
 للی حقوق معلولین کنوانسیون بین الم

 

   مقدمه

  :های عضوکنوانسیون حاض  دولت   

رزش ذاتی و حقوق الینفک مساوی همه منشور سازمان ملل که کرامت و ا )الف( با یاد آوری اصول اعالم شده در   
ی را به عنوان پایه آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت شناخته   اعضا جامعه  .استبشر

ن اینکه سازمان   ملل در اعالمیه جهاتن حقوق بشر و کنوانسیون جهاتن حقوق بشر موافقت و   )ب( با به رسمیت شناختی
های مشخص شده  آزادی  هیچ گونه تفاوتی حق برخورداری از همه حقوق و ها بدون نموده است که همه انسان اعالم

 در آن را دارند 

 بودن، غیر قابل  
ن نیاز تقسیم بودن و مستقل بودن تمام حقوق انساتن و آزادی  )پ( با تاکید بر جهاتن   های پایه، همچنتر

ن برخورداری بدون تبعیض از تمام این حقوق و آزادی ن به تضمتر  .هامعلولتر

ن  )ت( با یادآوری معاهده جهاتن حقوق   ، معاهده بتر
ی

الملیل حقوق مدتن و سیایس،  اقتصادی، اجتمایع، فرهنگ
ن  کنوانسیون ن های ن الملیل حذف تمام تبعیض بتر ا بر علیه زنان، هانواع تبعیض الملیل حذف تمامژادی، کنوانسیون بتر

کننده، کنوانسیون حقوق کودک،های ت  تنبیه کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و   یا تحقیر
انساتن   رحمانه، غیر

ن   .الملیل دفاع از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنهاکنوانسیون بتر

ن  )ث( با تصدیق این مطلب که معلولیت یک   افراد دارای نقص، با موانع فکری   مفهوم استنتاج  است که از تعامل بتر
یمحییط نایسر م  و   .کندم  شود و از مشارکت موثر وکامل آنها مساوی با دیگران جلوگیر

ن استاندارد،   های)ج( با تصدیق اهمیت اصول و سیاست   “ و در ”قوانتر ن  برای معلولتر
دی در ”حرکت جهاتن   راهی 

ها در  ها و حرکت ها، برنامهطرح ها، آن بر توسعه و ارزیات  سیاست ها برای افراد معلول“ و تاثیر سازی فرصت  یکسان
ن سطوح میل، منطقه د فرصت   الملیل برایای و بتر ن پیشی   .های مساوی برای معلولتر

اتژی   های وابسته به  )چ( با تاکید بر اهمیت باورهای مربوط به موضوع معلولیت به عنوان جزتی الینفک از اسیی
 .توسعه پایدار

 .)ح( با تصدیق اینکه تبعیض در مورد هر انسان بر اساس معلولیت، تضییع ارزش و کرامت ذاتی اوست  

ن     .)خ( با تصدیق متفاوت بودن معلولتر

ن ازجمله کساتن که مراقبت     همه معلولتر
ی نیاز  )د( با تصدیق نیاز به ارتقا و حمایت از حقوق انساتن های ویژه بیشیی

 .دارند

ن همچنان در مشارکت اجتمایع به عنوان اعضاتی  از اینکه با وجود این )ذ( با نگراتن     اسناد و اقدامات مختلف، معلولتر
 .شودتضییع م  شوند و حقوق انساتن آنها در تمام نقاط دنیا مساوی، با موانیع مواجه م 

ن    ن در همه کشورها به خصوص در کشورهای در  )ر( با تایید اهمیت همکاری بتر الملیل برای بهبود وضعیت تمام معلولتر
 .حال توسعه



ن    ن با توجه به مختلف    )ز( با تاکید بر اهمیت به رسمیت شناختی  و نیر
ن در رفاه همگاتن مشارکت فعیل و بالقوه معلولتر

ن از حقوق انساتن و جوامع آنان و اینکه ارتقای بر  بودن های پایه و مشارکت کامل ایشان  آزادی  خورداری کامل معلولتر
فت ، اجتمایع و اقتصادی و فقرزداتی م های بارز عامل افزایش حس تعلق و پیشر  .شوددر توسعه انساتن

 افراد معلول که شامل ” آزادی انتخاب“    
ی

ن م )ژ( با تاکید بر اهمیت استقالل و عدم وابستگ  .شودنیر

ن    ن اینکه معلولتر
ی در سیاستم )س( با در نظر داشتی ها و  بایست فرصت مشارکت فعاالنه در روند تصمیم گیر

دهای مستقیم مربوط به خودشان را داشته باشد ها برنامه   .به خصوص راهی 

ایط مشکیل که   ایط موجب م  )ش( با نگراتن از شر ن با آن مواجه هستند واین شر   آنها به اشکال مختلفشود که معلولتر
بوم،   مالحظات میل، گرویه،  و سایر  مذهب، عقاید سیایس  و شدید با تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان،

 .موارد دیگر مواجه شوند  سن و  تولد،  های اجتمایع، امکانات، اصالت

ان   ی در خش  )ص( با تاکید بر اینکه زنان و دخیی های داخل یا خارج خانه ای،  ونت معلول اغلب در معرض خطر بیشیی
، ت   غفلت، سوءاستفاده، جراحت،  .بدرفتاری و بهره کشر و تحقیر هستندتفاوتی

 های پایه مساوی با سایر کودکانبایست از تمام حقوق انساتن و آزادیم  )ض( با تاکید بر اینکه کودکان معلول  
ن منظور بر اساس کنوانسیون حقوق   های عضو بهتوسط دولت  بایستبرخوردار باشند و با یادآوری الزاماتی که م همتر

 .کودک اتخاذ گردد

د برخورداری کامل از حقوقوابسته به جنسیت در تمام تالش  )ط( با تاکید بر نیاز به الحاق مالحظات     ها برای پیشی 
ن انساتن و آزادی  .های پایه برای معلولتر

ایط فقر به ش م  ی  )ظ( با برجسته نمودن این واقعیت که اک   ن در شر م   برند و در این راستا، با تاکید بر نیاز معلولتر می 
 به تاثیر منفن فقر بر افراد معلول

ی
 .در رسیدگ

ایط)ع(     ام که اهداف و اصول آن در منشور آمده است و   و با خاطر نشان کردن اینکه شر صلح و امنیت مبنن بر احیی
ن به خصوص در  بر اسناد حقوق انساتن قابل نظارت ی اجرا برای دفاع از حقوق معلولتر های نظام و اشغالگری  درگیر

وری است وهای خارج  ضن  .توسط نیر

یس به محیط    یگ، اجتمایع، )غ( با تاکید بر اهمیت دسیی ن یس به بهداشت و تحصیل و    فیر  و دسیی
ی

اقتصادی و فرهنگ
یس های پایه  تمام حقوق انساتن و آزادی سازد تا به طور کامل از به اطالعات و ارتباطات که فرد معلول را قادر م دسیی

 .بهره مند شود

سایر افراد جامعه تکالیفن دارد و موظف است حداکی  تالش خود را در جهت   )ف( با آگایه از اینکه هر فرد نسبت به  
ن  ارتقا   که در سند بتر

 .ایدبنم الملیل حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، و نظارت حقوقی

طبییع جامعه محسوب شده و مستحق محافظت توسط اجتماع و دولت   )ق( با قبول اینکه خانواده واحد اصیل و   
کنند تا بتوانند در    بایست حمایت و مساعدت الزم را دریافتافراد معلول و اعضای خانواده آنها م  باشد و اینکهم

ن از حقوق مساوی سهیم ب  .اشندروند برخورداری کامل معلولتر

ن  )ک( با اذعان به اینکه یک کنوانسیون   د و دفاع از حقوق انساتن و حرمت افراد بتر   الملیل کامل و جامع برای پیشی 
ن و توسعه  به مشکالت اجتمایع شدید معلولتر

ی
،  حضور آنان در محیط معلول سهم عمده ای برای رسیدگ های مدتن

 و با  اجتمایع، اقتصادی،  سیایس،
ی

های مساوی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه  فرصت   فرهنگ
 .خواهد داشت

ح ذیل اعالم یم     .کندموافقت خود را به شر



 : ( هدف 1ماده   

د،  هدف از این کنوانسیون    ،   از  حصول اطمینان  حمایت و پیشی  ن از حقوق انساتن برخورداری مساوی همه معلولتر
ام به حرمت ذاتی آنها م  هایآزادی  .باشدپایه و افزایش احیی

یگ،  افراد معلول آن دسته از افرادی هستند که   ن  مدت فیر
  باشند و در تعامل با ذهنن یا حش م دارای نقایص طوالتن

 .دیگران دچار تاخیر شوند ر بر اساس اصول مساوی با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موث

 :( اهداف کنوانسیون حاض   2ماده   

، بریل، ارتباطات المسه ای، حروف درشت، ارتباطات نوشتاری، ارتباطات“ شامل زبان گفتاری و اشاره، ”   ن   نمایش متی
، روش شنیداری، چند رسانه  ن س، زبان ساده، خواننده متی ها و  کننده و جایگزین*، روش   های تقویتای قابل دسیی

س، م  وسایل ارتباطات شامل اطالعات و تکنولوژی  .باشدارتباطات در دسیی

هرگونه استثناء یا محدودیت بر اساس معلولیت که به اختالل یا خنن    تبعیض بر اساس معلولیت ” یعنن قائل شدن”  
 یا هر زمینه   های سیایس،مینههای پایه در ز رسمیت برخورداری یا احقاق حقوق و آزادی نمودن

ی
اجتمایع، فرهنگ

دانطباق موجه“ را در برم  ” دیگری منجر شود و آن تمام اشکال شامل نفن   .گیر

 .باشدهای غیر گفتاری مزبان ” شامل زبان گفتاری، زبان اشاره و سایر زبان ”  

ات و  ”   وری است که انطباق موجه ” به معنن تغییر ن    اصالحات مناسب و ضن تحمیل کننده بار نامتناسب و سنگتر
ن از حقوق  نبوده و در  مساوی با دیگران و   صورت نیاز، در مواردی خاص برای حصول اطمینان از برخورداری معلولتر

 .رودهای پایه به کار ماحقاق آن و آزادی

 طراج جامـع ” و ” طراحـی یکــپارچه ” به معـنن طراحـی  ”  

بوده و   هاتی است که به وسیله همه مردم تا باالترین حد ممکن قابل استفادهشویس  ها و امهها، برنتولیدات، محیط   
 .نیازی به تطابق یا طراج اختصایص ندارد

دطراج جامع“ و ”طراج یکپارچه“ نم  ”   ن را نادیده بگیر  .بایست وسایل کمگ برای گروه خایص از معلولتر

دهاتی استشامل روش  *        که برای ارتقا ارتباطات افراد با مشکالت گفتاری به کار م رود . م  ها و راهی 

 :( مبان  عمویم 3ماده   

 :مباتن کنوانسیون حاضن شامل  

   
ی

، استقالل فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگ ام به حرمت ذاتی  )الف( احیی

 )ب( عدم تبعیض  

 )پ( مشارکت موثر و کامل و تلفیق در جامعه  

ام قائل شدن برای تفاوت   ن و قبول معلولیت به عنوان جزتی از تفاوت )ت( احیی ی های معلولتر  های انساتن و بشر

 هاصت )ث( مساوی سازی فر   

یس     )ج( دسیی



 )چ( تساوی مردان و زنان  

ام به ظرفیت    ام به حق کودکان معلول برای حفظ هویت آنها)ح( احیی  .های کودکان معلول و احیی

