebuie întotdeauna să fie acela ca persoanele cu dizabilită i să ob ină unț ț
loc de muncă pe pia a liberă a muncii. Pentru persoanele cu dizabilită i ale căror nevoi nu pot fiț ț
satisfăcute într-un loc de muncă de pe pia a liberă, o alternativă o pot constitui micile unită i cuț ț
locuri de muncă protejate sau angajarea asistată. Este important ca evaluarea calită ii unor asemeneaț
programe  să  se  facă  în  func ie  de  măsura  în  care  ele  au  relevan ă  sau  sunt  suficiente  pentruț ț
asigurarea oportunită ilor pentru ca persoanele cu dizabilită i să ob ină locuri de muncă pe pia aț ț ț ț
liberă a muncii.

8. Trebuie  luate  măsuri  pentru  ca  persoanele  cu  dizabilită i  să  fie  incluse  în  programeleț
calificare i de asigurare de locuri de muncă din sectoarele privat i informal.ș ș

9. Statele,  organiza iile  angaja ilor  i  ale  angajatorilor  trebuie să coopereze  cu organiza iileț ț ș ț
persoanelor  cu  dizabilită i  în  legătură  cu  toate  măsurile  de  creare  de  oportunită i  de  pregătireț ț
profesională i ocupare de locuri de muncă, inclusiv în ceea ce prive te programul de lucru cu orarș ș
flexibil,  programul  de  lucru  redus,  împăr irea  locului  de  muncă,  autoangajarea  i  înso itor  deț ș ț
îngrijire pentru persoane cu dizabilită i.ț

Regula 8. Men inerea nivelului veniturilor i securitatea socialăț ș
Statele răspund de asigurarea securită ii sociale i de men inerea nivelului veniturilor persoanelorț ș ț

cu dizabilită i.ț
1. Statele trebuie să încurajeze prevederea unui sprijin financiar adecvat acordat persoanelor cu

dizabilită i care, datorită dizabilită ii sau unor factori lega i de dizabilitate, iț ț ț ș -au pierdut temporar
veniturile sau au suferit  o reducere a acestora ori nu au reu it săș - i găsească un loc de muncă.ș
Statele  trebuie  să  facă  astfel  ca  prevederea  referitoare  la  sprijinul  financiar  să  ină  cont  deț
cheltuielile suportate cel mai adesea de persoanele cu dizabilită i i de familiile acestora ca urmare aț ș
dizabilită ii.ț

2. În ările în care există sau sunt în curs de elaborare măsuri de securitate socială, asigurăriț
sociale i alte aranjamente de asigurare a bunăstării sociale pentru întreaga popula ie, statele trebuieș ț
să se asigure că aceste sisteme nu exclud i nu discriminează persoanele cu dizabilită i.ș ț

3. Statele  trebuie de asemenea să asigure prevederi  de sus inere a veniturilor  i protec ie  aț ș ț



securită ii sociale pentru persoanele care au în îngrijire o persoană cu dizabilită i.ț ț
4. Sistemele de securitate socială trebuie să includă stimulente pentru restabilirea capacită iiț

persoanelor cu dizabilită i de a realiza venituri. Astfel de sisteme trebuie asigure sau să contribuie laț
organizarea, dezvoltarea i finan area pregătirii profesionale. Ele trebuie totodată acorde asisten ăș ț ț
serviciilor de plasament.

5. Programele  de  securitate  socială  trebuie  de  asemenea  să  prevadă  stimulente  pentru
persoanele  cu  dizabilită i  care  î i  caută  un  loc  de  muncă  pentru  aț ș - i  dobândi  sau  redobândiș
capacitatea de a realiza venituri.

6. Sprijinul  financiar  trebuie  men inut  atâta  timp  cât  condi iile  rezultate  ca  urmare  aț ț
dizabilită ii se men in la un nivel care nu descurajează persoanele cu dizabilită i săț ț ț - i caute un locș
de muncă. Acesta trebuie redus sau sistat atunci când persoanele cu dizabilită i realizează un venitț
adecvat i sigur.ș

7. Statele, în ările în care securitatea socială este în mare parte asigurată de sectorul privat,ț
trebuie să încurajeze comunită ile locale, organiza iile de binefaceri i familiile să conceapă măsuriț ț ș
de autoajutorare i stimulente pentru angajarea în muncă persoanelor cu dizabilită i sau organizareaș ț
de activită i legate de ob inerea unui loc de muncă pentru persoanele cu dizabilită i.ț ț ț

Regula 9. Via a de familie i integritatea personalăț ș
Statele trebuie să promoveze participarea deplină a persoanelor cu dizabilită i la via a de familie.ț ț

Ele trebuie să promoveze dreptul acestor persoane la integritate personală i să se asigure că legileș
nu  discriminează  persoanele  cu  dizabilită i  în  ceea  ce  prive te  rela iile  sexuale,  căsătoria  sauț ș ț
calitatea de părinte.

