
 
 

 

 ]١٣٩۶فروردین  ٢٣[ ٢٠١٧اپریل  ١٢
 کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت

 
 مالحظات نھایی کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت بر گزارش اولیھ جمھوری اسالمی ایران

 ترجمھ از متن انگلیسی 
 المللی حقوق بشر در ایران توسط کمپین بین

 
 اول. مقدمھ

را در جلسات   (CRPD/C/IRN/1)گزارش اولیھ جمھوری اسالمی ایران ٢٠١٧مارچ  ٢٣و  ٢٢ . کمیتھ در تاریخ١
 ۵در تاریخ  ٣٢١رو را در جلسھ و مالحظات نھایی پیشبررسی کرد  (CRPD/C/SR.302 and 303) ٣٠٣و  ٣٠٢

 بھ تصویب رساند.  ٢٠١٧اپریل 
 
کند. ھمچنین تھیھ شده، استقبال می دھی کمیتھکھ بر طبق راھنمای گزارش(ایران) . کمیتھ از گزارش اولیھ دولت عضو ٢

 (CRPD/C/IRN/Q/1)شده کمیتھمجموعھ سواالت تدوین بھ (CRPD/C/IRN/Q/1/Add.1) ھای دولت عضواز پاسخ
 د.کنتقدیر می

 
ای کھ در جریان بررسی گزارش صورت گرفت نیز متشکر است و از دولت عضو . ھمچنین کمیتھ از گفتگوی سازنده٣

رتبھ بھ ریاست سفیر و نماینده دائمی جمھوری اسالمی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو کمال ت عالیھیااعزام بھ خاطر 
 کند. ھای پارالمپیک ریو نیز استقبال میآور طالی ایرانی در بازیامتنان را دارد. کمیتھ از شرکت خانم زھرا نعمتی، مدال

 
 دوم. ابعاد مثبت

این قانون مدنی  ٩ماده آید و طبق قانون داخلی بھ حساب میدر حکم کنوانسیون ران، ایدر کھ کند مالحظھ می. کمیتھ ۴
کند، از کشور قابل اعمال است. کمیتھ از تمھیداتی کھ دولت عضو از زمان تصویب کنوانسیون در پیش گرفتھ استقبال می

  :قوانین و مقررات ذیل جملھ تصویب
) کھ مقرر داشتھ باید محیط اجتماعی مدنی و ١۶-٢جوالی  ١٧( ١٣٩۵تیرماه  ٢٧آ. منشور حقوق شھروندی مصوب 

 مناسب برای افراد دارای معلولیت فراھم شود؛
دارد تمھیداتی برای دسترسی بھ ) کھ مقرر می٢٠١۵سپتامبر  ۶( ١٣٩۴شھریور  ١۵مصوب  ٧٧٣٠٣ب. قانون شماره 

 پذیری تارنماھا در نظر گرفتھ شود؛ و از جملھ تولید کتاب بھ خط بریل و دسترسیاطالعات و ارتباطات 
کھ تکلیف کرده موارد نقض حقوق مالی، ارث یا روابط خانوادگی  ١٣٩۴پ. آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال 

 اشخاص دارای معلولیت تحت قیمومت باید مورد تعقیب قرار گیرند. 
 
کند، بھ ویژه در استقبال می ت عضو برای تدوین چارچوب سیاستگذاری جھت اجرای کنوانسیون. کمیتھ از تمھیدات دول۵

ھا: تمھیداتی برای تشویق کارآفرینی اشخاص دارای معلولیت و تامین دستمزد برابر زنان دارای معلولیت برای این زمینھ
کھ حاوی  ١٣٩۵مصوب » ١۴٠۴ر افق برنامھ جامع عمل حقوق کودکان و نوجوانان د«ساعات کمتر کاری و تصویب 

 تدابیری برای کودکان دارای معلولیت است.
 

 ھاھای اصلی  و توصیھسوم. دغدغھ
 )۴ - ١آ. اصول و تعھدات اصلی (مواد 

 



 
 

 

. کمیتھ نگرانی خود را از کلی بودن شرط وارده دولت عضو در زمان پیوستن بھ کنوانسیون و عدم آگاھی مقامات و ۶
کند. ھمچنین، کمیتھ نگران فقدان اطالعات درباره قصد کشور عضو برای پیوستن بھ جامعھ درباره کنوانسیون اعالم می

 پروتکل اختیاری کنوانسیون و زمان آن است. 
 
 کند:یتھ بھ دولت عضو توصیھ می. کم٧

 (آ) شرط خود بھ کنوانسیون را مسترد کند؛
ھا، اعضای مجلس شورای اسالمی، قوه قضاییھ، خانھ(ب) متن کنوانسیون و تفسیرھای عمومی کمیتھ را در دولت، وزرات

اد دارای معلولیت آگاھی ضابطین  قانون، رھبران مذھبی و اجتماعی منتشر کند تا در مورد منزلت و حقوق افرو میان 
 ایجاد کند؛ 

 ؛ و ترتیب دھد(پ) درباره مطابقت قوانین اسالمی با کنوانسیون گفتگویی بین رھبران مذھبی و اجتماعی 
 (ت) برای امضا و تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون اقداماتی انجام دھد. 

 
 ھای دیگر کمیتھ ھستند:. موارد زیر از جملھ دغدغھ٨

 CRPD/C/IRN/1باشد » قابل توجھ«یا » دائمی«داند کھ می» ناھنجاری«(آ) دولت عضو معلولیت را مشکل سالمت یا 
para.13دھد. )، و پیشگیری از نقص عضو، درمان پزشکی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را در اولویت قرار می 

» مراقبت«، »خیریھ«علولیت بھ عنوان دارندگان حق، رویکرد ھا بھ جای توجھ بھ افراد دارای م(ب) در قوانین و سیاست
 وجود دارد؛ و » رفاه«و 

 بھ کار برده شده است. » عقب افتاده«یا و» مجنون«، »مانده ذھنیعقب«مثل آمیزی (پ) در قوانین واژگان توھین
 
 کند دولت عضو:. کمیتھ توصیھ می٩

) و نیز قانون جدید مجازات را مطابق با ١٣٨٣ز حقوق معلوالن ((آ) قوانین موجود، بھ ویژه قانون جامع حمایت ا
آمیز بھ افراد دارای معلولیت را از این قوانین حذف کنوانسیون و مدل حقوق بشری معلولیت اصالح کرده و واژگان توھین

 کند؛
این مفھوم معلولیت] بھ (ب) تضمین کند کھ سازمان بھزیستی کشور مفھوم در حال تطور معلولیت را بھ رسمیت بشناسد، [

معنی وضعیت حاصل از [ترکیب] انواع آسیب [فردی] و موانع [محیطی] است کھ مانع مشارکت تمام و کمال افراد دارای 
 شود؛معلولیت در جامعھ می

لد قانون برنامھ ششم توسعھ را کھ بھ آزمایش ژنتیک اجباری پیش از ازدواج و مشاوره برای پیشگیری از تو ٩٠(پ) ماده 
 پردازد، لغو کند؛ و کودکان دارای معلولیت می

 (ت) بر حق ھمھ افراد دارای معلولیت بر داشتن خانواده، ازدواج و اعمال حقوق جنسی و تولید مثلی تاکید مجدد کند. 
 

