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 است! يیموضوع توانا

 (تیمعلول یخواه )دارا حقوق افراد توان ی نامه پیمان ی درباره یحیتوض

 ۲۰۰۸، ی ويکتور پیِندا )دنیايی توانمند( يونیسف و موسسه

 یکلبهناز تو: ترجمه

 انتشار: سايت حق کودکی

 

حقوق  ونیکنوانس ی درباره یحیتوض:  !است يیموضوع توانا. ۲۰۰۸ .توانمند( يیای)دن ِندایپ کتوريو ی موسسهيونیسف و ارجاع: 

 ۲۰۱۵ ،سايت حق کودکی .بهناز توکلی ی هترجم .(تیمعلول یخواه )دارا افراد توان
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 موضوع

 پا ندارم، 

 احساس دارم،هنوز اما 

 ،توانم ببینم نمی

 اما تمام مدت در حال تفکرم،

 شنوم، و با وجود اينکه نمی

 خواهم ارتباط برقرار کنم. می هنوز

 کنند، صدا فرض می فکر و بی فايده، بی ها من را بی چرا آدم

 .هايی داشته باشم توانم برای دنیايمان ايده من هم مثل بسیاری ديگر می وقتی که

 ساله، بريتانیا( ۱۴)ُکرالی ِسِورزو، 

 

که در گوشه و کنار اين جهان زندگی  گويد سخن میها کودک و بزرگسالی  اين شعر از زبان میلیون

هايشان ناديده  شوند. توانايی رو می هستند. بسیاری از آنها هرروز با تبعیضاتی روبه خواه توانکنند و  می

ای  د. آنها از آموزش و خدمات سالمتی و بهداشتینشو شان ناچیز انگاشته می و استعدادهای شده گرفته

 شوند.  شان محروم می در جامعه  و از فعالیت برخوردار نیستندکه نیاز دارند، 

 دارند.را  فرادا ساير دقیقا همان حقوِق خواه توان اما، کودکان و بزرگساالِن

 

 ، ازبکستان۱۲. جاولُن راکمونبردیِف، 2
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 برای تغییر اقدام

ها در  المللی از دولت . اين توافق بینه استوجود آمده خواه ب حقوق افراد توانی  نامه پیمانبه داليلی که ذکر شد، 

 خواه هستند به رسمیت شناخته شود.  حقوق کودکان و بزرگساالنی که توانخواهد تا  سراسر جهان می

خواه را  کودکان توان ،کنند. تصويب کنوانسیون تشويق می  نامه مانیپها را به تصويب  يونیسف و همراهانش تمام دولت

ين فرايند نقش داريم. برای ی ما در ا دهد. همه کند و فراگیری آنها در جامعه را ترويج می در مقابل تبعیض محافظت می

شود و بدانید چطور در اين فرايند شريک شويد،  رفتار می طور که بايد، آنها  ی انسان همهبا اطمینان حاصل کنید  آنکه

 به خواندن ادامه دهید.

 ی اين کتاب درباره

اين کتاب با مشارکت کودکان و برای کودکان تهیه 

خواه را  توانحقوق افراد  ی نامه پیمانتا  است شده

اين  که دهیم میتوضیح  . در اين کتابمعرفی کند

تواند به  می وجود آمد و چگونه هبچرا کنوانسیون 

خواه کمک کند. ما امیدواريم  احقاق حقوق افراد توان

در انتقال و رده شما بتوانید از اين کتاب استفاده ک

وسیله  تا بدين اطالعات موجود به ديگران کمک کنید

برای دستیابی به اهدافشان شانس  خواه وانتکودکان 

 برابری با ديگران داشته باشند.

يا کسی را بشناسید باشید  خواه توانممکن است شما 

خواه هستند ممکن  باشد. افرادی که توان خواه توانکه 

 آوردن،ياد   است در شنیدن، ديدن، راه رفتن يا به

مثل شعرها و  -خواهند به اشتراک بگذارند  هايی دارند که می یدها و ايدهدچار مشکالتی باشند. اما آنها نیز آرزوها، ام

 .شده استهايی که در اين کتاب منتشر  نقاشی

شناسید و فکر  ها، دوستان و هرآن کس که می ما شما را به به اشتراک گذاشتن اين اطالعات با والدين خود، معلم

 کنیم. مند است، تشويق می کنید عالقه می

ی   وجود آمدن آن را خواهید خواند. درباره خواه و دلیل به حقوق افراد توان ی  نامه مانیپای از  کتاب شما خالصهدر اين 

بايد بردارد و اقداماتی که  خواه که دولت برای احقاق حقوق کودکان توانيی ها حقوق و مسئولیت افراد، و همچنین قدم

 یزيکی و روانی )معلولیت(های ف درک چالش

ايد؟  ايد که کنار گذاشته شده هیچ وقت احساس کرده

کودکان و بزرگساالنی که ديدن، شنیدن، يادگرفتن، يا 

شان مشکل است، معموال اين احساس را  رفتن برای راه

اند. موانع زيادی، مانع مشارکت اين افراد  تجربه کرده

بسیاری از شوند.  به میزان و روش مشابه ديگران می

کند. برای مثال، کودکی  اين موانع را جامعه ايجاد می

خواهد مانند بقیه کودکان به مدرسه  بر روی ويلچر می

برود، اما ممکن است به دلیل اينکه مدرسه سطح 

ها حمايتگر نیستند، نتواند. برای  دار ندارد يا معلم شیب

اينکه همه بتوانند شرکت کنند، بايد قوانین حاضر، 

 ها را تغییر دهیم. ارها و حتی ساختمانرفت
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توانید انجام دهید. در  که خود برای ايجاد تغییر چه اقداماتی میياد بگیريد  توانید آموزيد. همچنین می ، میانجام دهد بايد

کند معنی کلماتی را که  نامه به شما کمک می لیستی از کلمات و معانی آنها وجود دارد. اين لیست يا لغت ،انتهای کتاب

 تان تازگی داشته باشد را متوجه شويد. ممکن است برای

 

 

 

 

 کنوانسیون چیست؟

ی موضوع  توافقی بین کشورهاست برای آنکه درباره  نامه مانیپ

مشخصی قوانین يکسانی را دنبال کنند. زمانی که کشوری 

کند، کنوانسیون تبديل  را امضا و تصويب )تايید( می ای  نامه مانیپ

کند.  مات دولت را هدايت میشود و اقدا به يک پیمان قانونی می

ها را به سمت تغییر و اصالح  تصويب کنوانسیون معموال دولت

کند تا بدين وسیله به اهداف کنوانسیون  قوانین خود راهنمايی می

 نزديک شوند.