1. Persoanele cu dizabilită i trebuie să aibă posibilitatea de a trăi cu familiile lor. Statele trebuieț
să încurajeze includerea în programele de consiliere familială a unor module adecvate referitoare la
dizabilitate i efectele sale asupra vie ii de familie. Trebuie puse la dispozi ia familiilor care includ oș ț ț
persoană cu dizabilită i  servicii  de îngrijire temporare (respiro) care să degreveze pe o perioadăț
limitată de timp familia de sarcinile îngrijirii persoanei cu dizabilită i, precum i servicii de îngrijireț ș
la domiciliu cu caracter permanent. Statele trebuie să elimine toate obstacolele inutile de care se
lovesc persoanele care vor să crească sau să adopte un copil ori un adult cu dizabilită i.ț

2. Persoanelor cu dizabilită i nu trebuie să li se refuze ansa de aț ș - i trăi via a sexuală, de a aveaș ț
rela ii  sexuale  i  de  a  deveni  părin i.  inând  cont  că  persoanele  cu  dizabilită i  pot  întâmpinaț ș ț Ț ț
dificultă i  în  încheierea  unei  căsătorii  i  întemeierea  unei  familii,  statele  trebuie  să  încurajezeț ș
punerea la dispozi ie a unor servicii de consiliere. Persoanele cu dizabilită i trebuie să aibă acela iț ț ș
acces  ca  i  ceilal i  la  metodele  de  planificare  familială,  precum  i  la  informa ii  întrș ț ș ț -o  formă
accesibilă în legătură cu func ionarea sexuală a corpurilor lor.ț

3. Statele trebuie să promoveze măsuri care să schimbe atitudinile negative fa ă de căsătoria,ț
sexualitatea i calitatea de părinte a persoanelor cu dizabilită i, în special a fetelor i femeilor cuș ț ș
dizabilită i, care încă predomină în cadrul societă ii.ț ț

4. Persoanele cu dizabilită i i familiile acestora trebuie să fie pe deplin informate cu privire laț ș
măsurile  de  protec ie  ce  pot  fi  luate  împotriva  abuzurilor  sexuale  i  a  altor  forme  de  abuzuri.ț ș
Persoanele cu dizabilită i sunt în mod deosebit vulnerabile în fa a abuzurilor în cadrul familiei, alț ț
comunită ii  sau  al  institu iilor  i  trebuie  educate  în  privin a  modului  în  care  pot  evita  apari iaț ț ș ț ț
abuzului, în care pot recunoa te abuzul atunci când a avut loc i a modului în care pot denun a astfelș ș ț
de acte.

Regula 10. Cultura
Statele vor asigura ca persoanele cu dizabilită i  să fie integrate în i să participe la activită iț ș ț

culturale pe bază de egalitate.
1. Statele trebuie să se asigure că persoanele cu dizabilită i au ocazia de aț - i utiliza poten ialulș ț

creator, artistic i intelectual, nu numai în folosul lor propriu, ci i pentru îmbogă irea comunită iiș ș ț ț
din care fac parte, fie ea urbană sau rurală. Exemple de astfel de activită i  sunt dansul, muzica,ț
literatura, teatrul, artele plastice, pictura i sculptura. În special în ările aflate în curs de dezvoltare,ș ț
accentul trebuie pus pe formele de artă tradi ionale i contemporane, cum ar fi teatrul de păpu i,ț ș ș



recitarea i povestitul.ș
2. Statele trebuie să promoveze accesibilitatea la i disponibilitatea de spectacole i serviciiș ș

culturale,  cum  ar  fi  teatrele,  muzeele,  cinematografele  i  bibliotecile  pentru  persoanele  cuș
dizabilită i.ț

3. Statele trebuie să ini ieze dezvoltarea i utilizarea unor aranjamente tehnice speciale  pentruț ș
a face ca literatura, filmele i teatrul să fie accesibile persoanelor cu dizabilită i.ș ț

Regula 11. Recreerea i sportulș
Statele vor lua măsuri pentru a asigura ca persoanele cu dizabilită i să aibă anse egale de aț ș

beneficia de recreere i sport.ș
1. Statele trebuie să ini ieze măsuri prin care locurile pentru recreere i sporturi,  hotelurile,ț ș

plajele,  terenurile  de sport,  sălile de gimnastică etc.  să fie accesibile persoanelor cu dizabilită i.ț
Astfel  de măsuri  trebuie să cuprindă sprijin pentru angajarea de personal pentru dezvoltarea de
activită i  de recreere i sportive,  inclusiv proiecte de concepere a unor metode de accesibilitate,ț ș
participare, informare i programe de pregătire.ș

2. Autorită ile din domeniul turismului, agen iile de voiaj, hotelurile, organiza iile voluntare iț ț ț ș
altele implicate în organizarea activită ilor recreative sau a oportunită ilor de călătorie trebuie săț ț - iș
ofere  serviciile  tuturor,  inând  cont  de  nevoile  speciale  ale  persoanelor  cu  dizabilită i.  Trebuieț ț
asigurată o pregătire adecvată pentru a ajuta acest proces.

