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در مجمع  ۶۰۰۲دسامبر  ۳۱مصوب معلولیت رایافراد داکنوانسیون حقوق 

 عمومی سازمان ملل متحد

 مجمع عمومی

 

که در  ۱۰۰۸ سامبرد ۸۱مورخ  ۸۶۱/۶۶ یادآوری قطعنامه با

بررسی یک کنوانسیون جامع و  رایآن تصمیم گرفته شد که ب

و حمایت از حقوق و کرامت افراد  فراگیر به منظور ارتقا

های انجام  نگر به فعالیت جامع هجبر اساس تولیت معلو یرادا

نظر ها و در  و منع تبعیض حقوق بشرشده در توسعه اجتماعی، 

های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون توسعه  گرفتن توصیه

تمام  رایاجتماعی، یک کمیته ویژه که حضور در آن ب

 .ودهای عضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد؛ تشکیل ش دولت

 

قطعنامه  ،آخرین آن های قبلی که همابا یادآوری قطعن

بط در های مرت و قطعنامه ۱۰۰۶دسامبر  ۱۳مورخ  ۶۰/۱۳۱

 .بود کمیسیون توسعه اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر

 

های  ها و سازما ن های بین دولت از همکاری استقبالبا 

 :غیردولتی و نهادهای ملی حقوق بشر و کمیته ویژه

 
 تهیه رایویژه ب ز کمیتهرا ادانی خود مراتب قدر .1

و  معلولیت رایافراد دانویس جامع کنوانسیون حقوق  پیش

 .دارد ینوانسیون اعالم منویس پروتکل الحاقی ک پیش
 

و پروتکل  معلولیت رایافراد داکنوانسیون حقوق   .2

الحاقی، ضمیمه شده به قطعنامه حاضر را که از تاریخ 

یورک ملل متحد در نیو در مقر سازمان ۱۰۰۲مارس  ۳۰

 .نماید میود؛ مصوب ح خواهد بمفتو امضا رایب
 

و تصویب  امضابه خواند تا  ها را مصرانه فرا می دولت  .3

و  نمایندتوجه خاص ون و پروتکل الحاقی کنوانسی

ی رایها آن را در اسرع وقت اج امیدوار است که دولت

 .کنند
 

ی شدن رایخواهد که بعد از اج از دبیرکل می  .4

 موثر رایاج راییالت الزم بوانسیون، کارکنان و تسهنک

ساس های عضو و کمیته بر ا امور کنفرانس دولت

رسانی در مورد  الحاقی و اطالع کنوانسیون و پروتکل

 .کنوانسیون و پروتکل الحاقی را تدارک ببیند
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خواهد که به طور پیشرونده  همچنین از دبیرکل می  .5

به تسهیالت و  سترسید های استانداردها و دستورالعمل

نظر گرفتن مفاد  دمات سازمان ملل را با درخ

ها اعمال  ن به خصوص هنگام تقبل بازسازیکنوانسیو

 .نماید
 

خواهد و  ها و نهادهای سازمان ملل می از آژانس  .6

المللی و غیردولتی را دعوت می نماید  های بین نسازما

ک درکنوانسیون و پروتکل الحاقی و رسانی  تا در اطالع

 .الش نمایندبهتر آن ت
 

ت و دومین جلسه مجمع، در شصخواهد  از دبیرکل می  .7

ون حاضر و پروتکل الحاقی و گزارشی از وضعیت کنوانسی

 رایافراد داقطعنامه حاضر کنوانسیون حقوق  رایاج

 .، تسلیم نمایدمعلولیت

 

 مقدمه

 :های عضو کنفوانسیون حاضر دولت

که در منشور سازمان ملل  هالف( با یادآوری اصول اعالم شد

جامعه  یهمه اعضاالینفک  برابر و کرامت و ارزش ذاتی و حقوق

عدالت و صلح در جهان به آزادی، بنیان بشری را به عنوان 

 شناسد؛ میرسمیت 

 

ب( با به رسمیت شناختن اینکه سازمان ملل در اعالمیه 

جهانی حقوق بشر و کنوانسیون جهانی حقوق بشر موافقت و 

تفاوتی حق برخورداری ها بدون هیچ  که همه انسان دهکر اعالم

 ؛های مشخص شده در آن را دارند قوق و آزادیاز همه ح

 

بر جهانی بودن، غیر قابل تقسیم بودن و  تاکیدپ( با 

همچنین  و بنیادینهای  و آزادی حقوق بشرمستقل بودن تمام 

به تضمین برخورداری بدون  ولیتمعل رایافراد دانیاز 

 ؛ها تمام این حقوق و آزادی ازض یتبع

 

 و اجتماعیت( با یادآوری معاهده جهانی حقوق اقتصادی، 

مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق ی الملل بینمعاهده فرهنگی، 

های نژادی، کنوانسیون  ی حذف تمام تبعیضالملل بین

علیه زنان، کنوانسیون منع ها  تبعیضی حذف تمام الملل بین

رحمانه، غیرانسانی  یهای ب تنبیهو رها اشکنجه و سایر رفت

نوانسیون یا تحقیرکننده، کنوانسیون حقوق کودک، ک

 ؛ق کارگران مهاجر و خانواده آنهای دفاع از حقوالملل بین
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ث( با تصدیق این مطلب که معلولیت یک مفهوم استنتاجی است 

نقص، با موانع فکری و  رایکه از تعامل بین افراد دا

برابر کامل آنها  وموثر مشارکت  ازد و وش محیطی ناشی می

 ؛کند جلوگیری میبا دیگران 

 

برنامه “در های راهبردی  و سیاست اهمیت اصول ج( با تصدیق

قوانین ”و در ” معلولیت رایافراد دا رایبجهاني اقدام 

” معلولیت رایافراد دا رایها ب سازی فرصت یکسان استاندارد

، اه ها، طرح یاستسو تأثیر آن بر توسعه و ارزیابی 

ی الملل بینای و  ه، منطقدر سطوح ملی اقداماتها و  برنامه

 ؛معلولیت رایافراد دا رایب بربراهای  پیشبرد فرصت رایب

 

موضوع معلولیت به عنوان سازي  جریانبر اهمیت  تاکیدچ( با 

 ؛توسعه پایدارراهبردهاي مرتبط با ناپذیر  جزء جدایي

 

مبناي هر انسان بر د در مور ح( با تصدیق اینکه تبعیض

 ؛اتی اوستارزش و کرامت ذمعلولیت، تضییع 

 

 ؛معلولیت رایافراد داخ( با تصدیق متفاوت بودن 

 

همه  حقوق بشرو حمایت از  تقانیاز به ار د( با تصدیق

های ویژه  از جمله کسانی که مراقبت معلولیت رایافراد دا

 ؛بیشتری نیاز دارند

 

این اسناد و اقدامات  ودبا وج هذ( با نگرانی از اینک

همچنان در مشارکت اجتماعی  معلولیت رایافراد دامختلف، 

حقوق شوند و  ، با موانعی مواجه میبرابر اعضایبه عنوان 

 ؛دشو تضییع میها در تمام نقاط دنیا آن بشر

 

بهبود وضعیت  رایی بالملل بیند اهمیت همکاری تاییر( با 

ه خصوص در کشورها به هم رد معلولیت رایافراد داتمام 

 ؛کشورهای در حال توسعه

 

بر اهمیت به رسمیت شناختن مشارکت فعلی و  تاکیدز( با 

در رفاه همگانی و نیز با  معلولیت رایافراد داقوه بال

جوامع آنان و اینکه ارتقای  توجه به مختلف بودن

و  حقوق بشراز  معلولیت رایافراد داداری کامل برخور

رکت کامل ایشان عامل افزایش حس مشاو  دیناهای بنی آزادی

های بارز در توسعه انسانی، اجتماعی و  تعلق و پیشرفت

 ؛شود اقتصادی و فقرزدایی می

 

 رایداهمیت استقالل و عدم وابستگی افراد بر ا تاکیدژ( با 

 ؛شود نیز می” آزادی انتخاب” که شاملمعلولیت 
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بایست  یم تولیلمع رایافراد داا در نظر داشتن اینکه س( ب

ها و  گیری در سیاست فرصت مشارکت فعاالنه در روند تصمیم

ها به خصوص راهبردهای مستقیم مربوط به خودشان را  برنامه

 ؛دنداشته باش

 

 رایافراد داکه  سختیط رایاز شنگرانی ابراز ش( با 

آنها شود  ط موجب میرایبا آن مواجه هستند و این ش معلولیت

 نژاد، رنگ، به خاطرض تبعیدید با شختلف و به اشکال م

جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر مالحظات ملی، 

های اجتماعی، امکانات، تولد، سن و  گروهی، بومی، اصالت

 ؛موارد دیگر مواجه شوند

 

اغلب معلولیت  رایدااینکه زنان و دختران  بر تاکیدص( با 

، نهخا های داخل یا خارج شتری در خشونتدر معرض خطر بی

کشی  تفاوتی، بدرفتاری و بهره ده، غفلت، بیاستفا سوحت، جرا

 ؛و تحقیر هستند

 

بایست از  میمعلولیت  رایدابر اینکه کودکان  تاکیدض( با 

یر کودکان با سا برابر های بنیادین آزادیو  حقوق بشرتمام 

توسط ست بای میبرخوردار باشند و با یادآوری الزاماتی که 

کنوانسیون حقوق کودک  ر اساسب ورنظمهمین  هعضو بهای  دولت

 ؛اتخاذ گردد

 

در هاي جنسیتي  گنجاندن دیدگاهبر نیاز به  تاکیدط( با 

و  حقوق بشرپیشبرد برخورداری کامل از  رایها ب تمام تالش

 ؛معلولیت رایافراد دا رایببنیادین های  آزادی

 

 رایافراد دار ظ( با برجسته نمودن این واقعیت که اکث

رند و در این راستا، با ب ر به سر میط فقرایشر د لیتلوعم

ثیر منفی فقر بر ابر نیاز مبرم در رسیدگی به ت تاکید

 ؛معلولیت رایافراد دا

 

صلح و امنیت مبنی شرایط ع( و با خاطر نشان کردن اینکه 

و نظارت بر منشور آمده بر احترام که اهداف و اصول آن در 

افراد حقوق از فاع د رایب قابل اجرا حقوق بشراسناد 

های نظامی و اشغالگری  ص در درگیریصوبه خ معلولیت رایدا

 ؛توسط نیروهای خارجی ضروری است

 

بر اهمیت دسترسی به محیط فیزیکی، اجتماعی،  تاکیدغ( با 

ه اطالعات و دسترسی بآموزش بهداشت و اقتصادی و فرهنگی و 

به سازد تا  یمادر را قمعلولیت  رایداو ارتباطات که فرد 

مند  بهرههای بنیادین  آزادی و حقوق بشرتمام  کامل ازطور 

 ؛شود
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و ف( با آگاهی از اینکه هر فرد نسبت به سایر افراد 

تکالیفی دارد و موظف است  ،كه به آن تعلق دارد اي جامعه

در سند  به رسمیت شناخته شدهو نظارت حقوقی  جهت ارتقا

 ؛یدبنما ش خود راالحداکثر ت ی حقوق بشر الملل بین

 

