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مقدمه:
توجه به حقوق افراد دارای ناتوانی (معلوالن) در سازمان ملل متحد هرچند سابقه نسبت ًا طوالنی دارد و میتوان
در اسناد و اعالمیهها ردپایی از آن را سراغ گرفت ،اما توجه اساسی به این موضوع از سال  ۱۹۸۰میالدی
آغاز شد .تصویب سال  ۱۹۸۱به عنوان سال جهانی معلوالن ،اولین حرکت جدی سازمان ملل برای جلب توجه
کشورها به موضوع زندگی جمعیت عظیم معلوالن کشورهای عضو است.
علیرغم تالشهای دو دهه بعد ،وضعیت زندگی افراد دارای ناتوانی تغییر چندانی در جوامع نکرده و تصویب
قوانین داخلی نیز راهگشا نبوده است؛ چه اغلب به صورت موردی و چه در بین متون قوانین دیگر ،راهکاری برای
تأمین حقوق معلوالن فراهم نمیشود .در بین  191کشور جهان تنها کمتر از  50کشور دارای قانون یا قوانینی
هستند که در آن به حقوق معلوالن اشاره شده است؛ درحالیکه در آن کشورها نیز قوانین موجود به صورت
کامل اجرا نمیشوند.
بنابراین معلوالن ،خانوادههای آنان و نیز سازمانهای غیردولتی و از سوی دیگر برخی متخصصین و نیز
دولتها ،به هیچ عنوان از این اقدامات رضایت حاصل نکرده و تالش خود را برای تصویب کنوانسیونی جهانی در
زمینه حقوق معلوالن دو چندان کردند .علیرغم اینکه دو بار تقاضا برای تصویب کنوانسیون در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد رد شد اما در سال  2001پیشنهاد مکزیک برای تصویب چنین کنوانسیونی به تصویب رسید و
مجمع عمومی ،کمیتهای مرکزی را برای بررسی و تصویب آن تعیین کرد .این کمیته از آن سال به بعد 8 ،نشست
مهم کاری و صدها ساعت مذاکره فشرده را به انجام رساند تا درنهایت در جلسه هشتم خود در دسامبر 2006
متن نهایی را مصوب کرد.
ویژگیهای کنوانسیون
کنوانسیون حقوق معلوالن از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است که از آن جمله میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 این اولین کنوانسیون سازمان ملل متحد در هزاره سوم و قرن بیست و یکم است .در  6کنوانسیون قبلی تنهادر یک ماده (کنوانسیون جهانی حقوق کودک) به معلوالن اشاره شده بود ،در حالیکه اینک یک کنوانسیون به
تنهایی در این زمینه نگاشته شده است.
 -متن کنوانسیون بسیارجامع و فراگیر است و شامل کلیه گروههای مختلف دارای ناتوانی و معلولیت میشود.
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 این اولین کنوانسیونی است که افراد ذینفع و سازمانهای غیر دولتی معلوالن ،درنوشتن آن سهیم بودهاند. این اولین کنوانسیونی است که در تاریخ سازمان ملل ،در اولین روز گشوده شدن برای امضاء 84 ،کشور آنرا امضاء کرده اند و برای اولین بار سازمانهای ائتالف منطقهای نیز حق امضای آن را پیدا کردهاند که در این
زمینه میتوان به امضای «جامعه اروپا» اشاره کرد.
تمام این ویژگیها میتواند دالیل مهمی در اهمیت و ضرورت مصوب ساختن چنین پیمانی باشد .به نظر
میرسد جامعه جهانی در آغاز قرن بیست و یکم بیش از گذشته به موضوع حضور جمعیت بیش از  650میلیونی
معلوالن میاندیشد و تنها راه ایفاء حقوق این بزرگترین گروه اقلیت همه جوامع را اجرای کنوانسیون جهانی
دانسته است تا همگان با رعایت آن ،برای حضور بیشتر معلوالن در صحنههای جوامع و ایفای نقش در توسعه
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی کشور خود گام بردارند.
هنوز افراد دارای ناتوانی در جوامع مختلف ،از وجود برچسبها و انگهای مختلف و نابرابری در رسیدن به
فرصتها رنج میبرند؛ و این نه تنها در فرصتهای اقتصادی که در فرصتهای آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی نیز وجود دارد .هنوز هم نگاه ترحمآمیز و صدقهای بر نهادهای خدمترسانی به معلوالن حاکم است و
بزرگترین نیاز جامعه معلوالن ،به رسمیت شناخته شدن آنان به عنوان شهروندان درجه یک است تا از همه آن
حقوقی که سایرین در جامعه بهره میبرند ،برخوردار شوند.
این امر ،بر لزوم تغییر نگرش مردم و دستاندرکاران امور مختلف جامعه در مورد افراد دارای ناتوانی بار
دیگر تأکید میکند .این را شاید بتوان روح حاکم بر کنوانسیون حقوق معلوالن دانست .درسایه اجرای این
کنوانسیون ،امید میرود تا با تضمینهای ملی و بینالمللی ،راه برای ایفای نقش مثبت ،سازنده و شهروندی کامل
از سوی معلوالن در جوامع فراهم شود و محرومیتهای تاریخی این قشر با سرعت بیشتری کاهش یابد.
در این میان آموزش و آگاه ساختن مردم و افراد دارای ناتوانی نسبت به آنچه در کنوانسیون مطرح شده است
ضرورتی اجتنابناپذیر است .متأسفانه شاید بتوان یکی از دالیل مورد غفلت واقع شدن و نادیده گرفتن افراد
دارای ناتوانی از سوی افراد عادی در جوامع را ناشی از فقدان آگاهی این افراد از حقوق خود و نیز قوانین و
مقررات جامعه دانست .اینک که جامعه جهانی بدین گونه نسبت به حقوق افراد دارای ناتوانی واکنش نشان داده
است و دولت جمهوری اسالمی هم میرود تا با تصویب آن در مجلس شورای اسالمی زمینه تحقق و اجرای
آن را فراهم سازد ،لزوم انجام فعالیتهای جدی برای آشنا نمودن افراد دارای ناتوانی و خانوادههای آنان و نیز
افراد جامعه با محتوای کنوانسیون آشکارتر میشود.
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آموزشها در زمینههای مختلف آن گاه کارسازترند که از دوران کودکی شروع شوند .اما در جوامع در حال توسعه به طور
معمول کودکان در مراحل آموزش به طور جدی مد نظر قرار نمیگیرند و این امر بهویژه در موضوعاتی مانند کنوانسیون که
بحثی در حیطه بزرگساالن محسوب میشود ،بیشتر به چشم میخورد .خوشبختانه جزوه حاضر که توسط ...تدوین شده است برای
کودکان دارای ناتوانی آماده شده است و آنان را با زبانی ساده با محتوای کنوانسیون آشنا میسازد.
تیزبینی ،انتخاب به موقع و ترجمه مناسب سرکار خانم پریس ا افتخار از آن متن ،زمینه را برای درک مفاهیم نسبتاً پیچیده کنوانسیون
توسط کودکان عادی و دارای ناتوانی و معلولیت تسهیل نموده است .امیدورام متن حاضر در ابعادی گسترده در اختیار کودکان و
نوجوانان ایرانی قرار گیرد تا همگی نسبت به حقوق و وظایفمان در این حیطه آگاه شویم و در زمینه اجرای کنوانسیون گامهای
مؤثری برداریم.
بدون شک همکاری مناسب کميسیون حقوق بشر اسالمی که از مدتها قبل از تصویب کنوانسیون در سازمان ملل متحد ،به
گونهای جدی حمایتهای کامل خود را از طرح موضوع حقوق معلوالن در جامعه و نیز ترویج این مباحث در کشور به عمل
آورده است؛ کلیدی و راهگشا بوده است .جا دارد از همکاریهای ارزنده کميسیون و به طور ویژه جناب آقای دکتر ضیائیفر
در انتشار این کتاب تشکر نمایم.
دکتر محمد کمالی

عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه ایران
وهیات امناء انجمن باور
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از اینجا شروع کنیم

1

متن حاضر با هدف کمک به تضمین قابل فهم بودن پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت برای
کودکان دارای معلولیت و بدون معلولیت تهیه شده است.
توضیحات:

پیمان نامه چیست؟ پیمان نامه[ ،سند مکتوب و الزام آور] توافقی است که بین کشورها انجام می شود.
زمانی که کشوری پیمان نامه را امضاء و تصویب می کند ،تعهدی قانونی برای دولت ایجاد می شود که
این تعهد ،اعمال و رفتار دولت را هدایت می کند.
پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت ،توافق نامه ای است که کمک می کند تا مطمئن شویم با کودکان
و بزرگ ساالنی که دارای معلولیت هستند ،عادالنه رفتار می شود و می توانند در همه جنبههای زندگی
به طور برابر و مساوی با دیگران مشارکت داشته باشند .حقوقی که در پیمان نامه حقوق افراد دارای
معلولیت به آنها اشاره شده است ،موضوعی جدید نبوده بلکه حقوقی انسانی برای تمامی کودکان و
بزرگساالن هستند .این پیمان نامه برای تضمین رعایت حقوق افراد دارای معلولیت الزم بوده است.

« 1پیمان نامه» در این متن به عنوان معادلی فارسی برای واژه «کنوانسیون» به کار رفته است.
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توضیحات:
معلولیت چیست؟ فرد دارای معلولیت ،فردی است که در دیدن ،یاد گرفتن،
راه رفتن ،شنیدن یا انجام بعضی از فعالیت ها مشکل دارد .انواع مختلفی از
معلولیت وجود دارد که ما برخی از آنها را نمی بینیم.

بعضی وقت ها در قوانین ،رفتارها و همچنین ساختمان های ما تغییراتی الزم
است تا کمک کند مطمئن شویم کودک دارای معلولیت می تواند بازی کند،
مشارکت داشته باشد و یا به مدرسه برود.مدرسه ای که کتاب های گویا و رابط
زبان اشاره دارد و در کنار پله های آن سطح شیب دار وجود دارد ،مدرسهای
است که با ارائه فرصت های برابر آموزشی به کودکان دارای معلولیت ،با آنها
منصفانه رفتار می کند .ما همه باید امکان این را داشته باشیم که به مدرسه
برویم .پیمان نامه حاضر کمک می کند تا این امکان به وجود آید.
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در مورد این متن:

این متن ،تفسیر ساده پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت می باشد که برای کودکان آماده شده است.