 :( تعهدات کل  4ماده   

ن حقوق انساتن و آزادی  شوند که از بههای عضومتعهد م ـ دولت  1   ن بدون  رسمیت شناختی های پایه برای معلولتر
 .تبعیض مبتنن بر معلولیت، اطمینان حاصل نموده و آن را توسعه دهند یچگونهه

 :شوندهای عضومتعهد م به این منظور دولت   

  رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون تمام اقدامات قانونگذاری و مدیرینی و  )الف( برای پایه گذاری تمام حقوق به  
 .سایر اقدامات مناسب را مصوب نمایند

ن نامه   ، آیتر ن ها، رسوم و اعمال تبعیض  )ب( اقدامات مناسب شامل قانون گذاری برای تعدیل یا منسوخ کردن قوانتر
ن بر علیه معلوالن است  .آمیر

ندها و برنامه)پ( درتمام خط مشر    ن را در نظر گیر  معلولتر
ش حقوق انساتن  .ها، حمایت و گسیی

انسیون اجتناب کنند و اطمینان حاصل نمایند که صاحب منصبان اجتمایع  کنو   )ت( از تمام اعمال و اقدامات مغایر با   
 .نمایندها مطابق با کنوانسیون فعیل عمل مموسسه و 

های مبتنن بر معلولیت که توسط هر فرد، سازمان یا بخش  )ث( تمام اقدامات مناسب را برای حذف تبعیض   
 .شود به عمل آورندخصویص انجام م

ات و تسهیالت را ـ که طبق ماده   ها،ارتقای وسایل، شویس  )ج( تحقیقات و    ن این کنوانسیون به حداقل انطباق   2تجهیر
ن نیاز داشته باشند ـ  و  ین هزینه الزم برای برطرف نمودن احتیاجات معلولتر

یس و استفاده از آنها و    کمیی برای بهبود دسیی
 .خاذ نموده یا توسعه دهندها اتاستانداردها و خط مشر  ارتقای طراج جامع در توسعه

یس و استفاده از تکنولوژی  )چ( توسعه تحقیقات و باال بردن سطح    های اطالعات و های جدید شامل تکنولوژی دسیی
، تکنولوژی  های قابل تهیه و  دادن به تکنولوژی  های کمگ مناسب با معلولیت و ارجحیتارتباطات، وسایل کمک حرکنی

 .رتقا دهندارزان را اتخاذ نموده یا ا 

س برای   ن درباره وسایل کمک حرکنی و تکنولوژی  )ح( تدارک اطالعات قابل دسیی های کمگ شامل معلولتر
 .های حماینی جدید و سایر انواع تسهیالت کمگ و شویس  هایتکنولوژی 

ن و    ن کار م  )خ( ارتقای سطح آموزیسر متخصصتر  که با معلولتر
  برای به رسمیتکنند؛ به منظور کمک بیشیی کارکناتن

ن شده است  که توسط این حقوق تضمتر
ن حقوق موجود این کنوانسیون و خدماتی  .شناختی

س اقداماتی را در صورت نیاز به شکل همکاری   بایست با حداکی  عضو م ـ هر دولت  2    هایمنابع موجود و در دسیی
ن  کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی،    الملیل به منظور شناساتی کامل این حقوق بدون تعصب درباره تعهداتبتر

 و با هدف دستیات  
ی

ن  اجتمایع و فرهنگ ن بتر  .الملیل قابل اجرا اتخاذ نمایدشیــــع این حقوق بر اساس قوانتر

  ها برای اجرای این کنوانسیون و در روند تصمیمقانون گذاری و خط مشر  های عضو در توسعه و استقرار ـ دولت  3  
ی ، مهای مرتبط با معگیر ن ن مشاوره نموده و به طور لولتر تنگاتنگ و فعاالنه افراد معلول از جمله    بایست با معلولتر

کت دهند  هایکودکان معلول را از طریق سازمان  .نماینده آنها شر



ن در کنوانسیون فعیل 4   ن بوده و ممکننم  ـ هیچ چیر ن حقوق معلولتر
  بایست قوانینن را که راهگشای به رسمیت شناختی

ن است د ن بتر ن یک کشور یا قوانتر لحاظ شده باشد؛ تحت تاثیر قرار دهد. نباید   الملیل الزم االجرا برای آن کشور ر قوانتر
  های عضو کنوانسیونحقوق انساتن پایه به رسمیت شناخته شده یا موجود در دولت هیچ محدودیت و ابطایل در مورد 

، کنوانسیون ن نامه حاضن ن پیش نویس بها، آیتر کنوانسیون فعیل آن حقوق را به رسمیت    ا این عنوان کهها، قوانتر
ی برای آنها نم   .قایل است، اعمال گردد شناسد یا اهمیت کمیی

ن کنوانسیون فعیل م  5    .های فدرال بدون هیچ استثناتی تعمیم یابدبایست به تمام دولت ـ قوانتر

 :( تساوی و عدم تبعیض 5ماده   

افرد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق دارند   د که تمام های عضو اذعان دارنـ دولت  1  
 .به طور مساوی توسط قانون حمایت و از آن بهره مند شوند که

  های مبتنن بر معلولیت را ممنوع کنند و ضامن حمایت قانوتن و مساوی از تبعیض  بایست تمامهای عضو مـ دولت  2  
ن در مقابل   .ها باشندتمام تبعیض معلولتر

د برابری و حذف تبعیض  3   بایست تمام اقدامات الزم را اتخاذ نمایند تا اطمینان  های عضو مدولت  ها،ـ برای پیشی 
 .شود؛ انطباق موجه فراهم گردیده است حاصل

ن مطابق مباتن کنو  ـ اقدامات ویژه ای که برای تشیــــع یا  4   انسیون حاضن الزم  رسیدن به تساوی عمیل برای معلولتر
 .نباید تبعیض شناخته شود است؛

 :( زنان معلول 6ماده   

ان دارای معلولیت در معرض تبعیض  کنند که زنانهای عضو تصدیق مـ دولت  1   های مختلفن هستند و از این  و دخیی
 .های پایه اتخاذ گرددآزادی  اقداماتی برای حصول اطمینان از برخورداری کامل آنان از تمام حقوق و  نظر باید 

فت و توانمند سازی زنان به بایست تمام اقداماتهای عضو مـ دولت  2     الزم برای دستیات  به توسعه کامل برای پیشر
ن احقاق حقوق انساتن و برخورداری آنان از آزادی شده در این کنوانسیون را به عمل   های پایه تنظیممنظور تضمتر

 .آورند

 :( کودکان معلول 7ماده   

  الزم برای اطمینان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق انساتن و  بایست تمام اقداماتهای عضو مـ دولت  1  
 .های پایه را به صورت مساوی با سایر کودکان اتخاذ نمایند آزادی

 .باشدترین مالحظات م مام اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عالیه کودک از با اهمیت ـ در ت 2  

نمایند که کودکان معلول دارای حق ابراز عقیده آزادانه در تمام   بایست اطمینان حاصلهای عضو مـ دولت  3  
با سایر کودکان توجه کرد و   اویباشند و باید به عقیده آنها بر اساس سن و بلوغشان، مس مربوط به خود م  موضوعات

 .آیدشناساتی آن حق به عمل   مطابق با معلولیت و مالحظات سنن کمک الزم برای

 :ها( ارتقای آگایه 8ماده   

 :شوندهای عضو متعهد به اقدامات فوری، موثر و مناسب در موارد زیر م ـ دولت  1  

ام به  ش سطح آگایه خانواده ها در میان جامعه، شامل افزای)الف( افزایش آگایه    ن و افزایش احیی ها درباره معلولتر
 .حقوق و حرمت آنها



ن در تمام زمینه   )ب( مبارزه با رفتارهای کلیشه ای، مضن و     از جمله آنهاتی که بر تعصبات در مورد معلولتر
ی

  های زندگ
 .باشندپایه جنس و سن م 

 .راد معلولهای افها و مشارکت )پ( افزایش آگایه از ظرفیت   

 :ـ اقدامات مورد نظر شامل موارد زیر است2  

 :های اجتمایع، برنامه ریزی شده برای)الف( آغاز نمودن و حفظ چالش آگایه  

ام به حقوق افراد معلول1)الف ـ      .( افزایش احیی

ن و افزایش آگایه ( ارتقا برداشت 2)الف ـ      .های اجتمایعهای مثبت از معلولتر

 ارتقا درک مهارت( 3)الف ـ    
ی

ن در کار و بازار کارها، تواناتی ها، شایستگ  .ها و مشارکت معلولتر

ن    ام به حقوق معلولتر
ن و کودگ و تفکر احیی ن پایتر  .)ب( ارتقای سیستم آموزیسر در تمام سطوح ازجمله در سنتر

ن به شکیل که بهای رسانه)پ( تشویق تمام سازمان   ا اهداف این کنوانسیون  ای برای به تصویر کشیدن معلولتر
 .همخواتن داشته باشد

ن و حقوق آنها )ت( ارتقای برنامه     .های آموزیسر درباره معلولتر

س بودن 9ماده     :( در دستر

ن  1   ن به داشتی  مستقل و مشارکت کامل آنها در تمام جنبه ـ برای توانمند سازی معلولتر
ی

، دولتیک زندگ
ی

های  های زندگ
ن مساوی با بایست اقدامات مم عضو  یس معلولتر

های سایر افراد به محیط  ناسب را برای حصول اطمینان از دسیی
یس آنان به سایر  تکنولوژی و سیستم پزشگ، حمل و نقل، اطالعات و ارتباطات، شامل ن دسیی های ارتبایط و نیر

 .دآورن  های عموم و آزاد، هم در مناطق روستاتی هم در مناطق شهری به عملشویس  تسهیالت و 

یس    بایست در موارد ذیل  ها، م این اقدامات شامل شناساتی و حذف موانع و سدهای موجود در راه رسیدن به دسیی
 .اجرا شود

منازل، تسهیالت پزشگ  ای شامل مدارس،  ها، حمل و نقل و سایر تسهیالت داخل و خارج خانه ها، راه )الف( ساختمان  
 .و محل کار

ونیک و شویس ها شامل شویس و سایر شویس  )ب( اطالعات، ارتباطات    .های اضطراریهای الکیی

ن مـ دولت 2    .بایست اقدامات مناسب را در موارد زیر اتخاذ نمایندهای عضو همچنتر

یس به تسهیالت و  )الف( توسعه، ترویــــج و نظارت بر استقرار حداقل استانداردها و خط مشر    ها برای دسیی
 .زادهای همگاتن و آشویس 

ن را  های همگاتن و آزاد ارایه م)ب( اطمینان از اینکه نهادهاتی که تسهیالت و شویس    یس معلولتر
دهند؛ تمام ابعاد دسیی

 .مد نظر دارند

یس افراد معلول برای شمایه گذاران    .)پ( آموزش اصول دسیی

 .ها به خط بریل و عالیم که آسان خوانده شوند و قابل درک باشند)ت( تهیه عالیم عموم در ساختمان  



ن شامل راهنما، گوینده و رابط حرفه ای زبان اشاره برای تسهیل   های حضوری و هاتی از کمک )ث( تهیه فرم    رابطتر
یس به ساختمان نمودن  .است آنها برای عموم آزاد هاتی که استفاده از  ها و سایر مکاندسیی

یس آنان به اطالعات    .)ج( ارتقا سایر اشکال مساعدت و حمایت افراد معلول برای حصول اطمینان از دسیی

س و تکنولوژی    یس افراد معلول به اطالعات در دسیی  .های ارتبایطها و شویس )چ( توسعه دسیی

س و تکنولوژی  )ح( ارتقا طراج، توسعه، تولید و پخش   های ارتبایط در یک مرحله  ها و شویس اطالعات در دسیی
یسبه صورتی که این تکنولوژی و سیستم ابتداتی   . باشدها با حداقل هزینه قابل دسیی

