
 

 

 سازمان ملل متحد 

 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

 (۱۳۹۶فروردین  ۲۳)  ۲۰۱۷آوریل   ۱۲

 

 کمیته حقوق افراد دارای معلولیت

 ایرانمیمالحظات نهایی در باره گزارش اولیه جمهوری اسال

.... 

 هاو توصیه ینگراناصلی  هایحوزه. ۳

 (۴تا   ۱)مواد  . اصول و تعهدات کلیالف

و نیز  ،گذاشتهکنوانسیون  پذیرفتنعاهد در زمان ای که کشور مشرط کلیقید و ،  ینگرانابراز کمیته با  .6

د. کمیته همچنین نگرانی خود گردمی تذکررا مکنوانسیون مقامات دولتی و جامعه مدنی از فقدان آگاهی 

و  ،کنوانسیوناین پیوستن کشور معاهد به پروتکل اختیاری  زمانرا در مورد نبود اطالعات درباره 

 دارد.خواهد پیوست یا نه، ابراز می آیااینکه 

 

 معاهد: ]و دولت[ کشورکند که میکمیته توصیه  .7

 

a) کنوانسیون پس بگیرد؛ پذیرفتنرا در خود  قید و شرط 

b) نمایندگان مجلس هاکنوانسیون و تفاسیر کلی کمیته را در میان اعضای دولت، وزارتخانه ،

 ازآنان را شورای اسالمی، قوه قضاییه، نیروهای انتظامی، و سران مذهبی و محلی پخش کند تا 

 ؛کند دارای معلولیت، آگاه اشخاصحقوق و حیثیت 

c)  و کند؛گفتگو  کنوانسیونبا  یاسالماحکام  هماهنگی بارهبا سران مذهبی و محلی در 

d) اقدام کند اختیاری کنوانسیونپروتکل  پیوستن بهو  پذیرفتنجهت  در. 

 

 :که شودمیکمیته با نگرانی متذکر  .8

 

a) است" مهم" و "دایمی"که  داندب ی""اختالل یا سالمتی وضعیت را یتکشور معاهد معلول 

پیشگیری از معلولیت، مداوای پزشکی،  به و ،( CRPD/C/IRN/1 para.13)رجوع شود به 

 ؛بخشد اولویت معلولیتافراد دارای  روریبازپبخشی و و توان

b) به  ،داندصاحبان حق بدارای معلولیت را  شخاصابه جای اینکه اری ذاری و سیاستگذقانونگ

 ؛ ودشومی کشیده"خیریه"، "مراقبت"، و "بهزیستی"  امور

c) ی"، "دیوانه یا مجنون" و ان"بیمار رو از قبیلو موهنی تحقیرآمیز  عبارات قوانین مذکور حاوی

 .است ده"مانیا "عقب 

 



 

 

 کند کشور معاهد:میکمیته توصیه  .9

  

a) را بر  ۱۳۸۳" مورخ سال نعلوالماز حقوق  حمایت، باالخص "قانون جامع را قوانین خود

و  ، با مفاد کنوانسیون منطبق ساخته و عبارات تحقیرآمیزالگوی حقوق بشری معلولیتاساس 

، از جمله در قانون حذف نمایدکه در مورد افراد دارای معلولیت به کار برده شده  را یموهن

 ؛میاسال هایمجازاتجدید 

b) انواع تعامل بین که ناشی از را  مفهوِم معلولیتتحول که سازمان بهزیستی کشور،  مراقب باشد

ه که از مشارکت کامل افراد دارای معلولیت در جامعه ممانعت باست موانعی  ها ونارسایی

 آورند، به رسمیت بشناسد؛میعمل 

c)  اجباری را به منظور معاینه و ژنتیکی  آزمایشبرنامه ششم توسعه ایران را که  ۹۰ماده

 حذف نماید؛ وجلوگیری از تولد اطفال دارای معلولیت، مقرر نموده، 

d)  تشکیل خانواده، ازدواج، و اِعمال حقوق  را در موردافراد دارای معلولیت میحق تمابار دیکر

 .دتأیید کنجنسی و تولید مثل، 

 

در روند  را دارای معلولیت شخاصی اهاتشکلکمیته با نگرانی، فقدان راهکارهای مشاوره با  .10