انسان هایی از کشورهای مختلف دنیا با هم تالش کردند تا این پیمان نامه تهیه شود .آنها به دنبال مقررات
و اقدامات خوبی بودند که به افراد دارای معلولیت کمک کند تا به مدرسه بروند ،شغل داشته باشند و در
جامعه خود شاد زندگی کنند.

در قسمت های بعدی همه چیز را در باره حقوقتان و اینکه چه معنایی در زندگیتان دارند ،یاد می گیرید.
وقتی که به حقوق هم احترام می گذاریم ،کمک می کنیم تا دنیایی آرام تر و زیبا تر داشته باشیم.
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توضیحات :

حقوق ما کدامند؟ حقوق ،چیزهایی هستند که هر کودکی باید داشته باشد یا بتواند
انجام دهد .همه کودکان حقوق برابری دارند که شامل کودکان دارای معلولیت هم
می شود .همه حق ها به یک اندازه مهم هستند.

این پیمان نامه ،حقوق بزرگساالن و کودکانی که دارای معلولیت هستند را مشخص
می کند و مقرراتی را برای رعایت این حقوق وضع می نماید .هر کشوری که به
پیماننامه می پیوندد قبول می کند که از این مقررات پیروی نماید.
در پایان این متن ،جدول کلمات به همراه معنای آنها تهیه شده است که به شما کمک
می کند معنای کلماتی که ممکن است برای شما تازگی داشته باشد را بدانید.
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در باره پیمان نامه

پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت تأکید می کند که همه انسان ها حقوق برابری دارند و حقوق
هر فردی حتماً باید توسط دیگران رعایت شود .با این کار مطمئن می شویم قوانین و مقررات یک
کشور از حقوق افراد دارای معلولیت که کودکان دارای معلولیت هم جزء آنها می شوند ،کامالً
حمایت می کند.

این پیمان نامه ،دولت و خانواده شما را راهنمایی می کند که چگونه به شما کمک کنند تا حقوقتان را
به دست آورید .همه این حقوق مهم هستند و الزم است که همیشه به آنها احترام گذاشته شود.
توضیح :
بعضی وقت ها ما باید به حق به عنوان چیزی که برای داشتن فرصت های برابر با دیگران و رسیدن
به اهداف خود الزم است ،فکر کنیم.

هر چقدر که بزرگ تر می شوید مسئولیت شما برای انتخاب کردن و اعمال حقوق هم بیشتر
میشود.
حقوقی که در پیمان نامه افراد دارای معلولیت تضمین شده اند همان حقوق انسانی هستند که در
اعالمیه جهانی حقوق بشر و پیمان نامه حقوق کودک نیز بر آنها تأکید شده است .هدف از این حقوق
آن است که مطمئن شویم چیزهایی که کودکان برای رشد ،پیشرفت و یادگیری در امنیت و سالمت
نیاز دارند در اختیارشان قرار می گیرد و به عنوان یک عضو از جامعه به هر چیزی که توانش را
دارند دست پیدا می کنند.
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حقوق شما کدامند؟

ماده 1
کودکان دارای معلولیت همان حقوق و آزادی هایی را دارند که همه کودکان باید از آنها بهره مند شوند .وقتی کودکی در
دیدن ،یادگرفتن ،راه رفتن و یا شنیدن دچار مشکل می شود با موانعی روبرو می شود که کودکان دیگر ،آن مشکالت را
ندارند .حقوق برابر برای کودکان دارای معلولیت باید رعایت شود و باید رفتاری خوب و شایسته با آنان داشت.
ماده 2
معنی بعضی از کلمات که در پیمان نامه وجود دارد:

•

" ارتباط" راهی است که با آن می شود بر سختی هایی که بعضی از افراد در خواندن،گوش کردن و حرف زدن با آن روبرو
هستند ،غلبه کرد و این با استفاده از ابزاری مثل خط بریل (برای افراد نابینا) ،زبان اشاره (برای افراد ناشنوا) ،چاپ با خط
درشت (برای افراد کم بینا) ،قرائت متن با صدای بلند (برای افراد کم شنوا) یا وسایل دیگرامکان پذیرمی شود.

•

"زبان" ممکن است زبان گفتاری یا زبان اشاره یا زبان های دیگر غیر گفتاری باشد.

•

"تبعیض مبتنی بر معلولیت" وقتی اتفاق می افتد که با بعضی افراد برای اینکه دارای معلولیت هستند به درستی رفتار
نمی شود .کودکان دارای معلولیت نباید در بهره مندی از حقوق برابر خود با مانعی مواجه شوند.

•

"مناسب سازی اصولی" به این معنی است که اگر الزم است چیزی عوض شود تا افراد دارای معلولیت کاری به عهده بگیرند،
اگر منطقی و اصولی باشد ،باید آن را عوض کرد.

•

"طراحی عمومی" به این معنی که تا حدی که ممکن است تمامی وسایل طوری طراحی شوند که همه بتوانند از آنها استفاده
کنند.
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ماده 3
شما حق دارید که:
•

کرامت انسانی داشته باشید؛

•

در فعالیت ها شرکت کنید؛

•

فرصت مساوی با دیگران داشته باشید تا به آرزوهایتان برسید؛

•

چه دختر و چه پسر از امکانات مساوی برخوردار باشید؛

•

با شما بدون تبعیض و عادالنه رفتار شود؛

•

شما را با معلولیت یا بی معلولیت همان طور که هستید بپذیرند؛

•

امکان دسترسی به اماکن عمومی را داشته باشید ،جلوی شما را نگیرندو کنار گذارده نشوید؛

•

به توانایی ها و شخصیت شما احترام گذاشته شود.