3. Organiza iile  sportive  trebuie  încurajate  să  dezvolte  oportunită i  pentru  participareaț ț
persoanelor  cu  dizabilită i  la  activită i  sportive.  În  unele  cazuri,  măsurile  de  asigurare  aț ț
accesibilită ii ar putea fi suficiente pentru a deschide oportunită i de participare. În alte cazuri, arț ț
putea fi necesare aranjamente speciale sau jocuri speciale. Statele trebuie să sprijine participarea
persoanelor cu dizabilită i la evenimente sportive na ionale i interna ionale.ț ț ș ț

4. Persoanele cu dizabilită i care participă la activită i sportive trebuie să aibă acces la instruireț ț
i antrenamente de aceea i calitate ca i ceilal i participan i.ș ș ș ț ț

5. Organizatorii  de  activită i  sportive  i  recreative  trebuie  să  se  consulte  cu  organiza iileț ș ț
persoanelor cu dizabilită i atunci când î i dezvoltă servicii pentru persoanele cu dizabilită i.ț ș ț

Regula 12. Religia
Statele vor încuraja adoptarea de măsuri pentru participarea egală a persoanelor cu dizabilită i laț

via a religioasă din cadrul comunită ilor lor.ț ț
1. Statele trebuie să încurajeze, consultându-se cu autorită ile religioase, măsuri care să elimineț

discriminarea i să facă activită ile religioase accesibile persoanelor cu dizabilită i.ș ț ț
2. Statele  trebuie  să  încurajeze  difuzarea  de  informa ii  referitoare  la  probleme  legate  deț

dizabilitate  către  institu iile  i organiza iile  religioase.  Statele  trebuie de asemenea să încurajezeț ș ț
autorită ile religioase să includă informa ii despre politicile din domeniul dizabilită ii în activită ileț ț ț ț
de pregătire pentru profesii religioase, precum i în programele de educa ie religioasă.ș ț

3. De asemenea, trebuie să încurajeze accesibilitatea literaturii religioase pentru persoanele cu
deficien e senzoriale.ț

4. Statele i/sau organiza iile religioase trebuie să se consulte cu organiza iile persoanelor cuș ț ț
dizabilită i atunci când concep măsuri pentru participare egală la activită ile religioase.ț ț

III. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR

Regula 13. Informarea i cercetareaș
Statele sunt cele care în ultimă instan ă au responsabilitatea strângerii i difuzării informa iilorț ș ț

legate de condi iile de trai ale persoanelor cu dizabilită i i a promovării cercetării aprofundate aț ț ș
tuturor aspectelor, inclusiv a obstacolelor care afectează via a persoanelor cu dizabilită i.ț ț

1. Statele trebuie ca la intervale regulate să adune date statistice diferen iate după gen precumț
i alte informa ii privind condi iile de trai ale persoanelor cu dizabilită i. Strângerea acestor dateș ț ț ț

trebuie efectuată odată cu recensămintele na ionale i cu inspectarea gospodăriilor i poate fi făcutăț ș ș



în strânsă colaborare,  printre alele,  cu universită i,  cu institute de cercetare i cu organiza ii  aleț ș ț
persoanelor cu dizabilită i.  Datele preluate trebuie să includă întrebări  referitoare la programe iț ș
servicii i la utilizarea acestora.ș

2. Statele trebuie să aibă în vedere înfiin area unei bănci de date referitoare la dizabilitate, careț
ar include statistici  privind serviciile i programele disponibile precum i cu privire la diferiteleș ș
grupuri de persoane cu dizabilită i. Se va ine cont de nevoia protejării vie ii private i integrită iiț ț ț ș ț
personale a fiecărui individ.

3.  Statele  trebuie să  ini ieze  programe de cercetare  pe probleme sociale,  economice  i  deț ș
participare care afectează via a persoanelor cu dizabilită i i a familiilor acestora. Astfel de cercetăriț ț ș
trebuie  să  includă  studii  privind  cauzele,  tipurile  i  frecven a  dizabilită ilor,  disponibilitatea  iș ț ț ș
eficacitatea programelor existente i nevoia creării i evaluării serviciilor i măsurilor de sprijin.ș ș ș

4. Statele trebuie să dezvolte i să adopte terminologia i criteriile după care să se desfă oareș ș ș
studiile na ionale, în cooperare cu organiza iile persoanelor cu dizabilită i.ț ț ț