فقدان اطالعات در  نگرانکمیته همچنین  گردد.میدر مورد اجرای مفاد کنوانسیون متذکر  گیریتصمیم

 .است های حقوقی آنانو فعالیت هاتشکلاین  کارحمایت از  زمینه

 

 معاهد: ]و دولت[ که کشورکند می هکمیته توصی .11

 

a) با از جمله کنند، را نمایندگی میمعلولیت  دارای اشخاصکه ی یهاتشکلثر با ؤمشاوره م

و  برای گسترشرا آنان  مستقل مشارکتجلب و ، زنان و کودکان دارای معلولیتی هاتشکل

های و فعالیتبه منابع مالی  هاتشکلاین مراقب باشد که اجرای کنوانسیون، تضمین کند، و 

 ؛ ویابنددسترسی  حقوق بشری

b)  حقوق  دفاع از ی بین المللیهابا مکانیزمرا  دارای معلولیت اشخاص یهاتشکلتعامل آزادانه

ی کشور معاهد ها، تضمین نماید، از جمله در بررسی ادواری گزارشدارای معلولیت اشخاص

دارای معلولیت و در اجرا و نظارت بر "برنامه توسعه و اهداف  اشخاصتوسط کمیته حقوق 

 ".۲۰۳۰توسعه پایدار 

 

 ( ۳۰تا  ۵ )مواد ویژهب. حقوق 

 (۵برابری و عدم تبعیض )ماده 

 کند:میزیر ابراز نگرانی  هایموضوع در بارهکمیته  .12

 

a) تبعیض از  شکلی که الزم تسهیالت فقدانتعریفی از تبعیض مبتنی بر معلولیت، از جمله  نبودن

 ؛است

b) به ویژه اشخاصدارای معلولیت،  اشخاصعلیه  در اشکال گوناگونو  چندگانهی هاتبعیض 

پنداشته که دارای معلولیت  کسانیو یا ذهنی، و تبعیض علیه  انیی روهادارای معلولیت



 

 

 )ژانر( جنسیتی هویتاز جمله به لحاظ ، ند تحت مداوای پزشکی قرار گیرنداو مجبور  شوندمی

 ؛)سکسوآل( ی جنسیهایا گرایش

c) دارای معلولیت  یکسان اشخاصاطالعات در باره تدابیری که به منظور حمایت از حقوق  کمبود

 ؛ ودیگران، اتخاذ شده بای قومی، زبانی، و مذهبی هااقلیت متعلق به

d) سازمان بهزیستی کشور با تدابیر بنیاد شهید و امور  و اقدامات یی که بین تدابیرهاتفاوت

 وجود دارد.برگشته جنگ  ازدارای معلولیت و سربازان  اشخاص در موردایثارگران 

 

 کند کشور معاهد:میکمیته توصیه  .13

 

a)  و تبعیض مستقیم و غیرمستقیم بر  کند وارد قانون تبعیض هاییکی از پایهبه عنوان معلولیت را

علیه فرد ، ازجمله تبعیض در اشکال گوناگونو  چندگانهی ها، و نیز تبعیضرا اساس معلولیت

 ؛کندممنوع  ی که با دیگری داردپیوند را به بهانه

b) کنوانسیون  ۲ با ماده در همخوانی" را ]یا الزم[ در قوانین خود، مفهوم "تسهیالت معقول

 ؛بشناسدتبعیض شکلی از تسهیالت را این و عدم ارائه  کندتعریف 

c) کند، و با ممنوع لغو دارای معلولیت روانی و یا ذهنی را  اشخاصحقوق  محدود کننده قوانین

هویت جنسی یا  دلیلکه به  اشخاصیتبعیض علیه  بامداوای پزشکی، اجبار به معاینه و ساختن 

خسارت امکان دادخواهی  و جبران ، و مبارزه کند، شوندشناخته می معلولشان گرایش جنسی

 ؛آنان را فراهم نماید

d)  حقوقی که در کنوانسیون مقرر  کلیه ازدارای معلولیت  اشخاص برخورداریجهت تضمین

 اتخاذ نماید؛ میعموی هاسیاستی مذهبی، زبانی و قومی، هااقلیتحقوق  ویژهشده، به 

e) ز نوع اجنگ، صرفنظر  بازگشته از دارای معلولیت و سربازان اشخاص کلیهکند که  مراقبت

 ؛ ودشونبرخوردار  ییکساناز حمایت کنوانسیون، بر اساس ، نواقص

f) د نظر مکنوانسیون را  ۵، ماده توسعه پایدار" "اهداف ۱۰.۳ و  ۱۰.۲ م اجرای اهدافاهنگ

 قرار دهد.