یعی جامعه و طببنیادین واحد  انوادهینکه خقبول اا ب ق(

محسوب شده و مستحق محافظت توسط اجتماع و دولت است و 

و اعضای خانواده آنها معلولیت  رایدااینکه افراد 

حمایت و مساعدت الزم را دریافت کنند تا بتوانند بایست  می

از حقوق  معلولیت یاردا افرادی کامل در روند برخوردار

 ؛سهیم باشندمساوی 

 

کامل و ی الملل بینیون کنوانسکه یک به ایناذعان  ک( با

 ،معلولیت رایداافراد پیشبرد و دفاع از حقوق  رایجامع ب

افراد رسیدگی به مشکالت اجتماعی شدید  رایای ب سهم عمده

مدنی، هاي  عرصهحضور آنان در  افزایشو  معلولیت رایدا

در برابر های  و با فرصت، فرهنگی اعیجتم، اصادیتسیاسی، اق

 ؛د داشتوسعه خواهدر حال ت وسعه یافته وکشورهای ت

 

 اند: شرح زير توافق نمودهه ب

 

 ۳ ماده

 هدف
پیشبرد، حمایت و حصول اطمینان ، حاضرکنوانسیون هدف از 

از  معلولیت رایافراد داهمه برابر و كامل از برخورداری 

و افزایش احترام به حرمت ن ی بنیادیاه آزادی، حقوق بشر

 .ستذاتی آنها

 رایادی هستند که دافرن دسته از اآمعلولیت  رایداافراد 

و در  هستندیا حسی ، فكري قایص طوالنی مدت فیزیکی، ذهنین

آنان مشارکت کامل و موثر تعامل با موانع مختلف ممکن است 

 .متوقف گرددبرابر با دیگران در شرایط 

 

 ۶ هماد

 ریفاعت
 :روانسیون حاضکندر 

یل، ایش متن، برشامل زبان گفتاری و اشاره، نم” ارتباطات“

حروف درشت، ارتباطات نوشتاری،  ای، ت المسهارتباطا

ای قابل دسترس، زبان ساده، خواننده  هشنیداری، چند رسان

ها و وسایل  شهای تقویت کننده و جایگزین، رو متن، روش

 .است پذیر دسترسرتباطات او  تااطالع فناوري ارتباطات شامل
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 ،تمایز ونهائل شدن هرگیعنی ق” معلولیت نایمبتبعیض بر “

به اختالل منجر معلولیت که  نایمببر  ودیتیا محد استثنا

یا خنثی نمودن رسمیت برخورداری یا احقاق حقوق و 

های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  در زمینههای بنیادین  آزادی

مله جاز تبعیض تمام اشکال مل اشد و وشیا هر زمینه دیگری 

 .شود می” انطباق موجه“نفی 

 

های  نزبان اشاره و سایر زبا بان گفتاری،شامل ز” زبان“

 .غیرگفتاری است

 

به معنی تغییرات و اصالحات مناسب و ضروری ” انطباق موجه“

و در  نیستاست که تحمیل کننده بار نامتناسب و سنگین 

مندي و اعمال كلیه حقوق  بهره ،صاصورت نیاز، در مواردی خ

در هاي بنیادین توسط افراد داراي معلولیت  بشر و آزادي

 .نماید میشرایط برابر با سایرین را تضمین 

 

به معنی طراحی تولیدات، ” طراحی یکپارچه“ یا” طراحی جامع“

است که به وسیله همه مردم تا خدماتي ها و  ها، برنامه محیط

و نیازی به تطابق یا  استه استفادل بباالترین حد ممکن قا

” طراحی یکپارچه“ یا” طراحی جامع“ .طراحی اختصاصی ندارد

 رایافراد دای از اصگروه خ رایل کمکی بایوسبایست  مین

 .را نادیده بگیرد معلولیت

 

 

 ۱ ماده

 اصول کلی
 :کنوانسیون حاضر شامل اصول

 در یداالف( احترام به حرمت ذاتی، استقالل فردی، شامل آز

 .انتخاب و عدم وابستگی

 .ب( عدم تبعیض

 .و کامل و تلفیق در جامعه موثررکت مشاپ( 

 معلولیت رایافراد دای ها وتتفا رایدن بت( احترام قائل ش

های انسانی و  معلولیت به عنوان جزیی از تفاوتو قبول 

 .بشری

 .ها سازی فرصتبرابرث( 

 .ج( دسترسی

 .چ( تساوی مردان و زنان

و احترام معلولیت  رایداهای کودکان  تظرفی به مارح( احت

 .حفظ هویت آنها رایبمعلولیت  رایداکودکان  وقبه حق
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 ۴ ماده

 تعهدات کلی
حقوق ناختن شوند که از به رسمیت ش یضو متعهد معهای  دولت .1

 معلولیت رایافراد دا رایبهای بنیادین  آزادیو  بشر

حاصل  انینطمگونه تبعیض مبتنی بر معلولیت، ا بدون هیچ

عضو های  دولتبه این منظور  .و آن را توسعه دهند یندنما

 :شوند متعهد می

 

 تمام حقوق به رسمیت شناخته شده در این اجرای رایب الف(

ی و مدیریتی و سایر ت قانونتمام اقداما ،کنوانسیون

 ؛اقدامات مناسب را مصوب نمایند

 

نسوخ ا می لتعدی یراب( اقدامات مناسب شامل قانونگذاری ب

آداب و رسوم و اعمالي كه موجب ها،  نامه کردن قوانین، آیین

ایجاد تبعیض علیه افراد داراي معلولیت  مي شود را  

 ؛اتخاذ نمایند

 

حقوق ها، حمایت و گسترش  ها و برنامه پ( در تمام خط مشی

 ؛ددر نظر گیرنرا  معلولیت رایافراد دا بشر

 

خودداري با کنوانسیون ر ت( از تمام اعمال و اقدامات مغای

مقامات و نهادهاي دولتي که  نمایندکنند و اطمینان حاصل 

 ؛نمایند عمل میحاضر مطابق با کنوانسیون 

 

های مبتنی بر  حذف تبعیض رایبت مناسب ث( تمام اقداما

ام ش خصوصی انجازمان یا بخط هر فرد، سمعلولیت که توس

 ؛به عمل آورندرا شود  می

 

 رات ، تجهیزات و تسهیال، خدماتكاالهاه پژوهش و توسعج( 

به نوعي  ،بخشد یا ارتقاانجام این کنوانسیون  ۱طبق ماده 

زمند كمترین سازگاري و هزینه در تامین نیازهاي كه نیا

آنان مندي  ، دسترسي و بهرهویژه افراد داراي معلولیت باشد

در توسعه استانداردها و و طراحي جهاني  باال ببردرا 

 ؛بخشد ارتقارا ها  ملدستورالع

 

دن سطح دسترسی و استفاده از قات و باال بره تحقیچ( توسع

اطالعات و ارتباطات، هاي  اوريفنهای جدید شامل  تکنولوژی

های کمکی مناسب با معلولیت و  ل کمک حرکتی، تکنولوژیوسای

ه و ارزان را اتخاذ ای قابل تهیه تکنولوژی دادن به اولویت

 ؛ددهن نموده یا ارتقا
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درباره  معلولیت رایافراد دا رایترس باطالعات قابل دسح( 

های  های کمکی شامل تکنولوژی وسایل کمک حرکتی و تکنولوژی

را  های حمایتی مکی و سرویسجدید و سایر انواع تسهیالت ک

 ؛تامین نماید

 

افراد که با و کارکنانی خ( ارتقای سطح آموزشی متخصصین 

به  رایمنظور کمک بیشتر به ب نندک میکار  معلولیت رایدا

این کنوانسیون و خدماتی که توسط این وق ختن حقرسمیت شنا

 ؛ق تضمین شده استحقو

 

تصادی، قوق اقبا توجه به حبایست  میهر دولت عضو  .2

حقوق بر  اجتماعی و فرهنگی و با هدف دستیابی سریع این

با حداکثر منابع ی قابل اجرا الملل بین اساس قوانین

به شکل داماتی را اق ،در صورت نیاز ،دسترس درموجود و 

ل این حقوق کام تحققنظور ه می بالملل بینهای  همکاری

 .اتخاذ نمایدتعهدات کنوانسیون نسبت به ن تعصب بدو
 
 رایها ب و خط مشیقوانین  رایاجر توسعه و عضو دهای  دولت  .3

های مرتبط با  یگیر د تصمیمون و در روناین کنوانسی رایاج

 معلولیت راید داافرا اببایست  می، معلولیت رایاد افراد

 رایدامشاوره نموده و به طور تنگاتنگ و فعاالنه افراد 

را از طریق معلولیت  رایدااز جمله کودکان معلولیت 

 .های نماینده آنها شرکت دهند سازمان
 
که قوانینی بایست  مینحاضر در کنوانسیون مطلبي هیچ   .4

 لولیتمع رایافراد داحقوق ن ناختبه رسمیت ش راهگشای

ست در قوانین یک کشور یا قوانین مکن اه و مدبو

را  آن کشور لحاظ شده باشد رایب ی الزم االجراالملل بین

نباید هیچ محدودیت و ابطالی در  .تحت تاثیر قرار دهد

میت شناخته رس بههاي بنیادیني  آزادي و حقوق بشرمورد 

ر، ضنسیون حاواعضو کنهای  دولتشده یا موجود در 

با این نویس  پیش انینقوها،  نامه ها، آیین نکنوانسیو

عنوان که کنوانسیون فعلی آن حقوق را به رسمیت 

آنها قایل است، اعمال  رایشناسد یا اهمیت کمتری ب نمی

 .گردد
 
فدرال های  دولتبه تمام بایست  میقوانین کنوانسیون فعلی   .5

 .بدون هیچ استثنایی تعمیم یابد
 

 ۵ هماد

 عیضعدم تب و برابری
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د در برابر اافر که تمامدارند  عضو اذعانهای  دولت .1

قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق 

 .دارند را قانونحمایت از برابر برخورداری 
 
های مبتنی بر معلولیت  بعیضتمام تبایست  میعضو های  دولت  .2

افراد  یربرابقانونی و ممنوع کنند و ضامن حمایت  را

 .اشندها ب ضل تمام تبعیدر مقاب معلولیت رایدا
 
عضو های  دولتها،  پیشبرد برابری و حذف تبعیض رایب  .3

 فراهم ازاطمینان  رایبتمام اقدامات الزم را بایست  می

 .انجام دهندانطباق موجه  بودن
 
 برابریتسریع یا رسیدن به  رایای که ب اقدامات ویژه  .4

ون حاضر الزم انی کنوانسیمب ابقمط ،معلولیت رایافراد دا

تبعیض شناخته وانسیون حاضر کنشرایط تحت نباید  ،است

 .شود

 

 ۲ ماده

 تیمعلول رایدازنان 
 رایکنند که زنان و دختران دا عضو تصدیق میهای  دولت .1

 ،های مختلفی هستند و از این نظر یت در معرض تبعیضمعلول

كامل آنهـا و مندي برابر  جهت تضمین بهرهاقداماتی  باید

 .گردد ذاتخاهای بنیادین  آزادیو  بشر حقوق تمامي از
 
دستیابی به  جهتتمام اقدامات الزم بایست  میعضو های  دولت .2

به را سازی زنان پیشرفت و توانمند رایکامل ب ی توسعه

و برخورداری آنان از  حقوق بشراحقاق تا  عمل آورند

 .ددتضمین گر ندر این کنوانسیو موجودبنیادین های  آزادی

 