5. Statele trebuie să faciliteze participarea persoanelor cu dizabilită i la strângerea datelor i laț ș
desfă urarea  cercetării.  Pentru  a  întreprinde  o  asemenea  cercetare,  statele  trebuie  în  special  săș
încurajeze recrutarea de persoane cu dizabilită i cu calificare în domeniu.ț

6. Statele trebuie să sprijine schimbul de rezultate ale cercetărilor i schimbul de experien ă.ș ț
7. Statele  trebuie  să  ia  măsuri  pentru  difuzarea  informa iilor  i  cuno tin elor  legate  deț ș ș ț

dizabilitate la toate nivelurile politice i administrative de pe plan na ional, regional i local.ș ț ș

Regula 14. Elaborarea politicilor i planificareaș
Statele se vor asigura ca toate aspectele legate de dizabilitate să fie incluse în toate politicile iș

planificările na ionale relevante.ț
1. Statele  trebuie să ini ieze i să planifice politici  na ionale adecvate pentru persoanele cuț ș ț

dizabilită i i să stimuleze i să sprijine ac iunile întreprinse pe plan regional i local.ț ș ș ț ș
2. Statele trebuie să implice organiza iile persoanelor cu dizabilită i la luarea tuturor deciziilorț ț

legate de planurile i programele privitoare la persoanele cu dizabilită i sau care le afectează statutulș ț
economic i social.ș

Nevoile  i  preocupările  persoanelor  cu  dizabilită i  trebuie  cuprinse  în  planurile  generale  deș ț
dezvoltare i nu tratate separat.ș

4. Faptul că în ultimă instan ă statele sunt răspunzătoare de situa ia persoanelor cu dizabilită iț ț ț
nu îi scute te pe ceilal i de responsabilită ile lor. To i aceia care au în sarcină servicii, activită i sauș ț ț ț ț
furnizarea de informa ii în cadrul societă ii trebuie încuraja i săț ț ț - i asume responsabilitatea de a faceș
programe accesibile persoanelor cu dizabilită i.ț

5. Statele trebuie să faciliteze comunită ilor locale dezvoltarea de programe i păsuri pentruț ș
persoanele cu dizabilită i.  O modalitate de a face acest lucru este de a concepe manuale i listeț ș
bifabile i de a asigura programe locale de formare de personal.ș

Regula 15. Legisla iaț
Statele au responsabilitatea de a crea bazele legale pentru măsurile luate în vederea realizării

obiectivelor participării depline i egalită ii pentru persoanele cu dizabilită i.ș ț ț
1. Legisla ia na ională, care cuprinde drepturile i obliga iile cetă enilor, trebuie să includă iț ț ș ț ț ș

drepturile  i  obliga iile  persoanelor  cu  dizabilită i.  Statele  au  obliga ia  de  a  da  persoanelor  cuș ț ț ț
dizabilită i posibilitatea de aț - i exercita drepturile, pe picior de egalitate cu ceilal i cetă eni. Stateleș ț ț
trebuie  să  asigure  ca  la  elaborarea  legisla iei  na ionale  referitoare  la  drepturile  persoanelor  cuț ț
dizabilită i, ca i la evaluarea continuă a legisla iei, să fie implicate i organiza iile persoanelor cuț ș ț ș ț
dizabilită i.ț

2. Este posibil să fie necesare măsuri legislative pentru eliminarea condi iilor ce pot afecta înț
mod negativ via a persoanelor cu dizabilită i, inclusiv hăr uirea i victimizarea. Trebuie eliminateț ț ț ș
orice  fel  de  prevederi  discriminatorii  împotriva  persoanelor  cu  dizabilită i.  Legisla ia  na ionalăț ț ț
trebuie  să  prevadă  sanc iuni  corespunzătoare  pentru  cazurile  de  încălcare  a  principiuluiț
nediscriminării.

3. Legisla ia  na ională  referitoare  la  persoanele  cu  dizabilită i  poate  îmbrăca  două  forme.ț ț ț



Drepturile i obliga iile pot fi încorporate în legisla ia generală sau se pot regăsi în legi speciale.ș ț ț
Legile speciale pentru persoanele cu dizabilită i pot fi instituite în mai multe feluri:ț