 10ماده   
 
 :( حق زندگ

حق مادرزادی حیات دارد و باید تمام اقدامات الزم برای اطمینان از بهره   های عضو اذعان دارند که هر انساتن دولت  
 .کامل افراد معلول از حقوق مساوی با دیگران به عمل آید   مندی

 :های انسان  های خطرناک و فوریت ( وضعیت 11ماده   

ن   بایست مطابق با تعهداتو م های عضدولت   ن بتر ن خود در قوانتر ن بشر دوستانه بتر ن  الملیل شامل قوانتر الملیل، قوانتر
ن  ، تمام اقدامات الزم را برای اطمینان از دفاع و امنیت افراد  بتر معلول در هنگام خطر شامل    الملیل حقوق بشر

ی  .ببندند ها و حوادث طبییع به کار های نظام، فوریت درگیر

 :( به رسمیت شناختر  تساوی در برابر قانون 12ده ما   

 .های عضو اذعان دارند که افراد معلول حق دارند در همه جا در برابر قانون به رسمیت شناخته شوندـ دولت  1  

ن از صالحیت بایست حق برخورداری های عضو مـ دولت 2   های های قانوتن مساوی با سایر افراد در تمام جنبه معلولتر
 زند 
ی

 .را به رسمیت بشناسند گ

ن احقاق بایست اقداماتی را های عضو مـ دولت  3   ن به حماینی که ممکن است در حتر یس معلولتر
  به کار برند تا دسیی

 .های قانوتن مورد نیاز باشد؛ فراهم آیدصالحیت

های قانوتن برای  حیتنمایند که تمام اقدامات مرتبط با احقاق صال  بایست اطمینان حاصلهای عضو مـ دولت  4  
ی از سوء  فراهم کردن ن  حمایت مناسب و موثر در پیشگیر ن بتر ی فراهم گردیده است.   الملیل استفاده، مطابق قوانتر بشر

های قانوتن به حقوق  در اقدامات مرتبط با احقاق صالحیت بایست اطمینان حاصل شود کهها م در این گونه حمایت 
ام گذاشته شده است و عاری از هر گونه تعرض به منافع یا های و ارجحیت  ها و فرد، خواسته  ات ناروا    ی احیی تاثیر

ین زمانم نمایند و به طور مرتب مورد بازبینن یک  ممکن اقدام م باشد؛ شایسته و مناسب با محیط فرد است و در کمیی
ند. این حمایت قضاتی مستقل و بیطرف قرار م مسئول یا مقام الیق باشد که در آن   مناسب سطوج بایستها مگیر

داقدامات، حقوق و منافع فرد تحت تاثیر قرار م  .گیر

بایست تمام اقدامات مناسب و موثر را برای حصول اطمینان از حقوق  م های عضو ـ بر اساس این ماده دولت 5  
یس  مساوی ن دسیی ل امور مایل فرد و داشتی های بانگ، رهن و  وی به واممسا فرد در مالکیت یا توارث اموال و برای کنیی

  های خود بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به اجبار از داراتی م  سایر انواع اعتبارات مایل اتخاذ نمایند و 
 .اندمحروم نشده

یس به عدالت 13ماده     :( دستر



ن به  بایست اطمینان حاصلهای عضو مـ دولت  1   یس موثر معلولتر
عدالت، مساوی با سایرین از جمله  نمایند که دسیی

ن  کت کننده  تامتر مستقیم و غیر مستقیم مثل  هایانطباق مناسب با سن، برای تسهیل نقش موثر آنها به عنوان شر
 .مراحل مقدماتی به عمل آمده است ها و سایر شهود در تمام مراحل قانوتن مانند بازریس 

یس موثر دارند؛ دولت   معلول  ـ برای کمک به اطمینان از اینکه افراد  2   های بایست آموزش های عضو مبه عدالت دسیی
 .ها ارتقا دهندرا برای مجریان عدالت مثل پلیس و کارکنان زندان  الزم

 :( آزادی و امنیت فردی14ماده   

 :بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول مساوی با دیگرانهای عضو مـ دولت  1  

 .ی و امینت فردی برخوردارند)الف( از حق آزاد  

  اند و هر گونه محرومیت از آزادی، مطابق با قانون بودهآزادی خود محروم نشده )ب( به طور غیر قانوتن و اجباری از   
 .و هیچگاه نباید وجود معلولیت، محرومیت از آزادی تلفی گردد

اد معلول در روند دادریس از آزادی خود  نمایند در صورتی که افر  بایست اطمینان حاصلهای عضو مـ دولت  2  
ن  محروم شده ن اند، آنها مساوی با دیگران مستحق تضمتر بایست حقوق بشر هستند و م  الملیل هاتی مبتنن بر قانون بتر

 .موارد انطباق موجه با آنان رفتار شود مطابق با اهداف و اصول این کنوانسیون از جمله

 یا تحقتر کنندهر و مجازات ( رهانی از شکنجه یا رفتا15ماده   
 :های نی رحمانه، غتر انسان 

د. به طور  مجازات  ـ هیچ کس نباید مورد شکنجه، رفتار یا  1    یا تحقیر کننده قرار گیر
حمانه، غیر انساتن های بیر

د اختصایص  .هیچ کس نباید بدون رضایت آزادانه اش تحت مطالعات علم و پزشگ قرار گیر

، قضاتی و سایر اقدامات الزم را برای حفظ افراد  بایست تمام اقداماتهای عضو مـ دولت 2  
، مدیرینی   موثر و قانوتن

 .یا تحقیر کننده به عمل آورند های ت  رحمانه، غیر انساتن معلول مساوی با دیگران از شکنجه، رفتار و مجازات

، خشونت و سوء استفاده16ماده     :( رهانی از بهره کشر

، اجتمایع، تحصییل و سایر اقدامات الزم را برای   های عضو م بایست اقداماتـ دولت  1   ، مدیرینی مناسب قانوتن
، خشونت و سوء استفاده  افراد معلول چه در داخل و چه در خارج از خانه، در برابر تمام انواع بهره حفاظت   هایکشر

 .وابسته به جنسیت اتخاذ نمایند 

ن م بایست تمام ـ دولت  2   ، خشونت و سوء   های عضو همچنتر ی از تمام انواع بهره کشر اقدامات مؤثر برای پیشگیر
ن و   های وابسته به جنسیت و سن و در کنار حصول اطمینان از اشکال مناسب، مساعدت استفاده ن حمایت از معلولتر نیر
ن خانواده  ی، تشخیص و گزارش دیه  آموزش  آنها شامل ملزومات اطالعاتی و  ها و مراقبتر  پیشگیر

ی
های مبتنن بر چگونگ

، خشونت و   .سوء استفاده را اتخاذ نمایند بهره کشر

ها های حماینی به سن و جنسیت و نوع معلولیت های عضو م بایست اطمینان حاصل نمایند که شویس دولت  
 .حساسیت الزم را دارند

ی از وقوع هر نوع بهره 3   ، خشونت و سوء استفاده؛ دولت   ـ برای جلوگیر های عضو م بایست اطمینان حاصل  کشر
های  طور مؤثری توسط مقام شده برای ارایه خدمات به افراد معلول به های طراجتمام تسهیالت و برنامه  کنند که

 .شوندمستقل نظارت م

، توان بخشر   های عضو م بایست تمام اقداماتـ دولت  4   یگ، درگ و روان شناخنی ن فت بهبودی فیر مناسب برای پیشر
، خشونت و سوء استفاد و حضور  های حماینی فراهم  شویس   ه را از طریقمجدد اجتمایع افراد معلول قرباتن بهره کشر



ام به نفس و   کنند. این درمان و حضور مجدد اجتمایع م بایست در  محیل انجام شود که سالمت، بهزیسنی و احیی
 .دهدپرورش داده و نیازهای خاص وابسته به سن و جنس را در نظر قرار م  حرمت استقالل معلول را 

ها با  های موثر شامل: قانونگذاری، سیاست گذاریسیاست گذاری   نگذاری و های عضو م بایست قانو ـ دولت  5  
، خشونت و سوء  محوریت زنان و  استفاده از   کودکان را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که عوامل بهره کشر

، بازپریس و در صورت لزوم محاکمه م  شناساتی
ن  .شوندمعلولتر

 :( دفاع از موجودیت فردی17ماده   

ام گذاشته شود هر     .فرد معلویل حق دارد که مساوی با دیگران به موجودیت فردی، جسم و ذهنن اش احیی

 و ملیت18ماده   
 
 :( آزادی تغیتر محل زندگ

ن ـ دولت  1    وآزادی انتخاب اقامت و ملیت، مساوی با   های عضو م بایست حق معلولتر
ی

را در آزادی تغییر محل زندگ
 :ه و اطمینان حاصل نماید که افراد معلولبه رسمیت شناخت دیگران

 .)الف( دارای حق کسب یا تغییر ملیت هستند و از ملیت خود به اجبار یا به علت معلولیت محروم نشده اند  

 خود و سایر مدارک شناساتی   )ب( به علت معلولیت از تواناتی ایشان  
برای دریافت مالکیت و استفاده از مدارک ملینی

آزادی تغییر محل الزم باشد، محروم    های مهاجرت که ممکن است برای تسهیل احقاق حق آنها در ز پروسه استفاده ا یا 
 .نشده اند

 .)پ( آزاد هستند که هر کشوری از جمله کشور خودشان را ترک کنند  

 .)ت( به اجبار یا به علت معلولیت از حق خود برای ورود به کشورشان محروم نشده اند  

ن اسم و حق   معلول م بایست بالفاصله بعد  ـ کودکان 2   از تولد ثبت گردند و م بایست از زمان تولد حق داشتی
نگهداری توسط آنها را داشته    از یک ملیت را داشته باشند و تا جاتی که ممکن است حق شناخت والدین و  برخورداری 

 .باشند

کت در اجتماع19ماده     مستقل و شر
 
 :( زندگ

 در اجتماع با انتخاب ین کنوانسیون حق مساویهای عضو ادولت  
ی

ن برای زندگ های مساوی با سایر افراد  همه معلولتر
افراد معلول از این حق و   بایست اقدامات مؤثر و مناسب برای تسهیل برخورداری کاملرسمیت شناخته و م  را به

ن و مشارکت کامل آنها در اجتماع را با حصول  :ر به عمل آورنداطمینان از موارد زی پیوستی

کنند که کجا و با چه  دارای فرصت انتخاب محل اقامت هستند و انتخاب م  )الف( افراد معلول مساوی با سایرین  
 در یک چیدمان خاص نیستند کش

ی
 کنند و مجبور به زندگ

ی
 .زندگ

های شخیص الزم برای  داخل خانه ای، اقامنی و اجتمایع شامل مساعدت های)ب( افراد معلول به یک شی شویس   
یس حمایت از  ی از انزوا و انفکاک از جامعه دسیی  و حضور در اجتماع و پیشگیر

ی
 .دارند زندگ

س بوده و پاسخگوی نیاز آنها  )پ( شویس    های اجتمایع و تسهیالت عامه مردم برای افراد معلول مساوی و در دسیی
 .م باشد

 :( تحرک شخیص20ماده   



ن به عمل  های عضو م بادولت    تحرک مستقل معلولتر
یست اقدامات مؤثر زیر را برای حصول اطمینان از حداکی 

 :آورند

کند و با هزینه که قابل پرداخت  )الف( تسهیل تحرک فردی معلول بر مبنای روش و زماتن که خودش انتخاب م   
 .است