ماده : 4
قوانینی که در مورد کودکان دارای معلولیت فرق بگذارد وجود نخواهد داشت! کودکان دارای معلولیت باید در تصمیماتی
که به آنها مربوط می شود ،سهیم باشند.
ماده  5و: 6
قانون می گوید که همه انسان ها برابرند و این بیشتر شامل دخترها و پسرهایی است که دارای معلولیت می باشند.
ماده : 7
کودکان دارای معلولیت یا آنها که معلولیتی ندارند عقاید و نظراتی دارند که باید بتوانند آنها را بیان کنند.
ما باید همه آزادیهایی که برای کودکان تضمین شده اند را داشته باشیم.
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ماده :8
این اشتباه است که به کودکان دارای معلولیت عنوان یا لقب خاصی دهیم و با آنها رفتار نامناسب داشته باشیم .کودکان
دارای معلولیت می توانند کارهای عالی انجام دهند و مردم باید این را بدانند و آگاه شوند.
ماده :9
وقتی بزرگ شدیم می توانیم مستقل زندگی کنیم و در همه جنبه های زندگی حضور داشته باشیم بدون اینکه چیزی مانع از
این شود که به مدرسه یا محل کارمان برویم وبه رویاهایمان دست پیدا کنیم.
ماده :10
زندگی یک هدیه است و شما حق دارید زندگی کنید و طبق قانون کسی نمی تواند این حق را از شما بگیرد.
ماده : 11
حق دارید که به هنگام جنگ یا حوادث طبیعی از شما حفاظت شود و در امنیت باشید.

ماده :12
چه فردی دارای معلولیت باشید و چه نباشید ،در همه زمینه های قانونی زندگیتان با دیگران برابر هستید.
ماده 13و : 14
شما حق دارید که به محاکم دادگستری دسترسی داشته و از آزادی و امنیت برخوردار باشید.
ماده : 15
حقی برابر با دیگران دارید تا کسی رفتاری بی رحمانه و همراه با شکنجه با شما نداشته باشد.
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ماده :16
باید در برابر خشونت و تجاوز از شما محافظت شود و با شما بدرفتاری نشود و کسی از شما سوءاستفاده نکند.
ماده :17
حق دارید هرطور که هستید به توانایی های جسمی و ذهنی شما احترام گذاشته شود.

ماده : 18
فردی دارای معلولیت باشید یا نباشید ،حق دارید که نام و ملیت داشته باشید ،بدانید خانواده تان کیست و با آنان زندگی
کنید .همچنین حق دارید در هر کجا که می خواهید و هر کشوری که مایلید زندگی نمایید.
ماده :19
حق دارید جایی را که دوست دارید برای زندگی انتخاب کنید ،هر وقت مایلید مستقل زندگی کنید و در شرایطی یکسان با
دیگران در جامعه قرار گیرید.
ماده : 20
ً
شما حق دارید که مستقال جابجا شده و تحرک داشته باشید و اگر در این کار نیازمند کمک بودید در اختیارتان قرار
بگیرد.
ماده : 21
اگر به خط بریل ،زبان اشاره یا کمک های دیگر برای ارتباط برقرار کردن احتیاج داشتید در اختیارتان قرار می گیرد .حق
دارید خودتان و نظراتتان را ابراز کنید و حق دارید که مثل همه از اخبار و اطالعات باخبر شوید.
ماده : 22
چه معلولیت داشته باشید و چه نداشته باشید باید به حریم خصوصی شما احترام گذاشته شود.
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ماده : 23
حق دارید که با خانواده خود زندگی کنید و دولت باید از خانواده تان حمایت کند تا آنها بتوانند از شما نگهداری و مراقبت
کنند .اگر امکان زندگی با خانواده و بستگان نزدیک فراهم نباشد ،دولت باید امکان نگهداری و مراقبت از شما در یک
خانواده و جامعه بزرگتر را مهیا نماید .همچنین وقتی بزرگ شدید حق دارید ازدواج کنید و صاحب خانواده شوید.

ماده :24
حق دارید که به مدرسه بروید و نباید به دلیل داشتن معلولیت از تحصیل محروم شوید .دولت باید کمک کند تا این حق شما
تحقق یابد ،به عنوان مثال باید راه های مناسبی را ایجاد کند تا شما بتوانید ارتباط برقرار کنید و مطمئن شود که آموزگارها
آمادگی پاسخ به نیازهای شما را دارند.
ماده 25و: 26
حق دارید که از بهداشت و سالمت برخوردار باشید بدون اینکه به دلیل معلولیت تبعیضی صورت گیرد و حق دارید در همه
جنبه های زندگی حاضر باشید و اگر کمک خواستید در اختیارتان قرار بگیرد.
ماده :27
بدون اینکه معلولیت شما در نظرگرفته شود حق دارید بدون تبعیض ،شغلی داشته و مشغول به کار باشید.
ماده :28
بی هیچ تفاوت و تبعیضی حق دارید که از غذا ،لباس و مسکن بهره مند شوید.

