حقوقافرادتوانخواه۲۰۰۶،

نامهی
پیمان 

ترجمه:بهنازتوکلی
انتشار:سایتحقکودکی۲۰۱۵،
http://right-to-childhood.com


نامهی حقوق افراد توانخواه در  ۱۳دسامبر  ۲۰۰۶تصویب و تا  ۲آوریل  ،۲۰۰۸با پیوستن  ۲۰کشور به آن،
پیمان 

نامهمیپردازیم:


ایازاینپیمان

رخالصه
الزمالجراشد.درادامهبهمرو
ماده:۱هدف
کهشاملحمایت،ارتقاءوتضمینتمامیحقوقوآزادیهای

پیماننامه 
اینمادهخالصهایاستازاهدافاصلی 
ازجملهکودکانتوانخواهمیشود.

انسانیافراد
ماده:۲تعاریف
پیماننامه"زبان"همبه
پیماننامهآمدهومعنیخاصیدارند.برایمثال،دراین 
اینماده،لیستیازکلماتیاستکهدر 
نمایشهای

زبانها،
هایاشارهودیگرفرمهایزبانغیرگفتاری است" .ارتباط"  ،


معنیزبانگفتاریاستوهمزبان
متنی ،خط بریل (که  حروف و اعداد را با نقطههای برجسته نشان میدهد) ،ارتباط از طریق لمس کردن ،چاپ
میشود.
سایتهایافایلصوتی)راشامل 

چندرسانهایِقابلدسترس(مانندوب

درشت،وامکانات
ماده:۳اصولکلی
پیماننامهمواردزیرهستند:
اصلیتریناصولوباورهای 
الف)احترامبهکرامتذاتی،آزادیبرایتصمیماتشخصیوبرخورداریازاستقالل
ب)عدمتبعیض(برخوردعادالنهباهمگان)
پ)مشارکتکاملوبهشمارآوردهشدندرجامعه
هاوپذیرشافرادتوانخواهبهعنوانقسمتیازگوناگونیِانسانی


ت)احترامبهتفاوت
تهایبرابر
ث)فرص 
ج)دسترسی(دسترسیداشتنبهسیستمحملونقل،اماکنواطالعات،ومحرومنشدنازدسترسیبهدلیل

اینکهشماتوانخواههستید)


چ)برابریبینزنانومردان(داشتنفرصتهایبرابرفارغازاینکهشمادختریاپسرهستید)

توانخواه،وحقحفظهویتخود(احترامگذاشتنبهشمابه
هایروبهرشدکودکانِ  

ح)احترامبهتوا 
نایی
خاطرتواناییهاییکهداریدوافتخارکردنبهخودتان،همانطورکههستید).

ماده:۴تعهداتکلی
خواهوجودداشتهباشد.درصورتلزوم،دولتهابایدقوانینجدیدی


هیچقانونتبعیضآمیزینبایدعلیهافرادتوان
هابایدراههاییبرایتغییرقوانین


خواهبهرسمیتشناختهشود.دولت

جودآوردهواجراکنندکهحقوقافرادتوان
بهو

خواهمیشوند.


هاییپیداکنندکهباعثایجادتبعیضعلیهافرادتوان

قدیمییاسنت
هایجدید،دولتبایدازافرادتوانخواهازجملهکودکانبخواهدپیشنهاداتخود


وجودآوردنقوانینوسیاست

دربه
راارائهکنند.
ماده:۵برابریوعدمتبعیض
دولتهاحقتماممردمساکنکشوربرایموردحمایتقرارگرفتنازطرفقانونوهمچنینبرابریدربرخورداری

بهرسمیتمیشناسند.

ازقانونآنکشوررا
توانخواه
ماده:۶زنانِ 
هاقولمیدهندکهاز


روهستند.دولت

خواهباانواعمختلفیازتبعیضروبه

انندکهزنانودخترانتوان
هامید


دولت
حقوقوآزادیهایانسانیاینافرادحمایتکنند.