یس فرد معلول به وسایل   های های کمگ و انواع مساعدتکنولوژی کمک حرکنی با کیفیت، لوازم و ت  )ب( تسهیل دسیی
س درآوردن آنها با هزینه قابل پرداخت حضوری و   .واسطه ای به وسیله در دسیی

ن کار م کنند)پ( آموزش در مهارت     .های حرکنی برای افراد معلول وکارکنان و متخصصینن که با معلولتر

های حرکنی  های کمگ به توجه نمودن به تمام جنبهوژی)ت( تشویق نهادهای تولید کننده وسایل کمک حرکنی و تکنول   
ن   .معلولتر

یس به اطالعات21ماده     :( آزادی ابراز عقیده و بیان و دستر

  الزم را به عمل آوردند تا اطمینان حاصل شود که افراد معلول م توانند حق های عضو م بایست تمام اقداماتدولت  
های مساوی با دیگران و از طریق زبان جو، دریافت و تبادل اطالعات و نظرات ،آزادی بیان و ابراز عقیده شامل جست
س و انواع ارتباطات شامل موارد زیر را بهجایگزین و راه و روش  اشاره، بریل، ارتباطات تقویت شده و    های در دسیی

 :انتخاب خود کسب نمایند

ن با   )الف( قرار دادن اطالعات در نظر گرفته   س در اختیار معلولتر
شده برای عموم جامعه به صورت قابل دسیی

 .مختلف در زمان مناسب و بدون هیچ گونه هزینه اضاقن  هایمعلولیت 

  و انواع اشاره، بریل، ارتباطات تقویت شده، جایگزین وسایر موارد، اشکال  )ب( پذیرش و تسهیل استفاده از زبان  
 .شودارتباطاتی که در تعامالت اداری توسط افراد معلول انتخاب م 

نت  شویس  )پ( تأکید نمودن به نهادهای خصویص که   های الزم را برای عموم جامعه از طریق مواردی چون اینیی
ن بینند به تهیه اطالعات و شویس  تدارک م س و قابل استفاده برای معلولتر

 .های در دسیی

ننی برای ارایه شویس )ت( تشویق رسانه    س برای معلولها شامل تهیه کنندگان اطالعات اینیی  .های قابل دسیی

ن و ترویــــج زبان اشاره    .)ث( به رسمیت شناختی

ام به حریم خصویص22ماده     :( احتر

  1،
ی

  دون توجه به محل اقامت و مراودات و سایر موارد ارتبایط هیچ فرد معلویل ـ ب ـ در امور شخیص، فامییل، خانگ
 که ممکن است داشته باشد ـ نباید به اجبار و بر خالف قانون

ی
افت و اعتبار وی به   چیدمان زندگ دخالت کرد یا به شر

 .صورت غیر قانوتن تعدی کرد

، توان ـ دولت  2   بخشر فرد معلول مساوی با  های عضو م بایست از محرمانه بودن اطالعات شخیص، بهداشنی
 .ان حمایت کننددیگر 

ام به خانه و خانواده23ماده     :( احتر

ن در تمام موضوعات مربوط   های عضو م بایست اقداماتـ دولت  1   مناسب و مؤثر برای حذف تبعیض علیه معلولتر
 :آورند تا اطمینان حاصل شود که ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوی با سایر افراد به عمل به



ن ازدواج کرده و تشکیل )الف( حقوق تمام افراد معلول در سن   خانواده   ازدواج که تمایل دارند آزادانه و با توافق طرفتر
 .دهند؛ به رسمیت شناخته شده است

یس به اطالعات وابسته به )ب( حقوق افراد معلول برای انتخاب   ن فرزندان و دسیی  آزادانه بر تعداد و فاصله گذاری بتر
احقاق این حقوق تدارک دیده شده   آموزش باروری و تنظیم خانواده و موارد الزم برای قادر نمودن آنها برای سن، 
 .است

 .)پ( افراد معلول از جمله کودکان م بایست باروری خود را به صورت مشابه با دیگران حفظ نمایند  

های افراد معلول در مورد قیومیت،  لیت نمایند در حقوق و مسئو  های عضو م بایست اطمینان حاصلـ دولت 2  
، تولیت و   و مؤسسات در جاتی که این مفاهیم در قانون گذاری میل وجود   شپرسنی

ی
دارد؛ در تمام موارد   فرزند خواندگ
 .منافع عالیه کودک ارجح م باشد

کودکان به عمل های عضو م بایست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسئولیت بزرگ کردن  دولت  
 .آورند

 اشان دارای  های عضو م بایست اطمینان حاصلـ دولت  3  
ی

 خانوادگ
ی

ام به زندگ نمایند که کودکان معلول از نظر احیی
 .مساوی با دیگران هستند حقوق

ن این حقوق و    ی از پنهان سازی، رهاسازی، ت  توجیه و جدا   به منظور به رسمیت شناختی   ولسازی کودکان معلپیشگیر
جامع برای کودکان معلول و   های شیــــع و های عضو م بایست متعهد شوند که اطالعات، خدمات و حمایتدولت 

 .خانواده آنان را فراهم کنند

نمایند که نباید کودک برخالف میل والدینش از آنان جدا شود. مگر   های عضو م بایست اطمینان حاصلـ دولت  4  
ایط مطابق آنکه ن و روندهای قابل اجرا حکم دهند که این مقامات واجد شر جداتی برای منافع کودک الزم    با قوانتر

 .یا هر دوی آنها( بر اساس معلولیتش جدا شود است. در هیچ موردی نبایدکودک از والدینش )یگ 

شد هر چنانچه خانواده به سبن  قادر به نگهداری از کودک معلول نبا های عضو م بایست تعهد نمایند ـ دولت  5  
ن مراقبت جایگزین توسط فامیل   تالیسر را  مسئله با شکست مواجه شود در   های دور به عمل آورد و هر گاه اینبرای تأمتر

 در جامعه این امر را انجام
ی

 .دهد یک مجموعه خانوادگ

 :( تحصیالت24ماده   

ن را برایـ دولت  1   شناساتی این حق بدون تبعیض و  شناسند و به منظور تحصیل به رسمیت م های عضو حق معلولتر
ی   های مساوی م بایست اطمینان حاصل نمایند که یک سیستم تحصییل فراگیر در فرصت  بر اساس تمام سطوح یادگیر

 :مادام العمر برای موارد زیر سازماندیه شده است

ام به حقوق، آزاد)الف( توسعه کامل ظرفیت    های پایه و  یها و احساس کرامت و حرمت نفس و استحکام احیی
 .اختالفات انساتن 

 تواناتی   
ن ن و به حداکی  رساندن )ب( ارتقاء، شخصیت، استعداد، خالقیت و همچنتر های ذهنن و جسم معلولتر

 .های آنانظرفیت

ن به مشارکت مؤثر در یک اجتماع آزاد   ن معلولتر
 .)پ( قادر ساختی

 :ل نمایند کهبایست اطمینان حاصها م ـ برای شناساتی این حق دولت2  



اند و کودکان معلول از تحصیالت  به علت معلولیت کنار گذاشته نشده  )الف( افراد معلول در سیستم آموزش عموم  
 .انداشان محروم نشده راهنماتی اختیاری و اجباری به علت معلولیت  ابتداتی و 

 م ای که)ب( افراد معلول باید در جامعه  
ی

و   با کیفیت و رایگان در سطوح اولیه و راهنماتی کنند به تحصیل فراگیر زندگ
یس داشته باشند  .مساوی با دیگران دسیی

 .)پ( انطباق موجه در نیازهای فرد تدارک دیده شده است  

 .)ت( افراد معلول در سیستم تحصییل عموم حمایت الزم را برای سهولت تحصییل مؤثر کسب نمایند  

هاتی که توسعه اجتمایع و آکادمیک را به حداکی  م رساند موافق با  محیط  ر )ث( اقدامات حمایت فردی و موثر د  
 .تلفیق کامل تدارک دیده شود هدف

فت اجتمایع را یاد را قادر سازند که مهارت های عضو م بایست افراد معلولـ دولت 3    و پیشر
ی

فت در زندگ   های پیشر
ند تا در مشارکت کامل و مساوی آنها در امر تحصی های عضو برای  جامعه تسهیل گردد. دولت  ل و به عنوان اعضایبگیر

 :شامل موارد زیر را به عمل آورند بایست اقدامات مناسباین منظور م 

ی خط بریل،   های های تقویت شده، اشکال و انواع ارتباطات، مهارت الفبای جایگزین، فرم  )الف( تسهیل نمودن یادگیر
 .یات  و تحرک، تسهیل نمودن حمایت همسان و انتقال تجربه  جهت

ی زبان اشاره و ارتقای هویت جمعیت ناشنوایان    .)ب( تسهیل نمودن یادگیر

ش تحصیل افراد    به خصوص تحصیل کودکان نابینا، ناشنوا و نابینا ـ ناشنوا به بیشیی    )پ( حصول اطمینان از گسیی
فت آکادمیک و ها و اشکال مناسب ارتبایط برای فرد و در محیطروش  ها،زبان مایع فرد را به حداکی   اجت هاتی که پیشر
 .رساندم

های عضو م بایست اقدامات مناسب را برای استخدام  این حق دولت  ـ برای کمک نمودن به حصول اطمینان از  4  
ن برای آموزش معلمان، شامل ایط در زمینه زبان اشاره و بریل و نیر افراد حرفه ای و کارکنان در  معلمان معلول واجد شر

 .به عمل آورند تمام مراحل آموزیسر 

ها  سبک  ها و وسایل ارتبایط تقویت کننده و جایگزین،زمینه معلولیت، راه و روش بایست با آگایه در ها ماین آموزش   
 .و محتویات آموزیسر برای حمایت افراد معلول همراه باشد

ای  ه، آموزش حرفهنمایند که افراد معلول به تحصیالت متوسط بایست اطمینان حاصلهای عضو مـ دولت  5  
ن و  یس دارند آموزش بالغتر  .آموزش مادام العمر بدون هیچ گونه تبعیض و مساوی با دیگران، دسیی

ن  های عضو م برای دستیات  به این منظور دولت   بایست اطمینان حاصل کنند که ” انطباق موجه ” برای معلولتر
 .فراهم شده است

 :( سالمتر 25ماده   

برخورداری از باالترین استانداردهای ممکن در زمینه بهداشت، بدون تبعیض   فراد معلول را برایهای عضو حق ادولت  
 .شدن بر اساس معلولیت؛ به رسمیت م شناسند قایل

ن به خدمات بهداشنی با   بایست تمام اقداماتهای عضو م دولت   یس معلولتر
الزم را برای حصول اطمینان از دسیی

های عضو اختصایص دولت  بخشر مرتبط با بهداشت اتخاذ نمایند. به طور شامل توانهای جنش، تفاوت رعایت
 :بایستم



خدمات بهداشنی با وسعت، کیفیت و استانداردهای رایگان یا قابل پرداخت   ها و )الف( برای افراد معلول مراقبت  
های باروری و برنامه   شنی و های بهدابا آنچه برای سایرین تدارک دیده شده است به خصوص در زمینه مساوی
 .نگر مهیا کنندجامعه

ن به خصوص به علت معلولیت  )ب( آن دسته از خدمات بهداشنی که برای   شان مورد نیاز است شامل  معلولتر
ی از معلولیت بیشیی در مناسب و شویس   تشخیص و مداخله کودکان و افراد    های طراج شده برای کم کردن یا پیشگیر

 .ک ببیندتر را تدار مسن

 از جمله در مناطق روستاتی فراهم    
ن  را تا جاتی که ممکن است در نزدیگ محل خود معلولتر