ماده :29
بدون اینکه اهمیت داشته باشد معلولیت دارید یا نه حق دارید در مسائل سیاسی شرکت کرده و به جامعه خدمت کنید ،رای
دهید و انتخاب شوید.
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ماده 30
حقوق مساوی با دیگران دارید تا بتوانید بدون هیچ تبعیضی مثل همه به تئاتر ،موزه ،زمین بازی و کتابخانه بروید و در
ورزش ها ،بازی ها ،هنر و تفریحات شرکت کنید.

ماده : 31
حق به حریم خصوصی دارید و در همه مراحل تحقیق و جمع آوری اطالعات در مورد انواع معلولیت ها می بایست با شما
اخالقی رفتار شود.
ماده :32
حق دارید که برای دسترسی ،سهم داشتن در اطالعات و کمک برای از بین بردن موانع مربوط به معلولیت انتظار همکاریهای
بین المللی را داشته باشید.
ماده :33
دولت شما باید به این پیمان نامه توجه کند و جامعه را مطمئن سازد که از آن پیروی می شود و اقدامات الزم برای پایبندی
به تعهد به رعایت حقوق افراد دارای معلولیت را انجام دهد .شما حق دارید که در این اعمال سهیم باشید.
ماده :34

یک کمیته ویژه در مورد حقوق افراد دارای معلولیت به صورت مرتب جلساتی بر گزار می کند تا مطمئن شود که مواد
پیماننامه رعایت شده و به سؤال ها پاسخ داده می شود و کشورها و انجمن ها را راهنمایی می کند که چگونه از حقوق افراد
دارای معلولیت حمایت کنند.
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ماده های  35،36،37،38و :39
هر کشوری که عضو پیمان نامه است گزارشی برای کمیته ویژه می نویسد و توضیح میدهد
که چه کارهایی برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت انجام داده است.کمیته ویژه
با افراد متخصص و گروه ها در سراسر دنیا کار می کند و ارتباط دارد تا مطمئن شوند که
صدای شما و خواسته هایتان به گوش آنها می رسد.

ماده :40

هر زمان که الزم باشد جلسات منظمی تشکیل می شود تا کشورها از نظرات و تجربه های
یکدیگر مطلع شوند و به هم کمک کنند تا از حقوق افراد دارای معلولیت حمایت شود و
تعهداتی را که در پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت وجود دارد ،عملی کنند.
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ماده :41
وقتی که کشورها پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت را امضاء کردند ،دبیرکل سازمان ملل اسناد تعهداتی که کشورها
داده اند را در محل امن و مطمئنی نگهداری می کند.

ماده :42
از تاریخ سی ام ماه مارس سال  2007میالدی [یکم0فروردین سال  ، ] 1386تمامی کشورها می توانند با امضاء این
پیماننامه ،موافقت خود را با اصول آن برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اعالم کنند.
ماده های  43،44،45،46،47و:48
[پس از آنکه که این پیمان نامه در مجلس کشور شما تصویب شد] و دولت شما با ملزم شدن به اصول آن به عنوان بخشی
از قانون ملی موافقت کرد ،کشور شما عضو پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت می شود.

ماده  49و :50
این پیمان نامه به زبان ها و شکل های مختلف آماده خواهد شد تا همه کودکان بتوانند از آن مطلع و آگاه شوند.
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چگونه در زندگی روزانه حقوق شما مطرح می شود.

در زندگی ،بزرگترها باید به شما کمک کنند که از خانه خارج شوید ،ارتباط داشته باشید ،با کودکان دیگر رابطه ایجاد کنید
و مهم نیست که چه معلولیتی دارید و ممکن است با چه مشکالتی مواجه شوید.
هر کودکی در دنیا متفاوت به نظر می آید و عقاید ،تجربه ها ،رسوم و توانایی های متفاوتی دارد .این تفاوت ها امکان های
تازه ،امید های تازه ،رؤیاهای تازه و دوستی های تازه بوجود می آورد .تفاوت هایی که بین مردم دنیای ما وجود دارد گنجی
است برای همه ما تا با هم مشارکت داشته باشیم .هر کودکی بخشی از خانواده جهانی است و این خانواده در توانایی های
منحصر به فرد آنان سهم دارد .هیچ کودکی خارج از خانواده نیست.
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کلماتی که ممکن است معنی آن را متوجه نشوید

2

• دسترسی
در فرهنگ لغت دهخدا به معنای قدرت و توانائی .قوت .توان .امکان (با داشتن و نداشتن صرف شود) آمده است.
دسترسی داشتن؛ امکان وصول داشتن.
در پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت ،به معنای عام امکان رسیدن و دستیابی به هر گونه امکانات در زندگی
روزمره که برای افراد غیر معلول فراهم است ،می باشد .دسترسی ،یکی از مهمترین خصوصیات یک شهر خوب است.
دسترسی را میتوان بهصورتهای مختلف تقسیم بندی کرد .دسترسی به افراد ،دسترسی به کاالها و منابع ،دسترسی
به اماکن و دسترسی به اطالعات ( دسترسی به اطالعات ،دسترسی به محیط اطراف ،دسترسی به ارتباطات جمعی،
دسترسی به مدرسه و دانشگاه ،کتابخانه ،اماکن ورزشی ،مراکز خرید و . ). . .

