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  مقدمه

و سپاس فراوان خداي منان را که  شکر  
و رخصت داد تا متنعم برکات الیزال  نهادمنت 

ایران  نهاداسالم و اینک حکومت والیت 
  .اسالمی باشیم

ع اسالمی یایرانی که اینک ام القراي تشی  
است و بناي خود را بر مردم ساالري دینی و 
والیت و فقاهت استوار کرده است، 
شکوفاترین عصر مردم دوستی و اجتماع 

  .محوري را تجربه می کند
بر ماست که در این هنگامه درخشان بر   

اعمال آنچه تصریح مؤکد اسالم است و حق 
مؤید معلوالن است همت گماریم و تالش خود 

  .را معطوف بداریم
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آري، اینک که قانون جامع حمایت از حقوق 
شده معلوالن، مصوب مجلس شوراي اسالمی 

است و اکنون که دولت مهرپرور دهم بر اجراي 
بهزیستی کشور نیز  سازمانآن اصرار دارد و 

در فروغ تابش فانوس اسالم، والیت، قانون و 
دولت، سکاندار اجراي آن و دفاع از حقوق 
معلوالن کشور بر دریاي پرتالطم اجتماع 
کنونی شده است، گام اول و مهمتر آن است 

ر کلیات و به اجزاء بشناسیم که این قانون را د
را الزم االجرا  و همۀ مواد و تبصره هاي آن

لذا اقدام به نشر و تکثیر و توزیع  .بدانیم
قانون حمایت از حقوق معلوالن و برخی 
قوانین مرتبط بین المللی نمودیم که در قالب 

اما  .این کتاب تقدیم مردم عزیز ایران می شود
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یی آن هاا همه کالمی کوتاه و از سر اخالص ب
که این مقدمه را می خوانند و دستی از دور و 

    چه .نزدیک بر آتش جانکاه معلوالن دارند
که اهل قلم هستند و چه عامالنی که  آن ها

قدم به اقدام می گذارند، که بدانند و یقین 
حاصل کنند که معلوالن را قشر ناتوان اجتماع 

ناتوانی  شان را از اختالل به سوي ندانند و نگاه
نکشانند بلکه اختالل را بناي فعالیت بیشتر و 

زمینه هاي  آنگاه مشارکت به حساب آورند و
توانبخشی جامعه محور و خانواده محور را 
فراهم کنند تا امکان مشارکت عادالنه و 
تسهیم منصفانه منابع براي همه شهروندان 

  .اعم از معلوالن و دیگران فراهم آید
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والن را شهروندان درجه دو ید تا معلیآري بیا
را صاحبان حقوق  آن هااجتماع ندانیم و 

سنگین اداي آن حقوق را بر  ۀبدانیم و وظیف
آن دوش خود احساس کنیم و در این راه 

پافشاري ورزیم و اصرار کنیم تا معلوالن  چنان
جامعه را به خود باوري محض نزدیک کنیم و 

ود را فرهنگی را بنا نهیم که در آن معلوالن خ
ی از جامعه بدانند و جامعه نیز بر مشارکت یجز

  .معلوالن اصرار ورزد
  

  با آرزوي توفیق الهی
  دکتر احمد اسفندیاري
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  مجمع عمومی
 2001دسامبر 9مورخ 168/56 با یادآوري قطعنامه  

که در آن تصمیم گرفته شد که براي بررسی یک 
ز کنوانسیون جامع و فراگیر به منظور ارتقاء و حمایت ا

حقوق و کرامت افراد معلول بر اساس توجه جامع نگر 
به فعالیت هاي انجام شده در توسعه اجتماعی، حقوق 
انسانی و منع تبعیض ها و در نظر گرفتن توصیه هاي 
کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون توسعه اجتماعی، 
یک کمیته ویژه که حضور در آن براي تمام دولت هاي 

  .آزاد باشد؛ تشکیل شودملل  سازمانعضو و ناظران 
با یادآوري قطعنامه هاي قبلی که آخرین آن   

بوده است و  2005دسامبر 23مورخ 6/232قطعنامه 
قطعنامه هاي مرتبط در کمیسیون توسعه اجتماعی و 

با استقبال از همکاري هاي بین  .کمیسیون حقوق بشر
هاي ملی نهادهاي غیردولتی و  سازمان دولت ها و

  :ته ویژهحقوق بشر و کمی
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  مراتب قدردانی خود را از کمیته ویژه براي تهیه .1
  پیش نویس جامع کنوانسیون حقوق معلولین و
       پیش نویس پروتکل الحاقی کنوانسیون اعالم

  .دارد می
کنوانسیون حقوق معلولین و پروتکل الحاقی،  .2

 30ضمیمه شده به قطعنامه حاضر را که از تاریخ
ملل متحد در  سازمان در مقر 2007مارس 

نیویورك براي امضاء مفتوح خواهد بود؛ مصوب می 
  .نماید

دولت ها را مصرانه فرا می خواند تا امضاء و تصویب  .1
کنوانسیون و پروتکل الحاقی را با توجه خاص در نظر 
گیرند و امیدوار است که دولت ها آن را در اسرع 

  .وقت اجرایی کنند
شدن  از دبیرکل می خواهد که بعد از اجرایی .2

کنوانسیون، کارکنان و تسهیالت الزم براي اجراي 
ثر امور کنفرانس دولت هاي عضو و کمیته بر ؤم

اساس کنوانسیون و پروتکل الحاقی و اطالع رسانی 
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در مورد کنوانسیون و پروتکل الحاقی را تدارك 
  .ببیند

چنین از دبیرکل می خواهد که به طور پیشرونده هم  .3
ل هاي دسترسی به استانداردها و دستورالعم

ملل را با در نظر گرفتن  سازمانتسهیالت و خدمات 
مفاد کنوانسیون به خصوص هنگام تقبل بازسازي ها 

  .اعمال نماید
ملل می خواهد و  سازمانهاي نهاداز آژانس ها و  .4

هاي بین المللی و غیردولتی را دعوت می  سازمان
ل نماید تا در اطالع رسانی درباره کنوانسیون و پروتک

  .الحاقی و درك بهتر آن تالش نمایند
از دبیرکل می خواهد که در شصت و دومین جلسه  .5

مجمع، گزارشی از وضعیت کنوانسیون حاضر و 
پروتکل الحاقی و اجراي قطعنامه حاضر کنوانسیون 

  .حقوق معلولین، تسلیم نماید
  
  



کنوانسیون بین المللی حقـوق مـعلـوالن و قانون جامع 
 18 حمایت از حـقـوق مـعلـوالن

 قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد داراي
  معلولیت

  
  حمود احمدي نژادجناب آقاي دکتر م

  رئیس محترم جمهوري اسالمی ایران
  

مورخ  112132/38785شماره   طف به نامهع  
صد و بیست و  در اجراء اصل یک 6/7/1387

ایران قانون   اسالمی  قانون اساسی جمهوري) 123(سوم
تصویب کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت که با 

م گردیده عنوان الیحه به مجلس شوراي اسالمی تقدی
بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 

و تأیید شوراي محترم نگهبان به پیوست  13/9/1387
  .گردد ابالغ می

  
  علی الریجانی                
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قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد داراي 
  معلولیت

  
کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت  :ماده واحده   

دسامبر  13شمسی برابر با  هجري 22/9/1385مورخ 
شرح پیوست  بر پنجاه ماده به  میالدي مشتمل 2006

گردد و به دولت جمهوري اسالمی ایران  تصویب می
هاي زیر  اجازه تودیع اسناد تصویب آن با رعایت تبصره

  :شود داده می
 سازمان(وزارت رفاه و تأمین اجتماعی  - 1تبصره   

عنوان  ایثارگران به و بنیاد شهید و امور) بهزیستی کشور
کنوانسیون تعیین ) 33(مراجع ملی موضوع ماده

گردند تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجراء مفاد  می
  .کنوانسیون اقدام نمایند
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کنوانسیون، جمهوري ) 46(توجه به ماده با - 2تبصره   
اسالمی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد 

 ،موازین حقوقی جاري خود باشد کنوانسیون که مغایر با
  .داند نمی
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  کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت

  :مقدمه

  :هاي عضو این کنوانسیون دولت
 سازمانبا یادآوري اصول اعالم شده در منشور  )الف

ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و 
الینفک همه اعضاي خانواده بشري را به عنوان بنیان 

  ي، عدالت و صلح در جهان به رسمیت می شناسد؛آزاد
ملل متحد در اعالمیه  سازمانبا شناسایی این که  )ب   

حقوق بشر  میثاق هاي بین المللی جهانی حقوق بشر و
اعالم و موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه 

در اسناد  مندرج هاي آزادي و تمایزي، از تمامی حقوق
  شند؛مذکور، برخوردار می با

عدم انفکاك،  ،شمولی جهان بر کید مجددأبا ت )پ   
   ارتباط بین تمامی حقوق بشر و وابستگی متقابل و
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 به داراي معلولیت افراد نیاز بنیادین و هاي آزادي
  ؛آن هاتبعیض  بدون و مندي کامل بهره تضمین

میثاق بین المللی حقوق اقتصادي،  یادآوري با )ت  
حقوق مدنی و  اق بین المللیاجتماعی و فرهنگی، میث

سیاسی، کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال 
تبعیض  اشکال کلیه رفع کنوانسیون ،تبعیض نژادي

     شکنجه و سایر منع کنوانسیون ،زنان به نسبت
یا رفتارهاي تحقیرآمیز غیرانسانی و ظالمانه،  ها مجازات

 المللی بین کنوانسیون و کودك حقوق کنوانسیون
و اعضاء  مهاجر کارگران تمامی حقوق از  مایتح

  هاي آنان؛ خانواده
 پذیر تحول مفهومی معلولیت که این به با اذعان )ث  

 نقص منتج از تعامل افراد داراي معلولیت که این و است
آنان در  مؤثر و کامل مشارکت که است محیطی موانع و

  مانع می گردد؛ را در جامعه حالت برابر با سایرین
ت به با اذعان )ج  هاي مندرج  مشی خط و اصول اهمی

قواعد  در و در برنامه جهانی اقدام در مورد افراد معلول
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براي  ت هااستاندارد در خصوص یکسان سازي فرص
افراد داراي معلولیت در تأثیرگذاري بر ارتقاء، تنظیم و 

، برنامه ها و اقدامات در ح ها، طرت هاارزیابی سیاس
که  قه اي و بین المللی به منظور آنسطوح ملی، منط

براي افراد داراي معلولیت بیشتر یکسان  ت هافرص
  گردد؛

کید بر اهمیت جریان سازي موضوع معلولیت به أبا ت )چ 
عنوان جزء جدایی ناپذیر راهبردهاي مرتبط با توسعه 

  پایدار؛
با اذعان به این که تبعیض علیه هر فرد بر مبناي  )ح 

منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی  معلولیت تخطی از
  است؛

  با اذعان بیشتر بر تنوع بین افراد داراي معلولیت؛ )خ 
با اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر  )د 

یی که آن هاتمامی افراد داراي معلولیت از جمله 
  نیازمند حمایت شدیدتري می باشند؛
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این گونه اسناد و با نگرانی از این که علی رغم وجود  )ذ  
تعهدات، افراد داراي معلولیت کماکان با موانعی در 
مشارکت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض 
        حقوق بشري آنان در تمامی نقاط جهان مواجه

  می باشند؛
ت همکاري )ر   هاي بین المللی براي  با اذعان بر اهمی

در تمامی بهبود شرایط زندگی افراد داراي معلولیت 
  ویژه در کشورهاي در حال توسعه؛ کشورها به

ي ارزشمند بالفعل و بالقوه ت هابا اذعان به مشارک )ز 
    افراد داراي معلولیت در مورد رفاه کلی و تنوع 

مندي کامل افراد داراي  بهره که ارتقاء شان و این جوامع
هاي بنیادین و  معلولیت در مورد حقوق بشر و آزادي

امل افراد داراي معلولیت منتج به گسترش مشارکت ک
ي مهم در توسعه اقتصادي، ت هاحس تعلق و پیشرف

  اجتماعی و انسانی جامعه و فقرزدایی می گردد؛
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با اذعان به این که براي افراد داراي معلولیت،  )ژ 
استقالل فردي و عدم وابستگی از جمله آزادي انتخاب، 

  مهم می باشد؛
باید  ،این که افراد داراي معلولیتبا در نظر گرفتن  )س  

       این فرصت را داشته باشند که فعاالنه در روند 
و برنامه ها از  ت هاها در مورد سیاس تصمیم گیري

مربوط می شود،  آن هاجمله مواردي که مستقیماً به 
  دخالت نمایند؛

با ابراز نگرانی از وضعیت دشواري که افراد داراي  )ش  
چند نوع یا اشکال تشدید یافته تبعیض، معلولیت که با 

، مذهب، عقاید زبانواسطه نژاد، رنگ، جنسیت، ه ب
سیاسی یا دیگر عقاید، منشأ ملی، قومی، بومی یا 
اجتماعی، دارایی، تولد، سن یا سایر خصوصیات مواجه 

  می گردند؛
با اذعان به این که زنان و دختران داراي معلولیت  )ص  

یشتري هم در درون و هم در غالباً در معرض خطر ب
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بیرون خانه می باشند و مورد خشونت، آسیب، یا سوء 
استفاده، غفلت، یا برخوردهاي ناآگاهانه، سوء رفتار و یا 

  استثمار واقع می گردند؛
     با اذعان به این که کودکان داراي معلولیت باید از )ض  

هاي بنیادین بر  مندي کامل از حقوق بشر و آزادي بهره
مبناي برابر با سایر کودکان برخوردار گردند، با یادآوري 

ي عضو در مورد کنوانسیون حقوق ت هاتعهدات دول
  کودك؛

هاي جنسیتی در  بر گنجاندن دیدگاه کیدأتبا  )ط  
ها در جهت ارتقاء بهره مندي کامل از  تمامی تالش

هاي بنیادین توسط افراد داراي  حقوق بشر و آزادي
  معلولیت؛

بر این حقیقت که اکثر افراد داراي  کیدأتا ب )ظ  
معلولیت در شرایط فقر زندگی می نمایند و در این 
ارتباط، تصدیق نیاز اساسی براي بررسی پیامد منفی 

  فقر بر افراد داراي معلولیت؛
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با در نظر داشتن این که شرایط صلح و امنیت بر  )ع  
مبناي احترام کامل براي اهداف و اصول مندرج در 
منشور ملل متحد و رعایت اسناد حقوق بشري حاکم 

ویژه در  جهت حمایت کامل از افراد داراي معلولیت به
  منازعات مسلحانه و اشغال بیگانگان ضروري می باشد؛

ت دسترسی به محیط فرهنگی،  )غ   با اذعان به اهمی
اقتصادي، اجتماعی و فیزیکی و بهداشت و آموزش و 

هت توانمندساختن افراد اطالعات و ارتباطات در ج
داراي معلولیت در بهره مندي کامل از تمامی حقوق 

  هاي بنیادین؛ بشر و آزادي
   با وقوف به این که فرد نسبت به سایر افراد و )ف

جامعه اي که به آن تعلق دارد، داراي وظایفی می باشد 
و در جهت ارتقاء و رعایت حقوق به رسمیت شناخته 

  ر مسؤول است تالش نماید؛شده در منشور حقوق بش
با اعتقاد به این که خانواده واحد بنیادین و طبیعی  )ق

در جامعه می باشد و محق است که از حمایت جامعه و 
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دولت برخوردار باشد و این که به منظور آن که خانواده 
براي بهره مندي کامل و یکسان ها در جهت مشارکت 

ردند، باید از حقوق افراد داراي معلولیت توانمند گ
از  آن هاافراد داراي معلولیت و اعضاي خانواده 