 حقوق بشر چیست؟

ها در جهان، تحت حمايت قوانینی هستند که از حقوق و کرامت  تمام انسان

کس  کنند. هیچ ها در بدو تولد دارند( دفاع می تمام انسانذاتی آنها )کرامتی که 

مستثنی نیست. برای مثال، هر انسانی حق دارد زندگی کند و از بردگی رها 

ی جهانی حقوق بشر درج شده است، توسط  باشد. اين حقوق که در اعالمیه

 به تصويب رسید.  ۱۹۴۸تمام کشورهای عضو سازمان ملل در سال 

سالمتی دارند. حق -دريافت خوراکی و خدمات بهداشتیتمام کودکان حق 

دارند به مدرسه بروند و در مقابل خشونت و آزار حمايت شوند. کودکان 

گیری در مورد  همچنین حق دارند زمانی که بزرگساالن درحال تصمیم

موضوعات مربوط به آنان هستند، نظر خود را اعالم کرده و اين نظرات نیز مورد 

 ند. حقوق کودکان در کنوانسیون حقوق کودک تصريح شده است.توجه قرار گیر
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 !ست توانايی، پیام

 مدير بنیاد ويکتور پیِندا، 1نويسنده: ويکتور سنتیگو پیِندا

و حتی برای  ندشد تر می شدم، عضالتم ضعیف و ضعیف وقتی پنج ساله بودم، ديگر راه نرفتم. همینطور که بزرگتر می

ند بايد چه دانست کس دوستم ندارد. والدينم نمی هیچرم، کردم چون فرق دا کردند. فکر می نفس کشیدن هم ياريم نمی

و چیزهای جديد را رده دادند که ريسک ک ورزيدند. آنها به من باور داشتند و اجازه می اما همیشه به من عشق مید، کنن

 نفس پیدا کردم. امتحان کنم. من اعتمادبه

دانستند که من برای پیدا کردن راهم بايد  ام می خانواده

ت بجنگم. در دوران کودکی، بايد نظر ديگران را نسب

توانستم انجام دهم و چگونگی  به کارهايی که می

 سرانجام، متوجه شدم که دادم. انجامشان تغییر می

. به نندک که از من حمايت می وجود دارند یقوانین

هايی که نیاز داشتم را دريافت  خاطر اين قوانین، کمک

آموز موفقی شوم. به اين فکر  کردم و توانستم دانش

ی که مانند محل زندگی من کردم که اگر در جاي می

زندگی  ،شد نبود و از حقوق کودکان حمايت نمی

هايی  افتاد؟ فهمیدم که انسان کردم چه اتفاقی می می

کنند. تالش بسیاری  ی اين موضوع صحبت می شوند و درباره مثل من از سراسر جهان در سازمان ملل دورهم جمع می

 اين گروه پیوستم. کردم تا به

بودم. دوستان زيادی  خواه توانحقوق افراد  ی نامه پیمانی سازمان ملل برای تالیف  در کمیته ويژه  مايندهمن کوچکترين ن

 را آماده کرديم.  نامه پیمانها  هايم را بیان کردم و با همکاری دولت پیدا کردم، ايده

گرفتم که اين  مختلفی دارد. من يادهای  ها و توانايی کند و نظرات، تجربیات، سنت فرق می هر فردی در دنیا با ديگری

 د.نشو های تازه می ها، امیدها، آرزوها و دوستی ها باعث ايجاد فرصت تفاوت

، تا در کنار هم بايستند، قدم بردارند و برای آنچه  خواه يا غیر توان خواه تواناين کتاب دعوتی است از تمام کودکان، 

                                                 
1
کند تا آنها را از حقوقشان مطلع کند. او سازمان "دنیايی توانمند" را بنیان نهاد تا مردم  را با  کار می خواه سازی است که با کودکان توان ويکتور سنتیگو پیِندا آموزگار و فیلم.  

های برابر برای همگان، با سازمان ملل، بانک جهانی  ی فرصت ی احترام و کرامت و توسعه منظور اشاعه آشنا کند. آقای پیِندا به خواه ها و استعدادهای افراد جواِن توان توانايی

 کند. او ديستروفی عضالنی )تحلیل عضالنی( دارد و از ويلچر استفاده می  کرده است.  ها همکاری و رهبران دولت

تواند چیزی  بودن چیز بدی نیست. حتی می خواه توان

ی ما از همديگر  باشد که به آن افتخار کنید. همه

متفاوتی داريم.  های توانايیمتفاوت هستیم و هرکدام 

تواند بیانگر يک توانايی خاص در  هر کودکی می

ها،  ، و جوامع ما باشد. هرکدام از ما ايده ، مدرسه خانواده 

توانند به ديگران  هايی داريم که می تجربیات و توانايی

ها با  ی انسان فوايدی برسانند. اين کتاب از همه

کند تا به ما دقیقا همانطور  های مختلف دعوت می ملیت

 که هستیم احترام بگذارند.

 پیِندا سنتیگو ويکتور
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نهاده و به اشتراک  ای است که بايد قدر جینهر جهان پیرامون ما، گنها د های میان انسان برحق است بجنگند. تفاوت

ی  پردازد. همه فردش سهمی می های منحصربه  ی جهان است و با توانايی د. هر کودکی عضوی از خانوادهنگذاشته شو

 شوند. به حساب آورده میکودکان 

 خوشحالم وقتی که...