• مناسب سازی
منظور از مناسب سازی ،آماده سازی و بهینه سازی کلیه امکانات زندگی برای قابل دسترس شدن آن برا ی افراد
دارای معلولیت است.
 .2شايان ذکر است که در متن اصلی اثر حاضر به زبان انگلیسی ،تنها فهرستی از کلمات ناآشنا برای کودکان که ممکن است معانی آنها را ندانند ،آورده
شده و توضیحات تکمیلی ارائه شده در این بخش جملگی توسط مترجم برای کمک به فهم بهتر مفاهیم مندرج در پیمان نامه اضافه شده اند.
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• كميته
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت مانند دیگر کمیته های ناظر بر پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر سازمان ملل
متحد متشکل است از کارشناسان مستقل و خبره در زمینه کاری مربوط ،حسب مورد ،حقوق افراد دارای معلولیت
که بر نحوه اجرای مفاد پیمان نامه در کشورهای عضو نظارت می کند .تمامی دول عضو می بایست به طور ادواری در
خصوص اجرای تعهدات ناشی از پیمان نامه در سطح ملی به این کمیته گزارش دهند .کمیته پس از بررسی گزارشات
ادواری دول عضو به صدور توصیه ها و نظریات تفسیری الزم می پردازد.
• پیمان نامه
انواع مختلفی از مصوبات را سازمان ملل متحد در مجمع عمومی خود تصویب می کند که شامل برخی اعالمیه ها،
قطعنامه ها و توصیه نامه ها است .مصوبات مزبور معموالٌ الزام آور نبوده و بیشتر به توصیه نامه شبیه هستند اما پیمان
نامه ها از جمله اسناد الزام آوری هستند که کشورها در صورت امضای آن ،موظف به اجرا و رعایت تعهدات ناشی از
آن در سطح ملی و بین المللی می شوند.
• کرامت
بزرگی ورزیدن (فرهنگ فارسی معین).

در اینجا منظور آن است که افراد دارای معلولیت نیز همچون دیگران صاحب کرامت ،شأن و بزرگی هستند.

• تبعیض
در فرهنگ لغت دهخدا به معنای ترجیح بعضی کسان بر بعضی دیگر بدون مجوز مشروع و قانونی .

در اینجا به معنای آن است که بخاطر آنکه فردی دارای معلولیت است نسبت به افراد غیر معلول تفاوت گذاشته
شود.
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• زبان
کلماتی که مردم در یک منطقه با آن حرف می زنند .در فرهنگ دهخدا برای اهل زبان آمده است:
«مردمی که به زبانی سخن گویند .گروهی که به لغت معین سخن می گویند ،اهل آن زبان هستند».

• حقوق
در فرهنگ دهخدا به معنای حق ها .سزاها .پاداش ها و واجبات آمده است .در اینجا منظور کلیه حقوقی است که
بواسطه قوانین و مقرارت ملی و بین الملی برای افراد دارای معلولیت باید در نظر گرفت.
• یونیسف
صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف ،یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است که در زمینه رسیدگی به
مسایل و مشکالت مختلف کودکان در سراسر دنیا فعالیت می کند.
• سازمان ملل متحد
سازمان بین المللی و بین الولی است متشکل از کشورهای جهان که برای «حمایت از همکاری بین المللی و دستیابی به
صلح و امنیت» در  24اکتبر  1945تشکیل شد.
• اعالمیه جهانی حقوق بشر
منظور اعالمیه ای است که در سال  1945به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در آن به حقوق اساسی تمامی
انسانها فارغ از هرگونه رنگ ،نژاد ،قومیت ،ملیت ،جنسیت و  . . .اشاره و تضمین گردیده است.
• طراحی عمومی
به این معنی که تا حدی که ممکن است وسایل طوری طراحی شوند که همه بتوانند از آن استفاده کنند.
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من آنی هستم  18ساله از ارمنستان

روزتان به خیر،

خیلی مهم است که کودکان دارای معلولیت یکپارچه? ( شاید متحد بهتر باشد!) باشند و بتوانند با مشکالت دست و پنجه نرم کنند
و برای رفع آنها راه حل های خودشان را در اختیار جامعه و کشورشان بگزارند .برای اینکه بچه هایی که معلولیت دارند بتوانند این
کار را انجام بدهند باید از دوران کودکی آموزش دیده و در جامعه ای رشد کنند که به این امر توجه دارد و تفاوت های ظاهری را می
پذیرد.
در هر جامعه ای برخی رفتارهای کلیشه ای نسبت به افراد دارای معلولیت وجود دارد که حذف کردن آنها کار راحتی نیست ،این
امکان وجود دارد که از طریق کودکان ،جوامع خودمان را تا حدی تغیر بدهیم تا افراد دارای معلولیت نیر در این جوامع امکان حضور
داشته باشند .کودکان ،به آسانی ،دیگران را با شرایطی که هستند می پذیرند؛ فرقی ندارد که چه تفاوتی داشته باشند.

مهم است که کودکان دارای معلولیت با یکدیگر و در کنار کودکانی که معلولیت ندارند درس بخوانند و آموزش ببینند .با درس
خواندن در کنار هم زندگی با یکدیگر را یاد می گیرند.
جامعه باید آگاه باشد که کودکان دارای معلولیت مثل همه کودکان از حقوقی انسانی برخوردارند .این رسانه و وسایل ارتباط جمعی
است که نقش اساسی و کلیدی را در باال بردن آگاهی جامعه در مورد حقوق افراد دارای معلولیت بر عهده دارد.

افراد دارای معلولیت با پیدا کردن فرصت مشارکت می توانند در توسعه و پیشرفت اجتماع خود شریک باشند و این نه تنها برای
خود آنان بلکه برای تمامی افراد جامعه سود بخش است.

