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 هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز

 

 ناریا رد رشب قوقح نیپمک :همجرت

 

 همدقم .لوا

 دوخ یگدنز رب لرتنک لامعا و یدرف و یصخش باختنا قح زا دوخ یگدنز یاههنیمز همه رد تیلولعم یاراد دارفا ،خیرات لوط رد .۱
 ای اهنآ زاین دروم تیامح .دنتسین دوخ باختنا دروم عماوج رد لقتسم یگدنز هب رداق اهنآ زا یرایسب هک هدوب نیا روصت .دناهدوب مورحم
 دوجوم عبانم .تسا هدشن یحارط ریگارف یلکش هب هعماج یاهتخاسریز و تساهدوب یگدنز صاخ طیارش لوبق هب طونم ای و هدوبن دوجوم
 رما نیا .دناهدش یرازگهیامرس یرادهگن تاسسوم رد ،هعماج رد لقتسم یگدنز تهج تیلولعم یاراد دارفا یارب تصرف داجیا یاج هب مه
 یزاسادج و اوزنا ،)یراذگهسسوم( یرادهگن تاسسوم هب ندرپس ، هداوناخ هب اهنآ یگتسباو ،تیلولعم یاراد دارفا کرت ای ندرک اهر هب رجنم
 .تسا هدش

 هارمه هعماج رد روضح و لقتسم یگدنز یارب ار تیلولعم یاراد دارفا همه ربارب قح ،»تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک« ۱۹ هدام .۲
 اب اهناسنا همه نآ قبط هک تسا رشب قوقح نیداینب لصا هدام نیا ساسا .دسانشیم تیمسر هب ،دوخ یگدنز لرتنک و باختنا یدازآ اب
 .تسا ربارب شزرا یاراد همه یگدنز و دنیآیم ایند هب ربارب قوقح و تمارک

 هدام( نویسناونک یلک لوصا .دنوشیم عفتنم قوقح زا مه و دنتسه قوقح هدنراد مه تیلولعم یاراد دارفا هک دنکیم دیکات ۱۹ هدام .۳
 ،)پ دنب ،۳ هدام( هعماج رد رثوم و لماک تکراشم و )فلا دنب ،۳ هدام( لالقتسا و یراتخمدوخ ،درف یتاذ تمارک هب مارتحا هژیو هب ،)۳

 یرورض ۱۹ هدام یارجا و ریسفت یارب زین نویسناونک رد جردنم لوصا ریاس .تسا هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز قح ساسا و هیاپ
  .تسا

 هشیر دوخ هاوخلد یگدنز هویش رب تیلولعم یاراد دارفا لرتنک لامعا زا خیرات لوط رد هک تسیاهدیا هعماج رد ریگارف و لقتسم یگدنز .۴
 قبطنم یاضاقت و یصخش رایتسد زا یرادروخرب دننام هدننکدنمناوت یتیامح یاههویش داجیا قیرط زا ]لرتنک لامعا نیا[ .تسا هتفرگ
 .تسا هتفرگ تروص ریگارف یحارط لوصا اب یمومع تاناکما ندش

 رب و دننکیم یگدنز رقف رد تیلولعم یاراد دارفا زا یرایسب هک دنسانشیم تیمسر هب ار رما نیا وضع یاهتلود ،نویسناونک همدقم رد .۵
 یاهیدازآ ضقن هجیتن رد و یگتسباو ثعاب هک ارچ ،تسالاب رایسب یعامتجا تیمورحم یاهب .دننکیم دیکات رقف تاریثات هب یگدیسر موزل
 دوخ هبون هب اهنیا هک ،دوشیم ضیعبت و یزاسادج ،طلغ تاروصت و گنا داجیا بجوم نینچمه یعامتجا یاهتیمورحم .دوشیم یدرف
 عومجم .دنشاب هتشاد لابند هب ار تیلولعم یاراد دارفا هب تبسن یفنم یاههشیلک نینچمه و هدافتساءوس و یشکهرهب ،تنوشخ دناوتیم
 یعامتجا روضح یارب صخشم یلمع یاههمانرب و اهتسایس .دوشیم تیلولعم یاراد دارفا ندنار هیشاح هب دنور رارکت ثعاب ،دراوم نیا
 زا نانیمطا تهج هفرص هب نورقم یمسیناکم ،)۱۹ هدام( لقتسم یگدنز رب اهنآ قح اقترا قیرط زا هلمج زا ،تیلولعم یاراد دارفا ریگارف
 .تسا رقف شهاک و رادیاپ هعسوت ،رشب قوقح زا اهنآ یدنمهرهب



 رد رما نیا .دنک کمک نویسناونک زا یشان تادهعت ماجنا و ۱۹ هدام یارجا رد وضع یاهتلود هب ات تسا نیا رضاح یلک ریسفت فده .۶
 نویسناونک تاررقم ریاس هب اما ،تسا عامتجا رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز قح زا درف ره یدنمهرهب نیمضت مازلا هب طوبرم لوا هجرد
 .دراد یتایح یشقن نویسناونک لک لماک یارجا رد و تسا نویسناونک داوم نیرتیهجودنچ و نیرتعیسو زا یکی ۱۹ هدام .دوشیم طوبرم زین

 و لباقتم یاکتا ،لباقتم هطبار زا تسا یاهنومن و ،یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا نینچمه و یسایس و یندم قوقح مزلتسم ۱۹ هدام .۷
 یعامتجا ،یندم ،یداصتقا قوقح یمامت ققحت تروص رد طقف هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز قح .رشب قوقح مامت یریذپانیـیادج
 هب رگید یخرب هک یلاح رد دنراد یروف ریثات رشب قوقح دعاوق زا یشان تادهعت زا یخرب .دوشیم ققحم راجنه نیا رد جردنم یگنهرف و
 فرص ،دشاب هلحرم دنچ رد ارجا مزلتسم تسا نکمم هک تسا یراتخاس تارییغت مزلتسم نینچمه لماک ققحت 1.دنوشیم ققحم جیردت
 .دشاب رظن دم یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا قوقح ای یسایس و یندم قوقح هک نیا زا رظن

 گنهرف یاهشزرا و اهراجنه یارب هک دنکیم نیمضت و دنکیم سکعنم ار ناسنا یگدنز هب تبسن عونتم یگنهرف یاهدرکیور ۱۹ هدام .۸
 تبسن هک تسا ناهج رسارس رد یرشب یگدنز یساسا موهفم کی هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز .دوشیمن لئاق حیجرت یصاخ
 هارمه ،دراذگیم ریثات درف یگدنز رب هک تسا یتامیمصت لرتنک و باختنا یدازآ لامعا یانعم هب قح نیا .دوشیم لامعا زین تیلولعم هب
 و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم یاههنیمز رد رثوم روط هب دیاب قح نیا .هعماج رد لباقتم یاکتا و یراتخمدوخ حطس رثکادح اب
 گنر ؛داژن زا رظن فرص ،دوشیم طوبرم تیلولعم یاراد دارفا همه هب هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز قح .دبای ققحت یسایس
 ای یسایس دیاقع ؛نید ؛نابز ؛یسنج شیارگ ؛یسنج تیوه ؛یتسرپرس ای یگداوناخ ،یندم تیعضو ؛نامیاز و یرادراب ؛تیسنج ؛هنیشیپ ؛تسوپ
 ؛تیکلام ای یداصتقا تیعضو ،یلم تیلقا هب قلعت ؛یگدنهانپ ای یـیوجهانپ ،ترجاهم تیعضو ؛یعامتجا ای یموب ،یموق ،یلم هشیر ؛دیاقع رگید

 .یرگید تیعضو ره ای و نس و دلوت ؛هدنیآ رد یرامیب هب التبا یارب رگید لیالد هب ای یکیتنژ ظاحل هب ندوب دعتسم ای تمالس تیعضو

 لباقتم یاکتا رب )۱( ۲۹ هدام رد »رشب قوقح یناهج هیمالعا« .دراد هشیر رشب قوقح یللملانیب تاررقم رد اقیمع ۱۹ هدام رد جردنم قح .۹
 بوچراچ رد اهنت هک دراد هعماج لابق رد یفیاظو سکره« :دنکیم دیکات هعماج رد تیوضع یعامتجا هبنج و درف یصخش تفرشیپ نیب
 و یعامتجا ،یداصتقا قوقح نینچمه و یسایس و یندم قوقح رد هشیر ۱۹ هدام ».تسا ریذپناکما وا تیصخش لماک و هنادازآ تفرشیپ نآ
 زا یرادروخرب قح و )»یسایس و یندم قوقح یللملانیب قاثیم« ۱۲ هدام( تماقا لحم باختنا یدازآ و ددرت یدازآ قح :دراد یگنهرف
 ،)»یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح یللملانیب قاثیم« ۱۱ هدام( بسانم نکسم و یـیاذغ داوم ،سابل هلمج زا ،یگدنز یفاک یاهدرادناتسا

 و یگدنز یفاک یاهدرادناتسا ،ددرت یدازآ .دنهدیم لیکشت ار هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز قح یانبم ،طابترا یساسا قوقح و
 یناسنا تمارک ]نیمضت[ تهج یرورض طیارش زا دارفا یاهیریگمیمصت و اهباختنا ،تاحیجرت ندش کرد و ندرک کرد یـیاناوت نینچمه
  2.تساهنآ هنادازآ تفرشیپ و

