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توانینامهپیمان حقوقافراد در ۱۳خواه پیوستن۲۰۰۸آوریل۲تاوتصویب۲۰۰۶دسامبر با آن،کشور۲۰، به

پردازیم:نامهمیایازاینپیمانرخالصهدرادامهبهمرو.الجراشدالزم

:هدف۱ماده

ارتقاءوتضمینتمامیحقوقوآزادینامهپیماناینمادهخالصهایاستازاهدافاصلی هایکهشاملحمایت،

شود.خواهمیازجملهکودکانتوانانسانیافراد

:تعاریف۲ماده

"زبان"همبهنامهپیمانبرایمثال،دراین.آمدهومعنیخاصیدارندنامهپیماناینماده،لیستیازکلماتیاستکهدر

زبان،"ارتباط"است. ریهایزبانغیرگفتاهایاشارهودیگرفرممعنیزبانگفتاریاستوهمزبان هاینمایشها،

نقطه با را اعداد حروفو  )که خطبریل میمتنی، نشان چاپهایبرجسته طریقلمسکردن، از ارتباط دهد(،

شود.میراشاملهایافایلصوتی(سایتقابلدسترس)مانندوباِیچندرسانهامکاناتدرشت،و

:اصولکلی۳ماده

:رهستندمواردزینامهپیمانتریناصولوباورهایاصلی

استقاللبرخورداریازوالف(احترامبهکرامتذاتی،آزادیبرایتصمیماتشخصی

ب(عدمتبعیض)برخوردعادالنهباهمگان(

بهشمارآوردهشدندرجامعهمشارکتکاملو(پ

انسانیگوناگونِیخواهبهعنوانقسمتیازهاوپذیرشافرادتوانت(احترامبهتفاوت

یبرابرهاتث(فرص

،ومحرومنشدنازدسترسیبهدلیلطالعاتونقل،اماکنواج(دسترسی)دسترسیداشتنبهسیستمحمل

خواههستید(اینکهشماتوان



هایبرابرفارغازاینکهشمادختریاپسرهستید(چ(برابریبینزنانومردان)داشتنفرصت

بهتو احترام بهخواهتوانرشدکودکاِنهایروبهناییاح( وحقحفظهویتخود)احترامگذاشتنبهشما ،

هاییکهداریدوافتخارکردنبهخودتان،همانطورکههستید(.خاطرتوانایی

:تعهداتکلی۴ماده

هابایدقوانینجدیدیخواهوجودداشتهباشد.درصورتلزوم،دولتهیچقانونتبعیضآمیزینبایدعلیهافرادتوان

هاییبرایتغییرقوانینهابایدراهخواهبهرسمیتشناختهشود.دولتجودآوردهواجراکنندکهحقوقافرادتوانوبه

شوند.خواهمیهاییپیداکنندکهباعثایجادتبعیضعلیهافرادتوانقدیمییاسنت

ازجملهکودکانبخواهدپیشنهاداتخودخواههایجدید،دولتبایدازافرادتوانوجودآوردنقوانینوسیاستدربه

 راارائهکنند.

:برابریوعدمتبعیض۵ماده

برخورداریطرفقانونوهمچنینبرابریدرموردحمایتقرارگرفتنازکشوربرایساکنمردمهاحقتمامدولت

شناسند.بهرسمیتمیراقانونآنکشوراز

خواهتوان:زناِن۶ماده

دهندکهازهاقولمیروهستند.دولتخواهباانواعمختلفیازتبعیضروبهانندکهزنانودخترانتواندهامیدولت

کنند.حمایتهایانسانیاینافرادحقوقوآزادی

خواهتوان:کودکاِن۷ماده

دولت کودکانتوانکنندتضمینمیها انجامدهندتا اقداماتممکنرا نیزبهصوکهتمام کودکانخواه رتبرابربا

خواهبتواننددردهندکهکودکانتوانمندشوند.آنهاهمچنینقولمیهایانسانیخودبهرهازحقوقوآزادی،دیگر