کنوانسیون گیری درباره اجرای ھای افراد دارای معلولیت در فرایند تصمیم. کمیتھ از نبود سازوکار مشاوره با سازمان١٠
 ھا نگران است. گری این سازماننگران است. ھمچنین کمیتھ از نبود اطالعات درباره حمایت از فعالیت و ترویج

 
 کند دولت عضو:. کمیتھ توصیھ می١١

ھا ھای افراد دارای معلولیت و مشارکت نمایندگان این سازمانمشاوره واقعی با سازمان ،(آ) در پیشبرد اجرای کنوانسیون
ھای فعال در حوزه زنان و کودکان دارای معلولیت، و تضمین کند کھ ای مستقل تضمین کند، از جملھ سازمانرا بھ شیوه

 ھا منابع مالی کافی برای ترویج حقوق بشر را دارند؛ واین افراد و سازمان
المللی مربوط بھ افراد دارای معلولیت ھای افراد دارای معلولیت در سازوکارھای بین(ب) تضمین کند کھ نمایندگان سازمان

ھای دولت عضو در کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت و اجرا و آزادانھ شرکت کنند، از جملھ بررسی ادواری گزارش
 ایدار. و اھداف توسعھ پ ٢٠٣٠نظارت بر برنامھ توسعھ 



 
 

 

 
 )٣٠تا  ۵ب. حقوق خاص (مواد 
 برابری و عدم تبعیض

 . کمیتھ نگران این موارد است:١٢
(فراھم سازی متعارف ھمسانعدم تصریح بھ این کھ خودداری از (آ) نبود تعریفی از تبعیض بر اساس معلولیت از جملھ 

 ؛استمصداق تبعیض ) ف مورد نیاز افراد دارای معلولیتامکانات متعارنکردن 
ھای روانی و/یا ذھنی و تبعیض (ب) تبعیض مضاعف و چندوجھی علیھ افراد دارای معلولیت بھ ویژه افراد دارای معلولیت

تی و گرایش جنسی وادار بھ انجام یشوند، مثل افرادی کھ بر اساس ھویت جنسعلیھ افرادی کھ دارای معلولیت انگاشتھ می
 شوند؛درمان پزشکی می
ھای قومی، زبانی و دینی برابر با سایر از حقوق افراد دارای معلولیت متعلق بھ اقلیت ت در مورد حمایت(پ) نبود اطالعا

 افراد؛ و 
 در رابطھ باایثارگران و بنیاد امور شھدا و در حمایت از افراد دارای معلولیت (ت) تفاوت میان اقدامات سازمان بھزیستی 

 . جانبازان
 

 کند:یھ می. کمیتھ بھ دولت عضو توص١٣
و تبعیض مستقیم و غیرمستقیم بر اساس معلولیت، بھ رسمیت بشناسد (آ) در قوانین، تبعیض بر اساس معلولیت را 

 ھای مضاعف و چندوجھی، و نیز تبعیض مبتنی بر رابطھ [با فرد دارای معلولیت] را منع کند؛تبعیض
خودداری از تامین یون در قوانین خود تعریف کند و کنوانس ٢امکانات متعارف را مطابق با ماده تامین (ب) مفھوم 

 امکانات متعارف را نوعی تبعیض تلقی کند؛
ھای روان و/یا ذھنی محدود شده لغو کند و با منع درمان پزشکی (پ) قوانینی را کھ در آن حقوق افراد دارای معلولیت

اصی کھ بھ دلیل ھویت جنسیتی و گرایش جنسی ھای مناسب بھ رفع تبعیض علیھ اشخھا و جبراناجباری و تامین خسارت
 اند بپردازد؛ دارای معلولیت انگاشتھ شده

ھای دینی، زبانی و قومی را ھای عمومی دسترسی اشخاص دارای معلولیت، بھ ویژه اعضای اقلیت(ت) با تصویب سیاست
 بھ تمام حقوق مذکور در کنوانسیون تضمین کند؛

بھ صورت برابر ،  آسیب]	منشأ[افراد دارای معلولیت و جانبازان جنگی ، صرفنظر از تمام کھ از حقوق (ث) تضمین کند 
 ؛ و شودحمایت می
 اھداف توسعھ پایدار در نظر داشتھ باشد.  ١٠.٣و  ١٠.٢کنوانسیون را در اجرای اھداف  ۵(ج) ماده 

 
 )۶زنان دارای معلولیت (ماده 

روی زنان و دختران دارای معلولیت است، از جملھ اشکال متعدد و چندوجھی پیش مضاعفھای . کمیتھ نگران تبعیض١۴
ھای عمومی با ھدف تضمین رشد و پیشرفت و توانمندی آنان. ھمچنین کمیتھ توجھ دارد کھ خشونت جنسیتی و نبود سیاست

ولیت تاکید شده و نقش زنان و ھای کودکان دارای معلھای عمومی بر نقش مراقبتی زنان در خانوادهدر قوانین و سیاست
 دختران دارای معلولیت بھ عنوان دارندگان حقوق بر اساس کنوانسیون بھ رسمیت شناختھ نشده است. 