 موکحم نآ لاکشا همه رد ار نانز هیلع ضیعبت و دراد دیکات نادرم و نانز یربارب رب »نانز هیلع ضیعبت لاکشا همه عفر نویسناونک« .۱۰
 دروم ،تیلها نیا زا هدافتسا یاهتصرف و یقوقح تیلها هلمج زا ،یقوقح لئاسم رد ار درم و نز یربارب نویسناونک نیا .)۱ هدام( دنکیم
 باختنا یدازآ و صاخشا ددرت هب طوبرم نیناوق رد هک دهاوخیم وضع یاهتلود زا نینچمه .)۲ دنب ،۱۵ هدام( دهدیم رارق ددجم دیکات
 .)۴ دنب ،۱۵ هدام( دنسانشب تیمسر هب ار درم و نز قوقح یربارب ،تماقا لحم و نکسم

 زا دوخ لیم فالخ یکدوك چیه هك دننك لصاح نانیمطا« هک دنکیم مزلم ار وضع یاهتلود »کدوک قوقح نویسناونک« )۱( ۹ هدام .۱۱
 و نوناق اب قباطم ،دیشک شلاچ هب یـیاضق مکاحم رد ار وا میمصت ناوتب هک حالصیذ ماقم کی هک یتروص رد رگم ،دوشن ادج شنیدلاو
 )۲( ۱۸ هدام قبط نویسناونک نیا وضع یاهتلود ».تسا یرورض کدوک عفانم یارب یـیادج نینچ هک دهد صیخشت ارجا لباق یاههیور

 ]ره[ هک دنک یم حیرصت )۱( ۲۰ هدام ،نیا رب هوالع ».دننک کمک یرورپکدوک یاهتیلووسم یافیا رد ینوناق ناتسرپرس و نیدلاو هب دیاب «
 

1   See Committee on Economic, Social and Cultural Rights , general comment No. 3 
(1990) on the nature of States parties’ obligations 3, paras. 1-2.  
2   See Universal Declaration of Human Rights, art. 22; Human Rights Committee, 
general comment No. 27 (1997) on freedom of movement, para. 1; Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights, general comment No. 4 (1991) on adequate housing, para. 7. 



 نآ رد ندنام ناکما دوخ عفانم ظفح یارب هکنیا ای تسا مورحم دوخ یگداوناخ طیحم ]رد یگدنز[ زا مئاد ای تقوم روط هب هک کدوک
 قباطم دیاب وضع یاهتلود« هک ]دنکیم حیرصت[ )۲( ۲۰ هدام و ،»تسا تلود هژیو کمک و تیامح زا یرادروخرب قحتسم ،درادن ار طیحم
 ،دنوش هئارا تیلولعم ساسا رب هک ینیزگیاج یاهتبقارم ».دننک نیمضت ار یکدوک نینچ زا نیزگیاج یاهتبقارم دوخ یلم نیناوق اب
 .دنتسه زیمآضیعبت

 و سفن هب اکتا هك یطیارش رد دیاب تیلولعم یاراد ناكدوك یمامت هك دنكیم حیرصت نینچمه کدوک قوقح نویسناونک )۱( ۲۳ هدام .۱۲
 یالاب دادعت هب تبسن کدوک قوقح هتیمک .دنوش دنمهرهب تمارک اب یگدنز زا دنکیم نیمضت و لیهست هعماج رد ار اهنآ لاعف تكراشم
 یاههمانرب قیرط زا ات هدرک تساوخرد وضع یاهتلود زا و تسا هدرک ینارگن زاربا یرادهگن تاسسوم رد تیلولعم یاراد ناکدوک
  3.دننک تیامح یگدناوخدنزرف بوچراچ رد ای نادنواشیوخ ،هداوناخ نایم رد ناکدوک نیا یگدنز ناکما زا ،یـیادزهسسوم

 قوقح هتیمک .تسا هدش دیق رشب قوقح نیداینب دانسا هیلک رد هک تسا رشب للملانیب قوقح یساسا لوصا زا ضیعبت مدع و یربارب .۱۳
 زا لصاح یاوزنا و یزاسادج« هک دنکیم دیکات تیلولعم یاراد دارفا هرابرد )۱۹۹۴( ۵ هرامش یلک ریسفت رد یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا
 یفاک یاهدرادناتسا زا یرادروخرب قح هک دنکیم دیکات ۱۱ هدام اب هطبار رد نینچمه .دوشیم بوسحم ضیعبت »یعامتجا عناوم لیمحت
 ندوب سرتسد رد نینچمه هکلب ،دوشیم یدام تاموزلم ریاس و ریذپیسرتسد نکسم ،بسانم یاذغ هب ربارب یسرتسد لماش اهنت هن یگدنز
 .دریگیم رب رد دنکیم نیمات ار تیلولعم یاراد دارفا رشب قوقح هک ار یـیاهیروانف و یکمک یاهرازبا ،یتیامح تامدخ

 رادیاپ یرهش هعسوت و نکسم سنارفنک بوصم »یزاسرهش دیدج همانرب« یارجا دیاب نینچمه رضاح یلک ریسفت یاوتحم و ۱۹ هدام .۱۴
 بوسحم »رادیاپ هعسوت فادها« و »۲۰۳۰ رادیاپ هعسوت همانرب«زا ریذپانیـیادج یشخب هک ار )Habitat III( دحتم للم نامزاس
 همه نآ رد هک دنکیم جیورت یناسنا یاههاگتسیز و اهرهش زا ار یزادنامشچ »یزاسرهش دیدج همانرب« .دنک تیامح و تیاده ،دوشیم
 زا ،رادیاپ و مواقم ،هفرص هب نورقم ،ریذپیسرتسد ،ملاس ،نما ،هنافصنم ،ریگارف یناسنا یاههاگتسیز و اهرهش یاقترا قیرط زا دنناوتیم دارفا
 یریگارف ءاقترا و یزاسدنمناوت ینعی »رادیاپ هعسوت« ۱۰.۲ فده ،نویسناونک ۱۹ هدام اب طابترا رد .دنوش دنمهرهب ربارب یاهتصرف و قوقح
 و هفرص هب نورقم و نما ،بسانم نکسم هب یسرتسد زا نانیمطا رب ینبم ۱۱.۱ فده روطنیمه و همه یارب یسایس و یداصتقا ،یعامتجا
  .دنتسه رادروخرب یاهژیو تیمها زا ،همه یارب هفرص هب نورقم تامدخ

 یفاکش هتیمک لاح نیا اب .تساهدرک هجوت ۱۹ هدام یارجا رد یـیاهتفرشیپ هب ریخا ههد لوط رد تیلولعم یاراد دارفا قوقح هتیمک .۱۵
 :تسا ریز رارق هب هدام نیا یارجا هار رس رب هدنامیقاب عناوم زا یخرب .دنکیم هدهاشم نآ یارجا نازیم و ۱۹ هدام حور و فادها نیب

 ؛یگدنز طیارش دروم رد نیزگیاج یريگميمصت قیرط زا لمع رد هچ و یمسر یاههیور و نيناوق قيرط زا هچ ،یقوقح تیلها بلس )فلا(

 ؛هعماج رد لقتسم یگدنز زا نانیمطا تهج یعامتجا نیمات و یعامتجا تیامح یاههمانرب ندوب یفاکان )ب(

 ؛درف ره زاین اب بسانتم تیامح و یصخش رایتسد نیمات تهج هتفای صاصتخا هجدوب و ینوناق یاهبوچراچ ندوب یفاکان )پ(

 ؛نآ لاکشا مامت رد یرابجا نامرد جاور و ناکدوک دروم رد هلمج زا ،یرادهگن تاسسوم هب هتفاینامزاس و یکیزیف ندرپس )ت(

 .یرادهگن زکارم رد یراذگهیامرس همادا و یـیادزهسسوم یاههمانرب و ریبادت نادقف )ث(

 دوجوم یاهکمک هب اهنآ یسرتسد و هعماج رد تیلولعم یاراد دارفا ریگارف روضح عنام هک یـیاههشیلک و گنن ،یفنم یاهشرگن )ج(
 ؛دوشیم

 ؛هعماج رد لقتسم یگدنز قح دروم رد طلغ تاروصت )چ(

 
3   See Committee on the Rights of the Child, general comment No. 9 (2006) on the 
rights of children with disabilities, para. 47. 