 ۷ ماده

 تیمعلول رایداکودکان 
اطمینان  رایالزم ب تمام اقداماتبایست  می وضعای ه تدول .1

 حقوق بشراز معلولیت  رایدااز برخورداری کامل کودکان 

با سایر کودکان اتخاذ برابر را های بنیادین  آزادیو 

 .نمایند
 
، تیمعلول رایدا کودکانمربوط به در تمام اقدامات  .2

 .راولویت نخست خواهد بوددکودک منافع ن ریبهت
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که کودکان اطمینان حاصل نمایند ت بایس میعضو های  لتدو .3

حق ابراز عقیده آزادانه در تمام معلولیت  رایدا

و باید به عقیده آنها  را دارندموضوعات مربوط به خود 

با سایر کودکان توجه کرد  برابربر اساس سن و بلوغشان، 

 رایکمک الزم ب ،مالحظات سنی ت ویلوو مطابق با معل

 .آید عملحق به  شناسایی آن
 

 ۸ ماده

 ها ارتقای آگاهی
و مناسب در  عضو متعهد به اقدامات فوری، موثرهای  دولت .1

 :شوند موارد زير می
 

ها در میان جامعه، شامل افزایش سطح  الف( افزایش آگاهی

یش زاو اف معلولیت رایافراد دا نسبت بهها  آگاهی خانواده

 ؛به حقوق و حرمت آنهاام احتر

 

 نسبت به نهتعصباممضر و ای،  رهای کلیشهبا رفتاب( مبارزه 

های زندگی از جمله  مام زمینهتدر  معلولیت رایافراد دا

 ؛هستندو سن  یتکه بر پایه جنس یرفتارهای

 

 رایافراد داهای  ها و مشارکت پ( افزایش آگاهی از ظرفیت

 ؛معلولیت

 

 :زير استظر شامل موارد ن اقدامات مورد .2
 

ریزی  اجتماعی، برنامهسازي  جریان آگاهو حفظ  شروعالف( 

 :رایشده ب

 ؛معلولیت رایافراد دا افزایش احترام به حقوق (۸

 سبت بهن های اجتماعی آگاهیو های مثبت دید افزایش( ۱

 ؛معلولیت رایافراد دا

ها،  ها، شایستگی مهارت سبت بهندرک  ندباال بر( ۳

و  محیطدر  معلولیت رایافراد داها و مشارکت  ییناتوا

 ؛رار کاباز

 

ب( ارتقای سیستم آموزشی در تمام سطوح از جمله در سنین 

 رایافراد داوق حترام به حقکی و تفکر اپایین و کود

 ؛معلولیت

 

به تصویر کشیدن  رایای ب های رسانه پ( تشویق تمام سازمان

ون هداف این کنوانسیا به شکلی که با معلولیت رایافراد دا

 ؛همخوانی داشته باشد
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افراد  سبت بهن بخش آگاهی های آموزشی برنامه بهبودت( 

 .و حقوق آنها معلولیت رایدا

 ۹ ماده

 پذیری دسترس
 رایافراد داازی ستوانمند رایببایست  میعضو های  دولت .1

در قل و مشارکت کامل داشتن یک زندگی مست به معلولیت

 تا به عمل آورنداقدامات مناسب ی، گهای زند تمام جنبه

با سایر افراد  لولیتمع رایاافراد د یکساناز دسترسی 

اطالعات و ارتباطات،  های پزشکی، حمل و نقل، به محیط

رسی آنان ی و نیز دستهای ارتباط شامل تکنولوژی و سیستم

های عمومی و آزاد، هم در  و سرویس امکاناتسایر  به

این  .اطمینان یابند طق شهریاهم در من تاییمناطق روس

سدهای موجود  موانع و یی و حذفشامل شناساکه  اقدامات

اجرا  زیرموارد در بایست  می، است ریپذی دسترسی رایب

 :شود
 

 های مکانل و سایر ها، حمل و نق  جادهها،  الف( ساختمان

پزشکی و  های محیطشامل مدارس، منازل،  یو خارج یداخل

 ؛محل کار

 

 خدماتشامل  خدماتو سایر  ، ارتباطاتتب( اطالعا

 .اضطراری خدماتالکترونیک و 

 

مناسب را در اقدامات بایست  میهای عضو همچنین  ولتد .2

 :موارد زیر اتخاذ نمایند
 

حداقل  رایاج و نظارت بر الف( توسعه، ترویج

 پذیری دسترسی هب مربوطی ها ردها و خط مشیاستاندا

 ؛ادزهای همگانی و آ و سرویس ها مکان

 

که تسهیالت و  صوصیخ هایب( اطمینان از اینکه نهاد

تمام ابعاد  ،دهند ه میئاو آزاد ار همگانیی ها سرویس

را مد نظر  معلولیت رایافراد دا رایب پذیری دسترسی

 ؛دارند

 

 بهمعلولیت  رایداافراد  پذیری دسترسیپ( آموزش اصول 

 ؛ذینفعان

 

در  فهم قابل خوان و اشکال بریل، سادهم ت( تهیه عالی

 ؛و سایر اماکنها  نساختما
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شامل راهنما، وری ضحبطین راو ها  انواع كمكث( 

 سهولت رایای زبان اشاره ب حرفه مترجمو  خواننده

ه از ی که استفادهای ها و سایر مکان ندسترسی به ساختما

 ؛اد استعموم آز رایآنها ب

 

از و حمایت  کمک و دستیاریسایر اشکال  یج( ارتقا

نان از دسترسی آنان اطمی رایبمعلولیت  رایداد اافر

 ؛به اطالعات

 

و به اطالعات معلولیت  رایدادسترسی افراد  شافزای (چ

 ؛مانند اینترنت ارتباطی های سیستمها و  تکنولوژی

 

 ،عاتاطال انتشارطراحی، توسعه، تولید و  بهبودح( 

مراحل در  ذیرپ رسدستهای ارتباطی  سیستمها و  ژیتکنولو

ها با  لوژی و سیستمبه صورتی که این تکنولیه  وا

 .دنرسی باشتسقابل د حداقل هزینه

 

 ۳۰ ماده

 حق زندگی
ی که هر انسانی حق مادرزاد کنند تایید میعضو های  دولت

ن از اطمینا رایحیات دارد و باید تمام اقدامات الزم ب

با  برابرق از حقومعلولیت  رایداراد امل افمندی ک بهره

 .ه عمل آیدبدیگران 
 

 ۳۳ ماده

 نیهای انسا فوریت خطرناک و های وضعیت
مطابق با تعهدات خود در قوانین بایست  میعضو  ایه دولت

قوانین  و یالملل بیندوستانه ی شامل قوانین بشرالملل بین

ن اطمینا رایبی حقوق بشر، تمام اقدامات الزم را الملل بین

شرایط  ردمعلولیت  رایداد امنیت افرا از دفاع و

 وقوع بالیايو  ها تامی، فوریهای نظ درگیری شاملآمیز  مخاطره

 .بندندب راعی به کطبی
 

 ۳۶ ماده

 قانونپیشگاه به رسمیت شناختن تساوی در 
حق معلولیت  رایداعضو اذعان دارند که افراد های  ولتد .1

سمیت رعنوان افراد همه جا در برابر قانون به دارند 

 .ندشناخته شو
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 رایافراد داحق برخورداری بایست  میو ضع های دولت .2

فراد در ر ایابا س بربراهای قانونی  ظرفیت از معلولیت

 .زندگی را به رسمیت بشناسندهای  تمام جنبه
 

افراد دسترسی  رایباقداماتی را بایست  میعضو های  دولت .3

 استفاده از درورد نیاز م ه حمایتب معلولیت رایدا

 .ورندل آبه عمقانونی  ظرفیت
 

که تمام اقدامات  یابنداطمینان بایست  یمعضو های  دولت .4

حمایت  تا استفراهم قانونی  تظرفی ازاستفاده مرتبط با 

با استفاده، مطابق  پیشگیری از سو جهت یمناسب و موثر

در این گونه  .صورت گیرد بشرحقوق ی الملل بینقوانین 

 طمرتباقدامات ل شود که اطمینان حاصبایست  میها  حمایت

، به حقوقبا توجه قانونی  ظرفیت استفاده ازبا 

از هرگونه تعرض عاری  است و دفر های اولویتها و  خواسته

شرایط شایسته و مناسب با  ،اثیرات ناروات وبه منافع 

و به  شود می کاربردید است و در کمترین زمان ممکن فر

ایی قضسئول یا مقام الیق ازبینی یک ممرتب مورد بطور 

تا حد بایست  میها  حمایت .دگیر طرف قرار می بی مستقل و

را منافع فرد حقوق و  اقدامات،گونه  اینباشد که  مناسبی

 .دهدثیر قرار اتحت ت
 
حصول  رایببایست  میو عضهای  دولت ،این ماده مفاد اساس بر .5

 رایب معلولیت رایدا دافرا برابرق ینان از حقواطم

دسترسی و الی مکنترل امور  ،ث اموالمالکیت یا توار

اعتبارات اشكال انکی، رهن و سایر های ب به وام یکسان

و  دهند انجامثر را وسب و مانم قداماتتمام ا ،مالی

به اجبار از معلولیت  رایداکه افراد  یابنداطمینان 

 .اند های خود محروم نشده یرایدا
 

 ۳۱ ماده

 التترسی به عدسد
د که دسترسی ناطمینان حاصل نمایبایست  میعضو های  دولت .1

مین ااز جمله تبه عدالت،  معلولیت رایافراد داثر وم

دیگران برابر با ، سن ناسب باتممناسب و  یمراکز اقامت

های مستقیم  کننده آنها به عنوان شرکت موثرنقش  تا ،است

شهود در تمام مراحل قانونی مانند  همچونیرمستقیم و غ

 .ددرساده گمراحل اولیه رسیدگي و سایر بازجویي 
 
دسترسی معلولیت  رایدااطمینان از اینکه افراد  رایب .2

های  آموزشست یاب میعضو ی ها دولت ،ندداربه عدالت  یثروم
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را ها  مجریان عدالت مثل پلیس و کارکنان زندان رایبالزم 

 .دهند ارتقا
 

 ۳۴ ماده

 آزادی و امنیت فردی
معلولیت  رایداافراد از برابری بایست  میعضو های  دولت .1

 :حاصل نمایندن اناطمی در موارد زیر یگراند اب
 

 ؛الف( از حق آزادی و امینت فردی برخوردارند

 

غیر قانونی و اجباری از آزادی خود  روب( به ط

اند و هرگونه محرومیت از آزادی، مطابق  همحروم نشد

منجر یت، وده و هیچگاه نباید وجود معلولبا قانون ب

 .شودمحرومیت از آزادی به 

 

اطمینان حاصل نمایند در صورتی که بایست  میهای عضو  دولت .2

 دوز آزادی خدر روند دادرسی امعلولیت  رایداافراد 

از ضمانت منطبق با دیگران  برابراند، آنها  م شدهمحرو

هستند و برخوردار  ی حقوق بشرالملل بینقانون بر 

 مطابق با اهداف و اصول این کنوانسیون از جملهبایست  می

 .رفتار شود وجه با آناناق مبانطمفاد 
 

 ۳۵ ماده

 ر کنندهیا تحقی یانغیرانس رحمانه، های بی ترهایی از شکنجه یا رفتار و مجازا
رحمانه،  بیرفتار یا  مجازاتهیچ کس نباید مورد شکنجه،  .1