 
) کمیتھ در زمینھ زنان و دختران دارای معلولیت، کمیتھ بھ دولت عضو ٢٠١۶( ٣. در راستای تفسیر کلی شماره ١۵

 کند:توصیھ می
) کنوانسیون بھ g(چ/ ٣ی خود اصل برابری میان زنان و مردان دارای معلولیت را طبق ماده ھا(آ) در قوانین و رویھ

و چندوجھی علیھ زنان و دختران دارای معلولیت در پیش  مضاعفرسمیت شناسد و تمھیداتی برای پیشگیری از تبعیض 
 گیرد؛



 
 

 

انبندی و استراتژی مشخصی تعیین کند و (ب) برای اجرای قانونی جامع در زمینھ حمایت از زنان در برابر خشونت زم
 تمام اشکال خشونت جنسیتی علیھ زنان و دختران دارای معلولیت، بھ ویژه خشونت در خانواده را ممنوع کند؛

(پ) تضمین کند دفتر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمھوری منابع انسانی، فنی و مالی کافی برای پیشبرد حقوق 
ھای زنان دارای معلولیت را در کار ای معلولیت را بھ این کار اختصاص دھد و مشارکت کامل سازمانزنان و دختران دار

 خود ترویج کند؛
 (ت) کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیھ زنان و پروتکل اختیاری آن را تصویب کند؛ و 

در نظر کنوانسیون  ۶بھ موجب ماده اھداف توسعھ پایدار، تعھدات خود را  ۵.۵و  ۵.٢و  ۵.١(ث) در اجرای اھداف 
 داشتھ باشد. 

 
 )٧کودکان دارای معلولیت (ماده 

 . کمیتھ این موارد را با نگرانی در نظر دارد:١۶
 گذارد؛ھا و نظرات کودکان دارای معلولیت در مورد موضوعاتی کھ بر آنھا اثر می(آ) نبود سازوکارھایی برای بیان دیدگاه

 درباره تدابیری برای پیشگیری از رھا شدن و سوءرفتار با کودکان دارای معلولیت؛(ب) نبود اطالعات 
 ھای ترویج مصلحت کودک در اقدامات مربوط بھ کودکان دارای معلولیت؛ و   (پ) نبود شیوه

ندارد در زمینھ دسترسی دختران و پسران دارای معلولیت بھ خدمات سالمت، آموزش، استاشده (ت) نبود اطالعات تفکیک 
 .تفریحیھای فرھنگی، ورزشی واجتماعی و برخورداری از فعالیتتامین مناسب زندگی از جملھ 

 
 کند:. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می١٧

ھایی تنظیم کند و بھ تناسب سن ھای نماینده آنھا دستورالعمل(آ) برای مشورت با کودکان دارای معلولیت از طریق سازمان
 ئل مبتالبھ آنھا از ایشان حمایت کند؛و نوع معلولیت و مسا

کودکان دارای معلولیت حساس قابل پیشرفت ھای نسبت بھ ظرفیتجوامع محلی ھا و ای در نظر گیرد کھ خانواده(ب) شیوه
 ھای مرتبط با این کودکان مبارزه کند و از انزوا و نادیده گرفتن این کودکان پیشگیری کند؛ و شوند و با کلیشھ

ظور ممانعت از بستری کردن کودکان دارای معلولیت در نھادھای مراقبتی، از کودکان حمایت کند و خدمات (پ) بھ من
 محور بھ آنھا ارائھ کند. -اجتماع

 
 )٨بخشی (ماده آگاھی

بخشی در مورد  شان و منزلت افراد دارای معلولیت ای با ھدف آگاھی. کمیتھ از نبود کارزارھای عمومی و رسانھ١٨
 است.  نگران

 
 کند:. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می١٩

بخشی بھ جامعھ در مورد شان ذاتی افراد دارای معلولیت تدوین کند و احترام بھ تنوع برای آگاھی ی(آ) استراتژی ھدفمند
 ھای کنوانسیون ترویج کند؛افراد دارای معلولیت را مطابق با ارزش

ھای کمیتھ بھ فارسی و بھ تفسیرھای کلی کمیتھ و مالحظات نھایی و توصیھ(ب) روشی مناسب برای انتشار کنوانسیون و 
 ھا و ابزارھای مختلف ارتباطی در نظر گیرد؛پذیر در اشکال، شیوهشکل دسترسی

تا شکل دھند معلولیت گفتمانی در جامعھ  جنسی متفاوت با داشتنِ  گرایش داشتنِ  اشتباه گرفتنِ (پ) برای پیشگیری از 
 د. وموجود در این زمینھ از میان برھای ابھام

 
 )٩پذیری (ماده دسترسی

ھایی برای بھبود پذیری را تصویب کرده و برنامھکھ دولت عضو استانداردھای دسترسی . کمیتھ متوجھ است٢٠
 پذیری اماکن مسکونی بھ تصویب رسانده است. اما کمیتھ در این موارد ھمچنان نگران است:دسترسی



 
 

 

 پذیری در مناطق روستایی؛ای برای تضمین دسترسیعات در مورد برنامھفقدان اطال (آ)
 اطالعات و ارتباطات ؛آوری فنپذیری اطالعات و ارتباطات از جملھ (ب) فقدان تمھیدات برای دسترسی

 پذیری در بخش عمومی و خصوصی؛ و تخطی از استانداردھای دسترسیمجازات (پ) فقدان تمھیداتی برای نظارت و 
ھایی مثل مدارس، اماکن  پزشکی و فضاھای پذیری خدمات و ساختمان(ت) نبود اطالعات درباره برنامھ تضمین دسترسی

ھای نماینده افراد دارای معلولیت برای تدوین تمھیداتی جھت تضمین کاری، و [نیز فقدان اطالعات درباره] اینکھ سازمان
 . گیرندپذیری چگونھ طرف مشورت قرار میدسترسی

 
 کند:پذیری، کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می) در مورد دسترسی٢٠١۴( ٢. مطابق تفسیر عمومی شماره ٢١

پذیری تصویب کند کھ مراحل زمانی مشخص و بودجھ اختصاصی داشتھ باشد و (آ) یک برنامھ عمل ملی درباره دسترسی
 پذیری را پوشش دھد؛مناطق شھری و روستایی و تمام ابعاد دسترسی

 طراحی جھانی را در نظر گیرد و اعمال آن را توسط ذینفعان مربوطھ ترویج کند؛ھماھنگی با (ب) در قوانین، اصل 
ھای اطالعات و ارتباطات در دسترس و دارای یارانھ برای افراد دارای معلولیت، از (پ) با ھدف تامین فناوری و سیستم

 گذاری عمومی کند؛طریق مناقصھ سرمایھ
پذیری در فضاھای عمومی و خصوصی معرفی رھایی برای نظارت و ارزیابی رعایت استانداردھای دسترسی(ت) سازوکا

 کند؛ 
پذیری ھای نماینده افراد دارای معلولیت با این افراد در مورد معیارھای دسترسی(ث) بھ صورت دائم از طریق سازمان

 مورد نیاز برای دسترسی بھ امکانات و خدمات مشورت کند؛ و 
 نظر داشتھ باشد.  اھداف توسعھ پایدار را مد ١١.٧و  ١١.٢و  ١١، ٩کنوانسیون و اھداف  ٩(ج) ارتباط میان ماده 

 
 )١٠حق حیات (ماده 

و/یا ذھنی ممکن است بھ  معلولیت روان. کمیتھ نگران این مسالھ است کھ افراد دارای معلولیت بھ ویژه افراد دارای ٢٢
 . قرار گیرنددر معرض حکم اعدامر جریان روند دادرسی، بیشتر امکانات مناسب ددلیل نبود 

 
کند تمھیداتی برای جایگزینی اعدام بھ عنوان مجازات در نظر گیرد و تضمین کند کھ . کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می٢٣

 افراد دارای معلولیت در معرض سلب حیات خودسرانھ قرار نگیرند. 
 