  ي الزم برخوردار گردند؛ت هاو مساعد ت هاحمای
با اعتقاد به این که کنوانسیونی بین المللی،  )ك 

کامل و جامع در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق 
افراد داراي معلولیت، سهم عمده اي در جبران 

د داراي معلولیت و کمبودهاي شگرف اجتماعی افرا
در عرصه هاي فرهنگی،  آن هاارتقاء مشارکت 

ي ت هااجتماعی، اقتصادي، سیاسی و مدنی با فرص
برابر در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته 

  :به شرح زیر توافق نموده اند ایفاء می نماید؛
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  هدف :1 ماده
هدف این کنوانسیون، ارتقاء، حمایت و تضمین   

برابر و کامل افراد داراي معلولیت از کلیه  بهره مندي
هاي بنیادین و ارتقاء احترام  حقوق بشر و آزادي

  .می باشد آن هانسبت به منزلت ذاتی 
معلولیت شامل کسانی می شوند که   افراد داراي  

المدت فیزیکی، ذهنی، فکري یا  داراي نواقص طویل
حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون 

ان دارد مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط امک
  .برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد

  
  تعاریف از نظر این کنوانسیون :2ماده 

، نمایش متن، خط بریل، زبانشامل  "ارتباطات"
ي چندرسانه اي روش هاارتباطات حسی، چاپ درشت، 

و اشکال ارتباطاتی  روش هاچنین  قابل دسترس و هم
ي روش هاساده، انسان خوان و  زبانهی، کتبی، شفا
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تقویت کننده و جایگزین، از جمله فناوري اطالعات و 
    .ارتباطات قابل دسترس می گردد

و اشاره و سایر  ي گفتاري و ایماها زبانشامل  "زبان"
  .ي غیرکالمی می گرددها زباناشکال 

به معناي هرگونه تمایز،  "تبعیض بر مبناي معلولیت"
محدودیت بر مبناي معلولیت است که هدف  استثناء یا

مندي یا  یا تأثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی، بهره
هاي بنیادین بر مبناي  اعمال کلیه حقوق بشر و آزادي

برابر با دیگران در زمینه هاي مدنی، فرهنگی، اجتماعی، 
 این. اقتصادي، سیاسی یا هر زمینه دیگري می باشد

تبعیض ازجمله نفی   اشکال  مامیاصطالح در برگیرنده ت 
   .سازي متعارف نیز می گردد همسان

به معناي اصالحات و  "همسان سازي متعارف"
تغییرات مقتضی و ضروري است که فشار بی مورد و 
نامتناسبی را در جایی که در مورد خاصی نیاز می 
باشد، تحمیل ننماید تا بهره مندي یا اعمال کلیه حقوق 

بنیادین توسط افراد داراي معلولیت  هاي بشر و آزادي
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طراحی ". در شرایط برابر با سایرین را تضمین نماید
به معناي طراحی تولیدات، محیط ها، برنامه ها  "جامع

و خدماتی است که تا سرحد امکان، جهت تمامی افراد، 
. بدون نیاز به تطبیق یا طراحی ویژه قابل استفاده باشد

را براي وسایل امدادي نباید مانعی  "طراحی جامع"
هاي خاصی از افراد داراي معلولیت، در  براي گروه

  .، ایجاد نمایدآن هاصورت نیاز به 
  

  اصول کلی :3ماده 
  :اصول این کنوانسیون عبارت است از   
احترام به منزلت ذاتی، خودمختاري فردي از  )الف  

  آزادي انتخاب و استقالل افراد؛ :جمله
  عدم تبعیض؛ )ب  
  مشارکت کامل و مؤثر و ورود در جامعه؛ )پ  
و پذیرش افراد داراي معلولیت  ت هااحترام به تفاو )ت  

  به عنوان بخشی از تفاوت هاي انسانی و بشریت؛
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  ؛ت هابرابري فرص )ث  
  دسترسی؛ )ج  
  برابري بین زن و مرد؛ )چ   
ي قابل تحول کودکان داراي ت هااحترام به ظرفی )ح  

ام به حقوق کودکان داراي معلولیت براي و احترمعلولیت 
  .حفظ هویت خویش

  
  تعهدات کلی :4ماده 

ي عضو متعهد می گردند تحقق کلیه ت هادول   .1
هاي بنیادین براي تمامی افراد  حقوق بشر و آزادي

داراي معلولیت را بدون هر گونه تبعیض بر مبناي 
بدین منظور، . معلولیت تضمین و ارتقاء دهند

  :متعهد می گردند ي عضوت هادول
قانونی، اداري و سایر تدابیر را در  تمامی تدابیر )الف  

حقوق به رسمیت شناخته شده در این جهت اجراي 
  اتخـاذ نمایند؛    کنوانسیــون
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تمامی تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاري، به منظور  )ب  
تغییر یا الغاء قوانین موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالی 

موجب ایجاد تبعیض علیه افراد داراي معلولیت می شود  که
  را اتخاذ نمایند؛

حمایت و ارتقاء حقوق بشري افراد داراي معلولیت  )پ   
  و برنامه ها مد نظر قرار دهند؛ ت هارا در تمامی سیاس

از اعمال هر گونه اقدام یا روشی که مغایر با این  )ت  
ضمین نمایند کنوانسیون می باشد، خودداري کنند و ت

هاي دولتی مطابق این کنوانسیون نهادکه مقامات و 
  عمل می کنند؛

تمامی تدابیر الزم جهت حذف تبعیض بر مبناي  )ث
یا تشکیالت شخصی را  سازمانمعلولیت توسط هر فرد، 

  به کار گیرند؛
پژوهش و توسعه کاالها، خدمات، تجهیزات و  )ج 

ي که ها هنتأسیسات منطبق با طراحی جامع را به گو
این کنوانسیون تعریف شده است، انجام ) 2(در ماده
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دهند یا ارتقاء بخشند، به نوعی که نیازمند کمترین 
سازگاري و هزینه در تأمین نیازهاي ویژه افراد داراي 

را ارتقاء  آن هامعلولیت باشد، دسترسی و بهره مندي از 
بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه استانداردها و 

  ها ارتقاء بخشند؛ رالعملدستو
پژوهش و توسعه را انجام داده یا ارتقاء بخشیده و     )چ

دسترسی و استفاده از فناوریهاي جدید از جمله فناوري 
اطالعات و ارتباطات، وسایل کمک حرکتی، وسایل و 
فناوریهاي امدادي جهت افراد داراي معلولیت با لحاظ 

  را ارتقاء بخشند؛اولویت به فناوریهاي با هزینه مناسب 
اطالعات قابل دسترس در مورد وسایل کمک  )ح

و تکنولوژي هاي کمکی از جمله فناوري هاي  حرکتی
نوین و نیز انواع تسهیالت کمکی، خدمات و امکانات 

  . حمایتی را جهت افراد داراي معلولیت، تأمین نمایند
آموزش کارکنان و متـخصصانی که با افـراد داراي  )خ   

ـت در زمینه حقوق به رسمیت شناخته شده در معلولی
ه یاین کنوانسیون در تعامل می باشند را به منظور ارا
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هاي تضمین شده توسط حقوق  خدمات و کمک
  .مذکور، ارتقاء بخشند

ي عضو در مورد حقوق ت هاهر یک از دول    .2
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي متعهد می گردد در 

اده از حداکثر منابع صورت لزوم تدابیري را با استف
هاي بین المللی، با  موجود در چهارچوب همکاري

نیت نیل تدریجی به تحقق کامل حقوق مذکور 
بدون خدشه وارد کردن به تعهدات مندرج در این 
کنوانسیون که بالفاصله طبق حقوق بین الملل 

  .قابل اجراء می باشد، اتخاذ نمایند
و  ت هاسي عضو در توسعه و اجراي سیات هادول    .3

گیري راجع به  قوانین و سایر روندهاي تصمیم
موضوعات مربوط به افراد داراي معلولیت به منظور 

از نزدیک با افراد داراي  ،اجراي این کنوانسیون
معلولیت از جمله کودکان داراي معلولیت از طریق 

عهده دارند  را به آن هایی که نمایندگی ها سازمان
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کار  ه طور فعال بهرا ب آن هامشورت نموده و 
  .خواهند گرفت

هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که موجب    .4
تر حقوق افرادي که داراي معلولیت  تحقق مناسب

هستند و ممکن است در قانون دولت عضو یا 
الملل الزم االجراء در آن کشور وجود  حقوق بین

هیچ گونه . داشته باشد، تأثیري نخواهد داشت
 خی در مورد حقوق بشر و آزاديمحدودیت یا فس

هاي بنیادینی که توسط دولت عضو به رسمیت 
شناخته شده یا در آن دولت وجود دارد نسبت به 

، ن هااین کنوانسیون، به موجب قانون، کنوانسیو
کنوانسیون آن   که این مقررات یا رسوم به بهانه این
ها را به رسمیت  دسته از حقوق یا آزادي

را با درجــه اهمیت کمتــري  هاآن شناسد یا  نمی
  .گردد شناسد، اعمال نمی به رسمیت می
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ي ت هامفاد این کنوانسیون به تمامی مناطق دول   .5
فدرال بدون هیچ گونه محدودیت یا استثنایی 

 .گسترش می یابد
  

  برابري و عدم تبعیض :5ماده 
نمایند که تمامی افراد  ي عضو تصدیق میت هادول .1

گونه  ي هستند و بدون هیچدر برابر قانون مساو
تبعیضی از حمایت برابر و منافع برابر قانونی 

  .می باشند برخوردار
ها بر مبناي  ي عضو، تمامی تبعیضت هادول .2

معلولیت را ممنوع نموده و جهت افراد داراي 
معلولیت برابري و حمایت حقوقی مؤثر نسبت به 

  .تبعیض در تمامی زمینه ها را تضمین می نمایند
ي عضو به منظور ارتقاء برابري و رفع ت هالدو    .3

تبعیض، تمامی اقدامات مناسب را جهت تضمین 
  .تأمین همسان سازي متعارف اتخاذ خواهند نمود
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تدابیر ویژه اي که براي تسریع یا دستیابی به  .4
برابري عملی افراد داراي معلولیت ضروري است، بر 

 .اساس این کنوانسیون تبعیض تلقی نمی گردد
  
  زنان داراي معلولیت :6ه ماد

ي عضو اذعان می دارند که زنان و ت هاولد .1
چندگانه   دختران داراي معلولیت دچار تبعیضات

می باشند و در این ارتباط تدابیري را جهت 
در مورد  آن هامندي برابر و کامل  تضمین بهره

هاي بنیادین اتخاذ  تمامی حقوق بشر و آزادي
  .خواهند نمود

مامی تدابیر مناسب را جهت ي عضو تت هاولد .2
تضمین توسعه کامل، پیشرفت و توانمندسازي 
زنان به منظور تضمین بهره مندي و اعمال حقوق 

هاي بنیادین مندرج در این  بشر و آزادي
  .، خواهند نمودآن هاکنوانسیون از سوي 



کنوانسیون بین المللی حقـوق مـعلـوالن و قانون جامع 
 39 حمایت از حـقـوق مـعلـوالن

  کودکان داراي معلولیت :7ماده 
ي عضو تمامی تدابیر الزم جهت تضمین ت هالدو    .1

ن که کودکان داراي معلولیت از تمامی حقوق ای
هاي بنیادین بر مبناي برابر با سایر  بشر و آزادي

 .مند می باشند را اتخاذ خواهند نمود کودکـان بهره
در تمامی اقدامات مربوط به کودکان داراي  .2

اولویت  معلولیت، عالی ترین منافع کودك در
  .نخست خواهد بود

د نمود که کودکان ي عضو تضمین خواهنت هادول   .3
آزادانه نظرات خود در  داراي معلولیت از حق بیان

باشند،  برخوردار می آن هاتمامی امور تأثیرگذار بر 
مبناي برابر بر اساس سن و بلوغ و بر  آن هانظرات 

با سایر کودکان از سنجش مناسب برخوردار 
هاي  کمک آن هاگردد و در تحقق حقوق  می

 .گردد یه مارای متناسب با سن و ناتوانی
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  آگاه سازي   : 8ماده 
ي عضو متعهد می گردند تدابیر فوري، ت هادول    .1

  :مؤثر و مناسب را در موارد زیر اتخاذ نمایند
 افزایش آگاهی در تمامی جامعه از جمله در )الف

مورد افراد داراي معلولیت و ترویج سطح خانواده در 
  معلولیت؛ احترام و منزلت افراد داراي

مبارزه با اقدامات کلیشه اي، جانبدارانه و مضر  )ب   
مرتبط با افراد داراي معلولیت ازجمله آن دسته از موارد 

  هاي زندگی؛ بر مبناي جنسیت و سن در تمامی حوزه
و مشارکت افراد  ت هاارتقاء آگاهی در مورد ظرفی )پ 

  داراي معلولیت؛
  :تدابیر نیل به این هدف عبارت است از    .2
آغاز و حفظ جریان آگاه سازي عمومی مؤثر، طراحی  )الف   

  :شده جهت
  تقویت پذیرش حقوق افراد داراي معلولیت؛ 
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ارتقاء ادراك مثبت و آگاهی هاي اجتماعی  
  بیشتر نسبت به افراد داراي معلولیت؛

   ها و  ، شایستگیت هاارتقاء شناسایی مهار 
   هاي افراد داراي معلولیت و مشارکت توانایی

  .در محیط کار و بازار کار آن ها
ترویج نگرش احترام به حقوق افراد داراي معلولیت  )ب  

جمله تمامی کودکان  در تمامی سطوح نظام آموزشی از
  از سنین اولیه؛

ترغیب تمامی ارکان رسانه اي جهت به تصویر کشاندن  )پ   
افراد داراي معلولیت به روشی که سـازگار با اهداف این 

  د؛کنوانسیون باش
ارتقاء برنامه هاي آموزشی آگاه سازي مرتبط با  )ت   

  .افراد داراي معلولیت و حقوق افراد داراي معلولیت
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  دسترسی :9ماده 
ي عضو براي تواناسازي افراد داراي ت هادول .1

معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت 
کامل در تمامی جنبه هاي زندگی، تدابیر مناسبی 

سترسی افراد داراي معلولیت بر را جهت تضمین د
مبناي برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابري، 
اطالعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوري 
اطالعات و ارتباطات و سایر تسهیالت و خدمات 

یا فراهـم گردیده جهت عمـوم در مناطق  ارایه
تدابیر . شهـري و روستـایی اتخاذ خواهند نمود

وحذف موانع و  رگیرنده تشخیصمذکور که در ب
محذورات در دسترسی می باشد از جمله در موارد 

  :زیر اعمال خواهد شد
، جاده ها، ترابري و سایر تأسیسات ها ساختمان )الف   

تأسیسات  ،خـانه ها  ،از جمله مـدارس بیرونی و درونی
  هاي کار؛ پزشـکی و محیـط
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مله خدمات اطالعات، ارتباطات و سایر خدمات از ج )ب   
  .الکترونیکی و خدمات اورژانس

ي عضو همچنین در موارد زیر تدابیر ت هادول .2
  :مناسبی را اتخاذ خواهند نمود

توسعه، اعالم و نظارت بر اجراي حداقل  )الف   
خط مشی هاي مربوط به دسترسی به  معیارها و

  شده جهت عموم؛ ارایهتسهیالت و خدمات آزاد یا 
کننده  ارایهسسات خصوصی تضمین این که مؤ )ب   

تسهیالت و خدمات آزاد جهت عموم، تمامی جنبه هاي 
  دسترسی افراد داراي معلولیت را مدنظر قرار می دهند؛

تأمین آموزش جهت مرتبطین با موضوع دسترسی  )پ  
  افراد داراي معلولیت؛

تهیه عالئمی به خط بریل و سایر اشکال به سهولت  )ت   
و سایر تأسیسات  ها ساختمان قابل فهم و خواندن در