.دراولویتقراربگیردهاابتدابایدمنفعتکودکگیریتصمیملمربوطبهخودشاناظهارنظرکنند.درئموردمسا

:آگاهسازی۸ماده

همههادولت باید دربارهمردمی را کرامت، مهارتهاموفقیتیحقوق، توانو افراد دولتهای کند. آگاه هاخواه

د.براینمبارزهکن،دنخواهآسیببزنوکارهاییکهممکناستبهافرادتوانتعصباتها،کهباکلیشهکنندتضمینمی

پرورشدهد.خردسالخواهراحتیبینکودکانبسیارادتواناحترامبهافرمبتنیبریشمابایدنگرشمثال،مدرسه

:دسترسی۹ماده



.هرمکانیکهپذیرکنندراامکاندرجامعهمشارکتآنهاخواهوافرادتوانزندگیمستقِلکهکنندموافقتمیهادولت

بایدبرایافرادتوانتانها،مدارسوبیمارسها،خیابانبرایعموممردمقابلاستفادهاستمانندساختمان ازها خواه

اگرشمادریکساختمانعمومی یکباید،اریدوبهکمکاحتیاجدهستیدجملهکودکانهمقابلدسترسیباشد.

برایمساعدتانحضورداشتهباشد.زباناشارهاِیحرفهشفاهِیگریامترجمراهنما،قرائت

حقزندگی :۱۰ماده

دولتندگیکردنمتولدمیهرانسانیباحقز وچهغیرخواهتوانچه،هایانسانکههمهکنندتضمینمیهاشود.

برند.بهصورتبرابرازاینحقبهرهمی،خواهتوان

هاآمیزوفوریت:شرایطمخاطره۱۱ماده

ودردهننددیگرانحمایتشطوفان،ماثلبالیایطبیعیمیاهاوخواهحقدارندکهدرزمانجنگ،فوریتافرادتوان

از]رفتنیاماندندر[پناهگاهمحرومشویدیاتنهارهابودنخواهتواندلیلهبنبایدشما،امانباشند.ازلحاظقانونی

اند.کهدیگراننجاتپیداکردهشوید،درحالی

:برابریدربرابرقانون۱۲ماده

توان افراد دیگراحخواه درستمانند "ظرفیتنقدارند بهرهاز بزرگمندشوندهایقانونی" اینیعنیوقتیشما .

یاجارهنامهبرایامضایاجارهوامتحصیلییادریافتتوانیدکارهاییمانندباشیدوچهنه،میخواهتوانشدید،چه

رابهارثببرید.یاآنیکداراییشدهتوانیدمالکانجامدهید.عالوهبراین،شمامیتانراشخصیآپارتمان

:دسترسیبهعدالت۱۳ماده

کار انجام به متهم اینکه یا و شاهدآسیبدیدنکسیباشید، یا آسیبببینید، اتفاقبیافتدو شما اگرجرمیعلیه

بیاننظراتوافکاراینحقراداریدکهدرزمانبررسیموضوع،باشماعادالنهبرخوردشود.برای،اشتباهیباشید

یاریشوید.،درتماممراحلقانونید،شمابایدخو

:آزادیوامنیتفرد۱۴ماده

افراددیگرتوسطقانونحمایتشود.آزادیبههمانمیزاِنخواهتوانافرادهابایداطمیناندهندکهآزادیدولت

غیرانسانیوتحقیرآمیزویامجازاتازشکنجه،رفتارهایظالمانه،رهایی:۱۵ماده

بهعالوههرکسیحقداردکهازشرکتدرآزمایشاته تحقیرقرارداد. یا نبایدموردظلم،شکنجه، یچانسانیرا



یاپزشکیخودداریکند.علمی

استفادهازخشونتوسوءرهایی:۱۶ماده

ودیاخارجازآنیخشوند.آنهانبایددرمحیطخانهحمایتاستفادهخواهبایددرمقابلخشونتوسوءکودکانتوان