از طرف کودکان و نوجوانانی که معلولیت دارند از تمامی کشورهایی که پیمان نامه را امضاء کرده و پذیرفته اند ،در خواست می کنم
که در اجرای اصول و مواد مندرج در پیمان نامه ثابت قدم و استوار باشند و تمامی اقدامات الزم را به عمل آورند تا جایی که اطمینان
حاصل شود کودکان دارای معلولیت از حقوق و فرصت هایی برابر با دیگر همساالن و همتاهای خود که معلولیت ندارند ،برخوردار
هستند.
 .3برگرفته ازسامانه اطالع رسانی صندوق کودکان سازمان ملل متحد به نشانی الکترونیکwww.unicef.org :
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Statement by Ani Hovahannisyan, an 18 year-old girl from Armenia
Good afternoon,
My name is Ani, I am 18, I am from Armenia.

It is very important that children with disabilities are integrated and are able to deal with their problems
and suggest solutions to the state and the public. To do so, children with disabilities need education
from their early age. It will also take a society that is aware of and accepting of differences.
In every society there are stereotypes towards people with disabilities, which are difficult to eliminate.
It is through children that we can change our societies and make them more inclusive. Children more
readily accept others the way they are – no matter how different.
It is important that children with disabilities study together with those without a disability - in studying
side by side they learn to live together.
Society must be informed that children with disabilities have the same human rights as all other
children. It is mass media that plays a key role in raising awareness on their rights.
As children with disabilities get a chance to participate and develop, they can contribute to their
communities and societies – this not only benefits them, but all of society.
On behalf of children and young people with disabilities I would like to call upon all signatory states
to be consistent in implementing the principles and articles of the Convention and to take all necessary
measures to ensure that children with disabilities have equal rights and opportunities as their peers.
www.unicef.org
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Words you may not understand
• Accessibility
• Accommodation
• Committee
• Communication
• Community
• Convention
• Dignity
• Discrimination
• Language
• Ratification
• Rights
• UNICEF
• United Nations
• Universal Declaration on Human Rights
• Universal Design
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•Articles 43, 44, 45, 46, 47 & 48

Your government agrees to be bound to the principles once it makes the Convention national
law. Then, it is a “State party” to the Convention.

What are your rights?
•Articles 49 & 50

All children can learn about the Convention as it will be available in many languages and in
many formats.

How your rights become real in your daily life
• The adults in your life should help and assist you to move around, communicate, and interact with other children no matter what kind of disability or difficulty you may face.
• Every child in the world looks different and has different ideas, experience, traditions
and ABILITIES. These differences create new possibilities, new hopes, new dreams and
new friendships. The differences among the people of our world are a treasure for all to
appreciate and share. Each child is part of the world family and contributes their unique
ABILITIES. No child is excluded.
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What are your rights?
•Articles 35, 36, 37, 38 & 39

Every country that is a member or party to the Convention will write a report to the special
Committee telling about what they have done to protect the rights of persons with disabilities. The special Committee will work with many experts and groups around the world to
make sure your voice is heard.

•Article 40

Regular meetings will take place when needed so that countries can share experience and
ideas and help each other to protect the rights of persons with disabilities, and fulfill the
promise of the Convention.

What are your rights?
•Article 41

The Secretary-General of the United Nations will keep the promises submitted by Countries
when they sign the Convention in a safe and secure place.

•Article 42

Starting the 30 March 2007 all countries of the United Nations will be able to agree with
the principals to protect the rights of persons with disabilities by signing the Convention.
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•Article 30

You have the equal right to take part in the arts, sports, games, and fun activities in theatres, museums, playgrounds, libraries and have equal access to these places, without discrimination.

•Article 31

You have the right to privacy and to ethical treatment in all matters of research and information collected on disabilities.

•Article 32

You have the right to expect international cooperation in access, sharing information, and
providing assistance to overcome barriers related to disability.

What are your rights?
• Article 33

Your government must give attention to this Convention and make sure it is followed and
that steps are taken to keep the promise to respect the rights of all persons with disabilities. You have the right to participate in these efforts.
A special Committee on the Rights of Persons with Disabilities will meet regularly to make
sure that the Convention is followed, and to answer questions and guide countries and communities in protecting the rights of persons with disabilities.
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•Article 24

You have the right to go to school and cannot be excluded from education because of a disability. Your government must provide the help you need to realize this right. For example,
it must provide appropriate ways for you to communicate, and make sure that teachers are
prepared to respond to your needs.
What are your rights?

•Article 25 & 26

You have the right to good health care without discrimination because of disability and you
have the right to take part in all aspects of life and to receive help needed.

•Article 27

With or without disabilities, you have the equal right to work at a job, without discrimination.

•Article 28

You have a right to have food, clothing and access to housing, without discrimination.

•Article 29

With or without disabilities, you have the right to take part in politics and to serve the public, to vote and to be elected.
What are your rights?
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•Article 20

You have the right to move about and be independent. If you need help to move about, you
will get it.

•Article 21

If you need to use sign languages, Braille, or other help in expressing yourself you will get
it! You have the right to express yourself and express your opinion. You have an equal right
to information.

•Article 22

With or without disabilities, you have the right to privacy.
What are your rights?