  آزاد براي عموم؛
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هاي حضوري  ها و میانجی گري تأمین انواع کمک )ث   
     از جمله راهنما، قرائت گر و مترجمین حرفه اي 

ي ایماء و اشاره جهت تسهیل در دسترسی به ها زبان
  و سایر تأسیسات آزاد جهت عموم ها ساختمان

ي و حمایت از افراد ترغیب سایر اشکال مناسب یار )ج  
به  آن هاداراي معلولیت، جهت تضمین دسترسی 

  اطالعات؛
ترغیب دسترسی افـراد داراي معلولیت به نظام و  )چ   

   فنـاوري جدید اطالعات و ارتباطات از جمله اینترنت؛
ها و  نظام تـولید و توزیع ،تـرغیب طـراحی، توسعه )ح   

بل دسترس در اطالعات و ارتباطـات قا هاي فـناوري
ها  ها و فناوري ي که این نظامن هامراحل اولیه به گـو

  .با کمترین هزینه قابل دسترس گردد
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  حق حیات :10ماده 
کید می نمایند که هر أي عضو مجدداً تت هادول  

انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است و تمامی 
بهره مندي مؤثر توسط افراد  تدابیر الزم را براي تضمین

اراي معلولیت بر مبناي برابر با سایرین، اتخاذ خواهند د
  .نمود

  
ي ت هاي مخاطره آمیز و فوریت هاوضعی :11ماده 
  انسانی

ي عضو طبق تعهدات خود به موجب ت هادول  
حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین 
المللی و حقوق بشر بین المللی، تمامی تدابیر الزم را 

معلولیت در و ایمنی افـراد داراي  جهت تضمین حمایت
شرایط مخاطره آمیز از جمله وضعیت مناقشه مسلحانه، 

و وقوع بالیاي طبیعی اتخاذ خواهند  ي انسانیت هافوری
  .نمود
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  شناسایی برابر در پیشگاه قانون :12ماده 
کید می نمایند که افراد ي عضو مجدداً تأت هادول  .1

به   کجا،داراي معلولیت از حق شناسایی در هر 
  .افراد در پیشگاه قانون، برخوردار می باشند عنوان

ي عضو تصدیق خواهند نمود که افراد ت هادول    .2
داراي معلولیت از صالحیت اقامه دعوي بر مبناي 
برابر با سایرین در تمامی جنبه هاي زندگی 

  .برخوردار می باشند
ي عضو تدابیر مناسب را جهت دسترسی ت هادول    .3

یی که ممکن ت هاي معلولیت به حمایافراد دارا
در اعمال صالحیت خود در اقامه  آن هااست 

  .دعوي بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ خواهند نمود
ي عضو تضمین خواهند نمود تمامی ت هالدو .4

تدابیري که مرتبط با اعمال صالحیت اقامه دعوي 
می باشد، براي حمایت هاي مناسب و مؤثر طبق 

للی جهت جلوگیري از سوء الم حقوق بشر بین
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چنین حمایت هاي . گردد بینی می استفاده پیش
تضمین خواهند نمود که تدابیر مرتبط با اعمال 
صالحیت اقامه دعوي، حقوق، اراده و رجحان فرد 
        را محترم شمرده، عاري از تضاد منافع و تأثیرات
بی مورد بوده، منطبق و متناسب با شرایط فرد، در 

ین زمان ممکن به اجراء درآورده می شود تر کوتاه
ی یا یو منوط به بازنگري منظم توسط رکـن قضا

. می باشد  صـالح ذي و  طرف، مستقـل بی  مــرجع
گونه تدابیر، منافع  که این حمایت ها با مراتبی  این

و حقوق افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، متناسب 
  .خواهد بود

ي عضو، تمامی ت هاولبا رعایت مفاد این ماده، د .5
تدابیر مؤثر و مناسب را جهت تضمین حقوق برابر 
افراد داراي معلولیت براي تملک یا میراث بردن 

   مالی خود و دسترسی برابر به دارایی، کنترل امور
هاي بانکی، رهن ها و سایر اشکال اعتبارات  وام

مالی اتخاذ و تضمین خواهند نمود که افراد داراي 
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طور خودسرانه از دارایی خویش محروم  معلولیت به
 .نمی گردند

  
  حق دادخواهی :13ماده 

ي عضو حق دادخواهی مؤثر افراد داراي ت هادول .1
معلولیت را بر مبناي برابر با سایرین از جمله از 

بینی انطباق شکلی و مناسب با سن، به  طریق پیش
منظور تسهیل نقش مؤثر آنان به عنوان مشارکت 

و غیرمستقیم از جمله به عنوان  کنندگان مستقیم
ي دادرسی حقوقی از آن هاشهود در کلیه جری

    جمله در بازجویی و سایر مراحل اولیه رسیدگی
  .تضمین خواهند نمود

ي عضو به منظور یاري در تضمین ت هادول .2
دسترسی مؤثر به عدالت براي افراد داراي 
معلولیت، آموزش مناسب براي افرادي که در حوزه 
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کنند از جمله پلیس و  عدالت کار می اجراي
 .را ارتقاء خواهند بخشید آن هاکارکنان زند

  
  آزادي و امنیت فردي :14ماده 

ي عضو تضمین خواهند نمود که افراد ت هالدو .1
  :داراي معلولیت بر مبناي برابر با سایرین

  از حق آزادي و امنیت فردي برخوردار هستند؛ )الف   
یا غیرقانونی از آزادي خود طور خود سرانه  به )ب   

گردند و این که هر گونه محرومیت از آزادي  محروم نمی
طبق قانون می باشد و این که وجود معلولیت به هیچ 

  .وجه محرومیت از آزادي را توجیه نمی نماید
ي عضو تضمین خواهند نمود در صورتی ت هادول    .2

که افراد داراي معلولیت از آزادي در طی هر 
بر مبناي برابر  آن هاروم گردیده باشند، روندي مح

      ي منطبق بر حقوق بشرت هابا سایرین از ضمان
در  آن هابین المللی برخوردار می باشند و با 
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راستاي اهداف و اصول این کنوانسیون از جمله در 
 .مورد تأمین همسان سازي متعارف رفتار می گردد

  
فتار آزادي از شکنجه یا مجازات یا ر :15ماده 

  ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز
احدي مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار     .1

ویژه  به. ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نمی باشد
احدي بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی 

  .گیرد یا پزشکی قرار نمی
مامی تدابیر قانونی، اداري و ي عضو تت هادول    .2

ر مؤثر را در مورد افراد داراي ی و دیگر تدابیقضای
معلولیت بر مبناي برابر با سایرین اتخاذ خواهند 
نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا 
رفتار تحقیرآمیز یا غیرانسانی یا ظالمانه یا مجازات 

  .جلوگیري به عمل آید
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آزادي از استثمار، خشونت و سوء  :16ماده 
  استفاده

تدابیر قانونی، اداري،  ي عضو، تمامیت هادول .1
اجتماعی و آموزشی یا سایر تدابیر مناسب را جهت 
حمایت از افراد داراي معلولیت در درون و بیرون از 
خانه در برابر تمامی اشکال استثمار، خشــونت و 
سوء استفاده از جمله در مورد جنبه هاي مبتنی بر 

  .جنسیت اتخاذ خواهند نمود
ر مناسب را جهت ي عضو تمامی تدابیت هاولد .2

جلوگیري از تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء 
استفاده از طریق تضمین مواردي از جمله اشکال 

هاي حساس جنسیتی و سنی و  مناسب کمک
حمایت از افراد داراي معلولیت و خانواده ها و 

اطالعات و  ارایهاز جمله از طریق  آن هامراقبین 
اسایی و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شن

گزارش در مورد نمـونه هایی از استثمار، خشـونت 
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ي ت هادول. و سوء استفاده نیز اتخاذ خواهند نمود
عضو تضمین خواهند نمود که خدمات حمایتی 
نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت 

 .برخوردارند
ي عضو به منظور جلوگیري از وقوع ت هاولد    .3

سوء استفاده  تمامی اشکال استثمار، خشونت و
تضمین خواهند نمود که تمامی تسهیالت و برنامه 
هاي طراحی شده براي خدمت به افراد داراي 

طور مؤثر توسط مقامات مستقل نظارت  معلولیت به
 .می گردد

ي عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ت هادول .4
خدمات حمایتی را جهت ارتقاء فیزیکی،  ارایه

خشی و پیوستن مجدد شناختی، بهبود روانی، توانب
اجتماعی در مورد افراد داراي معلولیت که به نوعی 
قربانی استثمار، خشونت یا سوء استفاده گردیده 

بهبود و توانبخشی مزبور . اند، اتخاذ خواهند نمود
در محیطی به وقوع خواهد پیوست که بهداشت، 
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رفاه، عزت نفس، شأن و استقالل فرد را پرورش 
اص جنسیتی و سنی را در دهد و نیازهاي خ می

 .گیرد نظر می
ي مؤثر ت هاي عضو، قوانین و سیاست هاولد    .5

ي متمرکز بر زنان و ت هاشامل قوانین و سیاس
کودکان را به منظور تضمین این که مواردي از 
استثمار، خشونت سوء استفاده نسبت به افراد 
داراي معلولیت شناسایی، رسیدگی شده و در 

یگرد قرار گیرد، اتخاذ خواهند موقع مقتضی مورد پ
 .نمود

  
  حمایت از شأن فرد :17ماده 
هر فرد داراي معلولیت از حق احترام به شأن   

روحی خود بر مبناي برابر با سایرین  جسمانی و
  .برخوردار می باشد
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  آزادي تردد و تابعیت :18ماده 
ي عضو حقوق افراد داراي معلولیت در ت هاولد    .1

آزادي انتخاب محل اقامت و مورد آزادي تردد، 
تابعیت بر مبناي برابر با سایرین را به رسمیت 
خواهند شناخت از جمله تضمین این که افراد 

  :داراي معلولیت
باشند و این که  داراي حق أخذ و تغییر تابعیت می )الف 

طور خود سـرانه یا به دلیل معـلولیت ه از تابعیت خود ب
  محروم نمی گردند؛

ل معلولیت از توانایی أخذ، تملک و استفاده به دلی )ب  
از اسناد تابعیت خویش یا سایر اسناد هویت یا به 
کارگیري روندهاي مرتبط نظیر روند مهاجرت که 

آزادي تردد  است نیازمند تسهیل در اعمال حق ممکن
  گردند؛ باشد محروم نمی

آزاد می باشند تا هر کشوري از جمله کشور خود را ترك  )پ   
  یند؛نما
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طور خودسرانه یا به دلیل معلولیت از حق ورود  به )ت   
  .به کشور خود محروم نمی گردند

ودکان داراي معلولیت بالفاصله پس از والدت ک    .2
ثبت خواهند گردید و از زمان والدت داراي حق 

  جایی برخورداري از نام، حق أخذ تابعیت و تا آن
 که ممکن است از حق شناخت و مراقبت توسط

 .والدین برخوردار خواهند گردید
  

  زندگی مستقل و حضور در جامعه :19ماده 
ي عضو این کنوانسیون حقوق برابر را ت هادول     

جهت تمامی افراد داراي معلولیت در مورد زندگی در 
جامعه با شرایط برابر نسبت به سایرین به رسمیت 
خواهند شناخت و تدابیر مناسب و مؤثر را جهت 

بهره مندي کامل افراد داراي معلولیت از این  تسهیل در
در جامعه از جمله  آن هاحق و حضور و مشارکت کامل 

  :تضمین موارد زیر اتخاذ خواهند کرد
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       افراد داراي معلولیت داراي این فرصت )الف   
می باشند که مکان اقامت خود و محل و افرادي که 

مبناي برابر زندگی نمایند را بر  آن هامی خواهند با 
با سایرین برگزینند و مجبور به زندگی در شرایط 

  زیستی ویژه اي نیستند؛
افراد داراي معلولیت، داراي دسترسی به خدمات  )ب 

مسکونی، و سایر خدمات حمایتی   حمایتی خانگی،
ي شخصی ضروري براي ت هااجتماعی از جمله مساعد

زوا یا حمایت از زندگی و حضور در جامعه و پرهیز از ان
  جدایی از اجتماع می باشند؛

خدمات و تسهیالت اجتماعی براي عموم، جهت  )پ   
افراد داراي معلولیت بر مبناي برابر مهیا و پاسخگوي 

  .باشد می آن هانیازهاي 
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  تحرك شخصی :20ماده 
ي عضو، جهت تضمین تحرك شخصی ت هادول     

تدابیر  افراد داراي معلولیت با باالترین استقالل ممکن،
  :مؤثري را از جمله در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود

تسهیل تحرك شخصی افراد داراي معلولیت به  )الف   
  ؛و با هزینه متناسب آن هاشیوه و در زمان مورد نظر 

ها،  تسهیل دسترسی افراد داراي معلولیت به کمک )ب   
ي ت هاهاي کمکی و انواع مساعد وسایل، فناوري
اسطه اي حرکتی کیفی از جمله فراهم حضــوري و و

  بودن آنان با هزینه متناسب؛
ي حرکتی به افراد ت هاآموزش در مورد مهار ارایه )پ   

به کارکنان متخصصی که با افراد داراي داراي معلولیت و 
  معلولیت کار می نمایند؛

هاي  هایی که کمکها، وسایل و فناورينهادترغیب  )ت   
نمایند در جهت مد نظر قرار  میحرکتی کیفی را تولید 

  .دادن تمامی جنبه هاي حرکتی افراد داراي معلولیت
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آزادي بیان و عقیده و دسترسی به :21ماده 
  اطالعات

ي عضو تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند ت هادول  
نمود تا تضمین نمایند افراد داراي معلولیت می توانند حق 

وجو، دریافت و  ادي جستآزادي بیان و عقیده، از جمله آز
سهیم شدن در اطالعات و عقاید را بر مبناي برابر با سایرین 
و از طریق تمامی اشکال ارتباطاتی به انتخاب خود و به 

کنوانسیون تعریف شده است،  این) 2(ي که در مادهن هاگو
  :هاي زیر اعمال نمایند از جمله از راه

براي عموم اطالعات در نظر گرفته شده  ارایه )الف   
هاي  مردم به افراد داراي معلولیت در اشکال و فناوري

قابل دسترس و متناسب با انواع معلولیت، به موقع و 
  ;بدون هزینه اضافی

   اشاره، بریل،  زبانپذیرش و تسهیل استفاده از  )ب   
   ي ارتباطاتی تقویت شده و جایگزین و سایرروش ها
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قابل دسترس افراد  و اشکال ارتباطی روش هاشیوه ها، 
  داراي معلولیت به انتخاب خودشان در تعامالت رسمی؛

کننده  ارایهدهاي خصوصی که نهاملزم ساختن  )پ
         خدمات به عموم مردم از جمله از طریق اینترنت

اطالعات و خدمات در اشکال  ارایهمی باشند جهت 
  مفید و قابل دسترس براي افراد داراي معلولیت؛

کنندگان  ارایهیب رسانه هاي همگانی از جمله ترغ )ت  
اطالعات از طریق اینترنت جهت قابل دسترس نمودن 

  خدمات خود براي افراد داراي معلولیت؛
  .ي اشارهها زبانشناسایی و ترویج استفاده از  )ث   

  
  احترام به حریم خصوصی :22ماده 

نظر از مکان اقامت  هیچ فرد داراي معلولیتی صرف    .1
ي خودسرانه یا غیر ت هادگی، مشمول دخالیا زن

قانونی در امور شخصی خود، خانواده، خانه، 
مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطاتی یا حمله 
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افراد . غیرقانونی به شخصیت و اعتبارش نمی گردد
داراي معلولیت از حق حمایت قانونی در مقابل 

  .چنین مداخالت یا حمالتی برخوردار می باشند
ي عضو، حریم اطالعات شخصی، بهداشتی ت هادول    .2