  ) ١١(ماده  اضطراری انسانی [بشردوستانھ] آمیز وھای مخاطرهوضعیت
 توجھ کرده است. اما ھمچنان نگران این موارد است: روبیمین. کمیتھ بھ اطالعات دولت عضو در مورد برنامھ ٢۴

پذیر برای ھای کاھش خطر در شرایط اضطراری بھ اشکال دسترسی(آ) نبود آمادگی و اطالعات مناسب در مورد شیوه
 ھا و مسیرھای تخلیھ قابل دسترس؛ و علولیت و نبود اطالعات در مورد پناھگاهافراد دارای م

ھای کاھش خطر (ب) نبود اطالعات در مورد وضعیت پناھندگان دارای معلولیت و چگونگی گنجاندن آنھا در استراتژی
 در زمان بالیا. 

 
 کند:. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می٢۵

پذیری و ھای کاھش خطر بالیا با توجھ بھ دسترسیآمیز برنامھ و شیوهای مخاطرهھ(آ) تضمین کند در تمام وضعیت
 فراگیری افراد دارای معلولیت تنظیم شود و در راستای چارچوب سندای برای کاھش خطر بالیای طبیعی باشد؛ و 

ھای در د، مانند پناھگاهھای پناھندگی در نظر گیر(ب) تدابیری برای تسھیل مراقبت از افراد دارای معلولیت در کمپ
 دسترس، آب و بھداشت، آموزش و سالمت، مسیرھای تخلیھ در موقعیت اضطراری و توانبخشی. 

 
 ) ١٢برابر در پیشگاه قانون (ماده جایگاه شناسایی 



 
 

 

 و/یا ذھنی در قانون مدنی و قانون معلولیت روان. کمیتھ نگرانی خود را از نظام قیمومت در مورد اشخاص دارای ٢۶
 برای افراد دارای معلولیت است. حمایت شده گیری کند. کمیتھ ھمچنین نگران نبود سازوکار تصمیمامور حسبی اعالم می

 
 کند:. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می٢٧

و/یا ذھنی بازبینی کند و  معلولیت روان(آ) قوانین مدنی و کیفری را با ھدف لغو قوانین قیمومت موثر بر افراد دارای 
 ھای زندگی بھ رسمیت بشناسد؛اھلیت کامل حقوقی افراد دارای معلولیت را برابر با سایرین در تمام حوزه

کمیتھ  ١گیری افراد دارای معلولیت تدوین کند کھ در راستای تفسیر عمومی شماره (ب) نظامی برای پشتیبانی از تصمیم
 در پیشگاه قانون باشد؛ و  ) در مورد شناسایی برابر٢٠١۴(

(پ) در مورد ماھیت و دامنھ حق بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون و چگونگی احترام بھ اھلیت حقوقی افراد دارای 
 رسانی کند.معلولیت در جامعھ و خانواده آگاھی

 
 )١٣دسترسی بھ دادخواھی (ماده 

و کیفری برای افراد دارای معلولیت امکان داشتن نمایندگی  ھای حقوقی. کمیتھ متوجھ است کھ دولت عضو در دادرسی٢٨
 حقوقی فراھم کرده؛ اما ھمچنان نگران این موارد است:

 شان بھ رسمیت شناختھ نشده؛(آ) انکار دسترسی بھ دادخواھی اشخاصی کھ اھلیت حقوقی
اص دارای معلولیت اجازه دھد بھ ناسب سن، مانند اطالعات قابل دسترس، کھ بھ خود اشخت(ب) نبود امکانات شکلی و م

 نقشی فعال داشتھ باشند؛ و مربوط بھ خود حقوقی در تمامی فرآیندھای کنندگان مستقیم و غیرمستقیم عنوان شرکت
(پ) نبود اطالعات درباره آموزش قضات و سایر کارمندان از جملھ پلیس و کارکنان زندان در مورد حقوق افراد دارای 

 معلولیت. 
 

 کند:ھ بھ دولت عضو توصیھ می. کمیت٢٩
ھای حقوقی از جملھ بھ (آ) قوانین خود را با ھدف توانمند ساختن افراد دارای معلولیت برای مشارکت موثر در انواع رویھ

 دیده، خواھان و شاھد بازنگری کند.   عنوان بزه
در قوه قضائیھ  جنسیت و سن برای اشخاص دارای معلولیت متناسب با امکانات شکلی، معرفی ھدف پرتکلھایی با (ب) 

و سایر اشکال شده برای افراد دارای معلولیت ذھنی نسخھ سادهزبان اشاره، خط بریل، بھ ، از جملھ تھیھ اسناد تھیھ شود
 ھای دادگاه؛ و قابل دسترس و ابزار و تجھیزات برقراری ارتباط در مورد قوانین و رسیدگی

سازی در وکال، قضات و روسای شوراھای حل اختالف، کارکنان زندان و برای ظرفیتراھکاری ضاییھ (پ) در قوه ق
 . تعریف کندپلیس در زمینھ حقوق افراد دارای معلولیت

 
 )١۴آزادی و امنیت فردی (ماده 

	ایران	در[. کمیتھ نگران این است کھ ٣٠ ت در نھادھایی مثل توان افراد دارای معلولیت را بھ دلیل داشتن معلولیمی]
داشتن در چھارچوب آیین دادرسی کیفری، آسایشگاه، مراکز توانبخشی و مراقبتی نگھ داشت. کمیتھ نگران است کھ 

 آید. و/یا فیزیکی یکی از دالیل عدم رسیدگی قضایی و نگھداری در بیمارستان روانی بھ شمار می معلولیت روان
 

 کند:. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می٣١
دھند ھایی را کھ اجازه بستری کردن اجباری اشخاص دارای معلولیت را بھ دلیل معلولیت میھا و رویھ(آ) قوانین، سیاست

 و  است؛» مراقبت«درمانی، توانبخشی یا ادعای نیاز بھ ھدف [آنھا] روانلغو کند، از جملھ [مواردی کھ] 
و/یا ذھنی را مطابق با  معلولیت روان(ب) حق بر داشتن دادرسی عادالنھ افراد دارای معلولیت، بھ ویژه افراد دارای 

 کنوانسیون مورد تایید مجدد قرار دھد و رویھ نگھداری در بیمارستان روانی بھ دلیل معلولیت را پایان دھد. 
 