هیچ کس  ویژه،به  .گیرد تحقیرکننده قرار وغیرانسانی 

پزشکی  لعات علمی وتحت مطا ،دانهنباید بدون رضایت آزا

 .رار گیردق
 
 رایداافراد بر اساس برابری بایست  میعضو های  دولت .2

قانونی،  ،ثرواقدامات م ماتم ،نیگرابا دمعلولیت 

 پیشگیری رایسایر اقدامات الزم را ب یامدیریتی، قضایی 

انه، رحم بی، انهگر شکنجههای  رفتار و مجازاتاز 

 .غیرانسانی یا تحقیرکننده به عمل آورند
 

 ۳۲ ماده

 استفاده نت و سوکشی، خشو ی از بهرهایره
نونی، اقدامات مناسب قاست بای میعضو های  دولت .1

و سایر اقدامات الزم را آموزشي تی، اجتماعی، یرمدی

خارج از در داخل و معلولیت  رایداحفاظت افراد  رایب
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 کشی، خشونت و سو ع بهرهنو هرخانه، در برابر 

 .اینداذ نمیت اتخهای وابسته به جنس دهاستفا
 

 رایثر بوتمام اقدامات مبایست  میعضو همچنین ای ه دولت .2

را استفاده  نت و سوخشو ،یکش بهرهع نو هرپیشگیری از 

وابسته به  مناسب های مساعدتحصول اطمینان از  با

 ،معلولیت رایافراد داو  اینداتخاذ نمجنسیت و سن 

و  ات اطالعاتیملزوم را بامراقبین آنها  ها و هدخانوا

شگیری، تشخیص و ی مبتنی بر چگونگی پیها آموزش

 .کنند یتحما ادهاستف کشی، خشونت و سو دهی بهره گزارش

اطمینان حاصل نمایند که بایست  میعضو های  دولت

ها  یتهای حمایتی به سن و جنسیت و نوع معلول سرویس

 .رندداحساسیت 
 

ی، کش نوع بهرهجلوگیری از وقوع هر  رایبعضو های  دولت .3

که تمام  یابنداطمینان بایست  می ،استفاده سوو  شونتخ

به  رسانی تخدما رایبی شده های طراح تسهیالت و برنامه

های مستقل نظارت  متوسط مقامعلولیت  رایداافراد 

 .شوند می
 

تمام  ی،حمایتخدمات از طریق ست بای می عضوهای  دولت .4

و  شناختي، جسمی بهبود رایاقدامات مناسب ب

جدد اجتماعی افراد بخشی و حضور موانی، تناختش روان

کشی،  هقربانی بهر که انجام دهند را یمعلولیت رایدا

درمان و حضور  گونه این .اند شدهاستفاده  وت و سنوخش

ت، سالم ود کهی انجام شیطدر محبایست  میمجدد اجتماعی 

یازهای و ن دهدرش را پرو فرداستقالل نفس و  عزت ،رفاه

 .دهدرا در نظر قرار  یتسو جنسن  خاص وابسته به
 

های  گذاری اری و سیاستگذ قانونبایست  میعضو های  دولت .5

تا  کنند یرایاجت زنان و کودکان را ریوحبا م موثر

 کشی، خشونت و سو بهره موارداطمینان حاصل شود که 

ناسایی، بازپرسی و ش معلولیت رایافراد داز استفاده ا

 .شوند صورت لزوم محاکمه می در
 

 ۳۷ دهام

 دفاع از موجودیت فردی
از حق احترام به دیگران برابر با  یمعلولیت رایداهر فرد 

 .استبرخوردار اش  ی و ذهنیمسیت فردی، جموجود
 

 ۳۸ ماده
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 ییر محل زندگی و ملیتی تغآزاد
 معلولیت رایافراد داآزادی  حقبایست  میعضو های  دولت .1

 را ملیتاقامت و محل انتخاب یر محل زندگی و غیت رایب

حاصل و اطمینان  بشناسدبا دیگران به رسمیت  برابر

 :یتمعلول رایافراد دانماید که 
 

ستند و از ملیت تغییر ملیت ه وکسب حق  رایالف( دا

 ؛اند یت محروم نشدهلت معلولع خود به اجبار یا به

 

ت و الکیم ،دریافتیی یت از تواناب( به علت معلول

 در ،ک شناساییمدار سایر یا ملیتاسناد استفاده از 

آزادی تسهیل احقاق حق  رایب مهاجرت ی مانندهای پروسه

 ؛اند محروم نشده تغییر محل رایب

 

وری از جمله کشور خودشان را ند که هر کشپ( آزاد هست

 ؛ترک کنند

 

ورود به یت از حق معلوله علت ر یا باجبا ت( به

 .اند کشورشان محروم نشده

 

د از تولد بالفاصله بعیست با میمعلولیت  رایداکودکان  .2

حق اسم و  از زمان تولد حق داشتنبایست  میثبت گردند و 

حق  ،ممکن حدند و تا باشداشته  ملیت راز ا رداریبرخو

 .داشته باشندرا والدین سط و نگهداری توشناخت 
 

 ۳۹ ماده

 حضور در جامعهزندگی مستقل و 
 رایافراد داعضو این کنوانسیون حق مساوی همه های  دولت

با  برابرهای  زندگی در اجتماع با انتخاب رایب معلولیت

ثر وم اقداماتیست با میسند و اد را به رسمیت بشناایر افرس

معلولیت  رایداتسهیل برخورداری کامل افراد  رایو مناسب ب

تماع را با ارکت کامل آنها در اجپیوستن و مشز این حق و ا

 :دحصول اطمینان از موارد زیر به عمل آورن

 

حق  رایبا سایرین دا برابرمعلولیت  رایداالف( افراد 

ا و با چه جککنند  ب میهستند و انتخال اقامت تخاب محان

شرایط زیستي ویژه نند و مجبور به زندگی در کسی زندگی ک

 ؛نیستند

 

داخل خدمات حمایتی ری یک سبه معلولیت  رایداد ب( افرا

 رایزم بخصی الهای ش ، اقامتی و اجتماعی شامل مساعدتای خانه
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و  وااز انز پیشگیریضور در اجتماع و حمایت از زندگی و ح

 ؛ترسی دارنداز جامعه دس دوری

 

 رایداافراد  رایعامه مردم باجتماعی  امکاناتو  خدماتپ( 

 .ستآنها اسخگوی نیازو در دسترس بوده و پبرابر  ،معلولیت

 

 ۶۰ ماده

 تحرک شخصی
حصول  راییر را بز ثروت ماقدامابایست  میعضو های  دولت

به  معلولیت رایراد دافامستقل ثر تحرک اطمینان از حداک

 :عمل آورند

 

به شیوه و در معلولیت  رایدا فردمستقل رک تسهیل تح ف(ال

 ؛ناسبو با هرینه متزمان مورد نظرشان 

 

و  ابزار، به وسایلمعلولیت  رایداترسی فرد ب( تسهیل دس

حضوری  های و انواع مساعدت فیتیکبا کمک حرکتی های تکنولوژی

ل آنها با هزینه قاب کردن پذیر دسترسوسیله  ای به و واسطه

 ؛پرداخت

 

و معلولیت  رایداافراد  بههای حرکتی  مهارتآموزش  (پ

کار  معلولیت رایافراد داکارکنان و متخصصینی که با 

 ؛نندک می

 

 کمک های و تکنولوژی ابزار، وسایل گانکنندتولید شویقت( ت

 رایافراد داهای حرکتی  جنبه به تمام توجه رایب رکتیح

 .معلولیت

 

 ۶۳ ادهم

 العاتی به اطو دسترسیده آزادی ابراز عق
ند به عمل آور تمام اقدامات الزم رابایست  میعضو های  دولت

زادی حق آمعلولیت  رایداد تا اطمینان حاصل شود که افرا

تبادل  افت ویرجستجو، دزادی آشامل  ،بیان و ابراز عقیده

ی  کلیه و از طریقبرابر با دیگران اطالعات و نظرات، 

های اشاره،  نزبال ماشخود ب نتخابه ا های ارتباطی راه

های در  شبریل، ارتباطات تقویت شده و جایگزین و راه و رو

کسب موارد زیر را از جمله دسترس و انواع ارتباطات 

 :نمایند
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عموم اطالعات هاي  رياوفنپذیر کردن فرمت و  یدسترسالف( 

ن مناسب و های مختلف در زما یتبا معلولافراد  رایب جامعه

 ؛هزینه اضافیبدون 

 

ب( پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، 

، اشکال و ها روشسایر  جایگزین و ی یایتارتباطات تقو

 رایداد فرانتخاب  به رسمیت تعامال در اتانواع ارتباط

 ؛تلیمعلو

 

از طریق مواردی چون  کهنهادهای خصوصی زم ساختن لمپ( 

 رایب نندک فراهم میعموم  رایبخدماتی  ،اینترنت

 ؛خدماتاطالعات و کردن ابل استفاده ق و پذیر دسترسی

 

ی تنراینت العاتکنندگان اط تهیه مانند ییها ت( تشویق رسانه

 ؛تلیمعلو رایداد افربه اپذیر  یدسترس خدماتارائه  رایب

 

 .ترویج زبان اشاره ت شناختن ورسمی ث( به
 

 ۶۶ ماده

 احترام به حریم خصوصی
ات و سایر موارد نگی، مراوداخدر امور شخصی، فامیلی،  .1

بدون توجه به محل  یتلیمعلو رایدافرد  ارتباطی هیچ

اجبار و بر خالف  ید بهنبااش،  اقامت و چیدمان زندگی

ورت قانون دخالت کرد یا به شرافت و اعتبار وی به ص

مایت افراد داراي معلولیت از حق ح .کردغیرقانونی تعدی 

 ند.قانوني از چنین مداخالت یا حمالتي برخوردار
 
از محرمانه بودن اطالعات شخصی، بایست  میعضو های  دولت .2

برابر با دیگران معلولیت  رایدابخشی فرد ناوبهداشتی، ت

 .حمایت کنند
 

 ۶۱ ماده

 هاحترام به خانه و خانواد
حذف  رایب موثراقدامات مناسب و بایست  میعضو های  لتدو .1

ی موضوعات تمامدر  معلولیت رایافراد داتبعیض علیه 

ج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط مربوط به ازدوا

ل آورند تا اطمینان حاصل افراد به عم را مساوی با سایر

 :هشود ک
 

 جدر سن ازدوامعلولیت  رایداالف( حقوق تمام افراد 

ق طرفین ازدواج ه و با توافارند آزاداندایل که تم
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شناخته شده  خانواده دهند؛ به رسمیتو تشکیل  کنند

 ؛است

 

و  انتخاب آزادانه رایبمعلولیت  رایداب( حقوق افراد 

فرزندان و دسترسی بین  گذاری فاصله تعداد و تمسئولی

ری و تنظیم بارو آموزش به اطالعات وابسته به سن،

 رایآنها بنمودن قادر  رایزم بموارد الخانواده و 

 ؛وق تدارک دیده شده استحقاق این حقا

 

با  ، برابراز جمله کودکانمعلولیت  یارداپ( افراد 

 .حفظ نمایندباروری خود را دیگران 

 