و توانبخشی افراد داراي معلولیت را بر مبناي برابر 
 .با سایرین مورد حمایت قرار خواهند داد

  
  احترام به خانه و خانواده :23ماده 

ي عضو، براي رفع تبعیض نسبت به افراد ت هادول    .1
داراي معلولیت در تمامی موارد مرتبط با ازدواج، 

وظایف والدین و روابط مربوط بر مبناي  خانواده،
برابر با سایرین تدابیر مؤثر و مناسبی را اتخاذ 

  :خواهند کرد تا تضمین نمایند که
حقوق تمامی افراد داراي معلولیت که به سن  )الف

رسیده اند، جهت ازدواج و تشکیل خانواده بر  ازدواج
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مبناي رضایت کامل و آزادانه همسران مورد نظر به 
  شود؛ یت شاخته میرسم
حقوق افراد داراي معلولیت جهت اتخاذ تصمیم  )ب
طور آزادانه و مسؤوالنه در مورد تعداد و فاصله بین  به

از دسترسی به اطالعات و برخورداري  آن هاکودکان 
متناسب با سن، آموزش تشکیل خانواده و باروري به 

ي ضروري به منظور روش هاشود و  رسمیت شناخته می
     جهت اعمال حقوق مذکور تأمین  آن هااختن قادر س

  می گردد؛
افراد داراي معلولیت، از جمله کودکان، باروري خود  )پ

  .را بر مبناي برابر با سایرین حفظ می نمایند
ي افراد ت هادولت هاي عضو حقوق و مسؤولی    .2

نظر گرفتن قیمومت،  داراي معلولیت را با در
دگی یا سایر سرپرستی، مسؤولیت، فرزند خوان

دهاي مشابه چنانچه این گونه مفاهیم در قوانین نها
در . ملی وجود داشته باشد تضمین خواهند نمود

منافع کودك حائز اولویت  ترین عالی تمامی موارد،
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ي عضو کمکهاي مناسبی را ت هادول. می باشد
ي ت هاجهت افراد داراي معلولیت در اجراء مسؤولی

  .نمایند می ارایه  هاآن  مرتبط با تربیت کودکان
دولت هاي عضو تضمین خواهند نمود که کودکان   .3

داراي معلولیت در ارتباط با زندگی خانوادگی از 
ي عضو با هدف ت هادول. حقوق برابر برخوردارند

تحقق حقوق مذکور و جلوگیري از اختفاء، ترك، 
غفلت و تفکیک کودکان داراي معلولیت، تعهد 

ي ت هاخدمات و حمای خواهند نمود تا اطالعات،
اولیه و جامع را به کودکان داراي معلولیت و 

  .نمایند ارایه آن هاخانواده 
دولت هاي عضو تضمین خواهند نمود که کودك     .4

جدا نگردد  آن هااز والدین خود بر خالف اراده 
ط بررسی مگر زمانی که مقامات صالح به شر

ی دولتی توسط هاي اجرای تصمیمات دستگاه
، تصمیم بگیرند که بر اساس تشریفات و دادگاه

قوانین حاکم چنین جدایی جهت عالی ترین منافع 
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در هیچ موردي کودك از . می باشد کودك ضروري
والدین خود بر مبناي معلولیت کودك یا یکی یا 

  .گردد هر دوي والدین جدا نمی
چه والدین بالفصل قادر  دولت هاي عضو چنان    .5

علولیت مراقبت نمایند، نباشند از کودك داراي م
 ارایهتعهد خواهند نمود هر گونه تالشی را جهت 

ي جایگزین در درون خانواده بزرگتر و ت هامراقب
در صورت نـاکامـی، در درون جـامـعه در شـرایط 

 .عـمل آورنـد خـانـوادگی به
  

  آموزش :24ماده 
دولت هاي عضو، حق آموزش را براي افراد داراي     .1

ي عضو ت هادول. شناسند میت میمعلولیت به رس
از نظر تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبناي 
فرصت برابر، نظام آموزشی فراگیري را در تمامی 



کنوانسیون بین المللی حقـوق مـعلـوالن و قانون جامع 
 64 حمایت از حـقـوق مـعلـوالن

سطوح و به صورت آموزش مادام العمر در موارد 
  :زیر تضمین خواهند نمود

هاي انسانی و حس منزلت و  توسعه کامل توانایی )الف  
هاي  حقوق بشر، آزادي خود ارزشی و تحکیم احترام به

  بنیادین و تنوع انسانی؛
 توسعه شخصیت، استعداد و خالقیت توأم با  )ب  

ی و ذهنی افراد داراي معلولیت تا هاي جسم توانایی
  ؛آن هاهاي  یت توانمندينها

توانمند ساختن افراد داراي معلولیت جهت  )پ   
  .مشارکت مؤثر آنان در جامعه آزاد

ي عضو تضمین ت هادولدر تحقق این حق،     .2
  :خواهند نمود که

افراد داراي معلولیت از نظام آموزش همگانی بر  )الف   
مبناي معلولیت مستثنی نمی گردند، و این که کودکان 
داراي معلولیت نیز از آموزش اجباري و رایگان ابتدایی 

  یا متوسطه بر مبناي معلولیت مستثنی نمی گردند؛
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توانند به آموزش ابتدایی و  افراد داراي معلولیت می )ب
برابر با   متوسطه رایگان با کیفیت و فراگیر بر مبناي

نمایند،  که در آن زندگی می جوامعی سایرین در
  دسترسی داشته باشند؛

  ارایههـمسان سازي متعارف در مورد نیازهاي فردي  )پ
  می گردد؛

افراد داراي معلولیت حمایت الزم، در حوزه  )ت
گانی را به منظور تسهیل در نظام آموزش هم

  دریافت می نمایند؛ آن هاآموزش مؤثر 
     ارایهتدابیر حمایتی فردي مؤثر در محیط هایی  )ث   

می گردد که حداکثر توسعه اجتماعی و دانشگاهی 
  .متناسب با اهداف حضور کامل را سبب گردد

ولت هاي عضو، افراد داراي معلولیت را قادر د    .3
ي توسعه اجتماعی و ت هامهارخواهند ساخت که 

آن زندگی جهت تسهیل در مشارکت کامل و برابر 
در امر آموزش را به عنوان اعضاي جامعه فرا  ها
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ي عضو تدابیر ت هابدین منظور دول. گیرند
مناسبی را از جمله در موارد زیر اتخاذ خواهند 

  :نمود
هاي جایگزین،  تسهیل آموزش خط بریل و خط )الف

هاي  و قالب روش ها تی و جایگزین، شیوه هاي تقوی
ي ترددي و جهت یابی، و تسهیل ت هاارتباطاتی و مهار

  حمایت و راهنمایی همسان؛
و اشاره و ارتقاء  ءایما زبانتسهیل در یادگیري  )ب

  ی جامعه ناشنوایان؛زبانهویت 
ویژه کودکانی که ه آموزش به افراد و ب ارایهتضمین  )پ 

ترین  ناشنوا هستند به مناسب - ینانابینا، ناشنوانا یا ناب
ي ارتباطاتی براي افراد و در روش ها، شیوه ها و ها زبان

هایی که توسعه اجتماعی و دانشگاهی را به  محیط
  .باالترین میزان افزایش می دهد

ي عضو به منظور کمک به تضمین تحقق ت هادول .4
این حق، تدابیر مناسبی را به منظور استخدام 

معلمین داراي معلولیت که از  معلمین، از جمله
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ایما و اشاره و یا خط بریل  زبانشایستگی در 
برخوردارند و آموزش افراد حرفه اي و کارکنانی که 
در تمامی سطوح آموزشی کار می کنند اتخاذ 

هایی مشتمل بر  چنین آموزش. خواهند نمود
آگاهی از معلولیت و استفاده از شیوه هاي 

هاي  و قالب هاروش جایگزین و تقویتی و 
ارتباطاتی، فنون آموزشی و مواد مورد نیاز جهت 

 .حمایت از افراد داراي معلولیت خواهد بود
ولت هاي عضو تضمین خواهند نمود که افراد د .5

هاي عالی  معلولیت قادر هستند به آموزش داراي
آموزش  هاي فنی و حرفه اي،  عمومی، آموزش

مر بدون هاي مادام الع ویژه بزرگساالن و آموزش
تبعیض و بر مبناي برابر با سایرین دسترسی پیدا 

ي عضو، تأمین ت هابدین منظور، دول. نمایند
همسان سازي متعارف براي افراد داراي معلولیت 

 .را تضمین خواهند نمود
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  سالمتی :25ماده 
دولت هاي عضو، براي افراد داراي معلولیت، حق      

ل شدنی بهداشتی برخورداري از باالترین معیارهاي نای
را بدون تبعیض بر مبناي معلولیت، به رسمیت 

دولت هاي عضو تمامی تدابیر مناسب را . شناسند می
براي تضمین دسترسی افراد داراي معلولیت به خدمات 

ي جنسیتی می باشند، ت هابهداشتی که داراي حساسی
از جمله توانبخشی مرتبط با بهداشت را اتخاذ خواهند 

ي عضو موارد زیر را انجام ت هادول به ویژه. نمود
  :خواهند داد

براي افراد داراي معلولیت همان حد، کیفیت و  )الف  
و  ت هامعیارهاي رایگان یا قابل پرداخت در مورد مراقب

برنامه هاي بهداشتی را همان گونه که براي سایرین 
می گردد از جمله در زمینه بهداشت جنسی و  ارایه

بهداشت عمومی مبتنی بر  باروري و برنامه هاي
  جمعیت، فراهم خواهند نمود؛
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خدمات بهداشتی مورد نیاز براي افراد داراي  )ب 
از جمله  آن هاویژه بواسطه معلولیت  معلولیت به

شناسایی و مداخله زودهنگام در صورت اقتضاء و 
 رساندن و گردیده براي به حداقل خدمات طراحی

از جمله در میان  بیشتر  هاي از ناتوانایی  جلوگیري
  کودکان و افراد سالخورده را فراهم خواهند نمود؛

  این گونه خدمات بهداشتی را در صورت امکان در )پ   
در مناطق  از جمله آن هابه جوامع  محلترین  نزدیک

  نمود؛ روستایی فراهم خواهند
 ارایهمتخصصان بهداشت حرفه اي را ملزم به  )ت

سایرین به افراد داراي مراقبت با همان کیفیت براي 
معلولیت از طریق آموزش و ترویج معیارهاي اخالقی 

ي بهداشتی فردي و عمومی از جمله بر ت هابراي مراقب
 حقوق  مبناي رضایت آگاهانه وآزادانه نظیر ارتقاءآگاهی

 بشري، منزلت، استقالل و احتیاجات افراد داراي 
  معلولیت خواهند کرد؛ 
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داراي معلولیت در تأمین بیمه  تبعیض علیه افراد )ث   
درمانی و بیمه عمر را در صورتی که این گونه بیمه ها 
در قانون ملی مجاز شناخته شده باشد ممنوع خواهند 

  گردند؛ ارایهکه به روشی عادالنه و منطقی  نمود تا آن
ي بهداشتی یا ت هااز اعمال تبعیض آمیز مراقب )ج 

مبناي معلولیت خدمات بهداشتی یا غذا و مایعات بر 
  .جلوگیري خواهند نمود

  
  توانبخشی و توانمند سازي :26ماده 

دولت هاي عضو جهت توانمند ساختن افراد داراي     .1
معلولیت، تدابیر مناسب و مؤثري را از جمله از 
طریق حمایت هاي برابر به منظور کسب و حفظ 
حداکثر استقالل، تمامی توانایی حرفه اي، جسمی، 

عی و حضور و مشارکت کامل در ذهنی و اجتما
بدین . تمامی جنبه هاي زندگی اتخاذ خواهند کرد

ي عضو برنامه ها و خدمات جامع ت هامنظور، دول
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ویژه درحوزه بهداشت،  توانبخشی و توانایی را به
داده،  اجتماعی سامان  استخدام، آموزش و خدمات

تحکیم نموده و تدوام می بخشند، به گونه اي که 
  :برنامه ها و خدمات این گونه

مبناي ارزیابی  تا سرحد امکان از مراحل اولیه و بر )الف   
  هاي فردي آغاز گردد؛ چند زمینه اي نیازها و توانایی

مشارکت و حضور در اجتماع را حمایت نموده و  )ب 
تمامی جنبه هاي جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس 

امکان به  افراد داراي معلولیت قرار گیرد و تا سرحد
اجتماعات آنان از جمله در مناطق روستایی نزدیک 

    .باشند
دولت هاي عضو، توسعه آموزش اولیه و مستمر   .2

افراد حرفه اي و کارکنانی که با خدمات توانایی و 
   .توانبخشی کار می کنند را ارتقاء خواهند بخشید

دولت هاي عضو، دسترسی، دانش و استفاده از  .3
امدادي طراحی گردیده براي  هاي وسایل و فناوري

گونه که به  افراد داراي معلولیت را همان
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گردند، ارتقاء  توانبخشی و بازپروري مرتبط می
 .خواهند بخشید

  
  کار و اشتغال: 27ماده 

دولت هاي عضو، حق افراد داراي معلولیت را جهت  .1
کارکردن بر مبناي برابر با سایرین به رسمیت 

مل حق برخورداري خواهند شناخت و این امر شا
از فرصت امرار معاش از طریق کار آزادانه انتخاب 
شده و پذیرفته شده در بازار کار و محیط کاري 

گردد که براي افراد داراي معلولیت باز، فراگیر  می
ي عضو از تحقق ت هادول. و قابل دسترس باشد

حق کار از جمله براي آن دسته از افرادي که طی 
علولیت می گردند از طریق دوران اشتغال دچار م

اتخاذ اقدامات مناسب از جمله قانونگذاري براي 
موارد زیر صیانت نموده و آن را ارتقاء خواهند 

  :بخشید
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ممنوعیت تبعیض بر مبناي معلولیت با توجه به  )الف
تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، از جمله 

ل، شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغا
  پیشبرد حرفه اي و شرایط کاري بهداشتی و ایمنی؛

حمایت از حقوق افراد داراي معلولیت بر مبناي  )ب   
برابر با سایرین براي برخورداري از شرایط کاري مناسب 

ي برابر و دستمزد برابر ت هاو عادالنه از جمله فرص
براي کارهاي داراي ارزش، شرایط کاري بهداشتی و 

جمله محافظت از آزار و اذیت و رسیدگی ایمنی برابر از 
  به شکایات؛

تضمین توانایی افراد داراي معلولیت براي  )پ  
 اعمال حقوق اتحادیه تجاري و کارگري خود بر

  مبناي برابر با سایرین؛
توانمندساختن افراد داراي معلولیت براي  )ت   

هاي عمومی آشنایی فنی و  دسترسی مؤثر به برنامه



کنوانسیون بین المللی حقـوق مـعلـوالن و قانون جامع 
 74 حمایت از حـقـوق مـعلـوالن

اي و  هاي حرفه ات کاریابی و آموزشحرفه اي، خدم
  مستمر؛

     ي ت هاي شغلی و پیشرفت هاترغیب فرص )ث   
حرفه اي افراد داراي معلولیت در بازار کار و 

بازگشت به همچنین یاري در یافتن، کسب، حفظ و 
  اشتغال؛

ي مربوط به خود اشتغالی، ت هاترغیب فرص )ج   
  ودپیشه گی؛ها و شروع خ کارآفرینی، توسعه تعاونی

  استخدام افراد داراي معلولیت در بخش دولتی؛ )چ 
ترغیب استخدام افراد داراي معلولیت در بخش  )ح   

     ي مناسب کهت هاخصوصی از طریق تدابیر و سیاس
می تواند در برگیرنده برنامه هاي اقدام ترجیحی، 

  تشویقی و سایر تدابیر گردد؛
  داراي عـارف بـه افرادمت مکـان  و جـا ارایه  تضمین )خ  