 
 

 

 )١۵آمیز (ماده و توھین از شکنجھ، رفتار یا مجازات غیرانسانیدر امان بودن 
 . کمیتھ نگران این موارد است:٣٢

آمیز برای اشخاص دارای معلولیت بھ ویژه در (آ) نبود سازوکار شکایت از شکنجھ، رفتار یا مجازات غیرانسانی و توھین
 ھای روانی؛ھا و بیمارستانآسایشگاه

صی کھ بھ دلیل چنین مجازاتی دچار معلولیت (ب) اجرای قطع عضو بھ عنوان نوعی مجازات کیفری و بدنامی اشخا
 شوند؛ و می

 (پ) نبود تدابیر حمایت از اشخاص دارای معلولیت در برابر تحقیق/آزمایش علمی یا پزشکی اجباری. 
 

 کند:. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می٣٣
آمیز و سازوکاری نی و توھین(آ) سازوکاری برای ثبت شکایات درباره تمام اشکال شکنجھ، رفتار یا مجازات غیرانسا

 برای نظارت بر پیشگیری از شکنجھ در شرایط مختلفی کھ افراد دارای معلولیت از آزادی محروم باشند، ایجاد کند؛
 (ب) در زمینھ منع تمام اشکال تنبیھ بدنی کودکان دارای معلولیت و حمایت از آنھا در مقابل تنبیھ بدنی قانون وضع کند؛

ھا برای قضات تھیھ کند و با (پ)  اصول راھنمای روشنی در زمینھ جایگزینی مجازات قطع عضو با سایر مجازات
 بدنامی اشخاص دارای معلولیت فیزیکی بھ دلیل قطع عضو مبارزه کند؛ و 

یقات علمی تھیھ ھایی برای تضمین رضایت آزاد و آگاھانھ افراد دارای معلولیت برای شرکت در تحق(ت) شرایط و پروتکل
 کند. 

 
 )١۶کشی، خشونت و سوءاستفاده (ماده از بھرهدر امان بودن 

 . کمیتھ نگران این موارد است:٣۴
کشی، خشونت و سوءاستفاده از جملھ خشونت جنسیتی علیھ زنان و (آ) نبود اطالعات درباره تمھیدات پیشگیری از بھره

 کودکان دارای معلولیت؛
 کشی، خشونت و سوءاستفاده افراد دارای معلولیت؛ و ره تعقیب و محکومیت در موارد بھره(ب) نبود اطالعات دربا

کشی، خشونت و ھای جبران خسارت و غرامت برای ھمھ اشخاص دارای معلولیتی کھ با نوعی بھره(پ) نبود راه
 و غرامت. جبران اند، برای مثال مشاوره روانی، سوءاستفاده مواجھ شده

 
 کند:دولت عضو توصیھ می . کمیتھ بھ٣۵

کشی، خشونت و سوءاستفاده علیھ اشخاص دارای معلولیت وضع ای برای پیشگیری و مبارزه با تمام اشکال بھره(آ) شیوه
کشی و خطرات خاص خشونت جنسیتی علیھ زنان و کودکان دارای کند، از جملھ از طریق شناسایی زودھنگام موارد بھره

 معلولیت؛
کشی، خشونت و سوءاستفاده علیھ اشخاص (ب) در زمینھ تضمین مشارکت رھبران مذھبی در اقدامات پیشگیرانھ از بھره

 دارای معلولیت تالش بیشتری کند؛ 
کشی، ھای خصوصی غیردولتی در زمینھ چگونگی ثبت شکایت در موارد بھرهبرای سازمان یاصول راھنمای (پ)

 د، از جملھ در مورد خشونت جنسیتی علیھ زنان و دختران دارای معلولیت؛خشونت و سوءاستفاده تھیھ کن
کشی، خشونت و سوءاستفاده ایجاد کند کھ اطالعات بھ تفکیک سن، ھای بھرهآوری داده از پرونده(ت) سیستم جامع جمع

 جنس، ھویت جنسیتی، پیشینھ قومی و نوع معلولیت در آن ثبت شود؛ و 
دادرسی کیفری را اجرا کند و تضمین کند در موارد خشونت علیھ اشخاص دارای معلولیت تعقیب  قانون آیین ۶۶(ث) ماده 

دیدگان خدمات زودھنگام جبران خسارت، غرامت حقوقی، مشاوره و خدمات گیرد. برای بزهو مجازات صورت می
 پذیر ایجاد کند. دسترسی

 
 )١٧حمایت از شأن فرد (ماده 



 
 

 

و/یا ذھنی ممکن است بھ  معلولیت روانکند کھ اشخاص دارای ز این مسالھ اعالم می. کمیتھ نگرانی خود را ا٣۶
 سازی اجباری قرار گیرند. قیم خود مورد عقیماز جملھ  ثدرخواست شخص ثال

 
و/یا ذھنی  معلولیت روانسازی اجباری اشخاص دارای کند قانونی را کھ اجازه عقیم. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می٣٧

گیری در مورد سالمت و حقوق جنسی و تولیدمثلی دھد، لغو کند و سازوکاری برای حمایت از تصمیمواست قیم میبھ درخ
کند پیش از ھر گونھ درمان پزشکی، رضایت آگاھانھ و آزاد اشخاص را ایجاد کند. ھمچنین بھ دولت عضو توصیھ می

 تضمین کند. 
 

 )١٨آزادی رفت و آمد و تابعیت (ماده 
ھ از نبود اطالعات در مورد دسترسی بھ خدمات و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت متعلق بھ اقلیت . کمیت٣٨

سازی (امکانات) متعارف در روند مھاجرت نگران است. ھمچنین کمیتھ از نبود تدابیر تضمینی حمایت مناسب و ھمسان
 مھاجران، پناھجویان و پناھندگان دارای معلولیت نگران است. 