حقوق و ن حاصل نمایند ینااطمبایست  یمعضو های  دولت .2

، قیومیت در موردمعلولیت  رایداراد های اف مسئولیت

 ابه،اصول حقوقی مش یادگی خوانولیت و فرزندسرپرستی، ت

ارد؛ گذاری ملی وجود د در جایی که این مفاهیم در قانون

های  دولت .دارد اولویتدر تمام موارد منافع عالیه کودک 

معلولیت  رایداافراد  بامناسب  تدعمسابایست  میعضو 

 .رندبه عمل آورا مسئولیت بزرگ کردن کودکان  رایب
 
کودکان اطمینان حاصل نمایند بایست  میعضو  های لتود .3

شان  خانوادگیترام به زندگی از نظر احمعلولیت  رایدا

این تحقق به منظور  .هستندبرابر با دیگران حقوق  رایدا

توجهی و  ، رهاسازی، بیزیسا از پنهان حقوق و پیشگیری

یست با میو عضهای  دولت ،معلولیت رایداسازی کودکان اجد

امع های سریع و ج اطالعات، خدمات و حمایتد شوند متعه

اهم خانواده آنان را فرو معلولیت  رایدادکان کو رایب

 .کنند
 
اطمینان حاصل نمایند که نباید بایست  میعضو های  دولت .4

مگر آنکه  ،از آنان جدا شود ینشمیل والد دک برخالفکو

بل اندهای قین و رومطابق با قوانشرایط مقامات واجد 

 .تمنافع کودک الزم اس رایا حکم دهند که این جدایی باجر

 از والدینشیتش معلول خاطر به دکودکوردی نبایدر هیچ م

 .جدا شود( یا هر دوی آنهایکی )
 
اده به وچنانچه خان تعهد نمایندبایست  میعضو های  دولت .5

 نیست،لیت معلو رایداقادر به نگهداری از کودک  دلیلی

های  مراقبت جایگزین توسط فامیل مینات رایرا ب شیالهر ت

 داجه شبا شکست مو ه این مسئلهد و هرگاندور به عمل آور

 .خانوادگی در جامعه این امر را انجام دهد محیطدر یک 
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 ۶۴ ماده

 تحصیالت
تحصیل به  رایرا ب تمعلولی رایافراد دا قحعضو های  دولت .1

عیض و حق بدون تب اینتحقق ور شناسند و به منظ رسمیت می

اطمینان حاصل نمایند بایست  می بربراهای  ساس فرصتبر ا

ر تمام سطوح یادگیری راگیر دلی فسیستم تحصی که یک

 :موارد زیر سازماندهی شده است رایالعمر ب مادام
 

نفس  عزتاس کرامت و احس ها و تفیظر لکام ی الف( توسعه

و های بنیادین  آزادی، بشر و استحکام احترام به حقوق

 ؛انسانیالفات اخت

 

شخصیت، استعداد، خالقیت و همچنین  یتقاب( ار

و به  معلولیت رایاد داافری و جسمی های ذهن توانایی

 ؛انهای آن حداکثر رساندن ظرفیت

 

 موثر تکمشار برای معلولیت رایافراد دا کردنپ( قادر 

 ؛تماع آزادک اجدر ی

 

ایند ن حاصل نمینااطماین حق تحقق  رایبیست با میها  دولت .2

 :هک
 

عمومی به  در سیستم آموزشمعلولیت  رایداالف( افراد 

 رایدااند و کودکان  هته نشدیت کنار گذاشعلت معلول

ی و راهنمایی اختیاری و یالت ابتدایاز تحصمعلولیت 

 ؛اند هن محروم نشداش یتاجباری به علت معلول

 

گی که زند ای هدر جامع بایدمعلولیت  رایداب( افراد 

گان در سطوح رایکیفیت و ل فراگیر باه تحصیکنند ب می

ه دسترسی داشتبرابر با دیگران اولیه و راهنمایی و 

 ؛باشند

 

ده ش فراهمزهای فرد نیا باموجه  های سازی مناسبپ( 

 ؛است

 

ی ی عمومتحصیل مدر سیستمعلولیت  رایدات( افراد 

 ؛دماینکسب ن موثرسهولت تحصیلی  رایحمایت الزم را ب
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 باهایی  فردی و موثر در محیطحمایت ات قدامث( ا

با هدف متناسب  ،توسعه اجتماعی و آکادمیکحداکثر 

 .شود راهمف ل اجتماعیمشارکت کام

 

را قادر معلولیت  رایداافراد یست با میعضو های  دولت .3

را یاد  اجتماعی و در زندگ تهای پیشرف مهارتسازند 

ل و آنها در امر تحصی برابرکامل و کت شارمبگیرند تا 

 رایعضو بهای  دولت .عنوان اعضای جامعه تسهیل گردد به

ل موارد زیر را اقدامات مناسب شامبایست  میمنظور این 

 :آورند به عمل
 

یادگیری خط بریل، الفبای جایگزین، سهیل ( تالف

کال و انواع ویت شده، اشقتو  جایگزینهای  قالب

و ت حماییابی و تحرک، تسهیل  جهتای ه رترتباطات، مهاا

 همسان؛ تقال تجربهان

 

 بانیز ارتقای هویت یادگیری زبان اشاره وب( تسهیل 

 ؛جمعیت ناشنوایان

 

کودکان اد به خصوص تحصیل افرحصول اطمینان از پ( 

 ترین مناسب بانابینا، ناشنوا و نابینا ناشنوا 

فرد و در  رایی بباطارتال اشک ها و ها، روش زبان

اعی فرد را به و اجتمهایی که پیشرفت آکادمیک  محیط

 .رساند حداکثر می

 

عضو های  دولت ،این حق تحقق ه حصول اطمینان ازب کمک رایب .4

 از جملهمعلمان،  استخدام رایبناسب اقدامات م بایست می

ره اشدر زمینه زبان اشرایط واجد معلولیت  رایدامعلمان 

ای و کارکنان در تمام مراحل  افراد حرفهز نیو و بریل 

با آگاهی بایست  میها  این آموزش .ورندعمل آ آموزشی به

و وسایل ها  راه و روش استفاده از و یتدر زمینه معلول

ا و محتویات ه گزین، سبککننده و جایی تقویت ارتباط

 .همراه باشدمعلولیت  رایداحمایت افراد  رایآموزشی ب
 
حاصل نمایند که افراد  اطمینانست بای میعضو های  دولت .5

آموزش  ،ای حصیالت متوسطه، آموزش حرفهبه تت معلولی رایدا

دون هیچ گونه تبعیض و العمر ب و آموزش مادام بزرگساالن،

به این  دستیابی رایب .با دیگران، دسترسی دارند برابر

که  اطمینان حاصل کنندبایست  یمعضو های  دولت ،ظورمن

 معلولیت رایافراد دا رایب” موجه یساز مناسبیا انطباق “

 .ده استفراهم ش
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 ۶۵ ماده

 بهداشت
از معلولیت  رایداافراد برخورداری عضو حق های  دولت

بدون تبعیض  هداشت،ر زمینه بباالترین استانداردهای ممکن د

عضو های  دولت .شناسند به رسمیت میرا  یتمعلول به خاطر

ان از دسترسی طمینل احصو رایبالزم  تمام اقداماتبایست  می

ت بهداشتی با رعایت ه خدماب معلولیت رایافراد دا

 بخشی مرتبط با بهداشت اتخاذن، شامل تواتیهای جنسی فاوتت

 :بایست یعضو مهای  دولت ویژهبه  .نمایند را

 

و خدمات  ها مراقبتمعلولیت  رایداافراد  رایالف( ب

قابل گان یا رای یاهاردو استاند عت، کیفیتداشتی با وسبه

به  ،دیده شدهتدارک سایرین  رایبا آنچه ب برابراخت پرد

های  های بهداشتی و باروری و برنامه مینهخصوص در ز

 ؛نگر مهیا کنند جامعه

 

 رایافراد دامورد نیاز  یشتات بهداب( آن دسته از خدم

خیص و تش از جمله شان یتبه خصوص به علت معلول معلولیت

کردن یا  کم رایه بطراحی شد خدمات ناسب وم مداخله

را  رگسالبزدر کودکان و افراد بیشتر یت پیشگیری از معلول

 ؛تدارک ببیند

 

در نزدیکی محل  حد ممکنپ( این خدمات بهداشتی را تا 

 تاییاز جمله در مناطق روس معلولیت یراافراد دا سکونت

 ؛فراهم کنند

 

افراد  رایبه بهداشت بخواهند زمین درای  هراد حرفز افت( ا

افراد بر سایر  برابر، مراقبتی با کیفیت و معلولیت رایدا

دانه از جمله به وسیله افزایش اساس موافقت آگاهانه و آزا

بر اساس  و استقالل انسانی و عزتها در زمینه حقوق،  آگاهی

 از طریق آموزش و ترویجمعلولیت  رایدانیازهای افراد 

داشتی مراقبت به بخش ره و دمعخالقی در جاهای ااردانداست

 ؛ندخصوصی فراهم کن

 

در زمینه معلولیت  رایداعلیه افراد عیض از تب وگیریجلث( 

توسط قوانین ملی مجاز شناخته عمر که ی بیمهو  سالمتی  بیمه

 ؛باشندمنصفانه و قابل قبول بایست  می و شده

 

یا غذا و بهداشتی،  یا خدماتآمیز مراقبت  ع تبعیضز منج( ا

 .ری کنندلوگییت جمعلول اطرخ بهمایعات 
 

 ۶۲ ماده
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 بخشینو توا سازیدتوانمن
را از  یو مناسب موثراقدامات بایست  میعضو های  دولت .1

 تلیمعلو رایافراد دا انجام دهند تاهمسان حمایت طریق 

وانایی استقالل، تفظ حداکثر حبه دستیابی و ر قاد

 فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی و یکپارچگی و مشارکت

منظور  به این .باشندهای زندگی  هنبکامل در تمام ج

نبخشی سازی و تواتوانمند خدماتبایست  میعضو ای ه دولت

صیل غال، تح، اشتهای بهداشت صوص در زمینهجامعی را به خ

 :طوری که دننی و تقویت کعی سازماندهدمات اجتماو خ
 

ترین مرحله ممکن و بر اساس  الف( در ابتدایی

ردی های ف و توانایی از نیازهاانه گدهای چن ارزیابی

 ؛شروع شود

 

فرد به جامعه در داوطلبانه ارکت و پیوستن از مش ب(

ایت کنند و تا حد امکان های اجتماعی حم تمام زمینه

و  تاییروس قناطله در ماز جم تشانمحل سکونبه نزدیک 

 .باشد معلولیت رایافراد دادر دسترس 

 

 رایبوم ادهای اولیه و م شآموزبایست  میعضو های  دولت .2

توانمندسازی و  خدماتال در فعای  حرفه ان و افرادکارکن

 .دهند توسعه و ارتقارا نبخشی توا
 
استفاده از وسایل و  شدان ،دسترسیبایست  میو عضهای  ولتد .3

را با  معلولیت رایافراد دا ی ویژهکی های کم و تکنولوژی

 بخشی ارتقاسازی و توانبه ارتباط آنها به توانمند توجه

 .ددهن
 

 ۶۷ ماده

 استخدامو ر کا
کارکردن را  رایبمعلولیت  رایداافراد  عضو حقهای  دولت .1

ن حق شامل و ایسند شنا با سایر افراد به رسمیت می برابر

ر ر آزادانه دامین زندگی با کابرخورداری از فرصت ت

انتخاب شده و محیط کاری که باز، یکپارچه و ر بازار، کا

های  دولت .استمعلولیت  یارداافراد  رایدسترس بقابل 

هنگام از جمله حق کاری افرادی که  کارحق ست بای میعضو 

حل خاص از طریق مرا ا اتخاذب ،اند یت شدهکار دچار معلول

 .یت کنندحماو از آن  بخشندتحقق قانونگزاری 
 

یت را در تمام موارد مربوط معلول ربه خاطتبعیض  ف(ال

، زینی، استخدامگراکشرایط به انواع اشتغال شامل 
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ایمنی و شرایط لی و قای شغتاشتغال، تداوم شغل، ار