(a) Prin adoptarea de legi separate, care să trateze exclusiv probleme legate de dizabilitate;
(b) Prin includerea problemelor legate de dizabilitate în legisla ia dedicată anumitor subiecteț

particulare;
(c) Prin  men ionarea  în  mod  expres  a  persoanelor  cu  dizabilită i  în  textele  consacrateț ț

interpretării legilor existente.
Ar  fi  de  dorit  combinarea  acestor  abordări  diferite.  Poate  fi  de  asemenea  avută  în  vedere

prevederea unor ac iuni pozitive.ț
4. Statele  pot avea în vedere instituirea unor mecanisme formale de depunere a plângerilor

pentru a proteja interesele persoanelor cu dizabilită i.ț

Regula 16. Politicile economice
Statele au responsabilitatea sus inerii financiare a programelor i măsurilor na ionale menite săț ș ț

creeze anse egale pentru persoanele cu dizabilită i.ș ț
1. Statele trebuie să includă problemele legate de dizabilitate în bugetele obi nuite ale tuturorș

organelor guvernamentale na ionale, regionale i locale.ț ș
2. Statele organiza iile neguvernamentale i alte organisme interesate trebuie să interac ionezeț ș ț

pentru  a  stabili  modalită ile  cele  mai  eficiente  de  sprijinire  a  proiectelor  i  măsurilor  relevanteț ș
pentru persoanele cu dizabilită i.ț

3. Statele  trebuie să aibă în  vedere luarea unor măsuri  economice  (împrumuturi,  scutiri  de
impozite, alocarea de sume, fonduri speciale etc.) pentru a stimula i sprijini participarea egală aș
persoanelor cu dizabilită i în societate.ț

4. În  multe  state  ar  putea  fi  recomandabilă  înfiin area  unui  fond  de  dezvoltare  pentruț
dizabilitate, care ar putea sprijini diferite proiecte pilot i programe de autoajutorare la nivel local.ș

Regula 17. Coordonarea ac iunilorț
Statele răspund de înfiin area i consolidarea comitetelor na ionale de coordonare, sau a unorț ș ț

organe similare, care să servească drept centru na ional coordonator în domeniul dizabilită ii.ț ț
1. Comitetul na ional coordonator sau organele similare trebuie să fie permanente i să aibă oț ș

bază legală precum i reglementări administrative corespunzătoare.ș
2. Cele mai mari anse de realizare a unei compozi ii intersectoriale i multidisciplinare le areș ț ș

reunirea  reprezentan ilor  unor  organiza ii  private  i  publice.  Reprezentan ii  pot  proveni  dinț ț ș ț
ministerele  interesate,  din  organiza iile  persoanelor  cu  dizabilită i  i  din  organiza iileț ț ș ț
neguvernamentale.

3. Organiza iile persoanelor cu dizabilită i trebuie să aibă o influen ă considerabilă în cadrulț ț ț
comitetului na ional de coordonare pentru a se asigura un feedback adecvat al preocupărilor lor.ț

4. Comitetului na ional de coordonare trebuie să i se acorde suficientă autonomie i resurseț ș
pentru a- i îndeplini sarcinile în ceea ce prive te capacitatea sa decizională. El trebuie să raportezeș ș
la cel mai înalt nivel guvernamental.

Regula 18. Organiza iile persoanelor cu dizabilită iț ț
Statele trebuie să recunoască dreptul organiza iilor persoanelor cu dizabilită i  de a reprezentaț ț

persoanele  cu  dizabilită i  la  nivel  na ional,  regional  i  local.  Statele  trebuie  de  asemenea  săț ț ș
recunoască  rolul  consultativ  al  organiza iilor  persoanelor  cu  dizabilită i  în  luarea  deciziilor  înț ț
chestiunile ce privesc dizabilitatea.

1. Statele trebuie să încurajeze i să sprijine din punct de vedere economic i în alte moduriș ș
constituirea i întărirea organiza iilor persoanelor cu dizabilită i, ale membrilor familiilor acestoraș ț ț
i/sau ale sus inătorilor acestora. Statele trebuie să recunoască faptul că aceste organiza ii  î i  auș ț ț ș

rolul lor în elaborarea politicii în domeniul dizabilită ii.ț
2. Statele trebuie să între ină un dialog permanent cu organiza iile persoanelor cu dizabilită i iț ț ț ș

să asigure participarea acestora la elaborarea politicilor guvernului.
3. Rolul organiza iilor persoanelor cu dizabilită i  ar putea fi acela de a identifica nevoile iț ț ș



priorită ile, de a participa la planificarea, implementarea i evaluarea serviciilor i măsurilor privindț ș ș
via a persoanelor cu dizabilită i, precum i acela de a contribui la sensibilizarea publicului i de aț ț ș ș
milita pentru schimbare.

4. Ca  instrumente  ale  autoajutorării,  organiza iile  persoanelor  cu  dizabilită i  creează  iț ț ș
promovează oportunită ile de dezvoltare a deprinderilor în diferite domenii, de sprijin reciproc întreț
membri i de schimb de informa ii.ș ț

5. Organiza iile persoanelor cu dizabilită i  iț ț ș -ar putea îndeplini rolul consultativ în multe iș
diverse  feluri  cum ar  fi  prin  reprezentan i  permanen i  în  organele  de  conducere  ale  agen iilorț ț ț
finan ate de guvern, activând în cadrul comisiilor publice i furnizând expertiză în cadrul diferitorț ș
proiecte.