)پ( این خدمات بهداشنی
 .کنند

، مراقبنی با کیفیت و مشابه سایر افراد بر  )ت( از افراد حرفه ای فعال در زمینه   ن  بهداشت بخواهند که برای معلولتر
حقوق، حرمت و استقالل انساتن و بر   ها در زمینهاز جمله به وسیله افزایش آگایه اساس موافقت آگاهانه و آزادانه

ـ ترویــــج استانداردهای اخالقی در جامعه و در بخش مراقبت بهداشنی  اساس نیازهای افراد معلول از طریق آموزش و 
 .فراهم کنند خصویص

  بایست منصفانه و قابل قبولهای عمر که مو بیمه  های بهداشنی زمینه بیمه  )ث( از تبعیض بر علیه افراد معلول در   
ن میل مجاز شناختهدر جاتی که این بیمه  تدارک دیده شوند؛ ـ  ی کنندشده است   ها توسط قوانتر  .ـ جلوگیر

ن مراقبت   ، شویس )ج( از منع تبعیض آمیر ی  های بهداشنی های بهداشنی یا غذا و مایعات بر اساس معلولیت جلوگیر
 .کنند

 :( توانمند سازی و توان بخشر 26ده ما   

ن به  و مناسب را از طریق حمایت  بایست اقدامات موثر های عضو مـ دولت  1   ن معلولتر
های همسان برای قادر ساختی

 و  دستیات  و 
ی

، اجتمایع و شغیل و یکپارچگ یگ، ذهنن ن  استقالل، تواناتی فیر
مشارکت کامل در تمام   حفظ حداکی 

 به عمجنبه
ی

بخشر  های توانمند سازی و توان بایست شویس عضو م هایل آورند. به این منظور دولت های زندگ
، اشتغال، تحصیل و خدمات اجتمایع سازماندیه و تقویت کنند؛زمینه  جامیع را به خصوص در  به طوری    های بهداشنی

 :که

وع  ها و تواناتی های چندگانه از نیاز ترین مرحله ممکن و بر اساس ارزیات  )الف( در ابتداتی     .شودهای فردی شر

ن فرد به جامعه در    های اجتمایع حمایت کنند و تا حد امکان نزدیک به اجتماع  تمام زمینه  )ب( از مشارکت و پیوستی
ن باشدآنها ـ از جمله در مناطق روستاتی  خود  س معلولتر

 .ـ و در دسیی

  هایای فعال در شویس برای کارکنان و افراد حرفه اولیه و مداوم را  هایبایست آموزش های عضو مـ دولت  2  
 .بخشر توسعه و ارتقا دهندتوانمندسازی و توان

یس و های عضو مـ دولت  3   ن را  دانش استفاده از وسایل و تکنولوژی  بایست دسیی های کمگ طراج شده برای معلولتر
 .دبخشر ارتقا دهن توجه به ارتباط آنها به توانمند سازی و توان با 

 :( کار و اشتغال27ماده   

 شناسند و این حق شاملکارکردن را مساوی با سایر افراد به رسمیت م   های عضو حق افراد معلول برایـ دولت  1  
 با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب شده و 

ی
ن زندگ س   برخورداری از فرصت تامتر محیط کاری که باز، یکپارچه و قابل دسیی

 .باشدبرای افراد معلول م



  اند ـ با اتخاذ جمله حق کاری افرادی که در هنگام کار دچار معلولیت شده   بایست حق کار را ـ از های عضو م دولت  
 .طریق قانونگذاری به رسمیت شناخته و از آن حمایت کنند مراحل خاص از 

، استخدام، اشتغال،   )الف( تبعیض بر اساس معلولیت را در تمام   ایط کارگزینن موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شر
ایط ایمنن و بهداشنی کار ممنوع کنند تداوم  .شغل، ارتقای شغیل و شر

ایط عادالنه و مطلوب کاری شامل فرصت ا )ب( از حقوق افراد معلول مساوی ب   های مساوی، مزد  سایرین در شر
   مساوی برای

ی
ی از سانحه و رسیدگ ایط کاری امن و بهداشنی از جمله پیشگیر  .به شکایات حمایت کنند  کار مساوی و شر

 .ین وصول کنند)پ( اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول قادرند که حقوق کاری و صنفن خود را مساوی با سایر   

یس مؤثر به برنامه )ت( افراد معلول را قادر سازند که   کاریات  و    هایهای راهنماتی و فنن عموم و حرفه ای شویس دسیی
 ای و مداوم داشته باشندهای حرفهآموزش 

ن شغل  های استخدام و ارتقای شغیل را )ث( فرصت    ن در بازار کار افزایش دهند و به یافتی ، حفظ و برای معلولتر
 .آن و بازگشت به کار افراد معلول کمک نماید نگهداری از 

کت )ج( فرصت     .ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشندها، توسعه تعاوتن های خود اشتغایل، تأسیس شر

 .)چ( افراد معلول در بخش دولنی استخدام شوند  

ها و اقدامات مناسب که ممکن است شامل  را از طریق سیاستگذاری )ح( استخدام افراد معلول در بخش خصویص  
 .ها باشد؛ توسعه دهندبرای حرکت مؤید، مشوق و سایر تالش  هاتی برنامه 

 .)خ( اطمینان حاصل نمایند که ” انطباق موجه ” برای فرد معلول در محیط کاری به عمل آمده است  

ن توسعه دهند)   ی تجربه کاری در بازار کار آزاد را توسط معلولتر  .د( فراگیر

ن ارتقا دهندهای توان بخشر شغیل حرفه)ذ( برنامه    .ای، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای معلولتر

 و بیگاری نگه داشته نشده بایست اطمینان حاصلهای عضو مـ دولت 2  
ی

ن در بردگ د ، از کار اننمایند که معلولتر
 .شوندالزام محافظت م  اجباری و 

 و حمایت 28ماده   
 
 :های اجتمایع( استانداردهای مناسب زندگ

ن را برایـ دولت  1    مناسب و استاندارد برای خود و خانواده اشان شامل غذا، های عضو حق معلولتر
ی

ن یک زندگ  داشتی
 به رسمیت م

ی
ایط زندگ ن   بایست برایناسند و م شپوشاک، مسکن و تقویت مداوم شر حمایت قانوتن و رسمیت یافتی

 .مناسن  اتخاذ کنند  این حقوق بدون تبعیض بر اساس معلولیت تدابیر 

ن را برایـ دولت 2   حمایت اجتمایع و برخورداری از آن حق، بدون تبعیض بر پایه معلولیت به   های عضو حق معلولتر
حبایست اقدامات مناسن  را  شناخته و م  رسمیت  :ذیل اتخاذ نمایند برای حمایت و ارتقا این حقوق به شر

یس مساوی   های  های آب بهداشنی و وسایل و سایر کمک افراد معلول به شویس  )الف( حصول اطمینان از دسیی
 .وصول مربوط به نیازهای معلولیت مناسب و قابل

ان و سا   ن به خصوص زنان و دخیی یس معلولتر
های حمایت  لمندان معلول به برنامه)ب( حصول اطمینان از دسیی

 .اجتمایع و فقر زداتی 



ن و    یس معلولتر
 مخانواده  )پ( حصول اطمینان از دسیی

ی
ایط فقر زندگ   های دولنی در کنند به کمک های آنها که در شر

، مشاوره های مرتبط با معلولیت شامل کمکهزینه  .مراقبت دوره نقاهت ای و مایل مناسب و های آموزیسر

یس افراد به برنامه )ت    های اسکان دولنی ( حصول اطمینان از دسیی

یس افراد معلول به مزایا و برنامه     )ث( حصول اطمینان از دسیی
ی

 های بازنشستگ

 سیایس و اجتمایع29ماده   
 
 :( مشارکت در زندگ

ن های عضو م دولت   نموده و تعهد نمایند    بایست حقوق سیایس و فرصت برخورداری از آن را مساوی با دیگران تضمتر
 :که

 سیایس و اجتمایع   )الف( به وسیله موارد ذیل اطمینان حاصل  
ی

نمایند که افراد معلول به شکیل مؤثر و کامل در زندگ
کت اشان که آزادانه انتخاب شدهطور مستقیم یا از طریق نمایندگان به ن  م  اند؛ شر کنند که این مساله عالوه بر داشتی

 :موارد ذیل است  دن و انتخاب شدن شاملحق و فرصت رأی دا

  ( I )  س و برای درک و استفاده آسان ی، تسهیالت و مفاد آن مناسب، در دسیی حصول اطمینان از اینکه روند رأی گیر
 .است

  ( II )  ن تا بتوانند کت  های مخفن در انتخابات و در رفراندوم با رای  حفاظت از حق معلولتر های عموم بدون ترس شر
تمام عملکردهای اجتمایع را در    از انتخابات حمایت کرده و به صورت مؤثری دفیی انتخاباتی داشته باشند و  و  کنند 

 .های مناسب انجام دهندهای جدید و کمگ در مکانتکنولوژی  سطح حکومنی از طریق تسهیل استفاده از 

  ( III )  ن را  کنند و به این منظور در جاتی که الزم است بهبه عنوان رای دهندگان تضم ابراز عقیده آزادانه معلولتر
ن   تر

ن شده  .است؛ داده شود درخواست ایشان اجازه کمک به آنها از طریق فردی که توسط خودشان تعیتر

  معلول بتوانند امور اجتمایع را بدون تبعیض و مساوی با دیگران به طور مؤثر و  )ب( فعاالنه محییط را که در آن افراد   
حکامل هدایت کنن  :ذیل ترغیب کنند د؛ توسعه بخشند و آنها را به مشارکت در امور اجتمایع به شر

  ( I )  اجتمایع، سیایس کشور و مشارکت در فعالیت هایها و انجمن مشارکت در سازمان 
ی

  ها و غیر دولنی مرتبط با زندگ
 .های سیایس کشورسازماندیه جناح 

  ( II ) ن به سازمان ن های معلو تشکیل و پیوستی ن برای اینکه نماینده آنها در سطح بتر الملیل، میل، منطقه ای و محیل  لتر
 .باشد

، تفرییح و ورزیسر 30ماده   
 
 فرهنگ

 
 :( مشارکت در زندگ

ن را برایـ دولت  1    مساوی با دیگران به رسمیت م های عضو حق معلولتر
ی

 فرهنگ
ی

کت در زندگ بایست شناسند و م شر
ن  تمام  :اقدامات الزم را اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل شود که معلولتر

 قابل وصول برخوردار باشند  
ی

یس به محصوالت فرهنگ  .)الف( ازدسیی

یس به برنامه   ، فیلم، تئاتر و سایر فع )ب( از دسیی  قابل وصول برخوردار باشندالیتهای تلویزیوتن
ی

 .های فرهنگ

یس به مکان    مثل تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه های ارایه خدمات و )پ( از دسیی
ی

  و خدمات توریسنی  اجراهای فرهنگ
یس به مکان  ند؛  هاتی که از نظر میل دارای اهمیت هست محل های تاریخن و برخوردار بوده و تا جاتی که امکان دارد از دسیی

 مند شوند بهره 



مناسب را اتخاذ کنند تا افراد معلول قادر شوند فرصت توسعه و استفاده   بایست تمام اقداماتهای عضو مـ دولت 2  
ی و ذهنن خود را نه تنها خالقیت، ظرفیت  از   .سازی جامعه داشته باشند برای سود خود بلکه برای غنن   های هین

ن  بایست تمام مراحلهای عضو مـ دولت 3   ن بتر   الملیل اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل نمایند مناسب را منطبق با قوانتر
ن حفاظت کننده مالکیت ن به منابع   های معنوی به یک مانع غیر منطفی یا تبعیضکه قوانتر یس معلولتر