 ؛بهداشتی کار ممنوع کنند

 

با سایرین در  برابرت معلولی رایدا ب( از حقوق افراد

زد ، مبرابرای ه شامل فرصته و مطلوب کاری عادالنشرایط 

کاری امن و بهداشتی شرایط و  یکسانار ک رایب برابر

به شکایات حمایت  از سانحه و رسیدگی یاز جمله پیشگیر

 ؛کنند

 

معلولیت  رایداان حاصل نمایند که افراد مینپ( اط

ین با سایر برابرخود را و صنفی حقوق کاری قادرند 

 ؛وصول کنند

 

را قادر سازند که دسترسی معلولیت  رایدات( افراد 

 ،ای و حرفهفنی آشنایي  عمومیهای  امهبه برن موثر

مداوم داشته  و ای ههای حرف آموزش وکاریابی  خدمات

 ؛باشند

 

را کار ازار در بام و ارتقای شغلی های استخد تث( فرص

افزایش دهند و به یافتن  یتمعلول رایافراد دا رایب

 رایدابه کار افراد  آن و بازگشتو نگهداری  شغل، حفظ

 ؛دنکمک نمایمعلولیت 

 

ها، توسعه  سیس شرکتااشتغالی، تهای خود  ج( فرصت

 ؛شندتوسعه بخشاغل آزاد را ها و افتتاح م ونیاعت

 ؛خدام شونددر بخش دولتی استمعلولیت  رایدا( افراد چ

 

در بخش خصوصی را از معلولیت  رایدااد افر خداماستح( 

 ییها برنامه شاملامات مناسب دها و اق گذاری طریق سیاست

 ؛توسعه دهند ها ایر تالشد، مشوق و سحرکت مؤی رایب

 

 رایب” موجه سازی باسمن”نمایند که حاصل  طمیناناخ( 

 ؛تدر محیط کاری به عمل آمده اسمعلولیت  رایادفرد 

 

افراد در بازار کار آزاد را توسط تجربه كسب د( 

 ؛توسعه دهند تمعلولی رایدا

 

کار  از ای، حفاظت هحرفو ی بخشی شغلانهای تو هبرنام ذ(

 قاارت لولیتعم رایافراد دا رایار را بو بازگشت به ک

 ؛هندد
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افراد اصل نمایند که ینان حاطمبایست  میعضو های  دولت .2

و ند، اری نگه داشته نشدی و بیگدر بردگ معلولیت رایدا

 .شوند کار اجباری و الزامی محافظت می در برابر

 

 ۶۸ دهما

 های اجتماعی یتاستانداردهای مناسب زندگی و حما
شتن یک دا رایب معلولیت رایافراد داعضو حق های  دولت .1

شان شامل  انوادهود و خخ رایستاندارد بی مناسب و ازندگ

به  را زندگیشرایط مداوم  بهبودو غذا، پوشاک، مسکن 

حمایت قانونی و رسمیت  رایببایست  میند و شناس رسمیت می

بیر تدا ،تبعیض به خاطر معلولیتبدون  ،یافتن این حقوق

 .مناسبی اتخاذ کنند
 
حمایت  رایب معلولیت رایراد دافاعضو حق های  دولت .2

به خاطر از آن حق، بدون تبعیض اری ردرخواجتماعی و ب

اقدامات مناسبی بایست  میشناخته و رسمیت به  را یتلمعلو

ح ذیل اتخاذ این حقوق به شر یارتقاحمایت و  رایرا ب

 :نمایند
 

 رایداراد اف برابرالف( حصول اطمینان از دسترسی 

و مناسب خدمات بهداشتی و  آب های به سرویسمعلولیت 

 ومورد نیاز های  سایر کمک بزار وا ،صرفهمقرون به 

 ؛یتمعلولمربوط به 

 

به  معلولیت رایافراد دااز دسترسی  اطمینانب( حصول 

به معلولیت  رایداان خصوص زنان و دختران و سالمند

 ؛های حمایت اجتماعی و فقرزدایی نامهبر

 

و  معلولیت رایدا دافرااینکه پ( حصول اطمینان از 

ه کنند ب قر زندگی میفرایط شهای آنها که در  هدواناخ

های  یت شامل کمکلبا معلومرتبط  ولتد مالی کمک

 مناسب و مراقبت دوره نقاهتمالی  ،ای آموزشی، مشاوره

 ارند؛د دسترسی

 

های  هافراد به برنامت( حصول اطمینان از دسترسی 

 ؛اسکان دولتی

 

 رایداافراد  برابر رسیتسث( حصول اطمینان از د

 .بازنشستگیهای  مهبرناو یا به مزایت ولعلم

 

 ۶۹ ماده
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 عیاسی و اجتمامشارکت در زندگی سی
حقوق سیاسی و فرصت برخورداری از آن بایست  میعضو  های لتود

با دیگران تضمین  برابرعلولیت م رایداافراد  رایبرا 

 :نموده و تعهد نمایند که

 

معلولیت  رایداافراد  کهحاصل نمایند ینان مطاالف( 

ه ادانآز انشان کهز طریق نمایندگم یا ابه طور مستقی

برابر با سایرین و و کامل  موثری شکلبه  ،اند برگزیده

ه بر عالو وکنند  شرکت میندگی سیاسی و اجتماعی در ز

 زیرشامل موارد  ،و انتخاب شدن رایداشتن حق و فرصت 

 :است

i.  گیری، تسهیالت و   یارحصول اطمینان از اینکه روند

از آن و استفاده فهم و  دسترس آن مناسب، درفاد م

 ؛آسان است
 
ii.  با  وانندبت تا ولیتمعل رایافراد دااز حق حفاظت

های عمومی  رفراندومهای مخفی در انتخابات و   رای

 نمایندون ترس شرکت کنند و از انتخابات حمایت بد

ای هدتر انتخاباتی داشته باشند و تمام عملکردفو 

ل هیق تسحکومتی از طریجتماعی را در سطح ا

ای ه های جدید و کمکی در مکان استفاده از تکنولوژی

 ؛دهندنجام ب اناسم
 
iii.  را به  معلولیت رایافراد داابراز عقیده آزادانه

گان تضمین کنند و به این منظور در دهند  رایعنوان 

 دراجازه کمک  ،شانخودخواست به در صورت لزوم،

 .شود دادهخودشان ی انتخاب ردف قیز طرا رای
 

د بتواننمعلولیت  رایداراد که در آن اف محیطی ب(

به با دیگران  برابرتبعیض و  اعی را بدونامور اجتم

توسعه بخشند النه فعا را کامل هدایت کنند و موثرطور 

 زیربه شرح و آنها را به مشارکت در امور اجتماعی 

 :ترغیب کنند

 

i. تی مرتبط یردولهای غ ها و انجمن سازمان مشارکت در

ر شارکت دسیاسی کشور و م و اعیی اجتمزندگبا 

 ؛سی کشورهای سیا دهی جناحمانسازها و  تفعالی
 
ii. رایافراد داهای  تشکیل و پیوستن به سازمان 

ی، الملل بینآنها در سطح گی دنماین رایب معلولیت

 .و محلی ای ملی، منطقه
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 ۱۰ ماده

 حی و ورزشیفرهنگی، تفری یمشارکت در زندگ
شرکت در  رایب علولیتم یراد داافراحق  عضوهای  دولت .1

و  شناسند ت میران به رسمیبا دیگ بربرا را زندگی فرهنگی

ا اطمینان دامات الزم را اتخاذ نمایند تتمام اقبایست  می

 :معلولیت رایافراد داحاصل شود که 
 

مند  رههب پذیر یدسترسبه شکل فرهنگی محصوالت  ازالف( 

 ؛شوند می
 

تئاتر و سایر م، فیل ی،های تلویزیون برنامهب( از 

وردار برخ پذیر یدسترسبه شکل های فرهنگی  فعالیت

 ؛هستند

 

خدمات و  ها نمایشاجراي های  ه مکانسترسی بپ( از د

تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات  مانندگی فرهن

ی اه نبه مکاامکان  حدو تا  نداربرخوردگردشگري 

 هستند، اهمیت رایملی داهایی که از نظر  تاریخی و محل

 دارند. دسترسی

 

را اتخاذ  مات مناسبتمام اقدابایست  میعضو های  دولت .2

فرصت توسعه و استفاده از معلولیت  رایداکنند تا افراد 

 رایها بی و ذهنی خود را نه تنهای هنراستعدادخالقیت، 

 .اشندته باشد زی جامعهسا غنی رایبلکه ب ،سود خود
 
ا منطبق با مناسب ر اتاقدام تمامبایست  می عضوهای  دولت .3

نان حاصل اطمی ند تاذ نمایی اتخاالملل بینقوانین 

های معنوی به یک  مالکیت ازحفاظت منمایند که قوانین 

 رایافراد دادسترسی  رایب آمیز منطقی یا تبعیضمانع غیر

 .نشده باشندمنابع فرهنگی تبدیل  به معلولیت
 
مستحق ن دیگرا برابر باایست ب می ولیتمعل رایافراد دا .4

امل شخود خاص  زبانیفرهنگی و هویت از سایی و حمایت شنا

 .اره و فرهنگ ناشنوایان باشندزبان اش
 
رکت اشم رایبلیت معلو رایداافراد  توانا کردننظر به  .5

 ،شیهای تفریحی و ورز با سایر افراد در فعالیت یکسان

را شامل موارد  سبیمنامات اقدات یسبا میعضو های  دولت

 :ذ نمایندر اتخازی
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در  معلولیت رایافراد داحضور  افزایشیق و تشو الف(

در همه  های ورزشی تجریان فعالیترین حد ممکن در  کامل

 ؛سطوح

 

از معلولیت  رایداافراد از اینکه ب( حصول اطمینان 

های  رکت در فعالیتفرصت سازماندهی، توسعه و مشا

 رنددارخورب معلولیت رایافراد دای مختص یحزشی، تفرور

 آنها را به مربیگری، تمرین و تالش ،و به این منظور

 ؛دنتشویق نمایبرابر با دیگران مناسب، 

 

به معلولیت  رایدافراد نمایند که اپ( اطمینان حاصل 

 ؛یحی و گردشگری دسترسی دارندورزشی، تفر های یطمح

 

به ت لیلومع رایدا کودکانل نمایند که ت( اطمینان حاص

تفریحی و ورزشی از های  فعالیت ها، یزدر باارکت مش

 ؛ی دارندموجود در سیستم مدرسه دسترسهای  فعالیتجمله 

 

به معلولیت  رایداث( اطمینان حاصل نمایند که افراد 

 گردشگری و ورزشی دسترسییحی، ای تفره ات سازمانخدم

 .دارند

 