 من با چیزهای کوچک خوشحالم

 خواهم بگويم شوند که چه می ها متوجه می مخوشحالم وقتی آد

 کنم ها در يک سطح برابر صحبت می وقتی با آدم

 کنم من خوشحالم چون به خودم افتخار می

 خوانم خوشحالم وقتی درس می

 آورم به دست می یبا درس خواندن، اطالعات جديد

 فهمم اخبار تمام جهان را می

 ورم چقدر بايد پرداخت کنمخ توانم حساب کنم که برای غذايی که می می

 يا غلط هستند توانم بگويم افکارم درست می

 توانم خیلی از کارها را به تنهايی انجام دهم خوشحالم برای آنکه می

 مهخوشحالم برای آنکه کاری هست که خیلی دوست دارم انجام بد

 کنم خوشحالم تشويق می ا ها ر وقتی دارم فوتبالیست

 لعاده استا فوق انش ی  چون انگیزه

 آنها هستمکنم يکی از  احساس می

 شوم زده می و خیلی هیجان

 خوشحالم چون يک آرزو دارم

 شايد به نظر کوچک بیايد اما

 هرروز را با برنامه و صادقانه زندگی کردن

 کند. من را خوشحال می

 ساله، کره جنوبی( ۱۵)کیم يونا، 
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 ی کنوانسیون درباره

 خواه توانتمام افراد، چه  با که تضمین کنندخواه توافقی بین کشورهای سراسر دنیا است تا  انحقوق افراد توی  نامه پیمان

المللی يا اسناد حقوقی  نامه، میثاق، توافقات بین ها که گاهی پیمان شود. کنوانسیون ، برابر رفتار میخواه و چه غیر توان

مند شويد. اين  د تا شما از حقوق خود بهرهنبايد انجام دهد که چه کارهايی نده شوند، به دولت شما نشان می نامیده می

 د.نشو ، چه دختر و چه پسر نیز میخواه توانقوانین شامل حال تمام بزرگساالن و کودکان 

 به آن، کشور ۲۰، با پیوستن ۲۰۰۸آوريل  ۲ تاو  تصويب ۲۰۰۶دسامبر  ۱۳خواه در  حقوق افراد توان ی نامه پیمان

  2.الجرا شد الزم

، اين کتاب به بررسی اين حقوق در زندگی شود میفارغ از سن آنها  ،خواه تمام افراد توان شامل نامه پیمانوجود اينکه با

 پردازد. چون شما مهم هستید! کودکان می

 چرا کنوانسیون مهم است؟

ای به شما  کننده و دلگرمخواه است، اين کنوانسیون اطالعات مفید  تان توان  ، يا فردی در خانوادهتان اگر شما، والدين

حقوق خود را به کار بتوانید  کند تا که قصد کمک دارند را راهنمايی می یشما، خانواده، و دوستان نامه، پیمانخواهد داد. 

 دهد. خواه بايد انجام دهد را شرح می همچنین اقداماتی که دولت برای احقاق حقوق تمام افراد توان نامه پیمانگیريد. 

از سراسر جهان گرد هم  خواهی اشکال مختلِف توانکه با  ست زيادی افرادها و  ی همکاری دولت نتیجه نامه پیمان

 ردهتفريح ک وبه مدرسه بروند، کار  کنند میخواه کمک  ند. آنها با بررسی قوانین و اقدامات موثری که به افراد توانا هآمد

 ت آوردند.هايی به دس و در جوامع خود با شادی زندگی کنند، ايده

تواند به مدرسه برود، بازی کند و در کارهايی که تمام  میاست  خواه توانبرای کسب اطمینان از اينکه کودکی که 

های موجود بايد تغییر  کودکان دوست دارند انجام دهند، مشارکت کند، بسیاری از قوانین، رفتارها و حتی ساختمان

 ده است، يعنی با اين تغییرات هم موافقت کرده است.د. اگر دولت شما کنوانسیون را تصويب کرنکن

. آنها دقیقا همان ندآمده است، حقوق جديدی نیست نامه پیمانکه در اين  یمهم است که به ياد داشته باشیم که حقوق

بشر المللی حقوق  های بین نامه حقوق کودک و ديگر پیمان نامه پیمانجهانی حقوق بشر،  ی حقوقی هستند که در اعالمیه

 کند. خواه هم تضمین می خواه تنها اين حقوق را برای افراد توان حقوق افراد توان ی نامه پیماننیز وجود داشت. 

 

 

                                                 
2

  www.un.org/disabilities در  نامه پیماننگاه کنید به قوانین . 

 

http://www.un.org/disabilities
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 انديشی است آرمان ما در زندگی مثبت

 گوش کن دوست من، گوش کن

 عشق باشد وبگذار آرمانت اعتماد 

 ای از خداست هديه ،زندگی

 نتو را به تمام مخلوقات زمین و آسما

 خواه است تواناگر دوستانی داری که 

 شان بمان، بگذار حس کنند که امنیت دارند نزديک

 انديش باشند و به زندگی عشق بورزند از آنها بخواه که مثبت

 بگو ناامیدی همان ترس است

 های شجاعت و استقامت و اراده نشانه

 امید، هدف ماست در زندگی

 وردآ لبخندی آرام ما را به سوی يکديگر می

 در زندگی ناامیدی وجود دارد و نه در ناامیدی زندگینه 

 ساله، عراق( ۱۳)جوان جهاد مدهات، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصويب کردن يعنی چه؟

کند، بدين معنی است که توافق کرده است  ای را تصويب می نامه وقتی دولتی پیمان

ه کار گیرد. بررسی کنید که آيا نامه ب تا تمام تالشش را برای اجرای مفاد پیمان

نامه را تصويب کرده است يا خیر. اگر تصويب کرده باشد، شما  کشور شما پیمان

شان را يادآوری کنید. سازمان ملل  های توانید به نمايندگان دولت، مسئولیت می

اند  نامه که آن را امضا کرده و به تصويب رسانده لیستی از کشورهای عضو پیمان

ی  ه است. برای آنکه به صورت آنالين اين لیست را ببینید، به صفحهمنتشر کرد

      www.un.org/disabilities سازمان ملل رجوع کنید:

 هستند؟قوانین چه 

بايد   قوانین مقرراتی هستند که همه

رعايت کنند تا بتوانند به يکديگر 

احترام گذاشته و در کنار هم امن 

 زندگی کنند.