، در دسیی ن آمیر
 تبدیل نشده باشند

ی
 .فرهنگ

ن م 4    و هویت زباتن مستحق شناساتی و حمایت برنامه ست مساوی با دیگرانبایـ معلولتر
ی

اشان های خاص فرهنگ
 .اشاره و فرهنگ ناشنوایان باشند شامل زبان

کت مساوی با سایر افراد در فعالیت  ـ نظر به قادر سازی افراد معلول به5   ؛ دولت شر   های عضو های تفریخ و ورزیسر
 :مل موارد زیر اتخاذ نمایندبایست اقدامات مناسن  را شام

ن در کامل    .های ورزیسر در همه سطوحترین حد ممکن در جریان فعالیت)الف( تشویق و ارتقای حضور معلولتر

،  دارای فرصت سازماندیه، توسعه و مشارکت در فعالیت )ب( حصول اطمینان از اینکه افراد معلول   های ورزیسر
ن بوده و به این م تفریخ مختص مساوی با دیگران تشویق   نظور آنها را به مربیگری، تمرین و تالش مناسب، معلولتر

 .نماید

یس دارند)پ( اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به حوزه    ، تفریخ و گردشگری دسیی  .های ورزیسر

جمله   های تفریخ و ورزیسر از ها، فعالیت به مشارکت در بازی )ت( اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول  
یس دارند هایفعالیت  .موجود در سیستم مدرسه دسیی

یس دارند)ث( اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به خدمات سازمان    .های تفریخ، گردشگری و ورزیسر دسیی

 :( آمار و جمع آوری اطالعات31ماده   

و تحقیقاتی را برای طبقه بندی و  اطالعات مناسب شامل اطالعات آماری  شوند کههای عضو متعهد م ـ دولت  1  
آوری و حفظ اطالعات  کنند و روند جمع های الزم برای اجرای این کنوانسیون جمع آوری  گذاری سیاست  بنیان
 :بایستم

ام به حریم     ن حفظ اطالعات برای حصول اطمینان از رازداری و احیی  شامل قوانتر
)الف( موافق با حفاظت قانوتن

 .باشدخصویص افراد معلول 

ن    های پایه و اصول اخالقی آمار الملیل برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی )ب( موافق با هنجارهای پذیرفته شده بتر
 .باشد

بایست در سطخ وسیع و مناسب برای کمک به ارزیات  تعهدات  م ـ جمع آوری اطالعات منطبق با این ماده 2  
 به موانیع که افراد  رابطه با کنوانسیون حاضن و  های عضو در دولت 

ی
معلول در راه دستیات    برای شناساتی و رسیدگ

 .شوند؛ به کار برودحقوق خود با آن مواجه م 

ن و سایرین به آن را  های عضو مـ دولت 3   یس معلولتر
بایست مسئولیت انتشار این آمار و حصول اطمینان از دسیی

 .بپذیرند

 :المللهای بتر  ( همکاری 32ماده   



ن  هایهای عضو اهمیت همکاریدولت  ـ 1     های میل برای شناساتی مقاصد و الملیل و ارتقای آن را در حمایت از تالش بتر
ن دولت  اهداف کنوانسیون حاضن به رسمیت شناخته و اقدامات مناسب و مؤثری را در این ها و در صورت نیاز مورد بتر

ن با مشارکت سازمان ن اتخاذ خواهند  جوامع مدتن به خصوص سازمان ای و منطقه الملیل و های مرتبط بتر های معلولتر
 :تواند شامل موارد ذیل باشداقدامات م  کرد. این

ن )الف( حصول اطمینان از همکاری   ن الملیل شامل برنامه های بتر س برای افراد  های توسعه بتر الملیل یکپارچه و در دسیی
 .معلول

 .های آموزیسر و اجرای بهینهادل و تقسیم اطالعات، تجربیات، برنامه )ب( تسهیل و حمایت از ظرفیت سازی شامل تب  

یس به دانش علم و فنن     .)پ( تسهیل همکاری در تحقیقات و دسیی

س از طریق  )ت( تدارک کمک    یس به تبادل تکنولوژی کمگ در دسیی های فنن و اقتصادی مناسب شامل تسهیل دسیی
 .انتقال تکنولوژی

ها برای عمل به تعهدات اشاره شده در این کنوانسیون بدون تعصب به تعهدات هر کدام از دولت ـ مفاد این ماده  2  
 .باشدم

 :( اجرای مل و نظارت33ماده   

بایست یک یا چند هسته مرکزی را در دولت برای  اشان مسازماتن  هایهای عضو هماهنگ با سیستمـ دولت  1  
ن یک مکانیسم به استقرار کنوانسیون موضوعات مربوط هماهنگ کننده در   حاضن مشخص کرده و به تأسیس یا تأمتر

 .توجه الزم را داشته باشند ها و در سطوح مختلفدولت برای تسهیل اقدامات مرتبط با بخش 

های مدیرینی قانوتن اشان در داخل دولت یک  هماهنگ با سیستم بایست بر حسب نیاز های عضو مـ دولت 2  
،ی  چارچوب شامل یک د، حمایت و نظارت استقرار کنوانسیون حاضن ،   ا چند مکانیسم مستقل برای پیشی  ن تأسیس، تأمتر

ن مکانیسم دولت  بایست اصول مربوط به وضعیت و عملکرد  عضو م هایتقویت و حفظ کنند. در هنگام طراج چنتر
ند مؤسسات میل برای حمایت و توسعه  را در نظر گیر

 .حقوق انساتن

بایست به طور کامل در روند نظارتی دخالت و  های نماینده آنها م  به خصوص افراد معلول و سازمان ـ جامعه مدتن 3  
 .حضور داشته باشند

 :( کمیته حقوق معلولتر  34ماده   

ن ) در اینجا کمیته نامیده م ـ م  1    .شود ( با وظایفن که ذکر گردیده تشکیل شودبایست یک کمیته حقوق معلولتر

ن    12این کنوانسیون دارای   بایست در زمان اجراتی شدنه م ـ کمیت 2   گان باشد. بعد از تصویب یا پیوستی   60نفر از خی 
 .نفر برسد 18نفر افزایش به حداکی    6بایست با کشور اعضای کمیته م

های فردی الزم برخوردار بوده و دارای وضعیت اخالقی باال و در زمینه  هایبایست از ظرفیتـ اعضای کمیته م 3  
هنگام اعالم نامزدی   آید تا های عضو دعوت به عمل م کنوانسیون حاضن توانا و مجرب باشند. از دولت   مختلف

 .کنوانسیون توجه ویژه مبذول دارند  این 3/ 4کاندیداها به مفاد تدوین شده در ماده 

 جغرافیاتی منصفانه   هایـ اعضای کمیته م بایست توسط دولت  4  
ی

ن مالحظات الزم به پراکندگ عضو و با در نظر گرفتی
 اشکال مختلف مدتن و سیستم آنها، 

ی
، اصنمایندگ ه انتخاب گردند ل تعادل جنسینی و مشارکتهای قانوتن ن خی   .معلولتر

های عضو در مخفن و از میان یک لیست نامزد شده توسط دولت هایبایست توسط رایـ اعضای کمیته م 5  
حداقل با دو ـ   شود؛ انتخاب شوند. در جلساتی کهعضو که توسط دبیر کل سازمان ملل تشکیل م هایگردهماتی دولت 



ین رای را  م  های عضو تشکیل شده است افراد انتخاب شده برای کمیتهسوم دولت  بایست کساتن باشند که بیشیی
یت قاطع رایآورده  ی را کسب کرده باشندنمایندگان حاضن دولت  اند و اکی   .ها در رای گیر

  ماه قبل از هر  4شود. حداقل بعد از تاریــــخ اجراتی شدن کنوانسیون حاضن انجام   ماه 6بایست تا  ـ انتخابات اولیه م  6  
درخواست کند که نامزدهای خود را در   های عضو نوشته و از آنها بایست نامه ای به دولت انتخابات مجمع عموم م 

 نمایند. دبیر کل در  2عرض 
به   بایست فهرسنی از تمام نامزدها به ترتیب حروف الفبا تهیه کند اقدام بعدی م  ماه معرقن
های عضو کنوانسیون  بایست آن را به دولت م  اند و سپسهاتی باشد که آنها نامزد کرده ر دولت صورتی که نمایانگ
 .حاضن تسلیم نماید

بایست امکان یک بار انتخاب شدن مجدد  ساله انتخاب گردند. آنها م  4دوره  بایست برای یکها م ـ اعضای کمیته 7  
پس از دو سال به پایان م رسد و   ز اعضای منتخب در انتخابات اول نفر ا 6داشته باشند؛ با این حال زمان خدمت  را 

  این ماده اشاره 5باید به وسیله رییس در پایان گردهماتی که در بند نفر   6بالفاصله بعد از انتخابات اول، اسام این 
 .شده است؛ با قرعه کشر انتخاب گردد

 .یت انتخابات معمویل و مطابق با مفاد این ماده انجام شودبایست در موقعنفر عضو بعدی کمیته م   6ـ انتخاب  8  

استعفا دهد یا به هر دلیل اعالم کند که دیگر قادر به انجام وظایف خود    ـ اگر یگ از اعضای کمیته فوت شود یا  9  
ه دیگری که واجد عضوی که او را نامزد کرده است م  دولت  نیست؛ ایط بوده و صالحیت ال بایست فرد خی  زم  شر

ن کند مربوط به مفاد این ماده را دارد؛ برای خدمت در   مانده تعیتر
 .زمان باقی

ن کندـ کمیته م  10   ن مربوط به روند کار خود را تبیتر  .بایست قوانتر

  کارکنان و تسهیالت الزم برای اجرای موثر عملکردهای کمیته تحت عنوان  بایستـ دبیر کل سازمان ملل م11  
 .ا تدارک ببیندکنوانسیون حاضن ر 

اییط که  تحت عنوان این کنوانسیون م ـ با تصویب مجمع عموم اعضای کمیته12   بایست حقوقی را مطابق با شر
ن شود از منابع سازمان ملل با توجه به اهمیت  تواند م  .های کمیته دریافت نمایدمسئولیت  توسط مجمع عموم تضمتر

گان مأمور در سازمان ملل باشند.    تبایست مستحق دریافـ اعضای کمیته م13   تسهیالت، امتیازات و مصونیت خی 
 .های سازمان ملل مشخص گردیده استهای کنوانسیون امتیازات و مصونیت بخش  چنانچه در 

 :های عضوهای دولت ( گزارش35ماده   

ها  ماتی که در زمینه تالش مجمع عموم سازمان ملل گزارش جامیع از اقدا بایست از طریق کمکـ هر دولت عضو م 1  
فت به دست آمده در  برای ن پیشر سال بعد از   2ارتباط با آن را  انجام تعهدات خود تحت عنوان کنوانسیون حاضن و نیر

 .کند  اجراتی شدن کنوانسیون حاضن به کمیته تسلیم

ن هر زمان که کمیته د 4بایست حداقل های عضو مـ بعد از آن دولت  2   های رخواست کند؛ گزارش سال یک بار و نیر
 .بعدی را تسلیم کنند

ی کندبایست درباره راهنماتی مورد نیاز برای محتوای گزارش ـ کمیته م  3    .ها تصمیم گیر

های بعدی خود،  اولیه جامع را به کمیته ارایه کرده است؛ در گزارش   عضو که یک گزارش ـ نیازی نیست دولت 4  
کمیته، روند آزاد و شفاقن را اتخاذ    ها بهشوند تا در هنگام ارایه گزارش های عضو دعوت مقبیل را بیاورد. دولت  اطالعات