  ؛کاري  محیط معلولیت در
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کار آزاد توسط افراد ترغـیـب کـسب تجربه در بازار  )د   
  داراي معلولیت؛

ترغیب توانبخشی حرفه اي و تخصصی، ابقاء شغلی  )ذ   
  .و برنامه هاي بازگشت به کار براي افراد داراي معلولیت

راد دولت هاي عضو تضمین خواهند نمود که اف    .2
داراي معلولیت به بردگی یا بندگی کشیده 

شوند و بر مبناي برابر با سایرین در مقـابل کار  نمی
 .با اجـبار و اکـراه مورد حمـایت واقـع می گردند

  
معیار کافی براي زندگی و حمایت  :28ماده 

  اجتماعی
دولت هاي عضو، حق افراد داراي معلولیت در مورد     .1

و خانوادهایشان از  آن ها معیار کافی براي زندگی
جمله، غذا، پوشاك و مسکن مکفی، و تداوم بهبود 

می شناسند و  شرایط زندگی را به رسمیت
اقدامات مناسبی را جهت پاسداري و ارتقاء تحقق 
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این حق، بدون تبعیض بر مبناي معلولیت، اتخاذ 
 .خواهند نمود

ولت هاي عضو، حق افراد داراي معلولیت را در د    .2
حمایت اجتماعی و بهره مندي از این حق مورد 

      بدون تبعیض بر مبناي معلولیت به رسمیت
می شناسند، و اقدامات مناسبی را براي پاسداري و 
ارتقاء تحقق این حق از جمله اقداماتی در موارد 

  :زیر را اتخاذ خواهند نمود
تضمین دسترسی برابر افراد داراي معلولیت به  )الف 

بهداشتی و دسترسی به خدمات و هاي  خدمات آب
هاي  وسایل مناسب و قابل پرداخت و سایر کمک

 مربوط به نیازهاي مرتبط با معلولیت؛
تضمین دسترسی افراد داراي معلولیت بویژه زنان و  )ب   

دختران داراي معلولیت و افراد سالخورده داراي 
معلولیت به برنامه هاي اجتماعی حمایتی و برنامه هاي 

 یی؛فقرزدا
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 معلولیت و خانوادهاي  دسترسی افراد داراي  تضمین )پ   
     که در شرایط تنگدستی به سر می برند به  آن ها 

مرتبط با   دولتی مربوط به هزینه هاي  هاي کمک
هاي  معلولیت، از جمله استراحت هاي مراقبتی، کمک

     کافی؛ هاي مالی، مشاوره و آموزش
اي معلولیـت بـه تضمین دسـترسی افراد دار )ت

  ؛بـرنامه هاي عمومی اسـکان
    دسترسی برابر افراد داراي معلولیت به تضمین )ث  

  بازنشستگی؛  برنامه ها و مزایاي
  

  مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی - 29ماده 
دولت هاي عضو براي افراد داراي معلولیت، حقوق      

برابر بر مبناي  آن هاسیـاسـی و فرصت بهره مندي از 
با سایرین را تضمین خواهند نمود و متعهد خواهند شد 

  :که
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ه تضمین نمایند افراد داراي معلولیت می توانند ب )الف  
طور مؤثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبناي 
برابر با سایرین، مستقیماً یا از طریق نمایندگانی که 

اراي آزادانه برگزیده اند از جمله حق و فرصت افراد د
دادن و برگزیده شدن، مشارکت   معلولیت جهت رأي

  :نمایند، از جمله از طریق
گیري،  تضمین این که روند، تسهیالت و ابزار رأي    .1

    مناسب، قابل دسترس و به سهولت قابل فهم و
  بهره گیري می باشند؛

حمایت از حق افراد داراي معلولیت جهت رأي     .2
در انتخابات و  دادن به طور مخفی و بدون هراس

هاي عمومی، نامزد انتخابات شدن،  همه پرسی 
تصدي مؤثر و ایفاء تمامی وظایف عمومی در 
    تمامی سطوح دولتی و تسهیل استفاده از

  فناوري هاي جدید و کمکی در صورت اقتضاء؛
تضمین بیان آزادانه اراده افراد داراي معلولیت به  .3

ایی که عنوان رأي دهنده و در این جهت و در ج
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ضروري باشد با درخواست آنـان اجـازه یـاري در 
  ؛آن هارأي گیـري بـه فـرد مـورد انتخاب 

         به طور فعال محیطی را که افراد داراي معلولیت )ب
طور مؤثر و کامل، بدون تبعیض و بر مبناي ه می توانند ب

برابر با سایرین، در چهارچوب امور عمومی مشارکت نمایند 
قاء بخشند و مشارکت آنان را در امور عمومی از جمله را ارت

  :موارد زیر ترغیب نمایند
ي غیردولتی ها سازمانمشارکت در مجامع و     

مرتبط با زندگی سیاسی و عمـومی کشور و در 
  و اداره احـزاب سیاسی؛ ت هافـعالی

ي ویژه افراد ها سازمانشکل دهی و عضویت     
د داراي داراي معلولیت جهت معرفی افرا

معلولیت در سطوح محلی، منطقه اي، ملی و 
  .بین المللی
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مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریح،  :30ماده 
  فراغت و ورزش

دولت هاي عضو، حق افراد داراي معلولیت در  .1
جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبناي برابر 
با سایرین را به رسمیت می شناسند و تمامی 

خواهند نمود تا تضمین  تدابیر مناسب را اتخاذ
 :نمایند که افراد داراي معلولیت

از دسترسی به اقالم فرهنگی به صورت قابل  )الف   
 گردند؛ دسترس برخوردار می

از دسترسی به برنامه هاي تلویزیونی، فیلم، تئاتر و  )ب  
صورت قابل دسترس  ي فرهنگی بهت هاسایر فعالی

  گردند؛ برخوردار می
ه اماکن اجراء برنامه ها یا خدمات از دسترسی ب )پ  

فرهنگی نظیر تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات 
گردند و تا سرحد امکان از  گردشگري برخوردار می
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 -و اماکنی که از نظر ملی آن هادسترسی به یادم
  .گردند فرهنگی حائز اهمیت می باشند، برخوردار می

توانمند  ، تدابیر مناسبی را برايدولت هاي عضو    .2
ساختن افراد داراي معلولیت جهت برخورداري از 
فرصت توسعه و بهره گیري از توانایی هاي بالقوه 

به واسطه  ن هانه ت آن هاخالقه، فکري و هنري 
جامعه،   اغناي  بلکه جهت آن ها  شخصی  انتفاع

  .نمود اتخاذ خواهند
     ي عضو، تدابیر مناسبی را طبق حقوقت هادول .3

اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند که  بین الملل
حقوق مالکیت معنوي، مانعی تبعیض آمیز یا 
غیرمنطقی را در دستیابی افراد داراي معلولیت به 

  .اقالم فرهنگی ایجاد نمی نماید
افراد داراي معلولیت، بر مبناي برابر با سایرین از     .4

ی و فرهنگی زبانحق شناسایی و حمایت از هویت 
ایما و اشاره و  زبانود از جمله مختص به خ

  .فرهنگ ناشنوایان برخوردار خواهند بود
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دولت هاي عضو، با نیت توانمندساختن افراد داراي     .5
معلولیت در جهت مشارکت بر مبناي برابر با 

ي تفریحی، فراغتی و ت هاسایرین در فعالی
ورزشی، تدابیر مناسبی را در موارد زیر اتخاذ 

  :خواهند کرد
ترغیب و تشویق مشارکت افراد داراي معلولیت تا  )الف   

ي ت هاامـکان در تمامی سطـوح فـعالیـسرحد 
  ورزشی؛

 تضمین این که افراد داراي معلولیت، از فرصت  )ب   
       ها و سامان دهی، توسعه و مشارکت در ورزش

ي تفریحی ویژه معلولین برخوردارند، و بدین ت هافعالی
بر با سایرین، ترغیب تدارك تعلیم، منظور، بر مبناي برا

  آموزش و منابع مناسب؛
تضمین این که افراد داراي معلولیت از دسترسی به  )پ 

        اماکن ورزشی، تفریحی و گردشگري برخوردار 
     می باشند؛
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تضمین این که کودکان داراي معلولیت از  )ت
دسترسی برابر با سایر کودکان به مشارکت در بازي، 

  ي ورزشی و فراغتی از جملهت هاو فعالی تفریح
  ي درون نظام مدارس برخوردار می باشند؛ت هافعالی
تضمین این که، افراد داراي معلولیت از دسترسی  )ث

ي ت هادهی فعالی سازمانیی که به آن هابه خدمات 
ورزشی، فراغتی، گردشگري و تفریحی اشتغال دارند، 

  .برخوردار می باشند
  

  ري آمار و داده هاجمع آو :31ماده
دولت هاي عضو متعهد می گردند تا اطالعات     .1

هاي پژوهشی و آماري را در  مناسب از جمله داده
براي تنظیم و اجراء  آن هاجهت قادر ساختن 

کنوانسیون، جمع  براي اثربخشی به این ت هاسیاس
  .آوري نمایند

  :فرآیند جمع آوري و حفظ این اطالعات باید
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اي پذیرفته شده حقوقی از جمله قوانین حمایت ه )الف   
ها را در جهت تضمین محرمانه  مربوط به حفظ داده

و احترام به حریم شخصی افراد داراي  آن هابودن 
  معلولیت رعایت نماید؛

هاي  در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادي )ب   
بنیادین و اصول اخالقی، در جمع آوري و استفاده از 

رفته شده ي بین المللی را رعایت آمار، هنجارهاي پذی
  نماید؛

اطالعات جمع آوري شده طبق این ماده، در     .2
خواهد شد و در  ارایهصورت اقتضاء به تفکیک 

ي ت هاجهت کمک به ارزیابی اجراي تعهدات دول
و گردد  عضو به موجب این کنوانسیون استفاده می

    موانعی که افراد داراي معلولیت در اعمال 
مواجه می گردند را شناسایی  آن هابا  شان حقوق

  .نماید و بررسی می
دولت هاي عضو، مسؤولیت نشر این گونه آمار را به    .3

 افراد داراي  عهده خواهند گرفت و دسترسی
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را تضمین خواهند  آن هامعلولیت و دیگران به  
 .نمود

  
  هاي بین المللی همکاري :32ماده 

ن المللی هاي بی دولت هاي عضو، اهمیت همکاري  .1
هاي ملی براي  و ارتقاء آن در حمایت از تالش

تحقق اهداف و مقاصد این کنوانسیون را به 
و تدابیر مناسب و مؤثري را  رسمیت می شناسند

و در صورت اقتضاء در مشارکت با  ت هادول میان
  ي مرتبط منطقه اي وها سازمانجامعه مدنی، 
فراد ي مربوط به اها سازمانویژه  بین المللی به

تدابیر مذکور . کرد داراي معلولیت، اتخاذ خواهند
  :جمله در برگیرنده موارد زیر باشد می تواند، از

هاي بین المللی ازجمله  تضمین این که همکاري )الف
برنامه هاي توسعه بین المللی در برگیرنده و قابل 

  دسترس افراد داراي معلولیت، می باشد؛
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ز جمله از طریق تسهیل و تقویت ظرفیت سازي ا )ب
و تقسیم اطالعات، تجربیات، برنامه هاي آموزشی و تبادل 

     رویه هاي مناسب؛
و تسهیل همکاري پژوهشی و دسترسی به دانش فنی  )پ

  علمی؛
هاي اقتصادي و فنی  در صورت اقتضاء تأمین کمک )ت  

از جمله از طریق تسهیل دسترسی و تسهیم فناوریهاي 
  .از طریق انتقال فناوري مددي و قابل دسترس و نیز

اي به تعهدات هر دولت عضو  مفاد این ماده خدشه    .2
در ایفاء تعهدات خود به موجب این کنوانسیون 

 .نماید وارد نمی
  

  نظارت و اجراء ملی :33ماده 
ی خود، یک سازماندولت هاي عضو، بر مبناي نظام     .1

یا چند مرجع ملی درون دولتی را براي موضوعات 
اجراء این کنوانسیون تعیین خواهند نمود مرتبط با 
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کارهاي  و و توجه کافی را به ایجاد یا تعیین ساز
به منظور تسهیل در   هماهنگی در درون دولت

هاي گوناگون و سطوح  اقدامات مرتبط در بخش
  .مختلف مبذول خواهند کرد

ولت هاي عضو، طبق نظام اداري و حقوقی خود، د .2
از جمله یک یا  در درون دولت عضو، چهارچوبی

چند ساز و کار مستقل را در صورت اقتضاء به 
منظور ارتقاء، حمایت و نظارت بر اجراي این 
          کنوانسیون ایجاد، تعیین، تحکیم یا حفظ

ي عضو در صورت تعیین یا ت هادول. می نمایند
ایجاد چنین ساز و کاري، اصول مرتبط با وضعیت 

  حمایت و ارتقاءهاي ملی در مورد نهادو کارکرد 
 .حقوق بشر را مدنظر قرار خواهند داد

 امعه مدنی و به ویژه افراد داراي معلولیت و ج .3
باشند در  می آن هایی که نماینده ها سازمان

فرآیند نظارتی، به طور کامل مشارکت و مداخله 
 .خواهند نمود
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  کارگروه حقوق افراد داراي معلولیت :34ماده 

افراد داراي معلولیت  کارگروهی در مورد حقوق .1
 ایجاد) نامیده می شود "کارگروه"که از این پس (

  .زیر را انجام خواهد داد  گردید که وظایف خواهد
کارگروه در زمان الزم االجراء شدن این  .2

. کنوانسیون، مرکب از دوازده کارشناس خواهد بود
پس از تصویب یا الحاق شصت دولت دیگر به این 

کارگروه تا شش عضو کنوانسیون، عضویت در 
     افزایش می یابد و حداکثر به هجده عضو بالغ

  .می گردد
اعضاء کارگروه با صالحیت شخصی خود به انجام  .3

وظیفه خواهند پرداخت و از جایگاه واالي اخالقی، 
حسن تجربه و توانمندي در زمینه تحت پوشش 

ت از دول. کنوانسیون برخوردار خواهند بود  این
گام معرفی نامزدهاي خود، دعوت ي عضو به هنها
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خواهد گردید تا توجه کافی را به مفاد مندرج در 
  .این کنوانسیون مبذول نمایند) 4(ماده) 3(بند

دولت هاي عضو، با در نظر گرفتن پراکندگی     .4
برگیرندگی اشکال گوناگون  جغرافیایی یکسان، در

هاي حقوقی اساسی، حضور  ، نظامن هاتمد
شارکت کارشناسان داراي جنسیتی متوازن و م

  .مـعلولیت، اعـضاي کارگـروه را بر مـی گزینند
اعضاء کارگروه با رأي مخفی، طی جلسات     .5

گردهمایی دولت هاي عضو، از میان فهرست 
دولت هاي عضو که از میان اتباع خود  نامزدهاي

در جلسات . برگزیده اند، انتخاب خواهند شد
ي عضو ت هامذکور، که با حضور دوسوم دول

رسمیت خواهد یافت، افرادي که بیشترین تعداد 
آراء و اکثریت مطلق آراي نمایندگان حاضر و رأي 
دهنده دولت هاي عضو را به دست آورند، به 

 . عضویت کارگروه انتخاب خواهند شد
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اولین انتخابات کارگروه حداکثر ظرف شش ماه  .6
االجراء شدن این کنوانسیون برگزار  پس از الزم

 حداقل چهار ماه پیش از برگزاري هر. شدخواهد 
ملل متحد طی  سازمانیک از انتخابات، دبیر کل 

نامه اي خطاب به دولت هاي عضو، از آنان دعوت 
خواهد کرد ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفی 

دبیر کل متعاقباً فهرستی از اسامی همه . نمایند
لت نامزدها، به ترتیب حروف الفبا، و با ذکر نام دو