 (۶زنان و معلولیت )ماده 

با آن روبرو  که زنان و دختران دارای معلولیتدر اشکال گوناگون و  چندگانهی هاکمیته از تبعیض .14

تضمین رشد،  ناظر بر میی عموهاسیاست، و نیز از فقدان هستند، از جمله چندین نوع خشونت جنسی

گردد که قوانین و میکمیته همچنین با نگرانی متذکر  کند.میپیشرفت، و توانمند شدن آنها، ابراز نگرانی 

ا به عنوان افرادی که خود، به موجب به جای اینکه حقوق زنان و دختران معلول ر، عمومیی هاسیاست

ی دارای کودکان معلول هابر نقش زنان در خانوادهبه رسمیت بشناسد،  ،کنوانسیون، صاحب حق هستند

 .ورزدمیو پرستار، تاکید  مراقببه عنوان 

 

میالدی( در باره زنان و دختران دارای  ۲۰۱۶خود )مورخ سال  ۳کمیته، همگام با تفسیر کلی شماره  .15

 کشور معاهد:که  کند میمعلولیت، توصیه 

 

a)  کنوانسیون مقرر شده،  ۳اصل برابری زن و مرد دارای معلولیت را که به موجب بند )چ( ماده

تدابیری جهت جلوگیری  شود کهتعهد مو رسمیت بشناسد به  در عملو  خود وارد کند در قوانین

 علیه زنان و دختران معلول، اتخاذ نماید؛در اشکال گوناگون و  چندگانهی هااز تبعیض



 

 

b) حفاظت از زنان در برابر خشونت، مقرر  جامعقوانین اجرای جهت  ی رابازه زمانی و راهبرد

 چارچوب، از جمله در را  دختران دارای معلولیت وی جنسی علیه زنان هاکند، و کلیه خشونت

 ممنوع نماید؛ ،خانواده

c)  تضمین نماید که دفتر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، منابع انسانی، فنی، و مالی

ی هاتشکلمین کرده و مشارکت کامل أجهت پیشبرد حقوق زنان و دختران دارای معلولیت را ت

 ی این دفتر، ترویج نماید؛هارا در فعالیت زنان دارای معلولیت

d)  ؛ وبپذیردکنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و پروتکل اختیاری آن را 

e)  ماده در قبال را "اهداف توسعه پایدار"، تعهدات خود  ۵.5، و  ۵.2،  ۵.1هنگام اجرای اهداف

 کنوانسیون مد نظر داشته باشد. ۶

 (۷کودکان دارای معلولیت )ماده 

 شود:میزیر را متذکر  اردکمیته با نگرانی مو .16

 

a) بتوانند عقاید و نظرات خود را درباره که کودکان دارای معلولیت  برای الزمی هافقدان مکانیزم

 ابراز نمایند؛ مربوط به خود هایکلیه موضوع

b) دارای معلولیت  کودکان سر راه گذاشتنبرای جلوگیری از الزم اطالعات در باره تدابیر  کمبود

 ؛آنان با یرفتاربدو 

c) کودک در دعاوی مرتبط با کودکان دارای معلولیت؛ وواالی منافع برای پیشبرد  فقدان راهبرد 

d) آموزش، و  به بهداشت،دسترسی پسران و دختران معلول  مورددر  جداگانهی هافقدان داده

ی ورزشی، هاتامین اجتماعی و بهره بردن از فعالیتمعیارهای مناسب زندگی، از جمله 

 تفریحی، و فرهنگی.

 

 کشور معاهد:که کند میکمیته توصیه  .17

 

a) و تدوین کند، آنانی هاتشکلبا هدف مشاوره با کودکان دارای معلولیت از طریق  هاییرهنمود ،

، با توجه به سن و میزان  با آنان های مرتبطاز این طریق، حمایت از آنها را در موضوع

 معلولیت، تضمین نماید؛

b) دارای  کودکان پذیرتحولی هاقابلیتبا  محیط زندگیو  هاراهبردی برای آشنا کردن خانواده

و  انزواو از کند یی که در مورد آنها وجود دارد مبارزه هاکلیشهکند، با  فراهممعلولیت 

 جلوگیری نماید؛ و توجهیبی

c)  تا از، جامعه مربوطه را جلب نماید و حمایت کند فراهمبرای کودکان دارای معلولیت، خدمات 

ی روانی[ هادر مراکز درمانی و یا تخصصی، همچون بیمارستان]نهادینه شدن موقعیت آنان 

 .جلوگیری شود

.... 