 

 

 

http://www.un.org/disabilities
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 خواه توانحقوق افراد  ی نامه پیمانای از  خالصه

کند. منظور از  ماده اين تعهدات را به صورت شفاف توصیف می ۵۰و در  کردهاز تعهدات زيادی صحبت  نامه پیمان

 اند. هايی هستند که کنوانسیون را تصويب کرده و عضو شده دولت ،ی متن در ادامه"دولت" 

 : هدف۱ماده 

های  که شامل حمايت، ارتقاء و تضمین تمامی حقوق و آزادی نامه پیماناين ماده خالصه ای است از اهداف اصلی 

 شود. خواه می انسانی افراد از جمله کودکان توان

 : تعاريف۲ماده 

"زبان" هم به  نامه پیمانبرای مثال، در اين  .آمده و معنی خاصی دارند نامه پیمانلیستی از کلماتی است که در  اين ماده،

های  ها، نمايش زبان ،"ارتباط" است. ریهای زبان غیرگفتا های اشاره و ديگر فرم معنی زبان گفتاری است و هم زبان

دهد(، ارتباط از طريق لمس کردن، چاپ درشت،  برجسته نشان میهای  متنی، خط بريل )که  حروف و اعداد را با نقطه

 شود. میرا شامل ها يا فايل صوتی(  سايت قابل دسترس )مانند وب اِی چندرسانه امکاناتو 

 : اصول کلی۳ماده 

 :موارد زير هستند نامه پیمانترين اصول و باورهای  اصلی

 استقالل  برخورداری از و خصیالف( احترام به کرامت ذاتی ، آزادی برای تصمیمات ش

 ب( عدم تبعیض )برخورد عادالنه با همگان(

 به شمار آورده شدن در جامعه مشارکت کامل و  (پ

 انسانی گوناگونِیخواه به عنوان قسمتی از  ها و پذيرش افراد توان ت( احترام به تفاوت

 ی برابرها ث( فرصت

، و محروم نشدن از دسترسی به دلیل طالعاتاکن و اونقل، ام ج( دسترسی )دسترسی داشتن به سیستم حمل

 خواه هستید( اينکه شما توان

 های برابر فارغ از اينکه شما دختر يا پسر هستید( چ( برابری بین زنان و مردان )داشتن فرصت

، و حق حفظ هويت خود )احترام گذاشتن به شما به خواه توان رشد کودکاِن های روبه نايیاح( احترام به تو

 هايی که داريد و افتخار کردن به خودتان، همانطور که هستید(. اطر توانايیخ

 : تعهدات کلی۴ماده 

ها بايد قوانین جديدی  خواه وجود داشته باشد. درصورت لزوم، دولت هیچ قانون تبعیض آمیزی نبايد علیه افراد توان

هايی برای تغییر قوانین  ها بايد راه خته شود. دولتخواه به رسمیت شنا وجود آورده و اجرا کنند که حقوق افراد توان به
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 شوند. خواه می هايی پیدا کنند که باعث ايجاد تبعیض علیه افراد توان قديمی يا سنت

خواه از جمله کودکان بخواهد پیشنهادات خود  های جديد، دولت بايد از افراد توان وجود آوردن قوانین و سیاست در به

 را ارائه کنند.

 : برابری و عدم تبعیض۵ماده 

مورد حمايت کشور برای ساکن  مردمها حق تمام  دولت

طرف قانون و همچنین برابری در  قرار گرفتن از

 شناسند. به رسمیت می را قانون آن کشور برخورداری از

 خواه توان : زناِن۶ماده 

دهند که از  ها قول می رو هستند. دولت بهخواه با انواع مختلفی از تبعیض رو دانند که زنان و دختران توان ها می دولت

 کنند. حمايتهای انسانی اين افراد  حقوق و آزادی

 خواه توان : کودکاِن۷ماده 

 ،خواه نیز به صورت برابر با کودکان ديگر که تمام اقدامات ممکن را انجام دهند تا کودکان توان کنند تضمین میها  دولت

خواه بتوانند در مورد  دهند که کودکان توان مند شوند. آنها همچنین قول می رههای انسانی خود به  از حقوق و آزادی

 .در اولويت قرار بگیرد ها ابتدا بايد منفعت کودک گیری تصمیمل مربوط به خودشان اظهار نظر کنند. در ئمسا

  : آگاه سازی۸ماده 

و  ها موفقیتی حقوق، کرامت،  را درباره مردمی  ها بايد همه دولت

ها،  که با کلیشه کنند تضمین میها  خواه آگاه کند. دولت های افراد توان رتمها

مبارزه  ،دنخواه آسیب بزن و کارهايی که ممکن است به افراد توان تعصبات

خواه  احترام به افراد توانمبتنی بر ی شما بايد نگرش  د. برای مثال، مدرسهنکن

 پرورش دهد. خردسالرا حتی بین کودکان بسیار 

 : دسترسی۹ده ما

. هر مکانی که پذير کنند را امکاندر جامعه مشارکت آنها خواه و  افراد توان زندگی مستقِلکه  کنند موافقت میها  دولت

خواه از  ها بايد برای افراد توان ها، مدارس و بیمارستان ها، خیابان برای عموم مردم قابل استفاده است مانند ساختمان

يک  بايد، اريدو به کمک احتیاج د هستیدترسی باشد. اگر شما در يک ساختمان عمومی جمله کودکان هم قابل دس

 برای مساعدتان حضور داشته باشد.زبان اشاره  اِی حرفه شفاهِی گر يا مترجم راهنما، قرائت