را نامزد نموده است، تهیه و به  آن هاعضوي که 
دولت هاي عضو این کنوانسیون تسلیم خواهد 

  .کرد
اعضاء کارگروه براي یک دوره چهار ساله انتخاب  .7

براي یک بار دیگر واجد  ن هاخواهند شد و ت
در هر حال دوره عضویت شش . انتخاب می باشند

پایان  نفر از اعضاء منتخب در اولین انتخابات، در
بالفاصله پس از اولین . سال خاتمه خواهد یافت دو

عه کشی انتخابات، اسامی این شش نفر از طریق قر
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این ماده ) 5(توسط رئیس جلسه موضوع بند
  .تعیین خواهد شد

انتخاب شش عضو دیگر، طی برپایی انتخابات  .8
       منظم و طبق مفاد مرتبط این ماده صورت 

  .می گیرد
یکی از اعضاء کارگروه فوت کند یا در صورتی که     .9

استعفاء دهد، یا به هر دلیلی اعالم نماید که دیگر 
قادر به انجام وظیفه نمی باشد، دولت عضوي که 
این عضو را نامزد کرده است، کارشناس دیگري که 
داراي شایستگی و واجد شرایط مندرج در مفاد 
مرتبط با این ماده باشد را منصوب خواهد کرد تا 

  .باقیمانده دوره، انجام وظیفه نمایددر 
  .کارگروه، آئین کار خود را تنظیم خواهد کرد    .10
ملل متحد، کارکنان و تجهیزات  سازماندبیر کل     .11

الزم را براي ایفاي مؤثر وظایف کارگروه، به موجب 
این کنوانسیون فراهم خواهد نمود و جلسه 

  .مقدماتی آن را برگزار خواهد کرد
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جمع عمومی، اعضاء کارگروهی که به با تأیید م    .12
موجب این کنوانسیون تشکیل می شود از محل 

اساس شرایط و  ملل متحد، بر سازمانمنابع 
مقتضیاتی که مجمع عمومی ممکن است تعیین 

ي ت هانماید و با در نظر گرفتن اهمیت مسؤولی
  .کارگروه، مقرري دریافت خواهند نمود

ي ت هاایا و مصونیاعضاء کارگروه از تسهیالت، مز    .13
ملل متحد،  سازمانکارشناسان در مأموریت 

ربط کنوانسیون مزایا و  هاي ذي مندرج در بخش
ملل متحد، برخوردار  سازماني ت هامصونی

 .خواهند گردید
  

  ي عضوت هاگزارش دول :35ماده 
ملل  سازماندولت هاي عضو، از طریق دبیر کل    .1

 دیده درمتحد، گزارش جامعی از تدابیر اتخاذ گر
خصوص به مورد اجراء گذاشتن تعهدات به موجب 
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حاصله   يت هاهمچنین پیشرف کنوانسیون و  این
 االجرا از الزم  پس  سال دو  را ظرف زمینه در این

شدن این کنوانسیون براي دولت عضو مربوط به 
  .کارگروه تسلیم خواهند نمود

هاي آتی را  ي عضو، گزارشپس از آن، دولت ها    .2
بار و پس از آن هر گاه که  سال یک4 هر حداقل

  .کارگروه درخواست کند، تسلیم خواهند نمود
گـونه دستـورالعمل حاکم  کارگروه، درخصوص هر    .3

  .گیري خواهد نمود ها تصمیم گزارش بر محتواي 
دولت عضوي که گزارش اولیه جامع را به کارگروه  .4

هاي  تسلیم کرده است، نیاز نیست در گزارش
نموده است  ارایه، اطالعاتی را که قبالً بعدي خود
  .تکرار نماید

ي ت هاکارگروه، از دول به هنگام تهیه گزارش براي .5
عمل را در روندي  می گردد که این  عضو درخواست

شفاف و باز انجام داده و توجه کافی را به مفاد 
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این کنوانسیون مبذول ) 4(ماده) 3(مندرج در بند
  .نمایند

ها عوامل و مـشکالتی که بر  ارشتـوان درگـز می    .6
میزان اجراء تعهدات ناشی از این کنوانسیون تأثیر 

 .می گذارند را مشخص ساخت
  

    ها بررسی گزارش :36ماده 
ها توسط کارگروه مورد بررسی  هر یک از گزارش  .1

قرار خواهد گرفت و در صورتی که مقتضی بداند 
ات و توصیه هاي کلی را در مورد گزارش نهادپیش

دولت . ربط ابالغ خواهد نمود و به دولت ذي ارایه
      عضو می تواند با هر گونه اطالعاتی که خود بر

       کارگروه. می گزیند، به کارگروه پاسخ دهد
ي عضو ت هامی تواند اطالعات بیشتري را از دول

ربط در مورد اجراء این کنوانسیون درخواست  ذي
  .نماید
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 ارایهتأخیر عمده اي در در صورتی که دولت عضو     .2
گزارش خود نماید، کارگروه می تواند به دولت 

ربط ضرورت بررسی نحوه اجراء این کنوانسیون  ذي
مبناي اطالعات موجود و موثق در  در آن دولت بر

اگر گزارش مربوط . اختیار کارگروه را ابالغ نماید
ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ، تسلیم کارگروه 

ربط دعوت  از دولت عضو ذي نگردد، کارگروه
در . خواهد نمود که در بررسی مزبور مشارکت ورزد

گزارش  ارایهربط با  صورتی که دولت عضو ذي
این ) 1(مربوط به پاسخگویی بپردازد، مفاد بند

  .ماده اعمال خواهد شد
ها را در  ملل متحد، گزارش سازماندبیر کل  .3

  .اختیار تمامی دولت هاي عضو قرارخواهد داد
طور  هاي خود را به دولت هاي عضو، گزارش   .4

گسترده، در کشورهاي خویش در اختیار عموم 
ات و توصیه هاي نهادقرار داده و دسترسی به پیش

  .کلی مربوط به این گزارشات را تسهیل می نمایند
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هاي  کارگروه در صورتی که مقتضی بداند گزارش    .5
ي عضو که حاوي درخواست براي مشاوره ت هادول
مساعدت فنی یا نمایانگر نیاز باشد را همراه با یا 

مالحظات و توصیه هایی که ممکن است کارگروه 
در این زمینه داشته باشد، براي آژانس هاي 

ملل  سازمانها و برنامه هاي  تخصصی، صندوق
دار ارسال خواهد  هاي صالحیتنهادمتحد و سایر 

 .نمود
  

  وهي عضو و کارگرت هاهمکاري بین دول :37ماده 
هر یک از دولت هاي عضو با کارگروه همکاري و     .1

شان یاري خواهد  به اعضاء آن در ایفاي وظایف
  .نمود

ي عضو، توجه ت هاکارگروه در رابطه خود با دول    .2
ي گسترش ظرفیت روش هاها و  کافی را به راه
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 ملی براي اجراء این کنوانسیون از جمله از طریق 
 .خواهد نمودهاي بین المللی مبذول  همکاري

  
  هانهادارتباط کارگروه با سایر  :38ماده 

به منظور پیشبرد اجراي مؤثر این کنوانسیون و ترغیب    
المللی در زمینه هاي تحت پوشش  هاي بین همکاري

     :این کنوانسیون
 سازمانهاي نهادهاي تخصصی و سایر  آژانس )الف

ملل متحد از حق حضور در بررسی اجراء مفاد این 
قرار  آن هاانسیون تا آنجایی که در حوزه وظایف کنو

کارگروه می تواند . می گیرد، برخوردار خواهند گردید
هاي تخصصی و  در صورتی که مقتضی بداند از آژانس

توصیه هاي  ارایهدار جهت  هاي صالحیتنهادسایر 
کارشناسانه در مورد اجراء کنوانسیون در زمینه هایی 

. رار می گیرد، دعوت نمایدق آن ها که در حوزه وظایف
هاي تخصصی و سایر  کارگروه می تواند از آژانس
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گزارش در مورد  ارایهملل متحد براي  سازمانهاي نهاد
ي هاتکه در حوزه فعالی اجراي کنوانسیون در زمینه هایی

  .گیرد، دعوت نماید قرار می آن ها
کارگروه در صورت اقتضاء در اجراي وظایف  )ب   

ربط که به موجب معاهدات  هاي ذينهادخود با سایر 
المللی تأسیس گردیده اند، از نظر  حقوق بشري بین

تضمین پیوستگی در دستورالعملهاي گزارش دهی، 
ات و توصیه هاي کلی مربوط و پرهیز از نهادپیش

دوباره کاري و هم پوشانی در اجراي وظایف آنان، 
  .مشورت خواهد نمود

  
  گزارش کارگروه :39ماده 

بار به مجمع عمومی و  کارگروه هر دو سال یک     
شوراي اقتصادي و اجتماعی در مورد فعالیت هاي خود 
 گزارش خواهد داد و می تواند بر مبناي بررسی گزارش

     ات ونهادي عضو، پیشت هاها و اطالعات واصله از دول
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در گزارش کارگروه، . نماید ارایهتوصیه هاي کلی را 
یه هاي کلی توأم با نظرات ات و توصنهادچنین پیش

  .، درج خواهد گردید)در صورت وجود(ي عضو ت هادول
  

   ي عضوت هافراهمایی دول :40ماده 
دولت هاي عضو، به منظور بررسی هر موضوع   .1

طور منظم در  مرتبط با اجراء این کنوانسیون، به
  .آیند می ي عضو گردهمت هافراهمایی دول

شش ماه پس از  ي عضو حداکثرت هافراهمایی دول    .2
االجراء شدن این کنوانسیون، توسط دبیر کل  الزم

ي ت هانشس. ملل متحد برگزار خواهد شد سازمان
صورت  ملل متحد به سازمانآتی توسط دبیر کل 

  بار یا بنا به تصمیم فراهمایی  هر دو سال یک
 .ي عضو، برگزار خواهد شدت هادول
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  )اسناد(امین  :41ماده 
) اسناد(ملل متحد، امین  مانسازدبیر کل      

  .این کنوانسیون خواهد بود
  

  امضاء :42ماده 
  و  ت هااین کنوانسیون براي امضاء تمامی دول     

ملل  سازماني همگرایی منطقه اي در مقر ها سازمان
مارس  30 در نیویورك از تاریخ متحد
  .مفتوح می باشد) 10/1/1386(2007

  
  رضایت به ملتزم شدن :43ماده 

ي امضاء ت هاین کنوانسیون منوط به تصویب دولا  
ي همگرایی منطقه اي ها سازمانکننده و تأیید رسمی 

کنوانسیون براي الحاق هر . امضاء کننده خواهد بود
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همگرایی منطقه اي که کنوانسیون را  سازماندولت یا 
  .امضاء ننموده است، مفتوح خواهد بود

  
  ي همگرایی منطقه ايها سازمان :44ماده 

ی اطالق سازمانبه  "همگرایی منطقه اي سازمان"    .1
ي حاکم در یک منطقه ت هاشود که توسط دول می

ي عضو ت هامشخص تأسیس گردیده است و دول
آن، صالحیت خود را در ارتباط با موضوعات مورد 

. حکم در این کنوانسیون به آن تفویض نموده اند
یی در اسناد الحاق یا تأیید ها سازمانچنین 

می خود، محدوده صالحیت خویش را در رس
ارتباط با موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون 

امین اسناد را از  آن هامتعاقباً . اعالم خواهند نمود
هر گونه تغییرات اساسی در محدوده صالحیت 

  .خود مطلع خواهند ساخت
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در  "ي عضوت هادول"در این کنوانسیون، ارجاع به    .2
ی در محدوده صالحیت یها سازمانمورد چنین 

  .آنان اعمال خواهد شد
) 3(و ) 2(و بندهاي) 45(ماده) 1(از نظر بند    .3

    هر گونه سند تودیع شده توسـط) 47(ماده
ي همگرایی منطقه اي در شمارش، در ها سازمان

  .نظر گرفته نخواهد شد
ي همگرایی منطقه اي می توانند در ها ازمانس    .4

یت خویش، حق زمینه موضوعات در حیطه صالح
رأي خود در فراهمایی دولت هاي عضو را با تعداد 

که عضو  آن هاآراء برابر با تعداد دولت هاي عضو 
در . این کنوانسیون نیز می باشند، اعمال نمایند

 سازمانصورتی که هر یک از دولت هاي عضو 
مذکور، حق رأي خود را اعمال نماید، چنین 

اهد کرد و ی حق رأي خود را اعمال نخوسازمان
 .بالعکس
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  الزم االجراء شدن :45ماده 
این کنوانسیون، سی روز پس از سپرده شدن   .1

االجراء خواهد  بیستمین سند تصویب یا الحاق الزم
   .شد

 سازماناین کنوانسیون در مورد هر دولت یا     .2
همگرایی منطقه اي که پس از سپرده شدن 
بیستمین سند تصویب، تأیید رسمی یا الحاق، 

کند یا به  وانسیون را تصویب یا رسماً تأیید میکن
شود، سی روز پس از تاریخ سپردن  آن ملحق می

 .االجراء خواهد شد سند مزبور آن، الزم
  

  قیود تحدید تعهد :46ماده 
قیود تحدید تعهدي که با هدف و مقصود این     .1

  .رت داشته باشد، مجاز نخواهد بودکنوانسیون مغای
گیري  پس در هر زمان قابل بازقیود تحدید تعهد     .2

 .است



کنوانسیون بین المللی حقـوق مـعلـوالن و قانون جامع 
 104 حمایت از حـقـوق مـعلـوالن

  ها اصالحیه :47ماده 
هر یک از دولت هاي عضو می تواند اصالحیه اي را     .1

نموده و آن را به  نهاددر مورد این کنوانسیون پیش
دبیرکل، . ملل متحد تسلیم نماید سازماندبیر کل 

ي را براي دولت هاي عضو ارسال نهاداصالحیه پیش
درخواست خواهد کرد نظر  هاآن خواهد نمود و از 

خود را درباره برگزاري فراهمایی دولت هاي عضو 
ات، نهادبه منظور بررسی و تصمیم در مورد پیش

چه ظرف چهار ماه از تاریخ  چنان. اعالم نمایند
ي عضو ت هامکاتبه مذکور، حداقل یک سوم دول

موافق چنین فراهمایی باشند، دبیر کل فراهمایی 
ملل متحد برگزار خواهد  زمانسارا با پشتیبانی 

 هر اصالحیه اي که به تصویب اکثریت دو. کرد
ي عضو حاضر و رأي دهنده برسد، ت هادول سوم

ملل  سازمانتوسط دبیرکل به مجمع عمومی 
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ت متحد براي تصویب و متعاقباً جهت تمامی دول
  .ي عضو براي پذیرش، تسلیم خواهد شدها

ده مورد این ما) 1(اصالحیه اي که مطابق بند .2
پذیرش و تصویب قرار گرفته باشد، سی روز پس از 
این که تعداد اسناد سپرده شده پذیرش به دو سوم 

ي عضو در تاریخ تصویب اصالحیه ت هاتعداد دول
پس از آن، . بالغ گردد، الزم االجراء خواهد شد

اصالحیه براي هر دولت عضو سی روز پس از 
. اهد شدسپردن سند پذیرش آن، الزم االجراء خو

       براي آن دسته از  ن هاهر اصالحیه اي ت
ي عضو که آن را پذیرفته اند، الزام آور ت هادول

  .است
در صورتی که فراهمایی دولت هاي عضو به اتفاق  .3

) 1(اي که مطابق بند آراء تصمیم بگیرد، اصالحیه
این ماده تصویب شده است و انحصاراً مرتبط با 

می باشد، براي ) 40(و ) 39(، )38(، )34(مواد 
که  تمامی دولت هاي عضو، سی روز پس از این
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تعداد اسناد سپرده شده پذیرش به دو سوم تعداد 
دولت هاي عضو در تاریخ تصویب اصالحیه بالغ 