توانخواه
ماده:۷کودکانِ 
کهتماماقداماتممکنراانجامدهندتاکودکانتوانخواهنیزبهصورتبرابرباکودکان

تضمینمیکنند 

دولتها

دهندکهکودکانتوانخواهبتواننددر


مندشوند.آنهاهمچنینقولمی

هایانسانیخودبهره

ازحقوقوآزادی
دیگر ،
گیریهاابتدابایدمنفعتکودکدراولویتقراربگیرد.
تصمیم 

موردمسائلمربوطبهخودشاناظهارنظرکنند.در
ماده:۸آگاهسازی



موفقیتها و مهارتهای افراد توانخواه آگاه کند .دولتها

دولتها باید همهی مردم را دربارهی حقوق ،کرامت ،

وکارهاییکهممکناستبهافرادتوانخواهآسیببزنند ،مبارزهکنند.برای

کهباکلیشهها،تعصبات 

تضمینمیکنند 
ادتوانخواهراحتیبینکودکانبسیارخردسالپرورشدهد.

مثال،مدرسهیشمابایدنگرشمبتنیبراحترامبهافر
ماده:۹دسترسی

راامکانپذیرکنند.هرمکانیکه

افرادتوانخواهومشارکتآنهادرجامعه

موافقتمیکنندکهزندگیمستقلِ

دولتها

هابایدبرایافرادتوانخواهاز

ها،خیابانها،مدارسوبیمارس 
تان


برایعموممردمقابلاستفادهاستمانندساختمان
جملهکودکانهمقابلدسترسیباشد.اگرشمادریکساختمانعمومیهستید وبهکمکاحتیاجدارید،باید یک
راهنما،قرائتگریامترجمشفاهیِحرفهایِزباناشارهبرایمساعدتانحضورداشتهباشد.

ماده :۱۰حقزندگی
توانخواه وچهغیر
یانسانها،چه 


کههمه
تضمینمیکنند 

شود.دولتها

هرانسانیباحقزندگیکردنمتولدمی
بهصورتبرابرازاینحقبهرهمیبرند.

توانخواه،

آمیزوفوریتها


:شرایطمخاطره
ماده۱۱
افرادتوانخواهحقدارندکهدرزمانجنگ،فوریتهاویابالیایطبیعیمثلطوفان،ماننددیگرانحمایتشدهودر

توانخواهبودناز[رفتنیاماندندر]پناهگاهمحرومشویدیاتنهارها
امانباشند.ازلحاظقانونی ،شمانبایدبهدلیل 
کهدیگراننجاتپیداکردهاند.


شوید،درحالی
ماده:۱۲برابریدربرابرقانون
افراد توانخواه حق دارند درست مانند دیگران از "ظرفیتهای قانونی" بهرهمند شوند .این یعنی وقتی شما بزرگ
اجارهی
امضایاجارهنامهبرای  

باشیدوچهنه،میتوانیدکارهاییماننددریافتوامتحصیلییا 

توانخواه 
شدید،چه 
یاآنرابهارثببرید.
انجامدهید.عالوهبراین،شمامیتوانیدمالکیکداراییشده 

آپارتمانشخصیتانرا
ماده:۱۳دسترسیبهعدالت
اگر جرمی علیه شما اتفاق بیافتد و آسیب ببینید ،یا شاهد آسیب دیدن کسی باشید ،و یا اینکه متهم به انجام کار
اشتباهیباشید  ،اینحقراداریدکهدرزمانبررسیموضوع،باشماعادالنهبرخوردشود.برایبیاننظراتوافکار
خود،شمابایددرتماممراحلقانونی،یاریشوید.
ماده:۱۴آزادیوامنیتفرد
توانخواهبههمانمیزانِآزادیافراددیگرتوسطقانونحمایتشود.
دولتهابایداطمیناندهندکهآزادیافراد 

ماده:۱۵رهاییازشکنجه،رفتارهایظالمانه،غیرانسانیوتحقیرآمیزویامجازات
ه یچانسانیرانبایدموردظلم،شکنجه،یاتحقیرقرارداد.بهعالوههرکسیحقداردکهازشرکتدرآزمایشات

علمییاپزشکیخودداریکند.
ازخشونتوسوءاستفاده

ماده:۱۶رهایی
شوند.آنهانبایددرمحیطخانهیخودیاخارجازآن

خواهبایددرمقابلخشونتوسوءاستفادهحمایت


کودکانتوان
آسیبببینندیاموردبدرفتاریقرارگیرند.اگرزمانیموردخشونتیابدرفتاریقرارگرفتید،حقداریدبرایپایان
[ازافراددیگریاسازمانهایمربوطه]کمکبگیرید.