 یاهتبقارم ،لقن و لمح هلمج زا فطعنم و ریذپیسرتسد ،هفرص هب نورقم ،لوبق لباق ،سرتسد لباق تاناکما و تامدخ دوبن )ح(
 ؛یمومع یاهنامتخاس و تامدخ و اهالاک ، امنیس ،رتائت ،نکسم ،یمومع نکاما ،سرادم ،یکشزپ

 یاراد دارفا هدنیامن یاهنامزاس تکراشم هلمج زا ،۱۹ هدام تسرد یارجا زا نانیمطا تهج یفاک یتراظن یاهمسیناکم نادقف )خ(
 ؛تیلولعم

 ؛یمومع هجدوب صیصخت رد تیلولعم یفاکان ماغدا )د(

 طاقن رد هعماج رد لقتسم یگدنز تهج رباربان یاهتصرف و یلحم تاماقم درکلمع رد توافت هجیتن رد و ،بسانمان یـیادززکرمت )ذ(
 .وضع تلود کی فلتخم

 ۱۹ هدام یراجنه یاوتحم .مود

  فیراعت .فلا

 :دوشیم لامعا ریز فیراعت رضاح یمومع ریسفت رد .۱۶

 هئارا مزال تاناکما همه تیلولعم یاراد دارفا هب هک تسانعم نیا هب ندرک یگدنز لقتسم روطب ای لقتسم یگدنز .لقتسم یگدنز )فلا(
 یصخش لالقتسا .دننک ذاختا ار دوخ یگدنز هب طوبرم تامیمصت مامت و دنشاب هتشاد لرتنک و باختنا ناکما دوخ یگدنز رد دنناوتب ات دوش
 ،یگدنز لحم ،یصخش رایتسد و تاطابترا ،تاعالطا ،لقن و لمح هب یسرتسد هلمج زا ،تسا یساسا لقتسم یگدنز داجیا رد یراتخمدوخ و
 یگنهرف یاهتیلاعف ،یبهذم یاهتیلاعف ،یکشزپ یاهتبقارم و تشادهب ،هیذغت ،کاشوپ ،یصخش طباور ،بسانم لاغتشا ،تاداع ،هنازور لاور
 هچ ،مینکیم یگدنز یسک هچ اب و اجک هکنیا :تسا طبترم درف کی تیصخش و تیوه دشر اب اهتیلاعف نیا .یروراب و یسنج قوقح و
 عمش و یزیمور ،نوریب ای میشاب هناخ لخاد ،میورب باوختخر هب رید اهبش ای میباوخب تقو رید ات میراد تسود ایآ هکنیا ،میروخیم یزیچ
 .دهدیم لکش ار ام تیصخش تامیمصت و تامادقا هنوگنیا .میهد شوگ یقیسوم هب ای میشاب هتشاد یگناخ تاناویح ،میشاب هتشاد زیم یور
 هب طقف ار نآ دیابن نینچمه .تسین ندرک یگدنز اهنت یانعم هب اموزل و تسا درف یدازآ و لالقتسا زا یساسا شخب کی لقتسم یگدنز
 یصخش لالقتسا و یتاذ تمارک هب مارتحا اب قباطم دیاب ،ضوع رد .درک ریبعت نارگید کمک نودب هنازور یاهتیلاعف ماجنا یـیاناوت ناونع
 هب یراتخمدوخ زا یلکش ناونع هب لالقتسا .دوش یقلت لرتنک و باختنا یدازآ ناونع هب ،تسا هدش دیق نویسناونک )فلا( ۳ هدام رد هک
 مورحم شاهرمزور یاهتیلاعف و یصخش یگدنز کبس دروم رد لرتنک لامعا و باختنا تصرف زا تیلولعم یاراد درف هک تسا نیا یانعم
 ؛دوشن

 لصا هب عامتجا رد روضح قح ،تسا هدش جرد نویسناونک داوم رگید و )ج( ۳ هدام رد هك هنوگنامه .هعماج رد ریگارف روضح )ب(
 هیلک هب یسرتسد و لماک یعامتجا یگدنز کی زا یرادروخرب لماش قح نیا .تسا طوبرم هعماج رد رثوم و لماك تكراشم و یزاسریگارف
 دنناوتب تیلولعم یاراد دارفا قیرط نیا زا ات دوشیم تیلولعم یاراد دارفا هب هدشهئارا یتیامح تامدخ زین و مومع هب هدش هئارا تامدخ
 زا یرادروخرب ،دراوم ریاس رب هوالع تامدخ نیا .دننک تکراشم و دنشاب هتشاد روضح یعامتجا یگدنز یاههزوح همه رد لماک روط هب
 یعامتجا یاههکبش هلمج زا مومع هب هدشهئارا تامدخ و تاناکما ریاس و یحیرفت یاهتیلاعف ،لاغتشا ،شزومآ ،دیرخ ،لقن و لمح ،نکسم
 هلمج زا ،تسا هعماج رد یگنهرف و یسایس یگدنز یاهدادیور و تامادقا هیلک هب یسرتسد لماش نینچمه قح نیا .دریگیمربرد ار
 تکرش نآ رد دهاوخب تیلولعم یاراد درف هک رگید تیلاعف ره و یبهذم و یگنهرف یاههراونشج ،یشزرو یاهدادیور ،یمومع یاهیـیامهدرگ
 .دنک

 .دراد هراشا یرادهگن هسسوم عون ره زا جراخ یگدنز طیارش هب هعماج رد روضح مه و لقتسم یگدنز مه .لقتسم یگدنز تابیترت )پ
 لالقتسا و یصخش باختنا قح ندادن تسد زا روظنم ،زیچ ره زا شیب و شیپ ؛تسین صاخ طیارش ای نامتخاس کی رد یگدنز طقف روظنم
 هن ،دشاب هتشاد دوجو یراذگهسسوم ای یرادهگن تاسسوم هدننکفیرعت رصانع رگا .تسا یگدنز یارب صاخ یتابیترت لیمحت هجیتن رد
 ناوتیمن ار یصخش یاههناخ یتح هن و نکاس رفن تشه ات جنپ اب رتکچوک یهورگ یاههناخ هن و نکاس رفن دص زا شیب اب نالک تاسسوم



 رد یصاخ لماوع اما ،دنشاب توافتم طیارش و مان ،هزادنا رد دنناوتیم یرادهگن تاسسوم هچرگ .دناوخ لقتسم یگدنز تابیترت قادصم
 رایتخا و نارگید اب یصخش رایتسد یرابجا کارتشا :درک هراشا دراوم نیا هب ناوتیم رصانع نیا هلمج زا .دراد دوجو اهنآ همه فیرعت
 ؛هنازور تامیمصت رب لرتنک مدع ؛هعماج نایم رد لقتسم یگدنز زا یزاسادج و اوزنا ؛یصخش رایتسد باختنا رد رایتخا مدع ای دودحم
 ؛یصخش تاحیجرت و تساوخ هب هجوت نودب هنازور لاور رد فاطعنا مدع ؛دنکیم یگدنز یسک هچ رانک رد درف هکنیا باختنا قح نتشادن
 طیارش رب تراظن ؛تامدخ هئارا رد هنایارگدلاو یدرکیور ؛صاخ یماقم رایتخا تحت دارفا زا یهورگ یارب ناکم کی رد ناسکی یاهتیلاعف
 ینیعم دح تسا نکمم یرادهگن تاسسوم .دننکیم یگدنز طیحم کی رد هک تیلولعم یاراد دارفا یالاب تبسن هب دادعت الومعم و ؛یگدنز
 یگدنز زا یصاخ یاههبنج هب دودحم اهباختنا قح نیا ،لاح نیا اب ؛دننک مهارف تیلولعم یاراد دارفا یارب ار لرتنک و باختنا قح زا
 دراد یراتخاس تاحالصا یارجا هب زاین یـیادزهسسوم یاهتسایس نیاربانب .دهدیمن رییغت ار یرادهگن تاسسوم یزاسادج تلصخ و تسا
 اهنآ یارب هک ارچ دنتسه کانرطخ ناکدوک یارب اصوصخم کچوک ای گرزب یهورگ یاههناخ .تسا یرادهگن تاسسوم نتسب زا رتارف هک
 تبقارم نیزگیاج دنناوتیمن و دنتسه هسسوم نانچمه »هداوناخهبش« تاسسوم .درادن دوجو هداوناخ رانک رد دشر هب زاین یاج هب ینیزگیاج
 .دنشاب هداوناخ طسوت

 رارق تیلولعم یاراد درف رایتخا رد هک دراد هراشا »ربراک« تیریدم ای درف هرادا اب یناسنا تیامح هب یصخش کمک .یصخش کمک )ت(
 ریاس زا ار نآ رصانع یاهراپ اما ،دنشاب توافتم تسا نکمم یصخش کمک یاهشور هچرگا .لقتسم یگدنز یارب تسا یرازبا و دریگیم
 :هلمج زا ،دنکیم زیامتم کمک عاونا

 .دریگب رظن رد ار بسانم لاغتشا یارب یرشب قوقح یاهرایعم و دوش نیمات یصخش یاهرایعم ساسارب دیاب یصخش رایتسد هجدوب )کی(
 صاصتخا .دوشیم لرتنک وا طسوت و هداد صاصتخا تیلولعم یاراد صخش هب ،زاین دروم کمک هنوگره هنیزه تخادرپ فده اب هجدوب نیا
 هب رجنم دیابن صخش یاهزاین و طیارش اب بسانتم تامدخ .تسا درف ره یگدنز طیارش و یدرف یاهزاین یبایزرا رب ینتبم هجدوب نیا
 .دوش ]ربراک طسوت[ رایتسد هب هدش تخادرپ غلبم شیازفا ای و هتفای صاصتخا هجدوب شهاک

 تفایرد یارب فلتخم ناگدنهدهئارا اب ای دناوتیم وا هک ینعم نیا هب ،دوش هرادا تیلولعم یاراد درف دوخ طسوت دیاب تامدخ نیا )ود(
 صاخ روطب ار دوخ تامدخ دنناوتب هک دنراد ار هنیزگ نیا تیلولعم یاراد دارفا .دنک لمع امرفراک ناونع هب دوخ ای ددنبب دادرارق تامدخ
 دهدیم هئارا ار تامدخ نیا یتروص هچ هب و اجک ،ینامز هچ ،هنوگچ ،یسک هچ دنریگب میمصت و دننک یحارط ار تامدخ ینعی ،دننک یحارط
 .دنکیم تیاده و یـیامنهار ار تامدخ ناگدنهدهئارا نینچمه و