6. Rolul consultativ al organiza iilor persoanelor cu dizabilită i trebuie să fie permanent pentruț ț
dezvoltarea i adâncirea schimbului de opinii i informa ii între stat i organiza ii.ș ș ț ș ț

7. Organiza iile trebuie să fie reprezentate permanent în comitetul na ional de coordonare sauț ț
în organele similare.

8. Rolul organiza iilor persoanelor cu dizabilită i locale trebuie dezvoltat i întărit pentru a seț ț ș
asigura influen a acestora în chestiunile de la nivelul comunită ii.ț ț

Regula 19. Pregătirea personalului
Statele răspund de asigurarea pregătirii adecvate, la toate nivelurile, a personalului implicat în

planificarea i asigurarea programelor i serviciilor care privesc persoanele cu dizabilită i.ș ș ț
1. Statele trebuie să aibă în vedere ca toate autorită ile care furnizează servicii  în domeniulț

dizabilită ii să asigure o pregătire adecvată personalului lor.ț
2. În pregătirea profesioni tilor din domeniul dizabilită ii, precum i în asigurarea în general aș ț ș

informa iilor  referitoare  la  dizabilitate  trebuie  să  se  reflecte  în  mod  corespunzător  principiulț
participării depline i egalită ii.ș ț

3. Statele  trebuie  să- i  dezvolte  programele  de  pregătire  consultânduș -se  cu  organiza iileț
persoanelor cu dizabilită i,  iar persoanele cu dizabilită i  trebuie implicate la nivelul personaluluiț ț
care asigură programe de pregătire, în calitate de profesori, instructori sau consilieri.

4. Pregătirea unor angaja i la nivelul comunită ii este de mare importan ă strategică, mai ale înț ț ț
ările aflate în curs de dezvoltare. Aceasta trebuie să implice persoane cu dizabilită i i trebuie săț ț ș

includă dezvoltarea de valori, competen e i tehnologii precum i deprinderi corespunzătoare care potț ș ș
fi practicate de persoanele cu dizabilită i, de părin ii acestora, de familii i de membrii comunită ii.ț ț ș ț

Regula 20. Monitorizarea na ională i evaluarea programelor ce vizează dizabilitateaț ș
Statele  au  responsabilitatea  monitorizării  i  evaluării  continue  a  programelor  i  serviciilorș ș

na ionale privind egalizarea anselor pentru persoanele cu dizabilită i.ț ș ț
1. Statele  trebuie  să  evalueze  periodic  i  sistematic  programele  na ionale  consacrateș ț

dizabilită ii i să facă publice atât bazele cât i rezultatele evaluărilor.ț ș ș
2. Statele  trebuie  să  dezvolte  i  să  adopte  terminologia  i  criteriile  pentru  evaluareaș ș

programelor i serviciilor consacrate dizabilită ii.ș ț
3. Aceste  criterii  i  terminologia  trebuie  elaborate  în  strânsă  cooperare  cu  organiza iileș ț

persoanelor cu dizabilită i încă din primele faze ale conceperii i planificării.ț ș
4. Statele trebuie să participe la cooperarea interna ională în vederea dezvoltării de standardeț

comune  de  evaluare  în  domeniul  dizabilită ii.  Statele  trebuie  să  încurajeze  i  participareaț ș
comitetelor na ionale de coordonare.ț

5. Evaluarea  diferitelor  programe din domeniul  dizabilită ii  trebuie prevăzută  încă din fazaț
planificării,  astfel  încât  să  se  poată  evalua  eficien a  totală  a  acestor  programe  în  îndeplinireaț
obiectivelor lor stabilite de politica în domeniu.

Regula 21. Cooperarea tehnică i economicăș
Statele, atât cele industrializate cât i cele în curs de dezvoltare, au responsabilitatea de a cooperaș

i a lua măsuri pentru ș îmbunătă irț ea condi iilor de trai ale persoanelor cu dizabilită i din ările aflateț ț ț
în curs de dezvoltare.



1. Măsurile  prevăzute  pentru  egalizarea  anselor  persoanelor  cu  dizabilită i,  inclusiv  aleș ț
refugia ilor cu dizabilită i, trebuie integrate în programele generale de dezvoltare.ț ț

2. Aceste măsuri trebuie integrate în toate formele cooperare tehnică i economică, bilaterală iș ș
multilaterală, guvernamentală i neguvernamentală. Statele trebuie să ridice problemele dizabilită iiș ț
în discu iile purtate cu partenerii în cadrul acestei cooperări.ț