 
ھای قومی، زبانی و/یا دینی، از کند دسترسی افراد دارای معلولیت متعلق بھ اقلیت. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می٣٩

کنند را بھ اسناد ھویتی تضمین کند و اطمینان حاصل کند ایشان جملھ افرادی کھ در مناطق روستایی ودورافتاده زندگی می
 ون دسترسی دارند. بھ خدمات و حمایت از حقوق مذکور در کنوانسی

 
 )١٩زندگی مستقل و حضور در جامعھ (ماده 

و/یا ذھنی است کھ  معلولیت روان. کمیتھ نگران انزوا و بستری کردن افراد دارای معلولیت، بھ ویژه افراد دارای ۴٠
یاریدمات حمایتی شان ھستند. بیش از آن، کمیتھ نگران نبود خوابستھ بھ مراقبت دریافتی از خانواده یا محل بستری شدن

 شخصی بھ افراد دارای معلولیت با ھدف حضور آنھا در جامعھ است. ھای رسان
 

 کند:. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می۴١
 ھایبندی، بودجھ و نماگرای برای از میان بردن روش بستری کردن افراد دارای معلولیت تصویب کند کھ زمان(آ) شیوه

و آموزش پزشکی بھداشت، درمان قابل ارزیابی داشتھ باشد و برنامھ مرکز اجتماعی سالمت روان را کھ توسط وزارت 
 شود، لغو کند؛  اداره می

(ب) منابع را از الگوی بستری کردن بھ سمت خدمات اجتماعی سوق دھد و بودجھ زندگی مستقل افراد دارای معلولیت و 
 شخصی را افزایش دھد؛ و ھای رسانیاریدسترسی بھ خدمات از جملھ 

میدر مورد این کھ  گیریتصمیمحق و تعیین سرنوشت افراد دارای معلولیت از جملھ خودمختاری (پ) در زمینھ حق بر 
 بخشی کند. آگاھیدر چھ محلی و با چھ افرادی زندگی کنند خواھند 

 
 ) ٢١آزادی بیان و عقیده و دسترسی بھ اطالعات (ماده 

 کند:کمیتھ نگرانی خود را از این موارد اعالم می .۴٢
 مترجمان زبان اشاره؛تامین محدود و بھ عنوان یک زبان رسمی  ایرانی(آ) شناسایی نشدن زبان اشاره 

 خوانی؛ و (ب) نبود فناوری اطالعات و ارتباطات قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت از جملھ ابزار آسان
 ھ اطالعات عمومی مثل تارنماھای قابل دسترس. (پ) نبود دسترسی ب

 
 کند:. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می۴٣



 
 

 

را بھ عنوان زبان رسمی بھ رسمیت بشناسد و آن را در مدارس بھ کار ببرد و با ھمکاری  ایرانی(آ) زبان اشاره 
اشاره ایجاد کند و فرصت آموزش ھای افراد ناشنوا سازوکاری برای گواھی کردن کیفیت خدمات ترجمھ بھ زبان سازمان

 مداوم مترجمان زبان اشاره را تضمین کند؛
، سایر اشکال قابل دسترس و انواع ارتباطات را شده جھت استفاده افراد دارای معلولیت ذھنیمحتوای ساده(ب) استفاده از 

، از جملھ را فراھم کندارتباطات  دسترسی بھ فناوری اطالعات وامکان افراد دارای معلولیت برای ترویج و تسھیل کند و 
 کنند؛ و ھای کمکی بھ ھمھ اشخاص دارای معلولیت بھ ویژه آنھایی کھ در مناطق روستایی زندگی میتامین فناوری

 کنند را تضمین کند. (پ) دسترسی بھ تارنماھای دولتی و تارنماھای خصوصی کھ خدمات عمومی ارائھ می
 

 )٢٣خانوادگی (ماده احترام بھ زندگی خصوصی و 
ھای اعمال حقوق مربوط بھ ازدواج، خانواده و فرزندآوری افراد دارای معلولیت است، بھ . کمیتھ نگران محدودیت۴۴

اند. ھمچنین کمیتھ نگران محدودیت بر پذیرفتن فرزندخوانده افراد ویژه افرادی کھ از داشتن اھلیت حقوقی محروم شده
 شان است. ری برای پیشگیری از جدا کردن کودکان از والدین دارای معلولیتدارای معلولیت و نبود تدابی

 
 کند:. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می۴۵

 شود لغو کند؛(آ) قوانینی را کھ مانع اعمال حق بر ازدواج و فرزندآوری افراد دارای معلولیت می
 مثل تامین کند؛ولید(ب) دسترسی افراد دارای معلولیت را بھ آموزش تنظیم خانواده و ت

 توانند حقوق پدری و مادری و پذیرفتن فرزندخوانده را اعمال کنند. (پ) تضمین کند کھ افراد دارای معلولیت می
 

 )٢۴آموزش (ماده 
 . کمیتھ نگران این موارد است:۴۶

و شکاف میان گانی ھم(آ) رواج الگوی آموزش استثنایی در کشور عضو و تعداد کم کودکان دارای معلولیت در مدارس 
 ؛ھمگانیدختران و پسران دارای معلولیت در نظام آموزشی 
 اندرکاران آموزش و والدین در مورد آموزش فراگیر؛(ب) فقدان تمھیداتی برای آموزش آموزگاران، دست

 و ھمگانی؛ آموزان در مدارس نبود اطالعات در مورد تامین امکانات متعارف و پشتیبانی از دانش (پ)
 نبود تدابیر بھبود دسترسی کودکان دارای معلولیت روستاھا بھ آموزش.  (ت)

 
 خواھد:. کمیتھ از دولت عضو می۴٧

(آ) برای فرایند گذار از آموزش تفکیکی بھ آموزش فراگیر و با کیفیت زمانبندی کند و تضمین کند کھ منابع مالی، فنی و 
 شخصی برای انجام این فرایند موجود است؛

برای پیشبرد نظام آموزش فراگیر آماری بھ تفکیک سن، جنس، ھویت جنسیتی، پیشینھ قومی، مھاجرت، پناھجویی، (ب) 
 پناھندگی گردآوری کند؛

کنند و  امکانات متعارف را در نمیخودداری آموزان دارای معلولیت دانشھمگانی از پذیرش (پ) تضمین کند مدارس 
 آموزان تامین کند؛مدارس عمومی و خصوصی برای این دانش

 (ت) تدابیری برای استخدام آموزگاران دارای معلولیت در تمام سطوح آموزش در نظر گیرد؛
 ھای کمکی بھ کار گیرد؛ و نھادھای عمومی و خصوصی، تدابیری برای تامین تکنولوژی (ث) با تشویق مشارکت

 (ج) تعلیم آموزش فراگیر بھ تمام آموزگاران را تضمین کند. 
 