 ،دنوش باختنا دوشیم هئارا یصخش کمک وا هب هک یصخش طسوت دیاب یصخش نارایتسد .تسا هفرطود هطبار کی یصخش کمک )هس(
 یصخش نارایتسد ،دوشیم هئارا یصخش کمک یو هب هک یصخش هنادازآ و لماک تیاضر نودب .دنریگ رارق تراظن تحت و دننیبب شزومآ
 هوقلاب روط هب یصخش نارایتسد نتشاذگ کارتشا هب .دنریگ رارق تیلولعم یاراد درف دنچ ای ود هدافتسا دروم»کرتشم روط هب« دیابن
 .دوش نآ عنام ای و دنک دودحم هعماج رد ار کرتشم کمک زا هدننک هدافتسا دارفا یششوج و هنادازآ تکراشم دناوتیم

 یگدنز طیارش هب هجوت اب و هنادازآ دنناوتیم دنراد یصخش کمک هب زاین هک تیلولعم یاراد دارفا .تامدخ هئارا یصخش تیریدم )راهچ(
 ،یصخش کمک زا هدننک هدافتسا درف رگا یتح .دننک باختنا تامدخ هئارا یگنوگچ رب ار دوخ یصخش لرتنک نازیم ،دوخ تاحیجرت و
 یصخش کمک هب طوبرم یاهیریگمیمصت زکرم رد هشیمه مه زاب ،دشاب هدرک راذگاو یرگید هب دادرارق بجوم هب ار »امرفراک« یاهتیلووسم
 کمک لرتنک .دریگ رارق مارتحا دروم دیاب یو یصخش تاحیجرت و دوش هدیسرپ وا زا دیاب تساوخرد و لاوس هنوگره .تشاد دهاوخ رارق
 .دوش ماجنا هدشتیامح یریگمیمصت قیرط زا موزل تروص رد تسا نکمم یصخش

 و »یعامتجا یگدنز« ای »لقتسم یگدنز« تاحالطصا زا هدافتسا اب ار دوخ تامدخ طلغ هب بلغا یتیامح تامدخ ناگدنهدهئارا .۱۷
 .دنتسین رادروخرب ۱۹ هدام رد هدش حرطم تامازلا زا اهنآ تامدخ لمع رد هک یلاح رد ،دننکیم فیصوت »یصخش کمک« نینچمه
 لوبق ای مه رانک رد رفن دنچ ای ود یگدنز ای رگید تامدخ زا هدافتسا هب ار صاخ تمدخ کی زا یرادروخرب هک یرابجا »لح هار یاههتسب«
 و یراتخمدوخ تیلولعم یاراد درف نآ رد هک یصخش کمک زا یفیرعت ره .دنرادن تقباطم ۱۹ هدام اب ،دننکیم طونم یگدنز هژیو طیارش



 یاهشور زا هك یناسك هلمج زا ،هدیچیپ یطابترا یاهزاین یاراد دارفا .دوش یقلت ۱۹ هدام ضقان دیاب ،دشاب هتشادن لماك یصخش لرتنک
 زا دیاب )یزاساوآ و ندب تیعقوم ،تروص تلاح هلمج زا ،ینایب ریغ یاهشور قیرط زا طابترا ینعی( دننكیم هدافتسا یطابترا یمسرریغ
 و دنهد لکش ار دوخ تاحیجرت ای و اباختنا ،تامیمصت ،رظن دروم یاههویش ات دزاس رداق ار اهنآ هک دشاب رادروخرب یبسانم یاهتیامح
  .دوش تیاعر و قیدصت اهنآ یاهباختنا و تامیمصت تیاهن رد و دننک نایب

 ۱۹ هدام ردص .ب

 یارب .دنکیم دیکات عامتجا رد لقتسم یگدنز تهج تیلولعم یاراد دارفا ربارب قح نتخانش تیمسر هب و ضیعبت مدع رب ۱۹ هدام .۱۸
 یدنمهرهب لیهست یارب دیاب وضع یاهتلود ،دوش ققحم هعماج رد روضح و نارگید اب ربارب یاهباختنا اب هارمه لقتسم یگدنز قح هکنیا
 .دننزب بسانم و رثوم تامادقا هب تسد هعماج رد تیلولعم یاراد دارفا تکراشم و لماک  یزاسریگارف و قح نیا زا لماک

 رد ریگارف روضح قح و لقتسم یگدنز قح :تسا هدش رکذ حوضو هب هدام ناونع رد اهنت هک دریگیم رب رد ار موهفم ود هدام نیا .۱۹
 رد روضح قح ،اهتصرف و یسرتسد زا ندش مورحم نودب دازآ یگدنز قح ینعی ،دراد هراشا یدرف دعُب کی هب لقتسم یگدنز قح .هعماج
 .دریگیم رب رد ار موهفم ود ره ۱۹ هدام عوضوم قح .ریگارف یاهاضف هعسوت یارب تبثم قح ینعی ،تسا یعامتجا دعُب کی مزلتسم هعماج
 س

 ای یقوقح تیلها زا ینازیم زا یئزج ای لماک تیمورحم دانتسا هب ناوتیمن .دراد هراشا تیلولعم یاراد دارفا همه هب احیرص ۱۹ هدام .۲۰
 دودحم ار وا قح نیا ای درک مورحم هعماج رد لقتسم یگدنز و لالقتسا قح زا ار وا ،تیلولعم یاراد درف کی زاین دروم تیامح حطس
  .تخاس

 الومعم وضع یاهتلود ،دنوشیم یبایزرا یصخش تامدخ زا یـیالاب حطس هب دنمزاین هک تیلولعم یاراد دارفا زا هتسد نآ دروم رد .۲۱
 درف ای دنوشیم یقلت »هنیزهرپ رایسب« یصخش تامدخ هک یماگنه هژیو هب ،دنریگیم رظن رد لحهار اهنت ناونع هب ار یرادهگن تاسسوم
 هژیو هب ،ینهذ تیلولعم یاراد دارفا هلمج زا .دیآیم باسح هب »ناوتان« یرادهگن تاسسوم طیحم زا جراخ یگدنز یارب تیلولعم یاراد
 هدام فالخرب یلالدتسا نینچ .دنوشیم یبایزرا ناوتان تاسسوم طیحم زا جراخ یگدنز یارب بلغا ،یطابترا هدیچیپ یاهزاین یاراد دارفا
 تیلباق حطس نتفرگ رظن رد نودب ،دنادیم تیلولعم یاراد دارفا همه هب قلعتم ار هعماج رد روضح و لقتسم یگدنز قح هک تسا ۱۹
  .یتیامح یاهزاین ای یدرف درکلمع ،ینهذ

 و ،دنشاب هتشاد قلعت ناشدوخ باختنا دروم گنهرف هب و دنشاب لاعف هک دننک باختنا هنادازآ دنناوتب دیاب تیلولعم یاراد دارفا همه .۲۳
 کبس کی جیورت اب لقتسم یگدنز .دنوش دنمهرهب دنتسه رادروخرب هعماج یاضعا هیقب هک باختنا قح و لرتنک نازیم نامه زا دیاب لک رد
 یاراد نادنملاس یارب هک یـیاهطیحم رد دنوش روبجم دیابن تیلولعم یاراد ناناوج .تسین راگزاس »هدش فیرعت شیپ زا« یدرف یگدنز
 .سکعرب و دننک یگدنز ،تسا هدش یحارط تیلولعم

 یارب .دنوشیم دنمهرهب ۱۹ هدام تیامح زا ربارب یانبم رب و دنتسه رادروخرب رشب قوقح زا یتیسنج ره اب تیلولعم یاراد دارفا .۲۳
 و ریئوک ،یسنجارت ،ارگسنجود ،ارگسنجمه دارفا .دوش ماجنا مزال تامادقا یمامت دیاب نانز یزاسدنمناوت و یقرت ،لماك دشر زا نانیمطا
 ،نیا رب هوالع .دنوش رادروخرب ناشیصخش طباور هب مارتحا هجیتن رد و ناسکی تیامح زا ۱۹ هدام قبط دیاب تیلولعم یاراد یسنجنایم
 هدش یزیرهمانرب یعامتجا هقبط ،تیموق ،ینس هورگ ره رد تیلولعم یاراد دارفا زا تیامح لماش ،هعماج رد روضح و لقتسم یگدنز قح
 .دوشیم ناگدنهانپ  و نایوجهانپ ،نارجاهم نینچمه و یبهذم ای و ینابز تیلقا ای



 )فلا( ۱۹ هدام .پ

 روضح و لقتسم یگدنز قح یلصا نکر ،دنکیم یگدنز یسک هچ اب درف هکنیا و یگدنز لحم و هویش دروم رد یریگ میمصت و باختنا .۲۴
 :دوشیم لماش ار درف یگدنز بناوج هیلک هکلب ،تسین تنوکس لحم باختنا هب دودحم یدرف باختنا ،نیاربانب .تسا هعماج رد ریگارف
 .تدم زارد و هنازور زا معا ،یمومع و یصوصخ هزوح ود ره رد صخش یگدنز هویش و یگدنز عون نینچمه و هنازور لاور و همانرب