 

   (۱۰حق حیات )ماده 



 

 

 علت هنی، بهذی روانی و یا هامعلولیت به ویژهدارای معلولیت،  اشخاصکه است . کمیته نگران از این 22

و  باشند در دعاوی جزاییبیشتری خطر  ، در معرض حقوقی قانونی یاتسهیالت  از برخورداری عدم 

 .یگران تهدیدشان کندبیش از دمجازات اعدام 

و معاهد، تدابیری جهت جایگزینی مجازات اعدام اتخاذ کند و تضمین نماید کند که کشور می. کمیته توصیه 23

 نشود.نقض خودسرانه  دارای معلولیت اشخاص حق حیات

... 

 ( ۱۲قانون )ماده پیشگاه در  یبرابر

و یا ذهنی که در  اجتماعی، -دارای معلولیت روانی اشخاص مورددر  کهتعیین کفیل یا قیم . کمیته از نظام 26

کمیته همچنین نگران  کند.می، ابراز نگرانی شدهبینی نظام قضایی پیشخارج از ن یانوققانون مدنی و 

بدون مشارکت دیگران قیم یا کفیل  ،که در آن معلولیت است افراد دارایبرای  گیری تصمیم فقدان سیستم 

 .کندحکم می

 کند کشور معاهد:می. کمیته توصیه 27

a)  اصی که ازاشخ مربوط است بهنظام قیمومت که  تاد نبازنگری کدر قوانین مدنی و جزایی خود 

 توانایی حقوقی کامل واز میان برود  ، برندرنج میو یا ذهنی  اجتماعی -معلولیت روانی

 ؛به رسمیت بشناسد یکسان با همگان ،در کلیه شئون زندگیرا  دارای معلولیت اشخاص

b)  دارای معلولیت ابداع کند، همگام با تفسیر کلی  کلیه اشخاصتصمیم گیری برای حمایتی سیستم

 در پیشگاه قانون؛ وباره برابری همگان ( در  ۲۰۱۴کمیته )مورخ سال  ۱شماره 

c)  در  ی( نسبت به محتوا و حیطه حق برابرها)از جمله در میان خانوادهرا آگاهی در جامعه

 پیشگاه قانون، و در باره چگونگی رعایت اهلیت قانونی افراد دارای معلولیت، ارتقا بخشد.

 (۱۳)ماده دسترسی به مراجع قضایی 

ند، ا. کمیته متوجه است که کشور معاهد به افراد دارای معلولیت که در جریان دعاوی حقوقی و جزایی 28

 :است کند. با این حال کمیته در خصوص موارد زیر نگرانمیخدمات حقوقی و وکیل ارائه 

a)  اهلیت قانونی؛ از سوی اشخاص محروم از به مراجع قضاییعدم دسترسی 

b)  دارای معلولیت شخاصاو متناسب با سن و سال  های قضاییرسیدگی در روندفقدان تسهیالت، 

مستقیم ، و مشارکت نقشی فعال ،اطالعات به رسیدستازجمله با  ،که به آنها فرصت دهدطوری 

 ؛ وداشته باشند یا غیر مستقیم در کلیه فرآیندهای قضایی

c)  مدیریت قضات و دیگر کارکنان، از جمله پرسنل پلیس و آموزشفقدان اطالعات در باره 

 حقوق افراد دارای معلولیت. زمینه، در هازندان

 کند کشور معاهد: می. کمیته توصیه 29

a)  دارای معلولیت جهت مشارکت موثر در  اشخاصقوانین خود را با هدِف توانمند ساختن

متهم یا خوانده، و شاهد، مورد بازنگری  فرآیندهای حقوقی و قضایی، از جمله به عنوان قربانی،