 .کنوانسیون حاضن به عمل آورند  4/  3ماده  ای را به مفاد نموده و مالحظات ویژه 

ان عمل به تعهدات طرح شده در کنوانسیون حها مـ گزارش  5   ن  باشد که میر
اضن را  تواند نشانگر عوامل و مشکالتی

 .تحت تأثیر قرار دهد



 به گزارش36ماده   
 
 :ها( رسیدگ

های عموم مناسب درباره گزارش در قرار گرفته و پیشنهادها و توصیه  بایست مورد توجه کمیتهـ هر گزارش م  1  
 .عضو مربوطه ارجاع شود شود و به دولت  نظرگرفته

تواند اطالعات انتخاب کرده است؛ پاسخگو باشد و کمیته م برای کمیته تواند با هر اطالعاتی کهعضو م  دولت  
ی  .عضو درخواست نماید را در مورد اجرای کنوانسیون حاضن از دولت  بیشیی

  تواند نیاز به برریس اجرای کنوانسیون در گزارش تأخیر داشته باشد؛ کمیته م   عضو به وضوح در تسلیم ـ اگر دولت 2  
س کمیته، به آن دولت عضو را بر اساس اط آن دولت   .اعالم کند عضو  العات صحیح در دسیی

عضو مورد نظر را به   بایست دولت گزارش مربوطه تسلیم نگردد؛ کمیته م   ماه پس از اعالم،  3چنانچه با گذشت   
کت این ماده اجرا   1مفاد بند   عضو به تسلیم نمودن گزارش مربوطه پاسخ دهد  در برریس دعوت نماید. اگر دولت  شر

 .خواهد شد

س تمام دولت بایست این گزارش ـ دبیر کل سازمان ملل م  3    .های عضو قرار دهدها را در دسیی

یس  خود را در سطخ وسیع در د هایبایست گزارش های عضو مـ دولت  4   س مردم کشورشان قرار دهند و دسیی سیی
 .ها را تسهیل نمایدهای عموم مربوط به این گزارش توصیه  پیشنهادها و 

ها  ها و برنامههای تخصیص، صندوقهای عضو را به آژانس های دولت گزارش   بایست در صورت صالحدید ـ کمیته م 5  
توصیه یا کمک فنن موجود در آن    واست و اظهار نیاز بههای ذی صالح سازمان ملل جهت طرح یک درخسایر ارگان و 

 .های کمیته ارجاع دهدمطابق با مالحظات توصیه 

 :های عضو و کمیتهدولت  ( همکاری 37ماده   

 .بایست با کمیته همکاری نموده و اعضای آن را در تحقق بخشیدن به تعهداتشان یاری نمایدعضو م ـ هر دولت  1  

های میل برای اجرای این  های افزایش ظرفیت بایست به راه و روشم  های عضو کمیتهدولت  ـ در همکاری با 2  
ن از طریق همکاری  کنوانسیون  .ای داشته باشدالملیل توجه ویژه های بتر

 :ها( همکاری کمیته با سایر ارگان 38ماده   

ن تشویق همکاری   ن برای تقویت اجرای مؤثر این کنوانسیون و همچنتر  :الملیل طرح شده در کنوانسیون حاضن های بتر

قرار  های سازمان ملل باید مجاز باشند تا در جاتی که در محدوده تعهداتشانارگان های تخصیص و سایر ) الف ( آژانس   
د؛ در مالحظات مربوط به اجرای مفاد کنوانم  .سیون حاضن شوندگیر

ایط در صورت صالحدید برای آماده کردن  سایر ارگان های تخصیص و تواند از آژانس کمیته م   های واجد شر
د دعوت  آنان قرار م  تخصیص در زمینه اجرای کنوانسیون در مواردی که در چارچوب تعهدات مرتبط با  هایتوصیه گیر

هاتی را درباره اجرای  های سازمان ملل دعوت کند که گزارش ارگان سایر های تخصیص و تواند از آژانس کند. کمیته م 
 .هایشان تسلیم نمایدمحدوده فعالیت کنوانسیون در 

  های بنیان گذاری شده توسطتواند در صورت نیاز با سایر ارگانکمیته م   )ب( و اگر آن نقض کننده تعهدات باشد   
ن  های مربوطه پیشنهادها و مشر  ان از استمرار در ارایه گزارش خط الملیل حقوق بشر با هدف اطمینمعاهدات بتر

 و تداخل در توصیه
ی

ی از دوگانگ  .اجرای عملکردشان مشورت کنند های کیل و جلوگیر

 :های کمیته( گزارش39ماده   



هایش  یت مجمع عموم سازمان ملل و شورای اقتصادی اجتمایع در مورد فعال بایست هر دو سال یک بار بهکمیته م  
های دولنی ارایه  دریافنی از طرح ها و اطالعاتهای عموم را بر اساس ارزیات  گزارش داده و پیشنهادها و توصیه گزارش

های عضو بایست در گزارش کمیته همراه توضیحات احتمایل از دولت م  های عمومدهد. این پیشنهادها و توصیه
 .باشد  منظور شده

 : های عضو( کنفرانس دولت 40ماده   

های عضو“ برای برریس هر موضوع مرتبط با اجرای  بایست به طور منظم در ”کنفرانس دولتهای عضو مـ دولت  1  
 .کنوانسیون حضور داشته باشند

، کنفرانس دولت  ماه بعد از اجراتی شدن 6ـ تا 2   بایست توسط مجمع عموم سازمان های عضو مکنوانسیون حاضن
های عضو یا دبیر  کنفرانس دولت   بایست هر دو سال یک بار یا بر اساس تصمیمگردهماتی بعدی متشکیل شود،   ملل

 .کل مجمع عموم سازمان ملل تشکیل شود

دن41ماده    :( ستر

ده دار کنوانسیون حاضن باشددبیر کل سازمان ملل م     .بایست سیر

 : ( امضا 42ماده  

ای در دفیی مرکزی  های ائتالقن منطقههای عضو و سازمانتمام دولت  ط بایست برای امضا توسکنوانسیون حاضن م   
 .( مفتوح باشد2007/ مارس/  30ملل در نیویورک از تاریــــخ ) سازمان

 :( موافقت با پذیرش43ماده   

ای امضا کننده، موضوع تصویب و تایید  های ائتالقن منطقه سازمان ها و بایست توسط دولت کنوانسیون حاضن م   
د. این کنوانسیون م  م قرار رس ن هر دولت یا سازمانگیر ای که کنوانسیون را  منطقه  های ائتالفبایست برای پیوستی

 .امضا نکرده است؛ مفتوح باشد

 :ایائتالف منطقه ( سازمان 44ماده  

یان گذاری های مستقل یک منطقه مشخص، بن سازماتن است که توسط دولت  ای به معنن ائتالف منطقه ـ سازمان 1  
اند. این  سازمان داده های عضو آن اختیار الزم مربوط به موضوعات این کنوانسیون را به آندولت  شده است و 

 اختیاراتشان را با توجه ها مسازمان
ی

دگ های مرتبط با این کنوانسیون در اسناد تاییدیه رسم یا  به موضوع  بایست گسیی
ده اعالم کنند. متعاقبا انها ب عضویت خود   .اختیاراتشان آگاه کنند دار را از هر تغییر عمده در محدوده اید سیر

ن م باشدهای عضو شامل این سازمانـ در این کنوانسیون اشاره به دولت  2    .ها در محدوده اختیاراتشان نیر

ده شده توسط یک   3و 2پاراگراف  47و ماده   1پاراگراف  45ـ نباید در اهداف مورد نظر در ماده  3   هیچ سند سیر
 .ای شمارش گرددائتالف منطقه سازمان

د، م هاتی که در محدوده اختیار آنها قرار مموضوع  ای در های ائتالف منطقهـ سازمان 4   ن گیر رای   توانند از حق داشتی
این کنوانسیون هستند؛ برخوردار   هایای عضوشان که طرفههای عضو با همان تعداد رای دولت در کنفرانس دولت 

تواند حق برخورداری از رای  حق رای داشته باشد، سازمان مربوطه نم   های عضو بخواهد باشند. اگر هر کدام از دولت 
 .را داشته باشد و بالعکس آن کشور 

 :( اجرا45ماده   



ن سند تصویب یا الحاق، اجراتی شودبایست در روز یس ام بعد از سـ کنوانسیون حاضن م  1   دن بیستمتر  .یر

ن سند مربوطه، 2   دن بیستمتر  هایها، تایید رسم یا الحاق کشورها و سازمانبرای هر کدام از تصویب نامه ـ بعد از سیر
 .اجراتی شود ام بعد از تحویل سند ایشان،بایست در روز یسای کنوانسیون مائتالف منطقه

ط( قید و 46ماده     :شر

ط  1    .بایست مجاز شناخته شوندهاتی که با اهداف و مقصود این کنوانسیون ناسازگار باشد؛ نم ـ قید و شر

ط  2    .تواند پس گرفته شوندها در هر زمان مـ قید و شر

 :ها( اصالحیه 47ماده  

  ن را به دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد کنوانسیون حاضن پیشنهاد دهد و آ ایتواند اصالحیهعضو م ـ هر دولت  1  
درخواسنی مبنن بر اینکه آیا آنها   های عضو ـ به انضمامبایست آن را برای دولت تسلیم کند. دبیر کل سازمان م 

ی درباره اصالحیه پیشنهادی حمایت م کنند یا نه؟ ـ   های عضو به منظور تصمیم ازکنفرانس دولت   .ارسال کند گیر

ن کنفرانش حمایت کنند. دبیر حداقل یک سوم دولت  ماه بعد از ارسال،  4در صورتی که تا    کل  های عضو از چنتر
ن کنفرانش را تشکیل دهد. هر اصالحیه بایست،م های  توسط دو سوم دولت  ای کهزیر نظر سازمان ملل متحد چنتر

تصویب برای تمام   عموم و بعد از آن به منظور  بایست توسط دبیر کل به مجمع عضوحاضن تصویب شود؛ م 
 .های عضو فرستاده شوددولت 

ده شده به  بایست در یسم  1بند   های تایید شده مطابقـ تمام اصالحیه 2   ن روز بعد از اینکه تعداد سندهای سیر امتر
برای هر کدام از   اصالحیه های عضو در زمان تصویب اصالحیه رسید اجراتی شود. بعد از آن،سوم تعداد دولت  دو 

ن روز بعد از دریافت سند دولت  بایست فقط برای آن  شود؛ یک اصالحیه م مربوطه اجراتی م  های عضو در یس امتر
 .اند؛ تعهد آور باشدرا قبول کرده  های عضو که آندولت 

ن تصمیم گرفته شود که یک اصالحیه مطابق با بند  های عضو با اگر در کنفرانس دولت ـ  3   مورد   1توافق عام چنتر
های  برای تمام دولت   مربوط باشد؛ 40و39و38و34تصویب قرار گرفته شود به صورتی که منحضا به مواد    قبول و 

ده عضو، در یس ن روز بعد از اینکه تعداد اسناد سیر های عضو در زمان تصویب  وم تعداد دولت شده به دو س امتر
 .خواهد شد اصالحیه رسید، اجراتی 

 :( خروج48ماده  

دبیر کل سازمان ملل از کنوانسیون حاضن خارج شود. خروج از معاهده   تواند با اعالم کتن  بهعضو م هر دولت   
 .از تاریــــخ دریافت اعالم کتن  از طرف دبیر کل جاری خواهد شد یکسال بعد 

س49ادهم    :( قالب در دستر

ن کنوانسیون حاضن م   دمتی س قرار گیر
 .بایست به صورتی آسان در دسیی

 (50ماده  

، انگلیش،    ،چینن  .فرانسوی، رویس و اسپانیاتی کنوانسیون حاضن ارزش واحد خواهند داشتمتون عرت 