 هب .تسین مهارف باختنا یارب یـیاههنیزگ هک دننک لامعا ار دوخ باختنا قح دنناوتیمن لیلد نیا هب تیلولعم یاراد دارفا بلغا .۲۵
 ،درادن دوجو یرادهگن تاسسوم طیحم زا جراخ یتیامح ،تسا دوجوم هنیزگ اهنت هداوناخ بناج زا یمسر ریغ تیامح هك یتقو لاثم ناونع
 یاههناخ هلمج زا هدشنییعت یتماقا لاکشا رد طقف تیامح ای و ،دوشیمن هئارا هعماج طسوت تیامح ای تسین ریذپیسرتسد دوجوم یاههناخ
 .دوشیم هئارا یرادهگن تاسسوم ای یهورگ

 لیلد هب ای و دوجوم یاهباختنا فیط هرابرد ریذپیسرتسد تاعالطا دوبن لیلد هب تسا نکمم تیلولعم یاراد دارفا ،هوالع هب .۲۶
 دنهدیمن ار یقوقح تیلها لامعا هزاجا اهنآ هب هک هباشم ینوناق تامیمصت و اهراجنه و یتسرپرس نیناوق زا یشان ینوناق یاهتیدودحم
 نابقارم ،اههداوناخ هلمج زا رگید دارفا ،دشاب هتشادن دوجو هراب نیا رد یمسر نوناق چیه رگا یتح .دنوش دنمهرهب باختنا قح زا دنناوتن
 .دننکیم دودحم ار تیلولعم یاراد درف یاهباختنا ،نیزگیاج یاههدنریگمیمصت ناونع هب لرتنک لامعا اب یهاگ یلحم تاماقم ای

 اب ۱۹ هدام نیاربانب .دنتسه تیلولعم یاراد دارفا یارب هعماج رد لقتسم یگدنز ققحت یاههیاپ یقوقح تیلماع و یقوقح تیصخش .۲۷
 هتیمک ۱ هرامش یمومع ریسفت رد هک نویسناونک ۱۲ هدام رد جردنم وحن هب یقوقح تیلها و یقوقح تیصخش لامعا و نتخانش تیمسر هب
 ساسا رب تشادزاب قلطم عنم اب رما نیا ،هوالع هب .دراد طابترا تسا هدش حیرشت نوناق هاگشیپ رد ناسکی هاگیاج یـیاسانش هرابرد )۲۰۱۴(
 4.تسا طبترم زین هدش هداد حرش هطوبرم یامنهار لوصا رد و دیق ۱۴ هدام رد هک تیلولعم

 )ب( ۱۹ هدام .ت

 یارب .هیریخ ای یعامتجا ،یکشزپ تبقارم یعون هن و دوش یقلت تیلولعم یاراد دارفا قح دیاب یدرف یتیامح تامدخ زا یرادروخرب .۲۸
 یاراد دارفا .تسا هعماج رد لقتسم یگدنز طرششیپ یدرف یتیامح تامدخ زا یعیسو فیط هب یسرتسد ،تیلولعم یاراد دارفا زا یرایسب
 دیاب یدرف تیامح و ،دننک باختنا دوخ یصخش تاحیجرت و اهزاین هب هجوت اب ار نآ ناگدنهدهئارا و تامدخ هک دنراد ار قح نیا تیلولعم
 تساوخ و اهزاین دنشاب روبجم تیلولعم یاراد ناربراک هک نیا هن دوش راگزاس »ناربراک« یاهزاین اب ات دشاب ریذپفاطعنا یفاک هزادنا هب
 ناصصختم یفاك دادعت هک دننک لصاح نانیمطا ات دنکیم فظوم ار وضع یاهتلود رما نیا .دنهد قیبطت دوجوم تامدخ اب ار دوخ
 رد تیلولعم یاراد دارفا لقتسم یگدنز هار رس رب دوجوم عناوم یارب هک دنراد ار نآ یـیاناوت ،ناصصختم نیا و دنراد دوجو طیارش دجاو
  .دنهد هئارا درف تاحیجرت و اهزاین اب قباطم و یلمع یاهلحهار ،هعماج

 لخاد تامدخ هب یتیامح تامدخ .دنکیم صخشم ،دنریگیم رارق یتیامح تامدخ هتسد رد هک ار یفلتخم یدرف تامدخ )ب( قش .۲۹
 یـیاناوت و یرورپدنزرف یارب مزال یدنمناوت داجیا ؛یگنهرف و یسایس تکراشم و شزومآ ،لاغتشا هزوح هب دیاب هکلب ،دنوشیمن دودحم هناخ
 و ترفاسم و ،دارفا تغارف تاقوا یاهتیلاعف و اههقالع ؛یگنهرف و یسایس یگدنز رد تکراشم ؛نارگید و ناشیخ و ماوقا اب رادید و طابترا
 .دنبای شرتسگ زین شزرو

 عون و لکش ،مان رظن زا وضع تلود یـیایفارغج و یداصتقا ،یگنهرف تاصخشم بسح رب تسا نکمم یدرف یتیامح تامدخ هک نیا اب .۳۰
 رد و ،دنک یریگولج یزاسادج و اوزنا زا ،دشاب هدش یحارط عامتجا نایم رد یگدنز تیوقت یارب دیاب یتیامح تامدخ هیلک ،دشاب توافتم
 ره نیاربانب .دشاب هعماج رد ریگارف روضح لماک ققحت یتیامح تامدخ نیا زا فده هک تسا مهم .دشاب بسانم روظنم نیا یارب لمع
   .دراد تریاغم )ب( ۱۹ هدام اب ،دنک دودحم ار یصخش لالقتسا و دوش یزاسادج بجوم هک ینامزاس یتیامح تامدخ عون

 
4   Guidelines on the right to liberty and security of persons with disabilities (A/72/55, 
annex). 



 ار راجنه نیا یلک فده هک دوش هئارا و هدش یحارط یلکش هب دیاب یتیامح تامدخ هیلک هک تشاد رظن رد دیاب ار هتکن نیا نینچمه .۳۱
 .رثوم و باختنا دروم ،یدرف طیارش اب قبطنم ،لماک تکراشم و روضح و ،لقتسم یگدنز زا تسا ترابع هک دنک ینابیتشپ

 )پ( ۱۹ هدام .ث

 رد مدرم مومع یارب و تسین تیلولعم هژیو تاناکما و یتیامح تامدخ ،تسا هدش رکذ هدام شخب نیا رد هک یتاناکما و تامدخ .۳۲
 ،اههزاغم ،لقن و لمح ،سرادم ،اهناتسرامیب ،یمومع یاههناخباتک ،نکسم لیبق زا یاهدرتسگ تامدخ اهنآ .تسا هدش هتفرگ رظن رد هعماج
 دارفا همه یارب دیاب دراوم نیا .دنهدیم رارق ششوپ تحت ار هباشم تامدخ و تاناکما رگید و یعامتجا یاههکبش ،تنرتنیا ،اههزوم ،اهرازاب
 .دشاب فطعنم و لوبق لباق ،ریذپیسرتسد عیسو روط هب ،دوجوم هعماج رد تیلولعم یاراد

 ریگارف یکشزپ یاهتبقارم و شزومآ ،لغاشم هب یسرتسد قح زا یرادربهرهب نینچمه و هعماج تامدخ و اهالاک ،تاناکما هب یسرتسد .۳۳
 ناشن یـیادزهسسوم فلتخم یاههمانرب .تسا هعماج رد تیلولعم یاراد دارفا تکراشم و روضح یارب یساسا طیارش زا ریذپیسرتسد و
 نیا .تسین یفاک دوخ یدوخ هب ،هعماج نایم هب نآ نانکاس لاقتنا و ،اهنآ هزادنا زا رظن فرص یرادهگن تاسسوم یلیطعت هک تسا هداد
 هدشیحارط یراتخاس تاحالصا .دشاب هارمه یشخبیهاگآ یاههمانرب هلمج زا ،یعامتجا هعسوت و یتامدخ عماج یاههمانرب اب دیاب تاحالصا
  .داد دهاوخ شهاک ار تیلولعم صاخ تامدخ یارب اضاقت یلک روط هب هعماج رد یریذپیسرتسد دوبهب تهج

 یسرتسد .دهدیم ششوپ ار یعامتجا تامدخ و تاناکما و یدرف تامدخ ،بسانم و نما نکسم هب یسرتسد ۱۹ هدام ،یدام ورملق رظن زا .۳۴
 هب و یحارط یصاخ قطانم رد طقف نکسم هک یتروص رد .تسا نارگید اب ربارب روطب هعماج رد یگدنز هنیزگ نتشاد یانعم هب نکسم هب
 هدشن ارجا یتسرد هب ۱۹ هدام ،دننک یگدنز هلحم ای عمتجم ،نامتخاس کی رد دنشاب روبجم تیلولعم یاراد دارفا هک هدش هداد بیترت یاهنوگ
 دادعت هب دیاب ،دننکیم یگدنز هداوناخ اب هک اهنآ ای و یـیاهنت هب هک اهنآ زا معا تیلولعم یاراد دارفا بسانم ریذپیسرتسد نکسم .تسا
 ار دوخ تنوکس لحم باختنا ناکما اهنآ و دوش نیمات تیلولعم یاراد دارفا باختنا قح ات دشاب دوجوم هعماج قطانم همه رد و یفاک
 رد دوجوم عناوم نینچمه و دریگ تروص عنام نودب دیدج ینوکسم یاهزاسوتخاس هک تسا مزال ،روظنم نیا یارب .دنشاب هتشاد
 .دشاب هفرص هب نورقم تیلولعم یاراد دارفا یارب دیاب نکسم ،نیا رب هوالع .دوش فذح هدش هتخاس لبق زا هک یـیاهنامتخاس