•Article 23

You have the right to live with your family, and your government should support your family
to care for you. If you cannot live with your immediate family, the government should help
provide care within the wider family or community. When you grow up, you also have the
right to get married and have a family.
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•Article 13 & 14

You have the right to have access to justice, and the right to liberty and security.
What are your rights?
Article 15
You have the equal right not to be tortured or treated in a cruelly.

•Article 16

You have the right to be protected from violence and abuse, and not to be misused or mistreated.

•Article 17

You have the right to have respect for your physical and mental abilities, just as you are.

•Article 18

With or without disabilities, you have the right to a name, a nationality and the right to
know and be cared for by your parents. You also have the right to live where you want, in
whatever country you wish.

What are your rights?
•Article 19

You have the right to make choices where you wish to live, if you wish to live independently
and to be included on equal terms in the community.
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•Article 7

Children, with or without disabilities, have opinions and ideas and should be able to express
them. We should enjoy the full freedoms guaranteed to all children!

•Article 8

It is wrong to label children with disabilities or treat them unfairly. Kids with disabilities can
do wonderful things. And people need to know about it!
What are your rights?

•Article 9

When we are grown up we can live independently and take part in all aspects of life without
barriers to stop us from going to school or to work, to reach our dreams.

•Article 10

You have the right to life, it is your gift and no one, by law, can take it from you.

•Article 11

You have the right to be protected and to be safe during a war or an emergency or a storm
or natural disaster.

•Article 12

With or without disabilities, you are equal in all legal measures of life.
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• “Universal design” means that things are designed to be usable by all people, to the greatest extent possible.

•Article 3

You have the right to:
• Dignity.
• Fairness without discrimination.
• Be included in activities.
• Be accepted, with or without disabilities, just as you are.
• Equal opportunity, to reach your dream.
• Accessibility, to enter a public place and not be prevented or refused.
• Equal possibility whether you’re a boy or a girl.
• Respect for your abilities and to preserve who you are.

What are your rights?
•Article 4

There will be no laws that discriminate against disabled kids! Children with disabilities must
be involved in decisions that affect them.

•Article 5, 6

The law says that everyone is equal. This especially includes women and girls with disabilities.
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What are your rights?
•Article 1

Children with disabilities have the same equal rights and freedoms that are guaranteed for
all children. When children have difficulty seeing, learning, walking or hearing they may face
barriers that other children do not face. The equal rights of children with disabilities should
be respected and they should be treated fairly and with dignity.

•Article 2

The meaning of some words used in the Convention:
• “Communication” is the way we overcome barriers to read, listen, speak and understand.
It may be through Braille, sign language, large print, having someone read to us, or other
helpful means.
• “Language” may be spoken or signed or other non spoken languages.
• “Discrimination on the basis of disability” occurs when people are not treated fairly because of a disability. Children with disabilities should never be prevented from enjoying
their equal rights.

What are your rights?

• “Reasonable accommodation” means that if something needs to be changed so that persons with disabilities are able to take part, and it can be changed within reason – it must be
done.
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About the Convention
The Convention on the Rights of Persons with Disabilities recognizes that every person has
equal “rights” and that the rights of each person should be respected by everyone. It helps to
make sure that the laws and rules in a country fully protect the rights of people with disabilities
including children with disabilities.
This Convention guides your government and your family on how to help you achieve your
rights. All these rights are important and need to be respected at all times.
Box: Sometimes, we have to think about rights in terms of what you need to have an equal
chance at achieving your goals. As you grow, you have more responsibility to make choices and
exercise your rights.
The rights that are guaranteed in the Convention for persons with disabilities are the same
human rights that are recognized in the Universal Declaration of Human Rights and the
Convention on the Rights of the Child. These rights are intended to make sure children have
what they need to grow, develop and learn in safety and good health, and to reach their full
potential as members of their community.
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About this document
This document is a child-friendly version of the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities.
People from many different countries around the world worked together to develop this
Convention. They looked at good actions and laws that were helping people with disabilities go
to school, get a job, and live happily in their communities.
In the next chapters you will learn all about your rights and what they mean in your life. When
people respect each other’s rights it helps to create a more fair and peaceful world.
Box: What are rights? “Rights” are things every child should have or be able to do. All children
have the same rights, including kids with disabilities. All the rights are equally important.
The Convention lists the rights of adults and children with disabilities and establishes rules on
how to put these into practice. Every country that joins the Convention agrees to follow these
rules.
At the end of this document, you will find a list of words and their meanings. It will help you to
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Getting Started
This text was created to help make sure that children with and without disabilities know about
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
BOX: What is a Convention? A Convention is an agreement between countries. When a
country signs and ratifies a Convention, it becomes a legal promise and guides the actions of
the government.
The Disability Convention is an agreement to help make sure that children and adults with
disabilities are treated fairly and can equally participate in all aspects of life. The rights in the
Disability Convention are not new. They are the human rights for all children and adults. The
Disability Convention is needed to guarantee that these rights are respected for persons with
disabilities.

BOX: What is a Disability?
A person has a disability when they have difficulty to see, learn, walk, hear or do other activities.
There are many types of disabilities and some we cannot see. Changes to buildings, rules, and
attitudes are sometimes needed to help make sure a child with a disability can play, participate
and go to school.
A school that has audio books, sign language interpreters, and ramps is a school that treats
children with disabilities fairly by giving them an equal chance to learn. We should all have the
chance to go to school. The Convention helps to make this possible.
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