آسیبببینندیاموردبدرفتاریقرارگیرند.اگرزمانیموردخشونتیابدرفتاریقرارگرفتید،حقداریدبرایپایان

هایمربوطه[کمکبگیرید.]ازافراددیگریاسازمانیافتن،استفادهوبهبوددادنبهسوء

:حمایتازفرد۱۷ماده

،باشمابهعنوانانسانناکاملبرخوردکند.شماحقتانهایفیزیکییاذهنیلتواناییهیچکسحقنداردکهبهدلی

 داریدکههمانطورکههستیدتوسطدیگرانمحترمشمردهشوید.

:آزادیترددوملیت۱۸ماده

مکناستهرکودکیحقداردکهناموملیتشبهصورتقانونیثبتشود.کودکانهمچنینحقدارندتاجاییکهم

بشناس را دریافتکننوالدینخود آنها از را مراقبتالزم دلیلندو به نباید افراد بودنشانتواند. خواه بهوروداز

ازآنمنعشوند.خروجکشورییا

بهحسابآوردهشدندرجامعه:زندگیمستقلو۱۹ماده

چهانسان حقدارندنسبتبخواهوچهغیرتوانخواهتوانها، حقدارید، شما همحلزندگیخودتصمیمبگیرند.

.اگربرایدرجامعهبهحسابآوردهشویدزندگیمستقلیداشتهباشیدو،زمانیکهبزرگشدید،درصورتترجیح

بهکمکاحتیاج بایدبهخدماتحمایتیمانندمراقبتداریدزندگیدرجامعه مساعدت، یا هایشخصیدرخانه

شید.دسترسیداشتهبا

:تحرکشخصی۲۰ماده

برایاینکاردولتکودکانتوان بایدبهآنهاکمکخواهحقدارندتحرکداشته]ودرعینحال[مستقلباشند. ها

کنند.

:آزادیبیانوعقیده،ودسترسیبهاطالعات۲۱ماده

ده،آنهارادریافتکنندوبهاشتراکحقدارندکهنظراتشانرابیانکنند،بخواهندبهاطالعاتدسترسیپیداکرافراد

استفادهباشد،دریافتکنند.کهبرایشانقابلفهموبهشکلیهمچنینحقدارندکهایناطالعاتراآنهابگذارند.



:احترامبهحریمخصوصی۲۲ماده

یدیگرانکهدربارهخواهیادیگران،دخالتکند.کسانیهیچانسانینبایددرامورخصوصیدیگری،چهافرادتوان

اطالعاتیدارند،برایمثالدرجریانوضعیتسالمتیآنهاهستند،بایدایناطالعاترانزدخودنگهدارند.

:احترامبهخانهوخانواده۲۳ماده

خانوادهانسان با که حقدارند ها شما اگر زندگیکنند. دولتبایدخانوادهخواهتوانیخود درهستید، را یشما

ازهستیدخواهتوانها،اطالعاتوخدماتمرتبطبامعلولیت،حمایتکند.کسینبایدشمارابهایندلیلکههزینه

شماازمراقبتامکان،دولتبایدخودزندگیکنیدیدرجهاولباخانوادهتوانیدشمانمیتانجداکند!امااگروالدین

اطالعاتبهداشتوسالمتباروری،ازدواجویدسترسیبهدرزمینه.فراهمکندازسویاقوامدورتریاجامعهرا

ازهمانحقوقافراددیگربرخوردارهستند.خواهتوانتشکیلخانواده،افرادجواِن

:آموزش۲۴ماده

نبایدبهایندلیلازآموزشمحرومشویدوهمچنینخواههستید،هاحقدارندبهمدرسهبروند.اگرشماتوانانسان

برنامه آموزشو حقداریدهمان شما درسبخوانید. مدارسجداگانه در دریافتکنیدکهیآموزشینباید ایرا

کنند،وبرایبهوقوعپیوستناینحق،دولتبایددرصورتنیازبهشماکمککند.برایکودکاندیگردریافتمی

دول بتانهایمناسبیبرایتبایدراهمثال، شما تا کند، بتوانیدارتباطبرقراروسیلههپیدا تانهایومعلمکردهیآنها

بتوانندبهنیازهایشماپاسخدهند.