 سرتسد لباق یـیایفارغج و یکیزیف ظاحل زا یـیاتسور و یرهش قطانم رد نکاس تیلولعم یاراد دارفا همه یارب دیاب یتیامح تامدخ .۳۵
 نیا هب ،دنشاب لوبق لباق دیاب تامدخ نیا .دنشاب هفرص هب نورقم ،دمآردمک دارفا طیارش نتفرگ رظن رد اب دیاب تامدخ نیا .دشاب نما و
 .دنشاب بسانتم یگنهرف و ینس ،یتیسنج فلتخم یاههورگ طیارش اب و دننک تیاعر ار یفیک یاهدرادناتسا دیاب هک ینعم

 .دننکیمن مهارف ار هعماج رد لقتسم یگدنز ناکما ،دنهدیمن ار یصخش لرتنک و یصخش باختنا هزاجا هک یدرف یتیامح تامدخ .۳۶
 ضرف اب بلغا ،دنوشیم هئارا )عماج »یاههتسب« ناونع هب( یتیامح و تنوکس لحم نیمات زا یبیکرت تروص هب هک یتیامح تامدخ
 مه زاب یتسرد ضرف رب ،تسا بیذکت لباق یداصتقا رظن زا ضرف نیا هک نیا رب هوالع اما .تساهدش نیودت هنیزه رد یروهرهب شیازفا
 کمک ات دنوش روبجم انوناق دیابن تیلولعم یاراد دارفا .دوش هدرمش مدقم ثحب دروم رشب قوقح ساسا رب دیابن هنیزه رد یروهرهب
 ،باختنا ناکما زا یرادروخرب .دوش ماجنا اهنآ هنادازآ و لماک تیاضر اب دیاب طقف رما نیا ؛دنشاب هتشاد کرتشم یصخش نارایتسد و یصخش
 .تسا هعماج رد لقتسم یگدنز قح یلصا رصنع هس زا یکی

 طوبرم یاهدنیارف رد تیلولعم یاراد دارفا روضح و تکراشم نیمضت هب تلود فیلکت مزلتسم ناسکی یتیامح تامدخ هب یسرتسد قح .۳۷
 و تیسنج اب هدش هئارا تامدخ ،هدش هتفرگ رظن رد درف ره صاخ یاهزاین هک نیا نیمضت زین و ،تسا یعامتجا تامدخ و تاسیسات هب
 قح ،ناکدوک یارب .دنتسه سرتسد رد هعماج رد تیلولعم یاراد دارفا هتخیگنادوخ تکراشم تصرف داجیا تهج و ،دنتسه بسانتم نس
 .تسا هداوناخ رانک رد دشر قح مزلتسم هعماج رد روضح و لقتسم یگدنز یساسا



  یلصا رصانع .ج

 و یفاک تیامح حطس لقادح ققحت زا ناوتیم بیترت نیدب اریز تسا تیمها یاراد ۱۹ هدام یلصا رصانع نییعت ،هتیمک رظن زا .۳۸
 .درک لصاح نانیمطا وضع یاهتلود همه طسوت ،هعماج رد روضح و لقتسم یگدنز قح زا یرادروخرب ندرک ریذپناکما یارب درادناتسا
 .یداصتقا و یلام نارحب ماگنه صوصخب ،دوشیم تیاعر موادم روط هب ۱۹ هدام یساسا رصانع هک دننک لصاح نانیمطا دیاب وضع یاهتلود
 :زا دنترابع یلصا رصانع نیا

 یبیسآ ای لالتخا زا رظن فرص تیلولعم یاراد دارفا مامت ات ،هتیمک کی هرامش یلک ریسفت اب قباطم یقوقح تیلها قح نیمضت )فلا(
 ؛دننک یگدنز هنوگچ و یسک هچ اب ،اجک هک دنریگب میمصت دنناوتب دنراد هک

 زاسوتخاس یرابجا تاررقم بیوصت و ،یریذپیسرتسد مه و دمآرد ظاحل زا مه هلمج زا ،نکسم هب یسرتسد رد ضیعبت مدع نیمضت )ب(
 ؛دنک مهارف ار هدشیزاسزاب و دیدج یاهنکسم ندش ریذپیسرتسد ناکما هک

 یاهتیامح لیهست تهج رد مادقا هلمج زا ،هعماج رد تیلولعم یاراد دارفا لقتسم یگدنز یارب صخشم مادقا همانرب کی نیودت )پ(
 ؛دشابن دوجوم هنیزگ اهنت ،هداوناخ طسوت الثم یمسرریغ تیامح هک یاهنوگ هب عامتجا رد لقتسم یگدنز یارب یمسر

 یمومع تامدخ یریذپیسرتسد هب طوبرم یاهدومنهر و اههمانرب ،اههماننییآ تیاعر مدع دراوم اب دروخرب و تراظن ،ارجا ،نیودت )ت(
 رد یفاک تیلباق نیمضت و ،یعامتجا یاههناسر رد تیلولعم یاراد دارفا تکراشم هلمج زا ،یعامتجا یربارب هب یبایتسد تهج یساسا
 اهنآ زا و دناهتفای هعسوت دراوم ریاس و ریگارف یحارط ساسا رب یـیاهیروانف نینچ هکنیا زا نانیمطا یارب تاطابترا و تاعالطا یاهیروانف
 ؛دوشیم تظفاحم

 ،تیلولعم هژیو و روحمقح ،کرتشم ریغ ،یصخش یتیامح تامدخ یارجا و هعسوت تهج رد تامادقا و صخشم یلمع همانرب کی نیودت )ث(

 ؛تامدخ عاونا ریاس نینچمه و

 قوقح اب قباطم و هدش هیجوت یتسرد هب یتامادقا نینچ هکنیا رگم ،۱۹ هدام یاوتحم یارجا رد تفرسپ مدع زا نانیمطا لوصح )ج(
 ؛دشاب للملانیب

 ؛دننکیم یگدنز یرادهگن تاسسوم رد زونه هک یناسک هلمج زا ،تیلولعم یاراد دارفا دروم رد یفیک و یمک یاههداد یمئاد یروآعمج )چ(

 تامدخ طسب تهج ،هعسوت تهج رد یراکمه یارب دوجوم هجدوب و یاهقطنم یاههجدوب هلمج زا ،دوجوم یلام عبانم مامت زا هدافتسا )ح(
 .لقتسم یگدنز یارب مزال ریگارف و ریذپیسرتسد

 وضع یاهتلود تادهعت .موس

 یروف یارجا مزلتسم و قلطم تروص هب ای دیاب 19 هدام بوچراچ رد وضع یاهتلود تادهعت ،یرشب قوقح تادهعت یمامت نوچمه .۳۹
 لحم باختنا قح ینعی )فلا( ۱۹ هدام .دنشاب )یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح( یجیردت یارجا مزلتسم ای )یسایس و یندم قوقح(
 هدام رد .تسا یسایس و یندم قح کی نیا اریز ،تسارجا لباق هلصافالب ،دنکیم یگدنز یناسک هچ اب و هنوگچ ،اجک وا هکنیا و درف تماقا
 یسرتسد قح ینعی )پ( ۱۹ هدام .تسا یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا قح کی ،هدشیبایزرا و یدرف یتیامح تامدخ هب یسرتسد قح ،)ب( ۱۹
 ،تاطابترا و تاعالطا یاهیروانف دننام یناگمه تامدخ زا یرایسب اریز ،تسا یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا قح کی ،یتامدخ تاناکما هب
 هب مه و یعامتجا فادها هب مه ،ریذپیسرتسد یشزرو یاهناکم و اهرتائت ،یمومع یاهکراپ ،اهامنیس ،یعامتجا یاههناسر ،اهتیاسبو
 صاصتخا و لمع یاههمانرب ،صخشم یاهیژتارتسا بیوصت و یحارط هب یروف دهعت مزلتسم یجیردت ققحت .دننکیم کمک یگنهرف فادها
 .تسا تیلولعم یاراد دارفا یارب دیدج و دوجوم هدمع تامدخ ندرک ریگارف نینچمه و یتیامح تامدخ هعسوت تهج عبانم

 دننک لصاح نانیمطا ،مزال تامادقا ذاختا اب ات دنادیم مزلم ار وضع یاهتلود نآ تبثم هبنج ؛درادن یفنم هبنج اهنت تیاعر هب دهعت .۴۰
  .دوشیمن ضقن یصوصخ یاهداهن ای تلود طسوت ۱۹ هدام رد جردنم قوقح زا کی چیه هک