 .االجراء خواهد شد گردد، الزم
  

  خروج از عضویت در کنوانسیون :48ماده 
هر یک از دولت هاي عضو می تواند با ارسال      

ملل متحد از عضویت  سازمانالعیه کتبی به دبیرکل اط
خروج از عضویت، یک سال . در کنوانسیون خارج گردد

  پس از تاریخ دریافت اطالعیه توسط دبیرکل صورت
   .می پذیرد

  
  هاي قابل دسترس قالب :49ماده 
هاي قابل دسترس  متن این کنوانسیون در قالب  
  .خواهد شد ارایه
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  متون اصلی :50ماده 
عربـی، چـینـی، انـگلیـسـی، فرانــسـوي،  متـون     

روسـی و اسپانیایی این کنوانسیون از اعتبار یکسان 
  .برخوردارند

براي گواهی مراتب باال امضاء کنندگان تام االختیار امضاء    
ي متبوع خود براي این امر ت هاکننده زیر که از طرف دول

نسیون را امضاء به طور مقتضی مجاز می باشند، این کنوا
  .اند نموده

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن      
کنوانسیون شامل مقدمه و پنجاه ماده در جلسه علنی 

هزار و سیصد  روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذرماه یک
و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در 

  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 4/10/1387تاریخ 
  

  علی الریجانی            
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تکل الحاقی کنوانسیون بین المللی وپر
  حقوق معلولین

  
  :این پروتکل توافق می کنند که  دولت هاي عضو

  :1ماده 
صالحیت  )دولت عضو( پروتکل هر دولت عضو این .1

را براي دریافت و ) کمیته(کمیته حقوق معلولین 
     بررسی مکاتبه هاي افراد یا از طرف افراد یا

می کنند که  هایی که در آن حوزه ادعا گروه
مربوطه قربانی تضییع مفاد  هاي عضو توسط دولت

  .کنوانسیون شد ه اند؛ به رسمیت می شناسد
عضو پروتکل  که دولتی مورد در مکاتبه اي هیچ .2

 .حاضر نمی باشد؛ نمی بایست دریافت شود
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  :2ماده 
در  "غیرقابل قبول"کمیته می بایست مکاتبات زیر را   

  : ظر گیردن
  ؛مکاتبه بی نام )الف
مکاتبه مبتنی بر سوء استفاده از حق تسلیم چنین  )ب

مکاتبه هایی بوده یا مغایر با مفاد کنوانسیون حاضر 
  .باشد
موضوع مشابهی که قبالً توسط کمیته بررسی شده  )پ

حال  در دیگري تحقیق بین المللی روند در باشد؛ یا
  .بررسی باشد

محلی در دسترس مورد بحث  تمام راه حل هاي )ت
به  این مورد نباید در جایی که اقدام. قرار نگرفته است

یا بعید می باشد  شده طوالنی دلیل بدون حل مشکل
که به حل مؤثر مشکل ختم شود، به عنوان قاعده قرار 

  .گیرد
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اگر آشکارا بی اساس بوده یا به صورت مؤثر تأیید نشده  )ث
  .باشد
قبل از اجرایی شدن  مکاتبه موضوع حقایق )ج

که آن  آن ؛ مگر کنوانسیون حاضر اتفاق افتاده باشد
  .حقایق تا تاریخ فوق ادامه یافته باشد

  
  :3ماده 
        کمیته ،حاضر پروتکل 2 مفاد ماده به با توجه  

 صورت محرمانه می بایست هر مکاتبه تسلیم شده را به
 دولت ماه 6 عرض در ،برساند عضو دولت به اطالع

و  توضیح ،می بایست به کمیته نامه ریافت کنندهد
در  گزارش کتبی که روشنگر موضوع و راه حل آن

صورت اعمال گردیدن توسط دولت مربوطه باشد، 
  .تسلیم نماید
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  :4ماده 
در هر زمان بعد از دریافت یک مکاتبه و قبل از  .1

رسیدن به تعیین صحت آن، کمیته می تواند 
ري به اقدامات موقتی درخواستی را براي توجه فو

که ممکن است براي جلوگیري از خسارت جبران 
ناپذیر به قربانی یا قربانیان خشونت مورد ادعا الزم 

  .باشد، به دولت عضو ارسال نماید
این ماده توسط کمیته به معنی  1اجراي بند .2

 .تشخیص صحت و سقم مکاتبه نمی باشد
  

  :5ماده 
ت مربوط به کمیته می بایست هنگام بررسی مکاتبا  

این پروتکل جلسات خود را پشت درب هاي بسته انجام 
ها نهادداده و بعد از بررسی نامه کمیته می بایست پیش

و توصیه هاي احتمالی را به دولت عضو و به نویسنده 
  .نامه ارسال نماید
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  :6ماده 
اگر کمیته اطالعات موثقی را مبنی بر تضییع  .1

الم شده در ناگوار یا برنامه ریزي شده حقوق اع
کنوانسیون توسط یکی از دولت هاي عضو دریافت 
کند، کمیته می بایست دولت عضو را به بررسی 
 اطالعات و به همان منظور تسلیم نمودن اظهار

  .دعوت کند ،نظرهاي مربوط به اطالعات ذکر شده
ضمن در نظر گرفتن هر توضیحی که ممکن است  .2

 توسط دولت عضو مربوطه تسلیم شود و همین
طور هر اطالعات موثق، کمیته می تواند یک یا 
چند عضو را براي هدایت یک تحقیق و گزارش 

در صورت داشتن . فوري به کمیته تعیین کند
تواند  مجوز، با رضایت دولت عضو گروه تحقیق می

  .از منطقه بازدید کند
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         بعد از بررسی یافته هاي این تحقیق کمیته .3
 توضیحات و همراه به می بایست این یافته ها را

  .دولت عضو ارسال نماید توصیه هاي مربوطه براي
ماه بعد  6دولت عضو مربوطه می بایست در عرض   

از  توصیه هایی و از دریافت چنین یافته ها، توضیحات
  .کمیته، اظهارنظرهاي خود را به کمیته تسلیم نماید

این تحقیق می بایست محرمانه بوده و همکاري  .4
 .ید در تمام مراحل دنبال گردددولت عضو با

  
  :7ماده 

میته می تواند دولت عضو مربوطه را دعوت نماید ک .1
 ،کنوانسیون 35 که در گزارش خود مطابق ماده

اتخاذ شده در پاسخ به یک  جزئیات اقدامات
پروتکل حاضر  6تحقیق انجام شده مطابق با ماده 

  .را الحاق نماید
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از پایان دوره ند، بعد کمیته در صورت نیاز می توا .2
به آن اشاره شده است؛ از  4/6ماهه که در ماده 6

دولت عضو مربوطه بخواهد، گزارش اقدامات اتخاذ 
 .شده در پاسخ به چنین تحقیقی را ارایه نماید

  
  :8ماده 
امضاء یا تصویب  در زمان می تواند عضو دولت هر  

که صالحیت کمیته  پروتکل یا پیوست آن اعالم نماید
به رسمیت نمی  را 7 و 6 ماده در شدهپیش بینی 

  .شناسد
قانـون جـامع حمـایـت از معـلوالن بهزیسـتی از   

خانه  واحدهاي آموزشی تابعه وزارت رایگان در آمـوزش
 بهداشت، ،تحقیقات و فناوري علوم، ،آموزش و پرورش

 هاي دولتی و درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه
   .رمند گردندبه ،نیز دانشگاه آزاد اسالمی
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  :9ماده 
بنیاد  بانک مسکن و ،وزارت مسکن و شهرسازي  

) %10(مسکن انقالب اسالمی موظفند حداقل ده درصد
از واحدهاي مسکونی احداثی استیجاري و ارزان قیمت 

و  خود را به معلوالن نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده
بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار  سازمانبا معرفی 

  .ندده
سیستم بانکی کشور موکلف است تسهیالت ـ 1تبصره

اعتباري یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن 
و یا  معلوالن را تأمین و به معلوالن یا تعاونی هاي آنان

احداث نمایند  ،ت خیریه اي که براي معلوالنمؤسسا
   .پرداخت کند

ملی زمین و مسکن موظف است  سازمان - 2تبصره
افراد  مسکونی واحدهاي نیاز احداث زمین مورد

معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و 
سسات ؤیا تعاونی ها و م ودر اختیار افراد مذکور 
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نمایند  خیریه اي که براي آنان مسکن احداث می
   .قرار دهد
معلوالن از پرداخت هزینه هاي صدور پروانه  - 3تبصره

  معاف نو سازي عوارض آماده سازي زمین و یساختمان
   .می گردند

قالب  در بهزیستی کشور موظف است سازمان - 4تبصره
       اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه ساالنه و

حقیقی و حقوقی نسبت  هاي یارانه اي اشخاص کمک
به احداث واحدهاي مسکونی براي معلوالن و مددجویان 

     نآیی مطابق را آن ها بهره داري اقدام و مالکیت با
بهزیستی کشور با همکاري وزارت  سازمانکه  نامه اي

مدیریت و برنامه ریزي  سازمانمسکن و شهرسازي و 
کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به 

   .معلوالن و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید
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  :11ماده 
هاي  مرکز آمار ایران موکلف است در سرشماري  

به نحوي برنامه ریزي نماید که  عمومی جمعیت کشور
 آن هاجمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت 

   .مشخص گردد
  

  :12ماده
صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  سازمان  

است حداقل دو ساعت از برنامه هاي خود را در  موظف
 سازمانهفته در زمان مناسب بـه برنامـه هاي 

هاي معلولین  ديمردم با توانمن و بـهزیستی کشـور
   .اختصاص دهد
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  :13ماده
بهزیستی کشور موظف است با ایجاد  سازمان  

نسبت به قیومیت افراد معلول اقدام  ،سازوکار مناسب
ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد  دادگاه ،نماید

مذکور عمل و مبادرت به  سازماناز طریق  صرفاً ،معلول
   .صدور حکم نماید

بهزیستی کشور موظف است جهت  سازمان - 1تبصره
در محاکم قضایی وکیل  ،دفاع از حقوق افراد معلول

  .به دادگاه مربوطه معرفی نماید تعیین نموده و
بهزیستی کشور مجاز است در موارد  سازمان - 2تبصره

بی  ضروري جهت جلوگیري از تضییع حقوق معلوالن
ها طرح دعوا  در دادگاه آن هاسرپرست به نمایندگی از 

   .و دادخواهی نماید
  
  
  



کنوانسیون بین المللی حقـوق مـعلـوالن و قانون جامع 
 120 حمایت از حـقـوق مـعلـوالن

  :14ماده 
بهزیستی  سازمانمودبان مالیاتی می توانند از طریق   

 ،کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی
درمانی و حرفه آموزي و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام 

گواهی هزینه مودبان مالیاتی در موارد فوق که به  .نمایند
شـور رسیده باشـد بـه عنوان بهزیستی ک سازمانتایید 

   .می گـردد هـزینه قـابل قـبول مالیـاتی آنان تـلقی
  

  :15ماده 
مجازند در  ن هااي بهزیستی استها سازمانروساي   

هاي  جلسات شوراي برنامه ریزي و توسعه استان گروه
  . کاري آن به عنوان عضو شرکت نمایند

به منظور کمک به اشتغال معلوالن و  -تبصره
بهزیستی کشور مجاز است  سازمانرئیس  ،دجویانمد

   .در جلسات شوراي عالی اشتغال شرکت نمایند
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  :16ماده 
اعتبارات مورد نیاز اجراي این قانون از محل منابع زیر 

  : می گردد مینأت
ها حسب نهادها و  از محل اعتباراتی که دستگاه .1

   وظایف قانونی در قوانین بودجه ساالنه منظور 
 .ندمی نمای

از محل اعتبارات هزینه اي و تملک سرمایه اي  .2
بهزیستی کشور که تاکنون از محل  سازمان

 ارایهاعتبارات مذکور خدمات الزم را به معلوالن 
 .می داده است

از محل وجوه واصله از اجراي طرح هدفمندکردن  .3
  .یارانه ها در کشور

 ،ها از محل صرفه جویی در هزینه هاي دستگاه .4
هاي عمومی که میزان نهادتی و ي دولت هاشرک

 ت هاها و شرک ساالنه آن براي هر یک از دستگاه
 .ها و هیات وزیران مشخص می نمایدنهاد
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  :9ماده 
ملل متحد می بایست سپرده دار پروتکل  سازماندبیرکل 

  .حاضر باشد
  

  :10ماده 
    پروتکل حاضر می بایست براي امضاء توسط  

امضاء کننده  نطقه ايهاي ائتالف م سازماندولت ها و 
ملل در نیویورك از  سازماندفتر مرکزي  کنوانسیون در

  . مفتوح باشد 2007/ مارس/30تاریخ 
  

  :11ماده 
     این پروتکل می بایست مورد تأیید رسمی  

هاي ائتالف منطقه اي امضاء کننده این پروتکل  سازمان
که به صورت رسمی کنوانسیون را تصویب یا تأیید 

  . قرار گیرد کرده اند؛
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پروتکل می بایست براي تصویب توسط هر دولت  ینا  
ائتالف منطقه اي که کنوانسیون را به طور  سازمانیا 

رسمی تصویب، تأیید یا موافقت کرده و پروتکل حاضر را 
  .امضاء نکرده است، مفتوح باشد

  
  :12ماده 

    هاي ائتالف منطقه اي  سازمانمنظور از  .1
وسط دولت هاي یک است که ت هایی سازمان

تشکیل شده و در رابطه با  منطقه مشخص
موضوعات طرح شده در این کنوانسیون و این 

اختـیار الزم از طـرف دولـت هاي عـضو پروتکل 
  .تنـفیذ شـده است آن هابه 

ها می بایست در اسناد رسمی، تأییدیه یا  سازماناین   
با  شان را در رابطه توافقنامه هاي خود حدود اختیارات

. موضوعات طرح شده در کنوانسیون و پروتکل اعالم کنند
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 گونه تغییر در محدوده می بایست هر آن هامتعاقباً 
  .شان را به سپرده گذار اطالع دهند اختیارات

در این پروتکل، اشاره به دولت هاي عضو شامل  .2
  .ها در حدود اختیاراتشان نیز می شود سازماناین 

هیچ  2بند 15ماده  1دبن 13در مورد اهداف ماده  .3
    هاي ائتالف سازمانسند سپرده شده توسط 

  .منطقه اي نباید منظور شود
   هاي ائتالف منطقه اي در محدوده سازمان .4

می توانند؛ در جلسات دولت هاي  شان اختیارات
 آن هاعضو حق رأي داشته باشند و تعداد رأي 

تعداد رأي دولت هاي عضوشان که        مساوي 
اگر هر . ي این پروتکل هستند؛ می باشندها فطر

کدام از دولت هاي عضو بخواهد حق رأي داشته 
مربوطه نمی تواند حق برخورداري  سازمانباشند، 

 .از رأي آن کشور را داشته باشند و بالعکس
  
  



کنوانسیون بین المللی حقـوق مـعلـوالن و قانون جامع 
 125 حمایت از حـقـوق مـعلـوالن

  :13ماده 
پیرو اجراي کنوانسیون پروتکل حاضر می بایست  .1

در سی امین روز بعد از سپردن دهمین سند 
  .یب یا عضویت اجرایی شودتصو

هاي ائتالف منطقه اي که  سازمانبراي دولت ها یا  .2
بعد از سپردن دهمین سند مربوطه پروتکل را 
تصویب یا به طور رسمی تأیید و مورد پذیرش قرار 
می دهند، پروتکل می بایست در سی امین روز 