 )٢۵مت (ماده سال
 کند:. کمیتھ با نگرانی این موارد را دنبال می۴٨

 ھای تامین دسترسی ھمھ افراد دارای معلولیت بھ خدمات سالمت؛(آ) نبود شیوه



 
 

 

 زنان؛معاینات مثل خدمات برای زنان دارای معلولیت (ب) نبود اطالعات درباره اطالعات و تجھیزات قابل دسترس 
ھای تشخیص زودھنگام برای کودکان دارای معلولیت در مناطق شھری و پوشش برنامھ (پ) نبود اطالعات درباره

 روستایی؛
 شوند. (ت) نبود خدمات بیمھ سالمت فراتر از بیمھ ھمگانی برای اشخاص دارای معلولیتی کھ جانباز محسوب نمی

 
 کند:. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می۴٩

یت بھ ویژه زنان، دختران و پسران دارای معلولیت بھ شکلی برابر با دیگران بھ (آ) تضمین کند تمام اشخاص دارای معلول
، قابل دسترس، با کیفیت و مناسب فرھنگ در مناطق شھری و روستایی دسترسی با ھزینھ قابل پرداختخدمات سالمت 

 دارند؛
تولیدمثلی تقویت کند و تالش کند در (ب) تالش ھای خود را برای قابل دسترس بودن کامل خدمات و اطالعات جنسی و 

 این اطالعات و خدمات جنسیت در نظرگرفتھ شود؛
آوری داده بر اساس معیارھای بین المللی ایجاد کند کھ وضعیت سالمت افراد دارای معلولیت در آن (پ) سیستم جمع

 گردآوری شود، از جملھ سازوکارھای شناسایی و پیگیری کودکان دارای معلولیت؛ و 
ای برای تامین بیمھ سالمت برای ھمھ افراد دارای معلولیت صرفنظر از نوع و سبب معلولیت، محل زندگی، ) شیوه(ت

 سن، جنس، ھویت جنسیتی یا وضعیت پناھندگی اجرا کند. 
 

 )٢٧حق بر کار و استخدام (ماده 
 کند:. کمیتھ با نگرانی این موارد را دنبال می۵٠

 استخدام افراد دارای معلولیت در بخش دولتی؛درصد حداقل  ٣(آ) تحقق جزئی 
 امکانات متعارف برای افراد دارای معلولیت در محل کار؛لزوم تامین (ب) بھ رسمیت نشناختن 

 تمھیدات مربوط بھ اشتغال جانبازان برای سایر افراد دارای معلولیت؛اجرا نشدن (پ) 
ماندن افراد دارای معلولیت در  (ت) شکاف در میزان مشارکت افراد دارای معلولیت و سایرین در بازار کار و باقی

 ھای جداگانھ. کارگاه
 

 کند:. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می۵١
تامین سترسی و درصد) تحقق یابد و د٣(آ) تدابیری در پیش گیرد کھ حداقل اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش دولتی (

 کھ نرخ اشتغال افراد دارای معلولیت را باال ببرد؛ترتیب یابد امکانات متعارف در محل کار بھ شکلی 
ھای ھای شغلی برای افراد دارای معلولیت بیشتر کند، برای مثال از طریق برنامھ(ب) تالش خود را برای ایجاد فرصت

ھای کوچک و کمک فنی برای مدیریت ھزینھار متناسب سن، وام، کم، کارآفرینی، آموزش کعمل ایجابی [تبعیض مثبت]
 کسب و کار؛ و 

داشتھ باشد و تضمین کند افراد دارای نظر اھداف توسعھ پایدار را در  ٨.۵کنوانسیون و ھدف  ٢٧(پ) ارتباط میان ماده 
  معلولیت اشتغال مولد و مناسب در راستای اصل درآمد برابر برای کار برابر دارند.

 
 )٢٨اجتماعی (ماده تامین استاندارد مناسب زندگی و 

اجتماعی از افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان تامین آمیز در . کمیتھ نگرانی خود را از برخورد تبعیض۵٢
کند. ھمچنین کمیتھ دغدغھ این را دارد کھ اطالعاتی از تضمین استاندارد بھزیستی کشور و بنیاد شھدا و جانبازان اعالم می

 مناسب زندگی برای زنان دارای معلولیت سرپرست خانوار وجود ندارد. 
 

 ند:ک. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می۵٣



 
 

 

اھداف توسعھ پایدار تمام افراد دارای معلولیت از استاندارد مناسب زندگی  ١٠.٢(آ) تضمین کند با توجھ بھ ھدف 
 شوند؛اجتماعی بھ تصویب رسیده و نظارت میتامین ھای تکمیلی برخوردارند و برنامھ

 ش دھند؛ وھای بدون بھره افراد دارای معلولیت را گسترھای مسکن و وام(ب) پوشش برنامھ
ھای تفکیکی ھمکاری کند کھ درصد افراد دارای ھای افراد دارای معلولیت برای ایجاد سیستم گردآوری داده(پ) با سازمان
ھای مالی برای تسھیالت داخل خانھ، حقوق معلولیت و بیمھ ھای اجتماعی مثل پرداخت کمکمند از از برنامھمعلولیت بھره

ھای قومی، زبانی و دینی دریافت کننده حقوق معلولیت را دارای معلولیت  متعلق بھ اقلیت تکمیلی سالمت و تعداد افراد
 مشخص کند. 

 
 )٢٩مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی (ماده 

و/یا ذھنی از  معلولیت روان. کمیتھ نگران تدابیری است کھ مانع حق افراد دارای معلولیت حسی و افراد دارای ۵۴
ھای پذیری مطالب و حوزهشود. ھمچنین کمیتھ از نبود اطالعات در خصوص دسترسیگی مجلس مینامزدی برای نمایند

 انتخابات نیز نگران است. 
 

 کند:. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می۵۵
(آ) مواد قانون انتخابات و سایر قوانینی را کھ مانع حق بر اعمال حقوق مدنی و سیاسی بھ دلیل آسیب یا محدودیت اھلیت 

 شود لغو کند؛ و قوقی میح
ھای انتخاباتی را از طریق تدابیر قانونی تضمین کند و تضمین کند (ب) دسترسی افراد دارای معلولیت  بھ مطالب و حوزه

 این افراد در زمان رای دادن اجازه دریافت کمک از فرد منتخب خود را داشتھ باشند. 
 