دادنبهسوءاستفادهوبهبودیافتن،

ماده:۱۷حمایتازفرد
هایفیزیکییاذهنیتان،باشمابهعنوانانسانناکاملبرخوردکند.شماحق


لتوانایی
هیچکسحقنداردکهبهدلی
داریدکههمانطورکههستیدتوسطدیگرانمحترمشمردهشوید.
ماده:۱۸آزادیترددوملیت
هرکودکیحقداردکهناموملیتشبهصورتقانونیثبتشود.کودکانهمچنینحقدارندتاجاییکهممکناست
توانخواه بودنشان از ورود به
والدین خود را بشناسند و مراقبت الزم را از آنها دریافت کنند .افراد نباید به دلیل  
کشورییاخروجازآنمنعشوند.
ماده:۱۹زندگیمستقلوبهحسابآوردهشدندرجامعه
وچهغیرتوانخواه،حقدارندنسبتبهمحلزندگیخودتصمیمبگیرند.شماحقدارید

توانخواه 
انسانها،چه 

زمانیکهبزرگشدید،درصورتترجیح،زندگیمستقلیداشتهباشیدودرجامعهبهحسابآوردهشوید.اگربرای
زندگی در جامعه بهکمک احتیاج دارید ،باید به خدمات حمایتی مانند مراقبت در خانه یا مساعدتهای شخصی
دسترسیداشتهباشید.
ماده:۲۰تحرکشخصی
خواهحقدارندتحرکداشته[ودرعینحال]مستقلباشند.برایاینکاردولتهابایدبهآنهاکمک


کودکانتوان
کنند.
ماده:۲۱آزادیبیانوعقیده،ودسترسیبهاطالعات
افراد  حقدارندکهنظراتشانرابیانکنند،بخواهندبهاطالعاتدسترسیپیداکرده،آنهارادریافتکنندوبهاشتراک
بگذارند.آنهاهمچنینحقدارندکهایناطالعاترابهشکلیکهبرایشانقابلفهمواستفادهباشد،دریافتکنند.

ماده:۲۲احترامبهحریمخصوصی
کهدربارهیدیگران

هیچانسانینبایددرامورخصوصیدیگری،چهافرادتوان خواهیادیگران،دخالتکند.کسانی 


اطالعاتیدارند،برایمثالدرجریانوضعیتسالمتیآنهاهستند،بایدایناطالعاترانزدخودنگهدارند.
ماده:۲۳احترامبهخانهوخانواده
توانخواه هستید ،دولت باید خانوادهی شما را در
انسانها حق دارند که با خانوادهی خود زندگی کنند .اگر شما  

توانخواه هستیداز
هزینه ها،اطالعاتوخدماتمرتبطبامعلولیت،حمایتکند.کسینبایدشمارابهایندلیلکه 

باخانوادهیدرجهاولخودزندگیکنید،دولتبایدامکانمراقبتازشما

شمانمیتوانید

والدینتانجداکند!امااگر

درزمینهیدسترسیبه اطالعاتبهداشتوسالمتباروری،ازدواجو

را ازسویاقوامدورتریاجامعهفراهمکند .
توانخواهازهمانحقوقافراددیگربرخوردارهستند.
تشکیلخانواده،افرادجوانِ 
ماده:۲۴آموزش
هاحقدارندبهمدرسهبروند.اگرشماتوانخواههستید،نبایدبهایندلیلازآموزشمحرومشویدوهمچنین


انسان
نباید در مدارس جداگانه درس بخوانید .شما حق دارید همان آموزش و برنامهی آموزشیای را دریافت کنید که
کودکاندیگردریافتمی کنند،وبرایبهوقوعپیوستناینحق،دولتبایددرصورتنیازبهشماکمککند.برای