 .بعد از سپردن سند ایشان اجرایی گردد
  

  :14ماده 
 حاضر که با هدف پروتکلشرط هایی  و قید .1

 شناخته مجاز نمی بایست باشد ؛ نداشته همخوانی
  .شوند

شرط ها در هر زمان می توانند پس گرفته  و قید .2
 .شوند
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  :15ماده 
هر دولت عضو می تواند الحاقی هاي را به پروتکل  .1

 سازمانداده و آن را به دبیر کل  نهادحاضر پیش
هر  دبیرکل می بایست. ملل متحد تسلیم نماید

ي را به انضمام درخواستی مبنی نهادالحاقیه پیش
از گردهمایی دولت هاي عضو  آن هابر اینکه آیا 

 نهادبراي بررسی و تصمیم گیري در مورد آن پیش
می کنند یا خیر؟ براي دولت هاي عضو  حمایت

  .ارسال نماید
ماه بعد از تاریخ چنین  4در صورتی که در عرض   

ولت هاي عضو با چنین مکاتبه اي حداقل یک سوم د
 این می بایست دبیرکل ،نمایند موافقت گردهمایی
  نماید  برگزار ملل سازمان حمایت با را گردهمایی

هر الحاقیه اي که توسط دو سوم دولت هاي عضو   
حاضر و رأي دهنده تصویب شود؛ می بایست توسط 
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 آن از بعد و عمومی مجمع به تصویب دبیرکل براي
  .شود فرستاده عضو دولت هاي مامت براي پذیرش براي

شـده، مـطابق  یـیدإالحاقیـه تصویب یا ت .2
 می بایست در سی امین روز بعد از این 1پاراگـراف

 تعداد دو سوم به ،شده که تعداد سندهاي سپرده
 رسید؛ الحاقیه تصویب زمان در عضو دولت هاي

  .شود اجرایی
ر بعد از آن می بایست الحاقیه براي هر دولت عضو د  

  .سی امین روز از سپردن سند موافقت، اجرایی شود
ه    یک الحاقیه فقط براي دولت هاي عضو ک

  .آن را پذیرفته، تعهدآور است
  

  :16ماده 
دولت عضو می تواند با اعالم کتبی به دبیرکل  هر  

خروج از پروتکل . ملل از پروتکل خارج شود سازمان
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جاري سال بعد از دریافت اعالم کتبی به دبیرکل  یک
  .می گردد

  
  :17ماده 
متن پروتکل حاضر می بایست به صورت آسان در   

  .دسترس قرار گیرد
  

  :18ماده 
متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوي، روسی و   

در . اسپانیایی پروتکل حاضر ارزش واحد خواهند داشت
   مقام گواهی منصوبین تام االختیار زیر حسب االمر 

   .اضر را امضاء کرده انددولت هاي متبوع پروتکل ح
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  قانون جامع حمایت از حقوق معلولین
  

  :1 ماده
مین أدولت موظف است زمینه هاي الزم را براي ت  

 آن هافراهم و حمایت هاي الزم را از  ،حقوق معلوالن
  .به عمل آورد

  
  :2 ماده
     سسات وؤو م ها سازمان ،کلیه وزاتخانه ها  
انقالبی موظفند  و هاي عمومینهادي دولتی و هات شرک

اماکن  و ها ساختمانتولید و احداث  ،در طراحی
ل خدماتی به نحوي عمل نمایند یمعابر و وسا عمومی و

براي معلوالن  آن هاکه امکان دسترسی و بهرمندي از 
  .همچون افراد عادي فراهم گردد

   سسات وؤو م ها سازمان ،وزارتخانه ها - 1هتبصر
انقالبی موظفند جهت هاي نهادي دولتی و ت هاشرک
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واماکن  ها ساختماندسترسی و بهره مندي معلوالن، 
معابر و وسایل خدماتی  ،ورزشی و تفریحی ،عمومی

       موجود را در چارچوب بودجه هاي مصوب ساالنه خود
  .مناسب سازي نماید

ها موظفند از صدور پروانه احداث و  شهرداري - 2تبصره
و اماکن  ها ساختمانیا پایان کار براي آن تعداد و 

عمومی و معابري که استانداردهاي تخصصی مربوط به 
  .نماید خودداري باشند نکرده رعایت معلوالن را

بهزیستی کشور مجاز است بر امر  سازمان - 3تبصره
    اماکن دولتی و عمومی و ها ساختمانسازي مناسب 

هاي مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات  دستگاه
   .را درخـواسـت نماید ها آناقـدامات 
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  :3ماده 
بهزیستی کشور موظف است در چارچوب  سازمان  

اعتبارات مصوب در قوانین بودجـه ساالنـه اقدامـات ذیـل 
  : را به عـمل آورد

آموزشی وحرفه ،حمایتی،مین خدمات توانبخشیتأ )الف
آموزي مورد نیـاز معلوالن با مشـارکت خانواده هاي 

 تعاونی، ،خصوصی(بخش غیردولتی  اريهمک معلوالن و
به مراکز ) کمک هزینه( و پرداخت یارانه) خیریه

  .دولتی و خانواده هاغیر
آموزشی و  ،گسترش مراکز خاص نگهداري )ب

ن واجد شرایط با همکاري بخش توانبخشی معلوال
   .هاآندولتی و پرداخت تسهیالت اعتباري و یارانه با غیر
مک توانبخشی مورد نیاز افراد مین و تحویل وسایل کأت )ج

حمایتی و تولیدي  ،هاي آموزشی گسترش کارگاه رمعلول د
خدمات توانبخشی حرفه اي به معلوالن  ارایهمعلوالن و 

 .جهت توانمندسازي آنان
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هاي آموزشی، حمایتی و تولیدي معلوالن  کارگاه - تبصره
 29/8/1369موضوع ماده فوق از شمـول قانون کار مـصوب 

  .ی خواهد بودمستـثن
  

  :4ماده 
 ،استفاده از امکانات ورزشی معلوالن می توانند در  

 ،مترو(تفریحی فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی 
  .از تسهیالت نیم بها بهرمند گردند )هواپیما، قطار

تربیت  سازمانوزارت فرهنگ وارشاد اسالمی،  -تبصره
 ،یاماکن ورزش ،کتابخانه موظفند ها داريشهر و بدنی

تجهیز  پارك واماکن تفریحی خود را به نحوي احداث و
  .نمایند که امکان بهر مندي معلوالن فراهم گردد

  
  :5ماده 
 سازمانافراد تحت سرپرستی معلوالن با معرفی   

معلوالن  بهزیستی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و
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بیمه مکمل  تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و
  .درمانی قرار می گیرند

  
  :6اده م

 معلول بوده یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و  
و یا حداقل دو نفر  )معلول باشد آن هاهر دو یا یکی از (

باشد از انجام خدمت  ناتوان ومعلول آن هااز فرزندان 
   .وظیفه عمومی معاف می گردند

  
  :7ماده 
دولت موظف است جهت ایجاد فرصت هاي شغلی   

  نماید فراهم ذیل را هیالتتس براي افراد معلول
از مجوزهاي استخدامی ) %3(اختصاص حداقل )الف

هاي دولتی و عمومی  دستگاه )کارگري،رسمی، پیمانی(
و  ت هاشرک ،سساتؤم ،ها سازمان اعم از وزارتخانه ها؛

هایی  انقالبی و دیگر دستگاه هاي عمومی کشور ونهاد
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افراد می نمایند به  که از بودجه عمومی کشور استفاده
   .معلول واجد شرایط

 سازمانفرما توسط مین حق بیمه سهم کارأت )ب
بهزیستی و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول 

  .را به کار می گیرند
 ،پرداخت تسهیالت اعتباري به واحدهاي تولیدي )ج

هاي تولیدي حمایتی در  خدماتی عمرانی صنفی و کارگاه
به میزانی که در قوانین بودجه معلول مقابل اشتغال افراد 

  .ساالنه مشخص می گردد
پرداخت تسهیالت اعتباري خود اشتغالی به افراد  )د

   معلول به میزانی که در قوانین بودجه ساالنه مشخص
   .می گردد

پرداخت تسهیالت اعتباري جهت احداث واحدهاي  )ه
سساتی ؤو م ت هاتولیدي و خدماتی اشتغال زا به شرک

 آن هاسهام و سرمایه  )%60(شصت درصد که بیش از
   .متعلق به افراد معلول است
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ی سازماني ت هااز پس) %60(اختصاص حداقل )و
ي دولتی و ت هاشرک ،ها دستگاه) اپراتور تلفن(تلفنچی 

هاي عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلوالن نهاد
  .حرکتی ،جسمی

 از پست هاي) %60(اختصاص حداقل شصت درصد  )ز
 ،ها و ماشین نویسی دستگاه ی متصدي دفتريسازمان

   .حرکتی،هاي عمومی به معلولین جسمینهادو  تهاشرک
 سسات وؤم ،ها سازمان ،کلیه وزارتخانه ها-1تبصره

انقالبی مجازند  هاي عمومی ونهاد ي دولتی وت هاشرک
افراد نابینا و  ،تا سقف مجوزهاي استخدامی ساالنه خود

به  ایعات نخاعی واجد شرایط را رأساًض ناشنوا و معلولین
صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامی به کار 

  . گیرند
مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف  سازمان -2تبصره

از مجوزهاي استخدامی ساالنه ) %3(است سه درصد
و  ت هاشرک ،سسات دولتیؤم ،ها سازمان ،وزارتخانه ها

 سازمانکسر و در اختیار انقالبی را  هاي عمومی ونهاد
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نسبت به برگزاري آزمون  بهزیستی کشور قرار دهد تا
استخدامی اختصاصی براي معلولین واجد شرایط با 

مدیریت و برنامه ریزي کشور اقدام و  سازمانهمکاري 
معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به 

  . دستگاه مربوط معرفی نماید
ی کشور مجاز است در قالب بهزیست سازمان - 3تبصره

ي شغلی ت هاصندوق فرص ،اعتبارات مصوب خود
معلوالن و مدد جویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن 

   .را به تصویب برساند
آموزش فنی و حرفه اي کشور موظف  سازمان - 4تبصره

هاي الزم فنی و حرفه اي را متناسب با  است آموزش
تلفیقی تأمین  رایگان و بازار کار براي معلوالن به صورت

   .نمایید
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  :8ماده 
      معلوالن نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف  

بهزیستی از آموزش رایگان  سازمانمی توانند با معرفی 
در واحد هاي آموزشی تابعه وزارتخانه آموزش و 

درمان و  بهداشت، تحقیقات و فناوري، علوم، ،پرورش
نیز  هاي دولتی و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه

  .بهرمند گردند،دانشگاه آزاد اسالمی
  

  :9ماده 
بانک مسکن وبنیاد  ،وزارت مسکن و شهرسازي  

) %10(مسکن انقالب اسالمی موظفند حداقل ده درصد
از واحدهاي مسکونی احداثی استیجاري و ارزان قیمت 
خود را به معلوالن نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و 

بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار  نسازمابا معرفی 
  .دهند
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سیستم بانکی کشور موکلف است تسهیالت  - 1تبصره
اعتباري یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن 

و یا  معلوالن را تأمین و به معلوالن یا تعاونی هاي آنان
احداث نمایند  ،ت خیریه اي که براي معلوالنمؤسسا

   .پرداخت کند
ملی زمین و مسکن موظف است  انسازم - 2تبصره

زمین مورد نیاز احداث واحدهاي مسکونی افراد معلول 
فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد 

ت خیریه اي که براي مؤسسامذکور ویا تعاونی ها و 
   .آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد

نه معلوالن از پرداخت هزینه هاي صدور پروا - 3تبصره
آماده سازي زمـین و عوارض نوسازي ی، ساختمان

   .معاف می گردند
بهزیستی کشور موظف است در قالب  سازمان - 4تبصره

       اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه ساالنه و
هاي یارانه اي اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت  کمک

به احداث واحدهاي مسکونی براي معلوالن و مددجویان 
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 را مطابق آییـن آن هالکیت با بهره داري اقدام و ما
بـهزیستی کشور با همکاري  سازماننـامـه اي که 

    مدیریت و سازمانوزارت مسکن و شهرسازي و 
   برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران 
می رسد به معلوالن و مددجویان واجد شرایط واگذار 

   .نماید
  

  :10 ماده
بهزیستی  سازمانکه )سوبسید(میزان کمک هزینه   

خدمات  ارایهکشور جهت نگهداري از معلوالن و 
ي ها سازمانآموزش و حرفه آموزي به  ،توانبخشی

دولتی شبانه و روزانه پرداخت می کند به طور غیر
 سازمان بهزیستی کشور، سازمانمشترك توسط 

مدیریت و برنامه ریزي و وزارت بازرگانی تعیین و قبل 
یید می شود در این بودجه أتوسط دولت تاز خردادماه 
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هزینه هاي پرداخت شده براي خدمات و میزان تورم 
  .ساالنه محسوب می شود

  
  :11ماده 
هاي  مرکز آمار ایران موکلف است در سرشماري  

عمومی جمعیت کشور به نحوي برنامه ریزي نماید که 
 آن هاجمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت 

  .مشخص گردد
  

  :12ماده 
صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  سازمان  

موظف است حداقل دو ساعت از برنامه هاي خود را در 
بهزیستی  سازمانهفته در زمان مناسب به برنامه هاي 

   .کشور و مردم با توانمندیهاي معلولین اختصاص دهد
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  :13ماده
یستی کشور موظف است با ایجاد بهز سازمان  
نسبت به قیومیت افراد معلول اقدام  ،وکار مناسبساز

ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد  دادگاه ،نماید
مذکور عمل و مبادرت به  سازماناز طریق  صرفاً ،معلول

   .صدور حکم نماید
بهزیستی کشور موظف است جهت  سازمان - 1تبصره

در محاکم قضایی وکیل  ،دفاع از حقوق افراد معلول
    .گاه مربوطه معرفی نمایدبه داد تعیین نموده و

بهزیستی کشور مجاز اسـت در موارد  سازمان - 2تبصره
        ضروري جهت جلوگیري از تضییع حقوق معلوالن

ها  در دادگـاه آن هابی سرپرست به نمایـندگـی از 
  . طرح دعوا و دادخواهـی نماید
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  :14ماده 
 سازمانمودبان مالیاتی می توانند از طریق   

کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز  بهزیستی
درمانی و حرفه آموزي و مسکن مورد نیاز  ،توانبخشی

 گواهی هزینه مودبان مالیاتی .افراد معلول اقدام نمایند
بهزیستی کشور  سازمانیید در موارد فوق که به تأ

رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان 
  .تلقی می گردد

  
  :15ماده 
مجازند در  ن هااي بهزیستی استها سازمانوساي ر  

هاي  جلسات شوراي برنامه ریزي و توسعه استان گروه
  .کاري آن به عنوان عضو شرکت نمایند

به منظور کمک به اشتغال معلوالن و  -تبصره
بهزیستی کشور مجاز است  سازمانرئیس  ،مددجویان

  .در جلسات شوراي عالی اشتغال شرکت نمایند
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  :16ماده 
اعتبارات مورد نیاز اجراي این قانون از محل منابع   

  : مین می گرددأزیر ت
ها حسب نهادها و  محل اعتباراتی که دستگاه در  .1

       وظایف قانونی در قوانین بودجه ساالنه منظور
 .می نمایند

از محل اعتبارات هزینه اي و تملک سرمایه اي  .2
بهزیستی کشور که تا کنون از محل  سازمان

 ارایهبارات مذکور خدمات الزم را به معلوالن اعت
  .می داده است

از محل وجوه واصله از اجراي طرح هدفمند کردن  .3
 .یارانه ها در کشور

 ،ها از محل صرفه جویی در هزینه هاي دستگاه .4
هاي عمومی که میزان نهادي دولتی و ت هاشرک

 ت هاها و شرک ساالنه آن براي هر یک از دستگاه
  .وزیران مشخص می نماید ها و هیاتنهاد