:بهداشتوبازپروری۲۶و۲۵ماده

رایگانبرخورداروموجودبهداشتیخدماتبهدسترسیحقازدیگرانیکسانباسطحوکیفتیدر،خواهافرادتوان

خواههستید،حقداریدازخدماتبهداشتیوبازتوانیاستفادهکنید..اگرشماتوانهستند

:کارواستخدام۲۷ماده

بهصورتبرابربادیگرانوفارغازهرگونهتبعیضیشغلیحقدارندکهخواهافرادتوان داشتهباشندکهآزادانهرا

اند.برگزیده

هایاجتماعیزندگیوحمایتنداردهایمناسِباستا:۲۸ماده

توان باشند.افراد پوشاکومسکندسترسیداشته آبسالم، تبعیضیبهخوراک، هرگونه از حقدارندفارغ خواه

کنند،کمککند.خواههستندودرفقرزندگیمیدولتبایدبهافرادیکهتوان



:مشارکتدرزندگیسیاسیوعمومی۲۹ماده

لحاظشدهخواهحقدارنددرزندگیسیاسیوعمومیمشارکتداشتهباشند.زمانیکهشمابهسنقانونِیادتوانافر

چهتوان بهمردمخدمتنباشیدخواهباشیدوچهدرقانونکشورخودرسیدید، ،حقداریدکهگروهتشکیلدهید،

دوبرایسمتیدولتیانتخابشوید.گیریدسترسیداشتهباشید،رأیدهیهایرأیکنید،بهصندوق

هایفرهنگی،تفریح،فراغت،وورزش:مشارکتدربرنامه۳۰ماده

توان برنامهافراد در که دارند حق دیگران مانند نیز فیلمخواه ورزشی، فعالیتهایهنری، دیگر و تفریحیها های

موزهردهشرکتک بنابراینتئاترها، لذتببرند. زمینو کتابخانههایها، کودکانبازیو جمله از بایدبرایهمه ها

خواهقابلدسترسوقابلاستفادهباشد.توان

هاآوریآماروداده:جمع۳۱ماده

خواهیتوانموضوعدرموردآوریاطالعات،نسبتبهجمعهاوخدماتبهتربرنامهیبهمنظورتوسعههابایددولت

کنند)معلولیت( اقدام . باباید خواهتوانافراد تحقیقاِتی در که با موضوعمرتبط وشرکتمیاین انسانی کنند،

آوریشدهکنندبایدمحرمانهبماند.آمارهایجمعایکهآنهاارائهمیمحترمانهرفتارشود.هرگونهاطالعاتخصوصی

د.نخواهودیگرانقرارگیربایددراختیارافرادتوان

المللیینهایبی:همکار۳۲ماده

بهیکدیگرکمککنند.برایمثالکشورهاییکهمنابعبیشتریدارند)منابعینامهپیمانمفادایناجرایکشورهابایددر

فن با اطالعاتعلمی نظیر آنهاآوریمفید(، بدینصورتافرادباید تا اشتراکبگذارند به کشورهایدیگر با را

مندشوند.بهرهنامهپیمانرجدراینبیشتریدرجهانبتوانندارحقوقمند

نامهپیمان:قوانینمربوطبههمکاری،نظارتواجرای۵۰تا۳۳ماده



یایناستکهچگونهبزرگساالنبهدرباره۵۰تا۳۳مادهدارد.مفاد۵۰خواهدرمجموعکنوانسیونحقوقافرادتوان

واطمینانحاصلکنندکهکردهتوانندبایکدیگرهمکاریمیهاودولتمرتبطهای،سازمانخواهتوانخصوصافراد

 مندشوندخواهازتمامحقوقخودبهرهتمامافرادتوان