خواه را از انجام  قوانین يا رسومی که کودکان توان

، کند دهند منع می کارهايی که باقی کودکان انجام می

خواهد اين قوانین  بايد تغییر کنند. زمانی که دولت می

هايی که با  ها را تغییر دهد، بايد با سازمان و سیاست

 کنند، مشورت کند. خواه کار می کودکان توان

هايی که نسبت به کودکان  عدالتی بی

اتفاق  خواه و بزرگساالن توان

ها بازتاب  افتد، بايد در رسانه می

 داده شوند.
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 حق زندگی :۱۰ماده 

ها  شود. دولت هر انسانی با حق زندگی کردن متولد می

و  خواه توانچه ، ها  ی انسان که همه کنند تضمین می

به صورت برابر از اين حق بهره  خواه، چه غیر توان

 برند. می

 ها آمیز و فوريت : شرايط مخاطره۱۱ماده 

و در  دهطوفان، مانند ديگران حمايت ش ثلباليای طبیعی م يا ها و خواه حق دارند که در زمان جنگ، فوريت افراد توان

از ]رفتن يا ماندن در[ پناهگاه محروم شويد يا تنها رها  بودن خواه تواندلیل ه بايد نبشما  ،امان باشند. از لحاظ قانونی

 اند. که ديگران نجات پیدا کرده شويد، درحالی

 : برابری در برابر قانون۱۲ماده 

رگ شديد، . اين يعنی وقتی شما بزمند شوند های قانونی" بهره  از "ظرفیت نق دارند درست مانند ديگراحخواه  افراد توان

 ی آپارتمان اجاره نامه برای امضای اجاره وام تحصیلی يادريافت توانید کارهايی مانند  باشید و چه نه، می خواه توانچه 

انجام دهید. عالوه بر اين، شما  تان را شخصی

را به ارث   يا آن يک دارايی شدهتوانید مالک  می

 ببريد.

 : دسترسی به عدالت۱۳ماده 

ما اتفاق بیافتد و آسیب ببینید، اگر جرمی علیه ش

يا شاهد آسیب ديدن کسی باشید، و يا اينکه 

اين حق را  ،متهم به انجام کار اشتباهی باشید

داريد که در زمان بررسی موضوع، با شما عادالنه 

 ياری شويد. ،در تمام مراحل قانونی بیان نظرات و افکار خود، شما بايدبرخورد شود. برای 

 و امنیت فرد : آزادی۱۴ماده 

  افراد ديگر توسط قانون حمايت شود.آزادی  به همان میزاِنخواه  توان افرادها بايد اطمینان دهند که آزادی  دولت

 غیرانسانی و تحقیرآمیز و يا مجازات از شکنجه، رفتارهای ظالمانه، رهايی: ۱۵ماده 

 الوه هرکسی حق دارد که از شرکت در آزمايشات علمیهیچ انسانی را نبايد مورد ظلم، شکنجه، يا تحقیر قرار داد. به ع

 يا پزشکی خودداری کند.

همان حقوقی را دارند که  خواه ان و پسران تواندختر

ی کودکان حق  کودکان ديگر دارند. برای مثال، همه

دارند به مدرسه بروند، بازی کنند، از خشونت در امان 

های مربوط به امور خود  گیری باشند و در تصمیم

های  ها بايد اطالعات و حمايت مشارکت کنند. دولت

از حقوق  خواه دکان توانالزم را فراهم آوردند تا کو

 خود آگاه شوند.

 آوری چه؟ در مورد فن

های ديگر بايد برای تمام  آوری ها، کامپیوترها و فن استفاده از تلفن

ها  سايت های متفاوت ساده باشد. برای مثال، وب افراد با توانايی

توانند طوری طراحی شوند که افرادی که در استفاده از  می

یدن مشکالتی دارند، بتوانند با روشی ديگر از کیبورد، ديدن يا شن

تواند کیبوردی با خط  اطالعات استفاده کنند. يک کامپیوتر می

ای داشته باشد که مطالب روی  بريل داشته باشد و يا گوينده

 ی مانیتور را بخواند. صفحه
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 استفاده از خشونت و سوء رهايی: ۱۶ماده 

ی خود يا خارج از آن  شوند. آنها نبايد در محیط خانه حمايتاستفاده  خواه بايد در مقابل خشونت و سوء کودکان توان

گر زمانی مورد خشونت يا بدرفتاری قرار گرفتید، حق  داريد برای پايان آسیب ببینند يا مورد بدرفتاری قرار گیرند. ا

 های مربوطه[ کمک بگیريد. ]از افراد ديگر يا سازمان يافتن، استفاده و بهبود دادن به سوء

 : حمايت از فرد۱۷ماده 

کامل برخورد کند. شما حق ، با شما به عنوان انسان ناتان  های فیزيکی يا ذهنی هیچ کس حق ندارد که به دلیل توانايی

 داريد که همانطور که هستید توسط ديگران محترم شمرده شويد.

 : آزادی تردد و ملیت۱۸ماده 

هرکودکی حق دارد که نام و ملیتش به صورت قانونی ثبت شود. کودکان همچنین حق دارند تا جايی که ممکن است 

به کشوری  وروداز  خواه بودنشان تواند. افراد نبايد به دلیل نفت کند و مراقبت الزم را از آنها دريانوالدين خود را بشناس

 از آن منع شوند.  خروجيا 

 به حساب آورده شدن در جامعه: زندگی مستقل و ۱۹ماده 

، حق دارند نسبت به محل زندگی خود تصمیم بگیرند. شما حق داريد زمانی خواه و چه غیر توان خواه توانها، چه  انسان

. اگر برای زندگی در جامعه به حساب آورده شويدزندگی مستقلی داشته باشید و  ،يد، در صورت ترجیحکه بزرگ شد

های شخصی دسترسی  در خانه يا مساعدت  ، بايد به خدمات حمايتی مانند مراقبتداريددر جامعه به کمک احتیاج 

 داشته باشید.