ومعلمهایتان

وسیلهیآنهابتوانیدارتباطبرقرارکرده 

تبایدراههایمناسبیبرایتان پیداکند،تاشمابه

مثال،دول
بتوانندبهنیازهایشماپاسخدهند.
ماده۲۵و:۲۶بهداشتوبازپروری
افرادتوانخواه ،در سطحوکیفتییکسانبادیگران ازحق دسترسی به خدمات بهداشتی موجود و رایگانبرخوردار

.اگرشماتوانخواههستید،حقداریدازخدماتبهداشتیوبازتوانیاستفادهکنید.

هستند
ماده:۲۷کارواستخدام
افرادتوانخواهحقدارندکه بهصورتبرابربادیگرانوفارغازهرگونهتبعیضیشغلیراداشتهباشندکهآزادانه

برگزیدهاند.

زندگیوحمایتهایاجتماعی

ماده:۲۸استانداردهایمناسبِ
افراد توان خواه حق دارند فارغ از هرگونه تبعیضی به خوراک ،آب سالم ،پوشاک و مسکن دسترسی داشته باشند.
دولتبایدبهافرادیکهتوانخواههستندودرفقرزندگیمیکنند،کمککند.


ماده:۲۹مشارکتدرزندگیسیاسیوعمومی
ادتوان خواهحقدارنددرزندگیسیاسیوعمومیمشارکتداشتهباشند.زمانیکهشمابهسنقانونیِلحاظشده

افر
درقانونکشورخودرسیدید،چهتوانخواهباشیدوچهنباشید،حقداریدکهگروهتشکیلدهید،بهمردمخدمت

هایرأیگیریدسترسیداشتهباشید،رأیدهیدوبرایسمتیدولتیانتخابشوید.


کنید،بهصندوق
:مشارکتدربرنامههایفرهنگی،تفریح،فراغت،وورزش

ماده۳۰
افراد توانخواه نیز مانند دیگران حق دارند که در برنامههای هنری ،ورزشی ،فیلمها و دیگر فعالیتهای تفریحی
شرکت کرده و لذت ببرند .بنابراین تئاترها ،موزهها ،زمینهای بازی و کتابخانهها باید برای همه از جمله کودکان
توانخواهقابلدسترسوقابلاستفادهباشد.

آوریآمارودادهها


:جمع
ماده۳۱
توانخواهی
،نسبتبهجمعآوریاطالعاتدرمورد موضوع  

برنامههاوخدماتبهتر
دولتهابایدبهمنظورتوسعهی 

توانخواهی که در تحقیقاتِ مرتبط با این موضوع شرکت میکنند ،انسانی و
(معلولیت) اقدام کنند .باید با افراد  
کنندبایدمحرمانهبماند.آمارهایجمعآوریشده


ایکهآنهاارائهمی

محترمانهرفتارشود.هرگونهاطالعاتخصوصی
بایددراختیارافرادتوانخواهودیگرانقرارگیرند.

ینالمللی
یهایب 
:همکار 

ماده۳۲
پیماننامهبهیکدیگرکمککنند.برایمثالکشورهاییکهمنابعبیشتریدارند(منابعی
کشورهابایددراجرایمفاداین 
نظیر اطالعات علمی با فنآوری مفید) ،باید آنها  را با کشورهای دیگر به اشتراک بگذارند تا بدین صورت افراد
بهرهمندشوند.
پیماننامه 
بیشتریدرجهانبتوانندارحقوقمندرجدراین 
پیماننامه
ماده۳۳تا:۵۰قوانینمربوطبههمکاری،نظارتواجرای 

دربارهیایناستکهچگونهبزرگساالنبه

کنوانسیونحقوقافرادتوانخواهدرمجموع۵۰مادهدارد.مفاد۳۳تا۵۰

ودولتهامیتوانندبایکدیگرهمکاریکرده واطمینانحاصلکنندکه

،سازمانهایمرتبط

توانخواه
خصوصافراد 
خواهازتمامحقوقخودبهرهمندشوند


تمامافرادتوان