3. Când se face planificarea i revizuirea programelor de cooperare tehnică i economică, oș ș
aten ie  specială  trebuie  acordată  efectelor  acestor  programe  asupra  situa iei  persoanelor  cuț ț
dizabilită i. Este de cea mai mare importan ă ca persoanele cu dizabilită i i organiza iile acestora săț ț ț ș ț
fie consultate în legătură cu orice proiecte de dezvoltare destinate persoanelor cu dizabilită i. Eleț
trebuie să fie direct implicate în dezvoltarea, implementarea i evaluarea unor astfel de proiecte.ș

4. Printre priorită ile cooperării tehnice i economice trebuie incluse:ț ș
(a) Dezvoltarea  resurselor  umane  prin  dezvoltarea  deprinderilor,  abilită ilor  i  poten ialuluiț ș ț

persoanelor cu dizabilită i i ini ierea de activită i care să pentru persoanele cu dizabilită i care săț ș ț ț ț
conducă la ob inerea unui loc de muncă.ț

(b) Dezvoltarea  i  răspândirea  tehnologiilor  i  cuno tin elor  corespunzătoare  în  domeniulș ș ș ț
dizabilită ii.ț

5. Statele  sunt  de  asemenea  încurajate  să  sprijine  înfiin area  i  întărirea  de  organiza ii  aleț ș ț
persoanelor cu dizabilită i.ț

6. Statele trebuie să ia măsuri de adâncire a cuno tin elor din domeniul dizabilită ii în rândurileș ț ț
personalului de la toate nivelurile administrării programelor de cooperare tehnică i economică.ș

Regula 22. Cooperarea interna ionalăț
Statele  vor  participa  activ  la  cooperarea  interna ională  privind  politicile  pentru  egalizareaț

anselor persoanelor cu dizabilită i.ș ț
1. În  cadrul  sistemului  Na iunilor  Unite,  al  agen iilor  specializate  i  al  altor  organiza iiț ț ș ț

interguvernamentale, statele trebuie să participe la dezvoltarea politicii în domeniul dizabilită ii.ț
2. Ori  de  câte  ori  este  cazul,  statele  trebuie  să  introducă  aspecte  legate  de  dizabilitate  în

negocierile generale privind standarde, schimbul de informa ii, programe de dezvoltare etc.ț
3. Statele trebuie să încurajeze i să sprijine schimbul de cuno tin e i experien ă între:ș ș ț ș ț

(a) Organiza iile neguvernamentale cu preocupări în domeniul dizabilită ii;ț ț
(b) Institu ii de cercetare i cercetători individuali implica i în problematica dizabilită ii;ț ș ț ț
(c) Reprezentan i  ai  programelor  în  teren  i  grupuri  de  profesioni ti  din  domeniulț ș ș

dizabilită ii;ț
(d) Organiza ii ale persoanelor cu dizabilită i;ț ț
(e) Comitetele na ionale de coordonare.ț

4. Statele trebuie să se asigure că Organiza ia Na iunilor Unite i agen iile sale specializate,ț ț ș ț
precum i toate organismele interguvernamental e i interparlamentare, la nivel mondial i regional,ș ș ș
includ în activită ile lor organiza iile mondiale i regionale ale persoanelor cu dizabilită i.ț ț ș ț

IV. MECANISMUL DE MONITORIZARE

1. Scopul  unui  mecanism  de  monitorizare  este  de  a  promova  implementarea  efectivă  a
Regulilor.  El  va  ajuta  fiecare  stat  să- i  evalueze  nivelul  de  implementare  a  Regulilor  i  săș ș - iș
măsoare progresele în domeniu. Monitorizarea trebuie să identifice obstacolele i să propună măsuriș
adecvate care să contribuie la implementarea cu succes a Regulilor. Mecanismul de monitorizare va
recunoa te  caracteristicile  economice,  sociale  i  culturale  existente  în  fiecare  stat.  Un  elementș ș
important  trebuie  să-l  constituie  i  prevederea  unor  servicii  consultative  i  a  schimbului  deș ș
experien ă i de informa ii între state.ț ș ț

2. Regulile  vor fi  monitorizate  în cadrul  sesiunilor  Comisiei  pentru Dezvoltare  Socială.  La
nevoie, va fi numit un Raportor special cu pregătire corespunzătoare i cu o bogată experien ă înș ț
problematica dizabilită ii,  finan at prin resurse extrabugetare,  pe o perioadă de trei  ani, pentru aț ț
monitoriza implementarea Regulilor.