 ۱۳ ماده

 عاتاطالآمار و آوری  جمع
مناسب شامل  طالعاتا وند کهش میعهد مت وعضهای  دولت .1

 رایاجو  تدوین رایآماری و تحقیقاتی را ب های داده

آوری کنند  جمع این کنوانسیون رایاج رایبالزم  های سیاست

 :بایست میعات فظ اطالو حآوری  جمعو روند 
 

حفظ اطالعات  الف( موافق با حفاظت قانونی شامل قوانین

م یاحترام به حرری و ادزاز را حصول اطمینان رایب

 ؛باشدمعلولیت  رایدای افراد خصوص

 

 رایی بالملل بینب( موافق با هنجارهای پذیرفته شده 

و اصول اخالقی  اولیههای  آزادیفاظت از حقوق بشر و ح

 .دباشار آم

 

در سطحی بایست  میاطالعات منطبق با این ماده ی آور جمع .2

عضو های  لتود تی تعهداکمک به ارزیاب رایسب بسیع و مناو

شناسایی و رسیدگی  رایکنوانسیون حاضر و ب بطه بادر را

در راه دستیابی معلولیت  رایدابه موانعی که افراد 

 .به کار برود ،شوند حقوق خود با آن مواجه می
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مسئولیت انتشار این آمار و حصول ست بای میضو عای ه دولت .3

 بهرین و سای تمعلولی رایافراد دان از دسترسی اطمینا

 .آن را بپذیرند
 

 ۱۶ ماده

 یالملل بینهای  همکاری
ون نوانسیشناسایی مقاصد و اهداف ک رایبعضو های  دولت .1

ی و ارتقای آن را در الملل بینهای  اهمیت همکاری ،حاضر

و اقدامات  شناسد میمیت به رسی های مل شحمایت از تال

 در صورتها و  بین دولت ،ی را در این موردموثرمناسب و 

ای  هنطقی و مالملل بینرتبط های م ا مشارکت سازمانب ازنی

 معلولیت رایافراد داهای  سازمانو جوامع مدنی به خصوص 

 :است زیرشامل موارد این اقدامات  .اتخاذ خواهند کرد
 

ی شامل الملل بینهای  همکاریاز  لف( حصول اطمینانا

 رایب پذیر یسترسدو  جامعی الملل بینسعه توهای  برنامه

 ؛معلولیت راید دارااف

 

 به تبادل و سازی شامل سهیل و حمایت از ظرفیتب( ت

آموزشی و های  برنامهاطالعات، تجربیات،  گذاری اشتراک

 ؛هاي مناسب رویه

 

ش علمی رسی به دانپ( تسهیل همکاری در تحقیقات و دست

 ؛و فنی

 

تسهیل ی مناسب شامل فنی و اقتصاد های تدارک کمکت( 

از  ذیرپ یترسسدو مکی ک ژیولوادل تکندسترسی به تب

 .نولوژیطریق انتقال تک

 

ها  تعصب به تعهدات هر کدام از دولتمفاد این ماده بدون  .2

 .عمل به تعهدات اشاره شده در این کنوانسیون است رایب
 

 
 
 
 

 ۱۱ ماده

 ملی ایراج و نظارت
یک یا بایست  میشان  مانیسازسیستم بر مبناي ضو عهای  دولت .1

 رایاجط به ضوعات مربومو رایب لتدومرجع ملي درون چند 

مین یک ایا تایجاد و به  کنندکنوانسیون حاضر مشخص 
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 ندتوجه الزم را داشته باشکننده در دولت  مکانیسم هماهنگ

ساده  ختلفمها و در سطوح  اقدامات مرتبط با بخش تا

 .گردد
 
های  با سیستم مطابق ،بر حسب نیازست بای میعضو ای ه دولت .2

چارچوب شامل یک یا  خل دولت یکشان در دا ینونریتی قامدی

 رایاجپیشبرد، حمایت و نظارت  رایب چند مکانیسم مستقل

در  .مین، تقویت و حفظ کنندا، تایجادکنوانسیون حاضر، 

ل اصوبایست  می عضوهای  تدول ،چنین مکانیسمی هنگام طراحی

ایت و حم رایملی بنهادهاي عیت و عملکرد مربوط به وض

 .ظر گیرندرا در ن حقوق بشروسعه ت
 
های  سازمانو معلولیت  رایداجامعه مدنی به خصوص افراد  .3

به طور کامل در روند نظارتی بایست  مینماینده آنها 

 .دخالت و حضور داشته باشند
 

 ۱۴ دهام

 معلولیت راید داافراکمیته حقوق 
نجا )در ای معلولیت رایافراد داحقوق میته ک یکبایست  می .1

 .ده تشکیل شودشکر ظایفی که ذشود( با و یم ته نامیدهکمی
 
ن کنوانسیون ی شدن ایرایدر زمان اجبایست  میکمیته  .2

دولت  ۶۰ بعد از تصویب یا پیوستن .باشد متخصص ۸۱ رایدا

تا شش عضو اعضای کمیته  ،دیگر  به این كنوانسیون

 .رسدب متخصص ۸۱به حداکثر بایست  میو افزایش مي یابد 
 
ر الزم برخورداهای فردی  یتظرفاز یست با میکمیته  اعضای .3

های مختلف  حوزهو در اخالقی  واالي ویژگی رایو دا باشند

عضو های  دولتاز  .نا و مجرب باشندتوا ،کنوانسیون حاضر

نامزدی کاندیداها به مفاد  د تا هنگام اعالمشو میدعوت 

مبذول ون توجه ویژه نوانسیاین ک ۳/۴ ر مادهتدوین شده د

 .دارند
 
 ی النهادع مالحظاتتوجه به با بایست  میعضو های  دولت .4

در برگیرندگي اشكال گوناگون ، پراکندگی جغرافیایی

و مشارکت  های قانونی، اصل تعادل جنسیتی و سیستمها  دنتم

انتخاب  را کمیتهای اعض ،معلولیت رایدا انمتخصص

 .نمایند
 
های  دولتدر گردهمایی عضو های  دولتتوسط ه ضای کمیتعا .5

ان از می ،دشو ان ملل تشکیل مییر کل سازمتوسط دب کهعضو 



 

31 

در جلساتی  .انتخاب شوندی مخفی ها  رای با هالیست نامزد

افراد  ،تشکیل شدهو عضهای  دولتکه حداقل با دو سوم 

و  رایترین کسانی باشند که بیشبایست  میکمیته  یانتخاب

را کسب کرده ها  نمایندگان حاضر دولت آرایاطع ریت قاکث

 .باشند
 
ی رایعد از تاریخ اجب اهم ۶تا بایست  میه خابات اولیانت .6

ماه قبل از هر  ۴ل حداق .شدن کنوانسیون حاضر انجام شود

های  دولتی به ا نامهطی بایست  میمجمع عمومی  ،انتخابات

 ۱ نامزدهای خود را در عرض است کندها درخواز آن ،عضو

بایست  میدبیر کل در اقدام بعدی  .ماه معرفی نمایند

الفبا تهیه کند  حروف ترتیببه  ام نامزدهارستی از تمفه

یی باشد که آنها نامزد ها به صورتی که نمایانگر دولت

انسیون حاضر عضو کنوهای  دولته آن را باند و سپس  کرده

 .ایدسلیم نمت
 
 .گردند میساله انتخاب  ۴یک دوره  رایبها  اعضای کمیته .7

 را دب شدن مجدانتخاامکان  دیگر، یک باربایست  میآنها 

ه دوره عضویت شش نفر از اعضاي هر چند ك .دداشته باشن

رسد  به پایان میدو سال  پس از منتخب در اولین انتخابات

از نفر  ۶این  ات اول، اسامیاصله بعد از انتخابو بالف

اشاره ی یس در پایان گردهمایئبه وسیله رکشی  قرعهطریق 

 .دگرد میانتخاب  ،این ماده ۶در بند  هشد
 
طي برپایي بایست  میته نفر عضو بعدی کمی ۶ ابتخان .8

 .ماده انجام شودو مطابق با مفاد این انتخابات منظم 
 
ه هد یا بد یا استعفا دفوت شو اعضای کمیتهاگر یکی از  .9

د یل اعالم کند که دیگر قادر به انجام وظایف خوهر دل

فرد بایست  می ،نیست؛ دولت عضوی که او را نامزد کرده

الزم مربوط به مفاد  حیتصالیگری که دط رایشواجد و  صصمتخ

خدمت در زمان باقی مانده  رایب ،ن ماده را داردای

 .دتعیین کن
 
ر خود را روند کابوط به قوانین مربایست  میکمیته  .11

 .تبیین کند
 
وان کنوانسیون تحت عنبایست  میدبیر کل سازمان ملل  .11

 فوظای موثر رایاج رایکارکنان و تسهیالت الزم ب ،حاضر

 و جلسات را برگزار نماید. فراهم کندرا ته کمی
 
اعضای کمیته تحت عنوان این  ،ع عمومییب مجمبا تصو .12

ست بای میهای کمیته  با توجه به اهمیت مسئولیتکنوانسیون 
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از می مجمع عمو ی شده تضمین طرایبق با شرا مطا دستمزدی

 .دندریافت نمایمنابع سازمان ملل 
 
در مندرج ملل سازمان های  تو مصونیات امتیازبر طبق  .13

دریافت مستحق  ستبای می میتهضای کعا ،نوانسیونهای ک شبخ

مور در سازمان ام متخصصانتسهیالت، امتیازات و مصونیت 

  .ملل باشند
 

 
 

 ۱۵ ماده

 عضوهای  دولتگزارش 
 ،ملل سازمان بیرکلدبایست از طریق  هر دولت عضو می .1

تعهدات انجام  رایب ت گرفتهصور زارش جامعی از اقداماتگ

ت سز پیشرفت به دکنوانسیون حاضر و نی خود تحت عنوان

ی شدن رایز اجا پسل سا دورا  این رابطهآمده در 

 .کنوانسیون حاضر به کمیته تسلیم کند
 
سال یک بار و  ۴حداقل بایست  میعضو های  دولت ،بعد از آن .2

دی را های بع گزارش ،زمان که کمیته درخواست کندهر نیز 

 .دکننتسلیم 
 
در مورد مورد نیاز اهنمایی درباره ربایست  میکمیته  .3

 .گیری کند یمها تصم حتوای گزارشم
 
ست دولت عضو که یک گزارش اولیه جامع را به ی نینیاز .4

های بعدی  در گزارشرا اطالعات قبلی  ،ه کردهئراکمیته ا

ارائه هنگام شوند  عضو دعوت میهای  دولت .دبیاور خود

 و طی کننده، روند آزاد و شفافی را ا به کمیته شگزار

داشته ن حاضر نوانسیوک ۳/۴اد ماده به مفای  ت ویژهالحظام

 .باشند
 
که میزان عمل به  استنشانگر عوامل و مشکالتی ها  گزارش .5

ون حاضر را تحت تأثیر قرار ر کنوانسیطرح شده دمتعهدات 

 .دنده می
 

 ۱۲ ماده

 ها رسیدگی به گزارش
دها و و پیشنها شودبررسي کمیته وسط تبایست  میش هر گزار .1

گرفته شود  ارش در نظرباره گزدرناسب مهای عمومی  هصیتو
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با هر دولت عضو  .گرددارائه و به دولت عضو مربوطه 