 مادقا دوجوم عبانم رثکادح بوچراچ رد دیاب وضع یاهتلود ،یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح یجیردت ققحت هب یبایتسد یارب .۴۱
 و ،صخشم ،هدیجنس دیاب نینچمه تامادقا نیا 5.دوش ماجنا یقطنم و هاتوک ینامز هزاب کی رد ای هلصافالب دیاب تامادقا نیا .دننک
 تارییغت مزلتسم هعماج رد لقتسم یگدنز قح دنمماظن ققحت 6.دنریگ تروص بسانم یاهرازبا مامت زا هدافتسا اب و دشاب دنمفده
 .دنکیم قدص یـیادزهسسوم لاکشا همه دروم رد هژیو هب رما نیا .تسا یراتخاس

 تروشم اب نینچمه و ،عبانم صاصتخا و بسانم ینامز یاههزاب نییعت اب ار کیژتارتسا یزیرهمانرب اروف دنفظوم وضع یاهتلود .۴۲
 لقتسم یگدنز تهج یتیامح تامدخ اب یرادهگن تاسسوم ات ،دننک عورش تیلولعم یاراد دارفا هدنیامن یاهنامزاس اب زیمآمارتحا و کیدزن
 دیاب وضع یاهتلود .ینیزگیاج هلاسم لصا هن و ،تساههمانرب یارجا هوحن هب طوبرم وضع یاهتلود دیدحالص هیشاح .دنوش نیزگیاج
 دارفا لماک روضح زا ات دننک هیهت اهنآ هدنیامن یاهنامزاس قیرط زا تیلولعم یاراد دارفا میقتسم هرواشم اب ار دوخ یلاقتنا یاههمانرب
 .دوش لصاح نانیمطا هعماج رد تیلولعم یاراد

 دیاب ،دشاب ۱۹ هدام هب تبسن هنایارگسپاو تامادقا ماجنا ددصرد یلام ای یداصتقا نارحب کی هب خساپ رد الثم وضع تلود کی هچنانچ .۴۳
 7.دراذگیم مارتحا دوخ تادهعت ساسا هب نانچمه تلود نآ و تسا زیمآضیعبت ریغ و یرورض ،تقوم تامادقا نیا هک دنک تباث

 و یعامتجا ،یداصتقا قوقح زا یدنمهرهب رد هنایارگسپاو تامادقا هیلع ضرفشیپ کی مزلتسم نینچمه یجیردت ققحت هب دهعت .۴۴
 رد .دنکیم مورحم هعماج رد روضح و لقتسم یگدنز قح زا لماک یدنمهرهب زا ار تیلولعم یاراد دارفا یتامادقا نینچ .تسا یگنهرف
 .تسا ۱۹ هدام ضقن هلزنم هب هنایارگسپاو تامادقا ،هجیتن

 تسرهف هک هعماج رد لقتسم یگدنز قح رب یساسا تادهعت لقادح اب طابترا رد هنایارگسپاو تامادقا ذاختا هب زاجم وضع یاهتلود .۴۵
  .دنتسین هدمآ یلک ریسفت نيا رد اهنآ

 یگدنز یارب ار اهنآ ربارب قح و دنربب نایم زا تیلولعم یاراد یاههورگ ای دارفا هیلع ار ضیعبت عون ره اروف دنفظوم وضع یاهتلود .۴۶
 لاثم یارب هك ار یـیاههیور و نیناوق ،اهتسایس هك دنکیم فلکم ار وضع یاهتلود رما نیا .دننک نیمضت هعماج رد تکراشم و لقتسم
 هب یسرتسد ای نکسم هراجا ،ریذپیسرتسد و تمیقنازرا نکسم نیمات ،اهنآ دوخ طسوت تیلولعم یاراد دارفا تنوکس لحم باختنا عنام
 ققحت لومشم زین ))۳( ۵ هدام( فراعتم تاناکما نیمات هفیظو .دننک حالصا ای خسن تساهنآ لالقتسا یارب مزال یناگمه تامدخ و تاناکما
  .تسین یجیردت

  مارتحا هب دهعت .فلا

 یدنمهرهب رد تیدودحم عون ره داجیا ای میقتسمریغ ای میقتسم هلخادم زا وضع یاهتلود هک تسا نیا مزلتسم مارتحا هب دهعت .۴۷
 ار هعماج رد لقتسم یگدنز هب سک چیه یسرتسد دیابن وضع یاهتلود .دننك یراددوخ هعماج رد روضح و لقتسم یگدنز قح زا درف
 ار اهنآ یاههنیزگ ای تیلولعم یاراد دارفا لالقتسا میقتسمریغ ای میقتسم روط هب هک ینیناوق قیرط زا هلمج زا ،دننک بلس ای دودحم
 لامعا عنام هك ار ینيناوق دياب وضع یاهتلود .دنکیم دودحم ،دننک یگدنز یسک هچ اب و روطچ ،اجک هکنیا ای تماقا لحم باختنا یارب
 .دننك حالصا دوشیم ۱۹ هدام رد جردنم قوقح

 ظفح ای داجیا بجوم هك یـیاهراتخاس و اهتسایس ،نیناوق بیوصت زا هك دنکیم فظوم ار وضع یاهتلود نینچمه مارتحا هب دهعت .۴۸
 ای اهتسایس ،نیناوق نینچ رگا و دننك یراددوخ ،دنتسه یناگمه تامدخ و تاناکما نینچمه و یتیامح تامدخ هب یسرتسد عناوم

 
5  See article 2 (1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights and article 4 (2) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 
6  See Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 3, 
para. 2. 
7  Letter dated 16 May 2012 addressed by the Chairperson of the Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights to States parties to the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, available from 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx? 
symbolno=INT%2fCESCR%2fSUS%2f6395&Lang=en. 



 دوخ تساوخ فالخ هک تسا یدارفا هیلک ندرک دازآ هب دهعت مزلتسم نینچمه مارتحا هب دهعت .دننک وغل ار اهنآ دراد دوجو یـیاهراتخاس
 لماش مارتحا هب دهعت ،هوالع هب .دناهدش تشادزاب ،تیلولعم یانبم رب یدازآ زا تیمورحم لاکشا ریاس بلاق رد ای یکشزپناور تاسسوم رد
 .دشابیم هدشینابیتشپ یریگمیمصت اب نیزگیاج یریگمیمصت یاههمانرب ندرک نیزگیاج هب مازلا و ،تمومیق عاونا مامت تیعونمم

 .دنراذگب رانک ار یراذگهسسوم دیاب وضع یاهتلود هک تسا ینعم نادب ۱۹ هدام بوچراچ رد تیلولعم یاراد دارفا قوقح هب مارتحا .۴۹
 یمسج ینمیا ظفح یارب یرورض تامادقا زا رتارف دیابن یمیدق تاسسوم و ،دوش هتخاس وضع یاهتلود طسوت دیابن یدیدج هسسوم چیه
 تامیظنت و ،دنوش دراو اهنآ هب دیدج نانکاس دیابن نانکاس یضعب جورخ ماگنه ،دنبای شرتسگ دیابن نینچمه تاسسوم .دنوش یزاسزاب ،نینکاس
 ای نامتراپآ( دنراد ار یدرف یگدنز رهاظ هک یدراوم ینعی ،دنوش داجیا دیابن دنریگیم تاشن یرادهگن تاسسوم زا هک »یاهراوهام یگدنز«
 .دنخرچیم تاسسوم روحم لوح اما )یدارفنا یاههناخ

  تیامح هب دهعت .ب

 صاخشا و هداوناخ یاضعا میقتسمریغ ای میقتسم هلخادم زا یریگولج تهج یریبادت ذاختا هب ار وضع یاهتلود ،تیامح هب دهعت .۵۰
 نیناوق یارجا و عضو هب ار وضع یاهتلود نینچمه تیامح هب دهعت .دنکیم مزلم ،هعماج رد لقتسم یگدنز قح زا یدنمهرهب رد ثلاث
 و هداوناخ یاضعا طسوت هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز رب قح ضقان مادقا عون ره عنام هک دنکیم مزلم یـیاهتسایس و
  .دوش یمومع تامدخ ناگدنهدهئارا ای اههناخبحاص ،اهناسرتمدخ ،ثلاث صاخشا

 عون ره داجیا ای نامتخاس تخاس ،یزاسون ،یرادهگن تهج یصوصخ ای یمومع هجدوب هک دننک لصاح نانیمطا دیاب وضع یاهتلود .۵۱
 یرادهگن تاسسوم هک دننک لصاح نانیمطا دیاب وضع یاهتلود ،نیا رب هوالع .دوشیمن هنیزه یراذگهسسوم دنیارف ای یرادهگن هسسوم
 .دنوشیمن سیسات »یهورگ یگدنز« ششوپ ریز یصوصخ

 هدنهدهئارا عفانم هن ،دشاب هدننکتفایرد درف یاهزاین کالم هشیمه دیاب ،تیلولعم یاراد دارفا زا تیامح و کمک هویش نییعت رد .۵۲
 یاراد دارفا زا هک دنریگ شیپ رد یتامادقا و ،دننک داجیا تامدخ ناگدنهدهئارا رب تراظن یارب ار یـیاهراکوزاس دیاب وضع یاهتلود .تامدخ
 هب یراذگهسسوم ای ندش درط ربارب رد ناکدوک زا و یرادهگن تاسسوم رد اوزنا ای هداوناخ رد ندش هتشاد هاگن ناهنپ ربارب رد تیلولعم
 صاخشا طسوت تیلولعم یاراد دارفا هیلع تنوشخ دراوم صیخشت یارب ار یبسانم یاهراکوزاس زین و .دنک تظفاحم ،ناشتیلولعم لیلد
 .دننک عنم نانکاس تمومیق شریذپ زا ار ینوکسم تاسسوم نالووسم ای و ناریدم دیاب نینچمه وضع یاهتلود .دننک داجیا ثلاث