 : تحرک شخصی۲۰ماده 

 ها بايد به آنها کمک کنند. ه ]و در عین حال[ مستقل باشند. برای اين کار دولتخواه حق دارند تحرک داشت کودکان توان

 : آزادی بیان و عقیده، و دسترسی به اطالعات۲۱ماده 

حق دارند که نظراتشان را بیان کنند، بخواهند به اطالعات دسترسی پیدا کرده، آنها را دريافت کنند و به اشتراک  افراد

 استفاده باشد، دريافت کنند.که برايشان قابل فهم و  به شکلیدارند که اين اطالعات را  همچنین حقآنها بگذارند. 

 : احترام به حريم خصوصی۲۲ماده 

ی ديگران  خواه يا ديگران، دخالت کند. کسانی که درباره هیچ انسانی نبايد در امور خصوصی ديگری، چه افراد توان 

 ت سالمتی آنها هستند، بايد اين اطالعات را نزد خود نگه دارند.اطالعاتی دارند، برای مثال در جريان وضعی

 : احترام به خانه و خانواده۲۳ماده 
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ی شما را در  هستید، دولت بايد خانواده خواه توانی خود زندگی کنند. اگر شما  ها حق دارند که با خانواده انسان

سی نبايد شما ها، اطالعات و خدمات مرتبط با معلولیت، حمايت کند. ک هزينه

شما  تان جدا کند! اما اگر از والدينهستید  خواه توانرا به اين دلیل که 

مراقبت  امکان، دولت بايد خود زندگی کنیدی درجه اول  با خانواده توانید نمی

اطالعات بهداشت و سالمت باروری،  ی دسترسی به در زمینه .فراهم کنداز سوی اقوام دورتر يا جامعه را شما  از

 از همان حقوق افراد ديگر برخوردار هستند. خواه توان ازدواج و تشکیل خانواده، افراد جواِن

 : آموزش۲۴ماده  

خواه هستید، نبايد به اين دلیل از آموزش محروم شويد و همچنین  ها حق دارند به مدرسه بروند. اگر شما توان انسان

ای را دريافت کنید که کودکان  ی آموزشی اگانه درس بخوانید. شما حق داريد همان آموزش و برنامهنبايد در مدارس جد

کنند، و برای به وقوع پیوستن اين حق، دولت بايد درصورت نیاز به شما کمک کند. برای مثال، دولت  ديگر دريافت می

تان بتوانند به نیازهای  های و معلم کردهبتوانید ارتباط برقرار ی آنها  وسیله هپیدا کند، تا شما ب تان های مناسبی برای بايد راه

 شما پاسخ دهند.

 : بهداشت و بازپروری۲۶و  ۲۵ماده 

رايگان برخوردار  و موجود بهداشتی خدمات به دسترسی حقاز ديگرانيکسان با سطح و کیفتی  در ،خواه افراد توان

 ات بهداشتی و بازتوانی استفاده کنید.خواه هستید، حق داريد از خدم . اگر شما توانهستند

 : کار و استخدام۲۷ماده 

داشته باشند که آزادانه را به صورت برابر با ديگران و فارغ از هرگونه تبعیضی شغلی حق دارند که خواه  افراد توان

 اند. برگزيده

 های اجتماعی زندگی و حمايت استانداردهای مناسِب: ۲۸ماده 

ند فارغ از هرگونه تبعیضی به خوراک، آب سالم، پوشاک و مسکن دسترسی داشته باشند. دولت خواه حق دار افراد توان

 کنند، کمک کند. خواه هستند و در فقر زندگی می بايد به افرادی که توان

 :  مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی۲۹ماده 

لحاظ شده  زمانی که شما به سن قانونِی خواه حق دارند در زندگی سیاسی و عمومی مشارکت داشته باشند. افراد توان

، حق داريد که گروه تشکیل دهید، به مردم خدمت کنید، نباشیدخواه باشید و چه  در قانون کشور خود رسیديد، چه توان

 گیری دسترسی داشته باشید، رأی دهید و برای سمتی دولتی انتخاب شويد. های رأی به صندوق

 رهنگی، تفريح، فراغت، و ورزشهای ف : مشارکت در برنامه۳۰ماده 

حق دارند که  خواه کودکان توان

 تحرک داشته و مستقل باشند.
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های تفريحی شرکت  ها و ديگر فعالیت های هنری، ورزشی، فیلم خواه نیز مانند ديگران حق دارند که در برنامه افراد توان

خواه قابل  ها بايد برای همه از جمله کودکان توان های بازی و کتابخانه ها، زمین و لذت ببرند. بنابراين تئاترها، موزه ردهک

 سترس و قابل استفاده باشد.د

 ها آوری آمار و داده : جمع۳۱ماده 

خواهی  توان موضوع در موردآوری اطالعات  ، نسبت به جمعها و خدمات بهتر برنامهی  به منظور توسعهها بايد  دولت

، انسانی و محترمانه کنند شرکت می اين موضوعمرتبط با  که در تحقیقاِتخواهی  توانبا افراد بايد . اقدام کنند )معلولیت(

آوری شده بايد در  کنند بايد محرمانه بماند. آمارهای جمع ای که آنها ارائه می رفتار شود. هرگونه اطالعات خصوصی

 د.نخواه و ديگران قرار گیر اختیار افراد توان

 المللی های بین ی : همکار۳۲ماده 

کنند. برای مثال کشورهايی که منابع بیشتری دارند )منابعی  به يکديگر کمک نامه پیمانمفاد اين اجرای کشورها بايد در 

را با کشورهای ديگر به اشتراک بگذارند تا بدين صورت افراد بیشتری  بايد آنهاآوری مفید(،  نظیر اطالعات علمی با فن

 مند شوند. بهره نامه پیماندر جهان بتوانند ار حقوق مندرج در اين 

 نامه پیمانبه همکاری، نظارت و اجرای  : قوانین مربوط۵۰تا  ۳۳ماده 

 ۵۰تا  ۳۳ماده دارد. مفاد  ۵۰خواه در مجموع  کنوانسیون حقوق افراد توان

، خواه توانی اين است که چگونه بزرگساالن به خصوص افراد  درباره

و اطمینان  کردهتوانند با يکديگر همکاری  ها می و دولت مرتبطهای  سازمان

 . 3مند شوند خواه از تمام حقوق خود بهره اد توانحاصل کنند که تمام افر
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 www.un.org/disabilities برای دیدن متن این مفاد رجوع کنید به. 