 خواهد بودپاسخگو  ،ب کردهه انتخایتکم رایاطالعاتی که ب

 رایی را در مورد اجد اطالعات بیشتروانت و کمیته می

 .نماید لت عضو درخواستن حاضر از دوکنوانسیو
 
خیر داشته اش تیم گزاردر تسل ت عضو به وضوحاگر دول .2

کنوانسیون در  رایبررسی اجضرورت تواند  باشد؛ کمیته می

در دسترس صحیح و موجود عات آن دولت عضو را بر اساس اطال

 ۳شت چنانچه با گذ .کمیته، به آن دولت عضو اعالم کند

 کمیته ،تسلیم نگرددزارش مربوطه ماه پس از اعالم، گ

سی دعوت به شرکت در بررمورد نظر را  دولت عضوبایست  می

اگر دولت عضو به تسلیم نمودن گزارش مربوطه  .نماید

 .شد این ماده اجرا خواهد ۸پاسخ دهد مفاد بند 
 
دسترس  ها را در این گزارشبایست  میبیر کل سازمان ملل د .3

 .عضو قرار دهدهای  دولتام تم
 
 سیع درسطحی وهای خود را در  شگزاربایست  میضو عهای  دولت .4

پیشنهادها به دسترس مردم کشورشان قرار دهند و دسترسی 

ها را تسهیل  های عمومی مربوط به این گزارش و توصیه

 .دننمای
 
عضو های  دولتهای  گزارش ،در صورت صالحدیدبایست  میه کمیت .5

ر ي یا نمایانگمشاوره یا مساعدت فنكه حاوي درخواست 

كه ممكن است هایي  توصیهت و مالحظانیاز باشد را همراه 

های  آژانسبراي كمیته در این زمینه داشته باشد،  

ذیصالح های  ها و سایر ارگان ها و برنامه قوتخصصی، صند

 .ارسال نمایدسازمان ملل 
 

 ۱۷ماده 

 عضو و کمیته دولتبین ی همکار
و اعضای  نمایدهمکاری میته ک بابایست  میهر دولت عضو  .1

 .رساند آن را در تحقق بخشیدن به تعهداتشان یاری
 
و  ها روشبه بایست  میعضو های  دولتبا  در همکاریه کمیت .2

این  رایاج رایهای ملی ب تافزایش ظرفی ابزارهای

ای  هیژی توجه ومللال بینهای  همکاریکنوانسیون از طریق 

 .داشته باشد
 

 ۱۸ماده 
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 ها سایر ارگان ه باتکمی ی رابطه
شویق این کنوانسیون و همچنین ت موثر رایاج بهبود رایب

 :ه در کنوانسیون حاضرطرح شدمی الملل بینهای  یهمکار

 

در سازمان ملل نهادهاي های تخصصی و سایر  الف( آژانس

مفاد کنوانسیون  رایاجبررسي  براین ده تعهداتشامحدو

ند از توا کمیته می .ندبرخوردار راز حق حضوضر حا

ط در صورت رایهای واجد ش ایر ارگانهای تخصصی و س آژانس

 رایهای تخصصی در زمینه اج توصیه تا دعوت کنددید الحص

آماده ن در چارچوب تعهدات مرتبط با آناکنوانسیون 

های  ی تخصصی و سایر ارگانها از آژانسکمیته  .نندک

 رایره اجدرباهایی  گزارشکند  میسازمان ملل دعوت 

 .دنهایشان تسلیم نمای یتده فعالر محدوسیون دکنوان

 

در صورت نیاز کمیته  پیچی کنند،سرتعهدات  ازاگر ( ب

 یالملل بینتوسط معاهدات  شدها های بن با سایر ارگان

ارائه در  از استمرار د کرد تاخواه مشورتحقوق بشر 

 ،توصیه های کلیپیشنهادها و  ،های مربوطه مشی گزارش خط

 عملکردشان رایاخل در اجی و تددوگانگیری از و جلوگ

 یابد. اطمینان

 

 ۱۹ماده 

 کمیتهش گزار
ع هر دو سال یک بار به مجمرا هایش  عالیتفبایست  میکمیته 

و  دهدگزارش اقتصادی اجتماعی  راین ملل و شوعمومی سازما

ها  یابی گزارشهای عمومی را بر اساس ارز پیشنهادها و توصیه

این  .دهدارائه  های دولتی رحز طت دریافتی اعاو اطال

در گزارش کمیته ست بای میهای عمومی  پیشنهادها و توصیه

 .دنباشضو عهای  دولتاز  همراه توضیحات احتمالی

 

 ۴۰ماده 

 عضوهای  تدولکنفرانس 
ط با هر موضوع مرتببررسی  رایببایست  میعضو های  دولت .1

های  دولتنفرانس ک” به طور منظم در ،کنوانسیون رایاج

 .شته باشندحضور دا” عضو
 
حاضر، ی شدن کنوانسیون رایاز اج پسحداكثر شش ماه   .2

ط مجمع عمومی سازمان توسبایست  میضو عهای  دولتکنفرانس 

ر دو سال یک هبایست  میمایی بعدی ملل تشکیل شود، گرده
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اساس  بریا ان ملل مع عمومی سازمدبیر کل مجتوسط بار 

 .یل شودتشکعضو ای ه دولتتصمیم کنفرانس 
 

 ۴۳ه ماد

 دار امانت
کنوانسیون حاضر دار  امانتبایست  میدبیر کل سازمان ملل 

 .باشد

 

 ۴۶ماده 

 مضاا
عضو و های  دولتتمام  یامضا رایببایست  میحاضر کنوانسیون 

ای در دفتر مرکزی سازمان ملل در  ائتالفی منطقههای  سازمان

 .باشد باز (۱۰۰۲مارس/ / ۳۰نیویورک از تاریخ )

 

 ۴۱ ماده

 رضایتقید 
ائتالفی های  سازمانها و  توسط دولتبایست  میکنوانسیون حاضر 

 این .شودد رسمی تاییتصویب و ی امضا کننده، ا منطقه

ائتالف ن پیوستن هر دولت یا سازما رایببایست  میکنوانسیون 

 .مفتوح باشد ،امضا نکرده ای که کنوانسیون را همنطق

 

 ۴۴ ماده

 ای هقن ائتالف منطسازما
وسط به معنی سازمانی است که ت "ای هن ائتالف منطقسازما" .1

شده است و ایجاد یک منطقه مشخص، مستقل های  دولت

الزم مربوط به موضوعات این  عضو آن اختیارهای  لتدو

ها  سازمان این .اند سازمان دادهکنوانسیون را به آن 

 اتبا توجه به موضوع را خود گستردگی اختیاراتبایست  می

دیه رسمی یا تاییکنوانسیون در اسناد  مرتبط با این

دار را  امانتآنها باید  امتعاقب. دت خود اعالم کننعضوی

 .ده اختیاراتشان آگاه کنندر تغییر عمده در محدواز ه
 
شامل این  "وعضهای  دولت"اشاره به در این کنوانسیون  .2

 .شود می ها در محدوده اختیاراتشان نیز زمانسا
 
 ۴۲و ماده  ۸پاراگراف  ۴۶ماده مورد نظر در در اهداف  .3

سازمان توسط  ای ند سپرده شدههیچ س ۳و  ۱راف اراگپ

 .گردد محاسبه نمیای  هائتالف منطق
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محدوده اختیار  اتای در موضوع هائتالف منطقهای  سازمان .4

عضو با همان های  دولتدر کنفرانس  رایاز حق داشتن  خود،

انسیون کنو اینطرف  عضوشان کههای  ولتد رایتعداد 

حق عضو های  دولتاگر هر کدام از  .ندرخوردارب ،هستند

تواند حق  نمیآن کشور  به شته باشد، سازمان مربوطدا رای

 .العکساشته باشد و بد رای
 

 ۴۵ماده 

 اجرا
از سپردن  پسام  در روز سیبایست  میکنوانسیون حاضر  .1

 .ی شودرایاجاق، بیستمین سند تصویب یا الح
 
ر کدام از ه به ین سند مربوطسپردن بیستم از پس .2

های  سازماند رسمی یا الحاق کشورها و تاییها،  نامه تصویب

ام بعد از  در روز سی بایست میسیون کنوان ،ای ئتالف منطقها

 .ی شودرایتحویل سند ایشان، اج
 

 ۴۲ماده 

 قید و شرط
این مقصود  اف وبا اهدناسازگار  های قید و شرط .1

 .شوند ینمه ز شناختمجا ،یونکنوانس
 
 .تواند پس گرفته شوند ها در هر زمان می قید و شرط .2
 
 

 ۴۷ماده 

 ها اصالحیه
ای در مورد کنوانسیون حاضر  هواند اصالحیت دولت عضو میهر  .1

پیشنهاد دهد و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد 

 رایآن را ببایست  میکل سازمان  دبیر .تسلیم کند

آیا  مبنی بر اینکه خواستیمام درعضو به انضهای  لتدو

گیری  یمعضو به منظور تصمهای  دولتآنها از کنفرانس 

 مایتیه پیشنهادی حدرباره اصالح
از  پسماه  ۴تا چنانچه  .کنند یا نه؟ ارسال کند می

نفرانسی ین کعضو از چنهای  دولتارسال، حداقل یک سوم 

ست، زیر نظر سازمان ملل دبیرکل می بای .دحمایت کنن

ای که  ههر اصالحی .ا تشکیل دهدرانسی رنین کنفمتحد چ

 بایست میشود؛ عضو حاضر تصویب های  دولتتوسط دو سوم 
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توسط دبیر کل به مجمع عمومی و بعد از آن به منظور 

 .عضو فرستاده شودهای  دولتتمام  رایتصویب ب
 
در ایست ب می ۸ده مطابق بند د شتاییهای  الحیهم اصتما .2

ندهای سپرده شده به عداد سینکه تعد از اب ،امین روز سی

 ،رسید ر زمان تصویب اصالحیهعضو دهای  دولتدو سوم تعداد 

هر کدام از  رایه ببعد از آن، اصالحی .شودی رایاج

امین روز بعد از دریافت سند مربوطه  عضو در سیهای  دولت

اي تنها براي آن دسته از  هر اصالحیه .شود ی میرایاج

 .آور است الزام ،اند فتهكه آن را پذیرهاي عضو   دولت
 
یک اصالحیه و با توافق عام های عض تاگر در کنفرانس دول .3

به صورتی  ،گیردمورد قبول و تصویب قرار  ۸ بندمطابق 

 رایب ،مربوط باشد ۴۰، ۳۱، ۳۱،۳۴ به مواد که منحصرا

عداد د از اینکه تامین روز بع در سیعضو، های  دولتتمام 

مان عضو در زهای  دولتعداد ه به دو سوم تاد سپرده شداسن

 .اهد شدی خورایید، اجتصویب اصالحیه رس
 

 ۴۸ماده 

 کنوانسیونعضویت از  خروج
به تواند با ارسال اعالمیه كتبي  هاي عضو مي هر یك از دولت

 .خارج شوداضر کنوانسیون حعضویت دبیر کل سازمان ملل از 

اریخ دریافت تسال بعد از  یککنوانسیون عضویت خروج از 

 .گرفتخواهد  صورتدبیر کل  سویبی از کتاعالمیه 

 

 ۴۹ ماده

 پذیر یدسترسقالب 
جود مو پذير یدسترسشکلی  بهبایست  مییون حاضر متن کنوانس

 .باشد

 
 

 ۵۰ماده 

 متون معتبر
متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی 

 .یکسانی دارندزش ر ارکنوانسیون حاض

هاي  كه از طرف دولت تام االختیار زیر كنندگانامضا وربا حض

، كنوانسیون هستندمتبوع خود براي این امر كامال مجاز 

 ید.رس حاضر به امضا