 .اندنوانسیون حاضن را امضا کرده های متبوع کدر مقام گوایه نمایندگان تام االختیار ذیل حسب االمر دولت   

 
ر
 الملل حقوق معلولتر  کنوانسیون بتر   پروتکل الحاق



  :کنند کههای عضو این پروتکل توافق یمدولت     

  :(1)ماده  

ن )کمیته( را برای دریافت و برریس   عضو این پروتکل )دولت ـ هر دولت  1   عضو( صالحیت کمیته حقوق معلولتر
های عضو مربوطه قرباتن  دولت  کنند که توسط هاتی که در آن حوزه ادعا ما از طرف افراد یا گروه افراد ی هایمکاتبه

 .شناسدم  اند؛ به رسمیتتضییع مفاد کنوانسیون شده 

 .بایست دریافت شودباشد؛ نم ای در مورد دولنی که عضو پروتکل حاضن نم ـ هیچ مکاتبه 2  

 :(2)ماده  

د بایست مکاتبکمیته م    :ات زیر را ” غیر قابل قبول ” در نظر گیر

 .)الف( مکاتبه ت  نام  

ن مکاتبه     .هاتی بوده یا مغایر با مفاد کنوانسیون حاضن باشد)ب( مکاتبه مبتنن بر سوء استفاده از حق تسلیم چنتر

ن     توسط کمیته برریس شده باشد؛ یا در روند تحقیق بتر
ً
ری در حال برریس  الملیل دیگ )پ( موضوع مشابیه که قبال

 .باشد

س مورد )ت( تمام راه حل    بحث قرار نگرفته است. این مورد نباید در جاتی که اقدام به حل مشکل   های محیل در دسیی
د باشد که به حل موثر مشکل ختم شود به عنواندلیل طوالتن شده یا بعید م بدون  .قاعده قرار گیر

 .)ث( اگر آشکارا ت  اساس بوده یا به صورت موثر تایید نشده باشد  

)ج( حقایق موضوع مکاتبه قبل از اجراتی شدن کنوانسیون حاضن اتفاق افتاده باشد؛ مگر آن که آن حقایق تا تاریــــخ    
 .ادامه یافته باشد فوق

 :(3)ماده  

، 2با توجه به مفاد ماده    بایست هر مکاتبه تسلیم شده را به صورت محرمانه به اطالع دولت کمیته م   پروتکل حاضن
گزارش کتن  که روشنگر موضوع    بایست به کمیته، توضیح و ماه دولت دریافت کننده نامه م  6برساند، در عرض  عضو 

 .مربوطه باشد. ـ تسلیم نماید صورت اعمال گردیدن توسط دولتدر  و راه حل آن ـ 

 :(4)ماده  

ن صحت آن، کمیته م  ـ در هر زمان بعد از دریافت یک مکاتبه 1     تواند درخواسنی را برای توجهو قبل از رسیدن به تعیتر
ان ناپذیر به ی از خسارت جی  یا قربانیان خشونت مورد ادعا  قرباتن    فوری به اقدامات موقنی که ممکن است برای جلوگیر

 .عضو ارسال نماید الزم باشد، به دولت 

 .باشداین ماده توسط کمیته به معنن تشخیص صحت و سقم مکاتبه نم  1ـ اجرای بند  2  

 :(5)ماده  

عد  های بسته انجام داده و بمربوط به این پروتکل جلسات خود را پشت درب بایست هنگام برریس مکاتباتکمیته م  
 .و به نویسنده نامه ارسال نماید عضو  های احتمایل را به دولت ها و توصیه بایست پیشنهاد برریس نامه کمیته م  از 



 :(6)ماده  

ریزی شده حقوق اعالم شده در کنوانسیون توسط یگ  تضییع ناگوار یا برنامه  ـ اگر کمیته اطالعات موثفی را مبنن بر  1  
به همان منظور تسلیم نمودن   عضو را به برریس اطالعات و  بایست دولت های عضو دریافت کند، کمیته م دولت  از 

 .کند  اظهار نظرهای مربوط به اطالعات ذکر شده؛ دعوت

ن هر توضیخ که م 2   عضو مربوطه تسلیم شود و همینطور هر اطالعات  است توسط دولت  مکنـ ضمن در نظر گرفتی
ن   تواند یک یا چند عضو را برای هدایت یک تحقیق و گزارش فوری به کمیتهم  موثق، کمیته ن کند. در صورت داشتی تعیتر

 .منطقه بازدید کند تواند از عضو گروه تحقیق م  مجوز، با رضایت دولت 

  های مربوطه برایها را به همراه توضیحات و توصیهبایست این یافتهکمیته م   های این تحقیقـ بعد از برریس یافته 3  
 .عضو ارسال نماید دولت 

ن یافته 6بایست در عرض م عضو مربوطه دولت    هاتی از کمیته، اظهار ها، توضیحات و توصیهماه بعد از دریافت چنتر
 .نظرهای خود را به کمیته تسلیم نماید

 .باید در تمام مراحل دنبال گرددعضو  بایست محرمانه بوده و همکاری دولت ـ این تحقیق م 4  

 :(7) ماده  

کنوانسیون، جزییات   35دعوت نماید که در گزارش خود مطابق ماده   عضو مربوطه را  تواند دولت ـ کمیته م  1  
 .الحاق نماید پروتکل حاضن را   6ماده اتخاذ شده در پاسخ به یک تحقیق انجام شده مطابق با  اقدامات

  عضو  به آن اشاره شده است؛ از دولت  4/ 6ماهه که در ماده  6پایان دوره   تواند، بعد از ـ کمیته در صورت نیاز م2  
ن تحقیفی را ارایه  .نماید  مربوطه بخواهد، گزارش اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به چنتر

 :(8) ماده  

تصویب پروتکل یا پیوست آن اعالم نماید که صالحیت کمیته پیش بینن شده   در زمان امضا یا  تواند عضو م هر دولت   
 .شناسدرا به رسمیت نم  7و6ماده  در 

 :(9) ماده  

ده دار پروتکل حاضن باشددبیر کل سازمان ملل متحد م     .بایست سیر

 :(10) ماده  

ای امضا کننده کنوانسیون در دفیی  های ائتالف منطقهزمانها و سادولت  بایست برای امضا توسطپروتکل حاضن م   
 .مفتوح باشد 2007/ مارس/  30سازمان ملل در نیویورک از تاریــــخ  مرکزی

 :(11) ماده  

  ای امضا کننده این پروتکل که به صورت رسمهای ائتالف منطقهسازمان  بایست مورد تایید رسماین پروتکل م   
د کنوانسیون را تصویب یا   .تایید کرده اند؛ قرار گیر

ای که کنوانسیون را به طور رسم  دولت یا سازمان ائتالف منطقه بایست برای تصویب توسط هر این پروتکل م   
 .است؛ مفتوح باشد و پروتکل حاضن را امضاء نکرده  یا موافقت کرده   تصویب، تایید 



 :(12) ماده  

های یک منطقه مشخص تشکیل شده  هاتی است که توسط دولت ای سازمانمنطقه های ائتالفـ منظور از سازمان 1  
های عضو به آنها تنفیذ  طرف دولت  رابطه با موضوعات طرح شده در این کنوانسیون و این پروتکل اختیار الزم از  و در 

 .شده است

 های خود حدود اختیاراتشان را در رابطه با موضوعاتتاییدیه یا توافقنامه  بایست در اسناد رسم،ها ماین سازمان  
ده    بایست هرگونهطرح شده در کنوانسیون و پروتکل اعالم کنند. متعاقبا آنها م  تغییر در محدوده اختیاراتشان را به سیر

 .گذار اطالع دهند

ن م های عضو شامل این سازمانـ در این پروتکل اشاره به دولت 2    .شودها در حدود اختیاراتشان نیر

ده شده توسط سازمان 2بند  15ماده  1بند   13ـ در مورد اهداف ماده  3   های ائتالف منطقه ای نباید  هیچ سند سیر
 .منظور شود

های عضو حق رای داشته  توانند؛ در جلسات دولت محدوده اختیاراتشان م های ائتالف منطقه ای در ـ سازمان 4  
باشند. اگر هر هستند؛ م های این پروتکلهای عضوشان که طرفتعداد رای آنها مساوی تعداد رای دولت   و  باشند 

تواند حق برخورداری از رای آن کشور را  سازمان مربوطه نم  های عضو بخواهد حق رای داشته باشند، کدام از دولت 
 .بالعکس  داشته باشند و 

 :(13) ماده  

و اجرای کنوان 1   ن سند تصویب یا عضویت  سیون پروتکل حاضن مـ پیر دن دهمتر ن روز بعد از سیر بایست در یس امتر
 .اجراتی شود

ن سند مربوطه پروتکل را تصویب یا به طور   های ائتالف ها یا سازمانـ برای دولت 2   دن دهمتر منطقه ای که بعد از سیر
ن روز بعد از بایست در یسدهند، پروتکل م تایید و مورد پذیرش قرار م رسم دن سند ایشان اجراتی گردد  امتر  .سیر

 : ( 14 ) ماده  

ط  1    .بایست مجاز شناخته شوندهاتی که با هدف پروتکل حاضن همخواتن نداشته باشد؛ نم ـ قید و شر

ط ها در هر زمان م2    .توانند پس گرفته شوندـ قید و شر

 :(15) ماده  

  را به پروتکل حاضن پیشنهاد داده و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم  ایتواند الحاقیهعضو م ـ هر دولت  1  
کل م  های  که آیا آنها از گردهماتی دولت بر این  بایست هر الحاقیه پیشنهادی را به انضمام درخواسنی ـ مبنن نماید. دبیر

ی در  ؟ ـ برای دولت  عضو برای برریس و تصمیم گیر  .های عضو ارسال نمایدمورد آن پیشنهاد حمایت م کنند یا خیر

ن مکاتبه  ماه بعد از تاریــــخ   4در صورتی که در عرض     گردهماتی  ای حداقل یک سوم دولت چنتر
ن های عضو با چنتر

کل م  موافقت نمایند،  .بایست این گردهماتی را با حمایت سازمان ملل برگزار نمایددبیر

بایست توسط دبیر کل برای  عضو حاضن و رای دهنده تصویب شود؛ م هایای که توسط دو سوم دولتهر الحاقیه  
 .های عضو فرستاده شودعموم و بعد از آن برای پذیرش برای تمام دولت تصویب به مجمع 

ده شده، بایست در یس، م 1پاراگراف   ایید شده، مطابقالحاقیه تصویب یا ت   ن روز بعد از اینکه تعداد سندهای سیر   امتر
 .های عضو در زمان تصویب الحاقیه رسید؛ اجراتی شودبه دو سوم تعداد دولت 



دن سند موافقت، اجراتی شود. یک  دولت  بایست الحاقیه برای هر بعد از آن م   ن روز از سیر الحاقیه  عضو در یس امتر
 .های عضو که آن را پذیرفته، تعهد آور استبرای دولت  فقط

 :(16) ماده  

  دبیر کل سازمان ملل از پروتکل خارج شود. خروج از پروتکل یکسال بعد از  تواند با اعالم کتن  بهعضو م هردولت   
کل جاری م  .گردددریافت اعالم کتن  به دبیر

 :(17) ماده  

ن پروتکل حاضن م    دمتی س قرار گیر
 .بایست به صورت آسان در دسیی

 :(18)ماده  

، انگلیش، فرانسوی، رویس و اسپانیاتی پروتکل حاضن ارزش واحد خواهند داشت   ، چینن  .متون عرت 

ن تام االختیار زیر حسب االمر دولت    .اندهای متبوع پروتکل حاضن را امضا کرده در مقام گوایه منصوبتر

 