   ) ٣٠(ماده  مشارکت در زندگی فرھنگی، تفریحی، فراغت و ورزش
بینا بھ آثار چاپی را . کمیتھ توجھ دارد کھ دولت عضو ھنوز معاھده مراکش برای تسھیل دسترسی  افراد نابینا و کم۵۶

 تصویب نکرده است. 
 کند مقدمات تصویب و اجرای معاھده مراکش را در اولین فرصت تھیھ کند. . کمیتھ دولت عضو را  ترغیب می۵٧
 

 )٣٣-٣١(مواد سوم. تعھدات ویژه 
 )٣١آمار و گردآوری اطالعات (ماده 

ھای گردآوری داده در مورد وضعیت افراد دارای معلولیت نگران است، از جملھ گردآوری . کمیتھ از عدم وجود سیستم۵٨
شوند بھ تفکیک سن، جنس، ھویت جنسیتی، قومیت، پیشینھ شان با آن روبرو میموانعی کھ این افراد در اعمال حقوق

 بانی، وضعیت مھاجرت، پناھجویی و پناھندگی. ز
 

روز و تفکیکی با افراد دارای معلولیت از ھای بھکند برای ایجاد سیستم گردآوری داده. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می۵٩
ھای نماینده آنھا مشورت و در مواقع مناسب ھمکاری کند و این مشورت و ھمکاری در راستای پیشنھاد طریق سازمان

 گروه آمار معلولیت واشینگتن باشد. 
 

 )٣٢المللی (ماده ھمکاری بین
. کمیتھ شاھد این است کھ دولت عضو برای بررسی اجرای اھداف توسعھ پایدار داوطلب شده است. اما کمیتھ این ۶٠

 ارد. دغدغھ را ھم دارد کھ ھیچ اطالعاتی در مورد چگونگی مشارکت دادن کامل افراد دارای معلولیت وجود ند
 



 
 

 

کند اجرای اھداف توسعھ پایدار بھ شیوه فراگیر و قابل دسترس برای افراد دارای . کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ می۶١
در نظر مجمع عالی رتبھ سیاسی توسعھ پایدار  دھی بھمعلولیت را تضمین کند و این موضوع را در رابطھ با گزارش

 گیرد. 
 

 )٣٣اجرا و نظارت ملی (ماده 
ھا و سطوح ملی، استانی و شھری در مورد تھ از نبود سازوکار ھماھنگی مناسب میان ادارات عمومی تمام بخش. کمی۶٢

اجرای کنوانسیون نگران است. ھمچنین کمیتھ نگران نبود سازوکار مستقل نظارتی برای نظارت بر اجرای کنوانسیون و 
 فقدان مشارکت جامعھ مدنی در فرایند نظارتی است. 

 
 کند:تھ بھ دولت عضو توصیھ می. کمی۶٣

سازوکاری برای  ٣٣ماده  ١(آ) یک نھاد دولتی را بھ عنوان مرکز اجرای کنوانسیون مشخص کند و  بھ موجب بند 
 ھماھنگی در نظر گیرد؛ و 

کنوانسیون سازوکاری ملی برای نظارت بر  ٣٣ماده  ٢(ب) با مشارکت نھادی مطابق با اصول پاریس و در راستای بند 
کنوانسیون  مشارکت کامل افراد دارای معلولیت را از طریق  ٣٣ماده  ٣جرای کنوانسیون ایجاد کند ومطابق با بند ا

 نھادھای نماینده ایشان در فرایند نظارت تضمین کند. 
 

 ھمکاری و کمک فنی
تواند در مورد ھر سوال تخصصی دولت عضو از طریق دبیرخانھ راھنمایی کنوانسیون، کمیتھ می ٣٧. بھ موجب ماده ۶۴

 ھای تخصصی سازمان ملل در کشور یا منطقھ کمک فنی بخواھد. تواند از آژانسفنی ارائھ کند. دولت عضو می
 

 پیگیری و انتشار
کنوانسیون اطالعات مربوط بھ اقدامات خود  ٣۵ماده  ٢ه و مطابق با بند ما ١٢خواھد طی . کمیتھ از دولت عضو می۶۵

 (آ) و (ث) را گزارش کند.  ٣۵(آ) و  ٩در اجرای مالحظات کمیتھ در بند 
 

ھای این مالحظات نھایی را اجرا کند. کمیتھ بھ دولت عضو توصیھ خواھد توصیھ. ھمچنین کمیتھ از دولت عضو می۶۶
ھای نوین ارتباط اجتماعی در اختیار اعضای دولت و ھایی را برای بررسی و اقدام از طریق شیوهکند این مالحظات نمی

ھای افراد دارای معلولیت و اعضای ھای مرتبط، مقامات محلی، سازمانمجلس شورای اسالمی، مقامات وزارتخانھ
 دھد. ھا قرار ھای تخصصی مرتبط مثل متخصصین آموزش، پزشکی و حقوق، و رسانھگروه

 
ھای افراد دارای معلولیت را در ھای جامعھ مدنی بھ ویژه سازمانکند سازمان. کمیتھ قویا دولت عضو را ترغیب می۶٧

 آماده کردن گزارش ادواری مشارکت دھد. 
 

ھای رو را در سطح گسترده انتشار دھد، بھ ویژه بھ سازمانخواھد مالحظات نھایی پیش. کمیتھ از دولت عضو می۶٨
ھای ایشان، بھ زبان ملی و ھای نماینده افراد دارای معلولیت و خود افراد دارای معلولیت و خانوادهغیردولتی و سازمان

خوانی و ھمچنین انتشار در تارنمای حقوق ھای قابل دسترس از جملھ آسانھا از جملھ زبان اشاره و بھ شکلزبان اقلیت
 بشری دولت. 

 
 گزارش بعدی

ارائھ دھد و در آنھا  ٢٠٢٢ژوئن  ١٩ھای تلفیقی دوم و سوم و چھارم را تا خواھد گزارش. کمیتھ از دولت عضو می۶٩
گفتھ را ھای پیشکند ارائھ گزارشت عضو دعوت میاطالعاتی در مورد اجرای این مالحظات نھایی بیاورد. کمیتھ از دول



 
 

 

کم یک سال پیش از دھی کمیتھ و مطابق با فھرست مسائل کمیتھ تھیھ کند. مطابق این آیین دستطبق آیین ساده گزارش
ھای دولت عضو بھ این ھای تلفیقی دولت عضو کمیتھ فھرست مسائل را نھایی خواھد کرد. پاسخمھلت گزارش/گزارش

 مسائل گزارش بعدی را تشکیل خواھد داد.  فھرست
 

  