 

http://www.un.org/disabilities
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 دو دنیا...

  های  پاره پاره میان گوش

 سکوت و صدا،

 نامطمئن، ناتوان در پیوستن...

 شوند... ها سرازير می اشک

 نادانسته کنار گذاشته شدن،

 طرد شدگی و احساس عدم تعلق...

  شوند... ها سرازير می اشک

 آنگاه 

 کشند، ه میهايی ک دست

 کنند دهند و تشويق می هل می 

 بی امان...

 شود... شوند، لبخند زاده می ها سرازير می اشک

 هنوز درمانده اما

 ساله، آمريکا( ۱۶)سارا لزلی،   مهرآگین...

 

 شوند؟ چگونه حقوق واقعی می

مطلع کنید. نامه  ی پیمان ا را دربارهخواه دقیقا همان حقوقی را دارند که کودکان ديگر دارند. شما بايد دنی کودکان توان

 ای فراگیر داشته باشند، بايد نظراتشان را بیان کرده و در اين راستا اقدام کنند.  خواهند جامعه ها اگر می انسان

تان ابزارهايی برای تحقق حقوق و روياهايتان  خواه هستید، اين کنوانسیون به شما، دولت شما و خانواده اگر شما توان

ها، شانس برابری با ديگران داشته باشید. بزرگساالنی  د. شما بايد برای رفتن به مدرسه و شرکت در ديگر فعالیتده می

تان، بايد به شما کمک کنند که به اين سو و آن سو رفته، ارتباط  خواهی که در زندگی شما هستند، فارغ از نوع توان

 برقرار کرده و با کودکان ديگر بازی کنید.

 توانید سهم خود را ايفا کنید.  شهروند و عضوی از خانواده و جامعه هستید و میشما يک 

 توانید انجام دهید کارهايی که می

ها شرکت کنند و کارهايی  خواه هستند بتوانند به مدرسه بروند، بازی کنند، در فعالیت برای آنکه تمام کودکانی که توان

 

 ایتالیا ،۱۶ آُوال، ید ایالر. 3

 



 http://right-to-childhood.com سايت حق کودکی    دوستان خیالی

 


 

ی شما  ها و قوانین تغییر کنند. آيا در مدرسه م دهد، مهم است که نگرشرا انجام دهند که هر کودکی دوست دارد انجا

های شما به کودکانی که در بین شما  ها شرکت کنند؟ آيا معلم ها و ديگر فعالیت توانند در کالس خواه می کودکان توان

دهند؟  نیازهای خاص دارند گوش داده و به آنها پاسخ می

م شفاهِی زبان اشاره، و دار، مترج آيا در مدرسه سطح شیب

طور است  دهنده وجود دارد؟  اگر اين های ياری آوری يا فن

ی شما با کودکان  خوب است! در اين صورت مدرسه

کند و به آنها شانس برابری با  خواه عادالنه رفتار می توان

ی شما پیرو  دهد. مدرسه ديگر کودکان برای يادگیری می

 نامه است. پیمان

تان، شما نیز نقشی  خواه ندارند. برای فراگیر کردن جامعه ای با کودکان توان ها رفتار عادالنه ی از انسانمتاسفانه بسیار

هايتان  ی خود شروع کنید و سعی کنید ذهنیت والدين و معلم توانید اين ايفای نقش را در خانه و مدرسه داريد. شما می

 را تغییر دهید.

خواه آگاه کنید. برای  های افراد جوان توان نامه و توانايی ی پیمان تا ديگران را درباره توانید انجام دهید کارهای زيادی می

 توانید: مثال شما می

 ای  توانید به شعبه با يک سازمان يا کمپین همکاری کنید. قدرتمندی در تعداد است. برای متحد شدن، شما می

حمايت کنید. آنها احتماال برنامه يا کمپینی ويژه برای  المللی بپیونديد يا آن را محلی از يک سازمان ملی يا بین

 افراد جوان  دارند.

 های مالی دريافت کنید، پرسشنامه  سازی راه بیاندازيد، حمايت ی خودتان را تعريف کنید. کمپین آگاه پروژه

دارد و سطح  ی شما فقط پله طراحی کنید )آيا با کسی از آشنايان شما ناعادالنه رفتار شده است؟ آيا مدرسه

 ايد، دادخواستی تهیه کنید. دار ندارد؟(، و برای بر طرف کردن موانعی که يافته شیب

 های  های گوناگون را گرد هم جمع کنید، مناسبت نامه سازمان دهید. کودکان با توانايی باشگاهی برای ارتقاء پیمان

تا به شما بپیوندند. دورهم فیلم ببینید يا با  اجتماعی را با دوستانتان برگذار کنید و از افراد جديد دعوت کنید

 های منحصر به فرد همديگر لذت ببريد. يکديگر شام تهیه کنید. فقط خوش بگذرانید و از استعدادها و توانايی

 هايی ترتیب دهید. خالقیت به خرج  خواه در مدرسه خود و مدارس اطراف، سخنرانی ی حقوق افراد توان درباره

نامه را درک  هايتان حقوق مندرج در پیمان ت کنید، نمايش اجرا کنید و اجازه دهید همکالسیدهید. پوستر درس

ی سخنرانی کمکتان کنند و بگويند کجا و چه زمانی  تان بخواهید در ساماندهی برنامه های کنند. از والدين يا معلم

 ها دعوت کنید. ها را شروع کنید. مسئولین مدرسه را برای سخنرانی توانید اين آموزش می

تان به پا خیزيد. ديگران  برای تحقق حقوق

به  توانند میی کودکان  ايستند. همه درکنارتان می

در  توانند میبازی کنند، و  توانند میمدرسه بروند، 

ی کارهايی که  همه چیز مشارکت کنند. ما درباره

کنیم. موضوع  یم انجام دهیم صحبت نمیتوان نمی

 است! توانستن

 ويکتور سنتیگو پیِندا
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 تواند نقاشی،  خواه انجام دهید. اين کار می با گروهی از دوستانتان يک کاری هنری راجع به حقوق افراد توان