 قرار دهد؛

b)  متناسب با جنسیت، و های قضاییدر روند رسیدگیبه منظور شناسایی و ارائه تسهیالت ،

 ،ی خاص در نظام قضایی پدید آوردهاپروتکلدارای معلولیت،  اشخاصمتناسب با سن و سال 



 

 

، از طریق در اختیارشان بگذارد دادرسیی هااز جمله اسناد و مدارک در مورد قوانین و آیین

سهل الوصول  و طرق اشکال و دیگر، (یل )الفبای نابینایانبرِ (، هازبان اشاره )زبان کر و الل

  ؛ و، دستیابی به این هدف را میسر نمایدمتنخواندن و فهمیدن  و برقراری ارتباط و ساده ترِ تر 

c)  دارای معلولیت پدید  اشخاصق حقو موردراهبردی برای ایجاد اهلیت در دستگاه قضایی در

 شند.ا، و پلیس بهاکه مخاطبان آن، وکال، قضات، پرسنل زندان آورد

   (۱۴آزادی و امنیت فردی )ماده 

 هاییهسسؤمدارای معلولیت بر اساس نوع معلولیت در  امکان دارد اشخاصاز اینکه نگران است . کمیته 30

کمیته از این  همچون مراکز درمانی، مراکز بازپروری، و مراکز نگهداری، تحت بازداشت قرار گیرند.

اختالل روانی  و یا ذهنی دلیلی است برای محاکمه نشدن و تحت بازداشت قرار گرفتن در  داشتنکه 

 کند.میی دادرسی کیفری(، ابراز نگرانی های روانی )در چارچوب آیینهابیمارستان

 کند کشور معاهد:می. کمیته توصیه 31

a) بر را دارای معلولیت  اشخاصکه بستری شدن اجباری را یی ها، و رویههاقوانین، سیاست

" مجاز درماناز جمله به منظور روان درمانی، بازپروری، یا نیاز به " ،مبنای نوع معلولیت

 د؛ ودارند، ملغی نمایمی

b) دارای  اشخاص ، و به ویژهدارای معلولیت اشخاصبر حق برخورداری  ،به موجب کنوانسیون

و مجدداً صحه گذارد، و  دورز، تاکید  عادالنهاز دادرسی  ،و یا ذهنی اجتماعی- معلولیت روانی

 ی روانی بر اساس معلولیت، پایان دهد.هابه بازداشت در بیمارستان

 (۱۵از شکنجه، یا رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز )ماده  بودن رها

 کند:می. کمیته در باره موارد زیر ابراز نگرانی 32

a) دارای معلولیت در موارد رفتار  اشخاصی شکایت و طرح دعوا برای هافقدان مکانیزم

محل اقامت آنها یا در  مراکزبیرحمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز، به خصوص در 

 ی روانی؛هابیمارستان

b)  که در نتیجه اجرای چنین  اشخاصیقطع عضو به عنوان حکم کیفری، و مطرود و بدنام شدن

 مجازاتی معلول شده اند؛ و 

c)  هایدارای معلولیت در مقابل تحقیقات و یا آزمایش اشخاصفقدان تدابیری جهت حفاظت از 

 اجبارِی پزشکی یا علمی.

 کند کشور معاهد:می. کمیته توصیه 33

a) بیرحمانه، غیرانسانی،  هایشکنجه، و مجازاتجهت اعالم شکایت علیه کلیه اَشکال  میمکانیز

 شرایطی که مینظارتی به منظور جلوگیری از شکنجه در تما ییا تحقیرآمیز، و نیز مکانیزم

 دارای معلولیت سلب شده، ایجاد نماید؛ اشخاص آزادی

b) و از آنها در کند وضع  ،جهت ممنوعیت کلیه اَشکال تنبیه بدنی کودکان دارای معلولیت قوانینی

 مقابل این گونه تنبیهات، حفاظت به عمل آورد؛

c) جایگزین کردن مجازات قطع عضو با  برایی صریح و دقیق هابه قضات، دستورالعمل

دلیل دارای معلولیت جسمانی به  اشخاصکیفرهای دیگر، ارائه کند و با مطرود و بدنام شدن 

 قطع عضو، مبارزه نماید؛ و



 

 

d) جهت تضمین رضایت آزادانه و آگاهانه افراد دارای معلولیت را ی الزم هاتکلوات و پرمالزا

 انجام تحقیقات علمی، ارائه نماید. برای