3. Organiza iile interna ionale ale persoanelor cu dizabilită i care au statut consultativ pe lângăț ț ț
Consiliul Economic i Social i organiza iile care reprezintă persoanele cu dizabilită i care nu iș ș ț ț ș -au
constituit încă propriile organiza ii vor fi invitate să creeze dintre membrii lor un corp de exper i, înț ț
cadrul căruia majoritatea va fi de inută de organiza iile persoanelor cu dizabilită i, inânduț ț ț ț -se cont
de diferitele tipuri de dizabilită i i de necesara distribu ie geografică echitabilă, care să fie consultatț ș ț
de Raportorul special i, când este cazul, de Secretariat.ș

4. Corpul de exper i va fi încurajat de Raportorul special să revizuiască, să consilieze i să furnizezeț ș
feedback i să facă propuneri în legătură cu promovarea, implementarea i monitorizarea Regulilor.ș ș

5. Raportorul special  va trimite  un set de întrebări  statelor, entită ilor  din cadrul sistemuluiț
Na iunilor  Unite,  precum  i  organiza iilor  interguvernamentale  i  neguvernamentale,  inclusivț ș ț ș
organiza iilor  persoanelor  cu  dizabilită i.  Setul  de  întrebări  trebuie  să  se  refere  la  planurile  deț ț
implementare  a Regulilor  adoptate  de state.  Întrebările  trebuie să fie selective i  să acopere unș
număr de reguli specifice în vederea unei evaluări aprofundate. În pregătirea întrebărilor, Raportorul
special se va consulta cu corpul de exper i i cu Secretariatul.ț ș

6. Raportorul  special  va căuta  să stabilească  un dialog direct  nu numai  cu statele  ci  i  cuș
organiza iile neguvernamentale locale, solicitânduț -le puncte de vedere n i comentarii în legătură cuș
orice informa ii doresc să fie incluse în rapoarte. Raportorul special va furniza servicii consultativeț
în  legătură  cu  implementarea  i  monitorizarea  Regulilor  precum  i  asisten ă  în  pregătireaș ș ț
răspunsurilor la setul de întrebări.

7. Departamentul pentru Coordonarea Politicilor i Dezvoltare Durabilă al Secretariatului, caș
centru coordonator al  Na iunilor  Unite  pe problematica dizabilită ii,  Programul Na iunilor  Uniteț ț ț
pentru Dezvoltare i alte entită i i mecanisme din sistemul Na iunilor Unite, cum sunt comisiileș ț ș ț
regionale i agen iile specializate i reuniunile interagen ii,  vor coopera cu Raportorul special înș ț ș ț
implementarea i monitorizarea Regulilor la nivel na ional.ș ț

8. Raportorul special, asistat de Secretariat, va pregăti rapoarte care să fie înaintate Comisiei
pentru Dezvoltare Socială la cea de-a treizeci i patra i la cea deș ș -a treizeci i cincea sa sesiune. Înș
pregătirea rapoartelor, Raportorul special se va consulta cu corpul de exper i.ț

9. Statele vor încuraja Comitetele na ional de coordonare sau organele similare să participe laț
implementare  i  monitorizare.  Ca  centre  coordonatoare  la  nivel  na ional  pe  problematicaș ț
dizabilită ii,  acestea vor fi încurajate săț - i stabilească proceduri pentru coordonarea monitorizăriiș
Regulilor. Organiza iile persoanelor cu dizabilită i trebuie încurajate să se implice activ în procesulț ț
de monitorizare la toate nivelurile.

10. În cazul în care se vor identifica resursele extrabugetare, se vor crea unul sau mai multe
posturi  de  consilier  interregional  pe  problematica  Regulilor  care  să  pună  la  dispozi ia  statelorț
servicii, cuprinzând:

(a) Organizarea de seminarii de formare na ionale i regionale cu privire la con inutul Regulilor;ț ș ț
(b) Dezvoltarea  de  ghiduri  care  să  ajute  la  conturarea  strategiilor  pentru  implementarea

Regulilor;
(c) Difuzarea  de  informa ii  referitoare  la  cele  mai  bune  practici  privind  implementareaț

Regulilor.
11. La cea de-a treizeci i patra sa sesiune, Comisia pentru Dezvoltare Socială va înfiin a unș ț

grup de lucru deschis care va examina raportul Raportorului special i va face recomandări privindș
modalită i  de  ț îmbunătă irț e  a  aplicării  Regulilor.  La  examinarea  raportului  raportorului  special,
Comisia,  prin  intermediul  grupului  de  lucru  deschis,  va  consulta  organiza iile  persoanelor  cuț
dizabilită i i agen iile specializate, în conformitate cu regulile 71 i 76 din procedura comisiilorț ș ț ș
func ionale ale Consiliului Economic i Social.ț ș

12. La  sesiunea  sa  următoare  încheierii  mandatului  Raportorului  special,  Comisia  fie  va
examina  posibilitatea  reînnoirii  acelui  mandat,  numind  un  nou  Raportor  special,  fie  va  lua  în
considerare un alt mecanism de monitorizare, i va face recomandările corespunzătoare Consiliuluiș
Economic i Social.ș

13. Statele  vor  fi  încurajate  să  contribuie  la  Fondul  Voluntar  al  Na iunilor  Unite  pentruț
Dizabilitate pentru a promova în continuare implementarea Regulilor.
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