کند. بررسی کنید  رسانی کمک می سازی يا هرچیز ديگری باشد که شما دوست داريد و به اطالع طراحی، مجسمه

ها يا هرجای ديگری به نمايش  ها، رستوران ی محله، گالری بخانهتوانید کار هنری خود را در مدرسه، کتا که آيا می

توانید نمايشگاهتان را به مناطق ديگر نیز انتقال دهید و بدين  مند شوند. شما می بگذاريد تا ديگران از آن بهره

 رسانی کنید. شماری اطالع صورت به افراد بی

 وگوی آناليِن  ، تاالر گفت4بگذاريد. صدای جوانان يونیسف تجربیات و چیزهايی که آموختید را با ديگران به اشتراک

 ای برای بازگويی اين نوع تجربیات توسط جوانان است . شده شناخته

 

توانید انجام دهید. محدوديتی وجود ندارد. از يک بزرگتر قابل  ست که شما می موارد باال تنها چند ايده از هزاران کاری

 به شما کمک کند. خوش باشید!اعتماد بخواهید تا در اين کار 

 

 نامه لغت

 نامه  يعنی به واقعیت درآوردن تعهدات. به کار بستن. اجرای مفاد پیمان :5ااجر

ای از خواندن، صحبت کردن يا درک اطالعات با  به اشتراک گذاشتن اطالعات. همچنین به معنی شیوه :6ارتباطات

 بريل، زبان اشاره و يا بلندخوانی توسط ديگری است.، چاپ درشت، خط  ای استفاده از امکانات چندرسانه

ی کشورهای عضو سازمان ملل  به امضای همه ۱۹۴۸دسامبر  ۱۰اين توافق که در  ی جهانی حقوق بشر: اعالمیه

 ها است. ی انسان رسید، لیستی از حقوق همه

 .(هاعالمی يا نامه پیمان يک مثال، برای)   رسمی پذيرش يا تايید: 7(تصويبپذيرش )

 های متفاوت. رفتار ناعادالنه با فرد يا گروهی از افراد به هردلیلی مانند نژاد، مذهب، جنسیت يا توانايی تبعیض:

شود و قانون آن  زمانی که يک کنوانسیون يا توافق امضاء شده به صورت رسمی از سوی کشوری تايید می :8تصويب

 شود. کشور می

کنند. همچنین به معنی افرادی است که عالئق يا  ای مشترک زندگی می هگروهی از افراد که در منطق :9اجتماع

 های مشترک دارند. دغدغه

                                                 
4. www.unicef.org/voy 
5. Implementation 
6. Communication 
7. Adopt 
8. Ratification 
9. Community 
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 شوند. وضعیتی که در آن عضالت به تدريج ضعیف می  :10ديستروفی عضالنی

ها در مقر سازمان ملل در نیويورک گرد هم  سازمانی متشکل از تقريبا تمام کشورهای دنیا. دولت سازمان ملل متحد:

 کنند. آيند و برای ايجاد صلح و ساختن جهانی بهتر با يکديگر همکاری می یم

کنند تا کارهايی که قادر به انجام آنها نبوديد را انجام دهید.  ابزارهايی که به شما کمک می :11کمکیهای  آوری فن

نمايش کامپیوتر  ی تر روی صفحه بزرگحروف کند گشتی در اطراف بزنید،  برای مثال يک ويلچر به شما کمک می

 کند. به بهتر ديدن شما کمک می

 مرتبط با قانون، برمبنای قانون، يا خواست قانون. :12قانونی

شما به عنوان يک انسان. عزت نفس و احترام به خود. با رفتاری بر اساس کرامت   ارزش ذاتی و حرمت :13کرامت

 انسانی مواجه شدن به معنای محترم واقع شدن توسط ديگران است.

 شود. کرامتی که هر انسان با آن متولد می :14کرامت ذاتی

 کنند. کشورهايی که يک کنوانسیون را امضا و با آن موافقت می :15کشورهای عضو

 ها کمک کنند. اند تا با يکديگر کار کرده و به گروه بزرگتری از انسان گروهی از افراد که انتخاب شده کمیته:

ی قوانین مشترک و پیروی از آن است.  افق بین گروهی از کشورها به منظور تهیهنامه يا تو يک پیمان کنوانسیون:

ی کودکان به عنوان عضوی از جامعه بتوانند از حقوق  کنوانسیون حقوق کودک توافقی است برای تضمین آنکه همه

کنند.  فت دارند را دريا کودک نیاز های خاص و حمايتی که به عنوان مند شده و همچنین مراقبت خود بهره

خواه  ی حقوق بشر در تاريخ است. کنوانسیون حقوق افراد توان نامه ترين پیمان شده کنوانسیون حقوق کودک پذيرفته

 مند شوند. بتوانند از حقوق خود بهره خواه از جمله کودکان  توافقی است برای تضمین آنکه تمام افراد توان

کنند که  ها کمک می گذاری شده است. اين شماره که شماره يک پاراگراف يا بخشی ار يک سند قانونی :16مفاد

 ی آنها نوشته يا صحبت شود. اطالعات مورد نیاز به راحتی پیدا شوند و درباره

ی حقوق کودکان، بقا و رشد  صندوق کودکان ملل متحد. دفتر نمايندگِی سیستم سازمان ملل که در زمینه يونیسف:

تر  تر و دوستانه ی ما به جايی بهتر، امن کند تا جهان را برای کودکان و برای همه آنها و حمايت از آنها فعالیت می

 تبديل کند.

                                                 
10. Muscular dystrophy 
11. Assistive technologies 
12. Legal 
13. Dignity 
14. Inherent dignity 
15. States parties 
16. Articles 
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