 یاهتلود .تسا تامدخ یخرب هئارا زا اههورگ ای دارفا تیمورحم دننام زیمآضیعبت لامعَا عنم لماش نینچمه تیامح هب دهعت .۵۳
 داجیا زا و دننک عونمم ثلاث صاخشا یارب ار عامتجا رد روضح و لقتسم یگدنز ققحت رد یتافیرشت و یلمع عناوم داجیا دیاب وضع
 هعماج رد لقتسم یگدنز ناکما نیمضت یاتسار رد یمومع تامدخ هكنيا زا نانیمطا قیرط زا لاثم ناونع هب ،دننک یریگشیپ یعناوم نینچ
 .دنتسین وربور تیمورحم اب نکسم رازاب رد اهنآ هک نیا ای دوشیمن بلس تیلولعم یاراد دارفا زا نکسم هراجا ناکما و دنوشیم هئارا
 هئارا مدرم مومع هب هک یعامتجا یمومع تامدخ ،تسا هدمآ یریذپیسرتسد عوضوم اب )۲۰۱۴( هتیمک ۲ هرامش یلک ریسفت رد هک روطنامه
 دارفا زاین یوگخساپ و ریذپیسرتسد دیاب اهامنیس و تسپ رتافد ،اههزاغم ،یمومع یاهاضف و اهکراپ ،اهرختسا ،اههناخباتک دننام دوشیم
 .دنشاب تیلولعم یاراد

 ندیشخب ققحت هب دهعت .پ

 ریاس و یغیلبت ،یاهمانرب ،یـیاضق ،یاهجدوب ،یرادا ،ینوناق بسانم تامادقا ذاختا و لیهست ،جیورت هب ار اهتلود ،ندیشخب ققحت هب دهعت .۵۴
 ققحت هب دهعت .دنکیم مزلم نویسناونک رد جردنم وحن هب هعماج رد روضح و لقتسم یگدنز قح لماک ققحت زا نانیمطا تهج تامادقا
 هعماج رد روضح و لقتسم یگدنز قح لماک ققحت هار رد یلمع عناوم ندرب نیب زا تهج مزال ریبادت ذاختا هب ار وضع یاهتلود نینچمه
 رد ریذپانیسرتسد تامدخ و اهالاک ،تاناکما ،تیلولعم هژیو یتیامح تامدخ هب دودحم یسرتسد ،ریذپانیسرتسد نکسم دننام ،دنکیم مزلم
 .تیلولعم یاراد دارفا هرابرد جیار یاهیروادشیپ و هعماج



 یگدنز یارب هورگ نیا قح لماک ققحت زا ات دنزاس دنمناوت یاهنوگ هب ار تیلولعم یاراد دارفا هداوناخ یاضعا دیاب وضع یاه تلود .۵۵
  .دننک تیامح هعماج رد روضح و لقتسم

 یراذگهیامرس و یتیامح تامدخ هعسوت ماگنه هژیوب ،هعماج رد لقتسم یگدنز هب طوبرم یاههمانرب و اهتسایس ،نیناوق یارجا ماگنه .۵۶
 دننک تروشم اهنآ هدنیامن یاهنامزاس قیرط زا تیلولعم یاراد دارفا زا یعونتم فیط اب دیاب وضع یاهتلود ،یتیامح تامدخ رد عبانم
 .دنزاس مهارف روما نیا رد ار اهنآ لاعف تکراشم هنیمز و

 ماجنا فیلکت لماش دیاب همانرب نیا .دنناسرب بیوصت هب یـیادزهسسوم تهج یصخشم یلمع همانرب و دربهار دياب وضع یاهتلود .۵۷
 ترورض دروم رد هعماج دارفا همه یهاگآ شیازفا و ،عامتجا رد تیلولعم یاراد دارفا یارب یریذپیسرتسد دوبهب ،مزال یراتخاس تاحالصا
 .دشاب عامتجا رد تیلولعم یاراد دارفا ریگارف روضح

 هب طوبرم تاررقم فذح و یرادهگن تاسسوم یلیطعت لماش هک تسا یمتسیس لوحت کی ماجنا مزلتسم نینچمه یـیادزهسسوم .۵۸ 
 یلاقتنا یاههمانرب هلمج زا ،یدرف یتیامح تامدخ زا یعیسو فیط داجیا اب هارمه ،تسا عماج دربهار کی زا یشخب ناونع هب یراذگهسسوم
 یازجا همه نایم گنهامه درکیور کی ذاختا نیاربانب .ریگارف یتیامح تامدخ نینچمه و ،صخشم  یدنبنامز و هجدوب یواح درف ره یارب
 و حوطس هیلک رد ار طبترم تاماقم شرگن رد بسانم تارییغت داجیا و زاین دروم یاههجدوب صاصتخا ،مزال تاحالصا ماجنا هک تلود
 .تسا مزال ،دنک نیمضت یلحم تاماقم هلمج زا یتلود یاهشخب

 رب رد ار تیلولعم هب طوبرم یاههنیزه دیاب هعماج رد لقتسم یگدنز زا تیامح تهج هدش هتفرگ رظن رد یاهیرمتسم و اههمانرب .۵۹
 یارب نکسم هلمج زا ،هفرص هب نورقم و ریذپیسرتسد ینوکسم یاهدحاو یفاک دادعت ندوب سرتسد رد زا نانیمطا ،نیا رب هوالع .دریگ
 یراتخمدوخ شهاک بجوم هک یتامازلا اب نکسم هب یسرتسد هک تسا تیمها زئاح نینچمه .تسا مهم رایسب یـیادزهسسوم تهج ،اههداوناخ
 هب دیاب لقنولمح لاکشا هیلک و تسا مومع رایتخا رد هک یـیاهاضف و اهنامتخاس .دشابن هارمه ،دوشیم تیلولعم یاراد دارفا لالقتسا و
 قح ققحت یاتسار رد هجدوب تیاده یارب دیاب وضع یاهتلود .دنک فرطرب ار تیلولعم یاراد دارفا همه یاهزاین هک دوش یحارط یاهنوگ
 .دنهد ماجنا یروف و هناهاگآ تامادقا ، هعماج رد لقتسم یگدنز رب تیلولعم یاراد دارفا

 لباق یفیک ظاحل هب ،هفرص هب نورقم ،ریذپیسرتسد ،سرتسد رد تیلولعم یاراد دارفا هیلک یارب دیاب تیلولعم یارب یتیامح تامدخ .۶۰
 ،تیموق ای تیلم ،نس ،سنج دننام یدرف طیارش و یگداوناخ ای یدرف دمآرد دننام یگدنز فلتخم طیارش اب و دشاب ریذپفاطعنا و لوبق

 یاراد دارفا تیمورحم ،تیلولعم هب تبسن یرشب قوقح درکیور .دشاب بسانتم ،تیسنج ای و یسنج تیوه ،یبهذم تیوه ،ینابز تیوه
 دیابن یصخش کمک دننام یتیامح تامدخ .دنادیمن زاجم ،اهنآ زاین دروم یتیامح تامدخ نازیم و عون هلمج زا لیلد ره هب ار تیلولعم
 .دریگ تروص هناهاگآ و هنادازآ تیاضر رب ینتبم یمیمصت ساسا رب نآ کارتشا هکنیا رگم ،دشاب کرتشم نارگید اب

 :دنناجنگب یصخش کمک زا یرادروخرب یارب تیلولعم یاراد دارفا ندوب طیارش دجاو نییعت رد ار ریز رصانع دیاب وضع یاهتلود .۶۱
 هدش داجیا هعماج رد عناوم دوجو لیلد هب هک یدرف یاهزاین رب ؛دوش ماجنا تیلولعم هب تبسن یرشب قوقح درکیور ساسارب دیاب یبایزرا
 رد تیلولعم یاراد دارفا لماک تکراشم و ؛دنک تیاعر و دریگب رظن رد ار دارفا تاحیجرت و اههتساوخ ؛بیسآ ای لالتخا رب هن دنک زکرمت
 .دوش نیمضت یریگمیمصت دنیارف

 نویسناونک ۲۸ و ۱۹ داوم اب قباطم وضع یاهتلود نآ قیرط زا هک تسا یـیاههار زا یکی تیلولعم یرمتسم دننام یدقن یاهتخادرپ .۶۲
 روضح و دسانشیم تیمسر هب ار تیلولعم هب طوبرم یاههنیزه بلغا یدقن یاهتخادرپ هنوگنیا .دننکیم تیامح تیلولعم یاراد دارفا زا
 دارفا تسا نکمم هک دیدش رقف و رقف اب ناوتیم نینچمه یدقن یاهتخادرپ اب .دننکیم لیهست هعماج رد ار تیلولعم یاراد دارفا لماک
 ای یلام ای یداصتقا نارحب عقاوم رد تیلولعم یاراد دارفا دمآرد شهاك اب دیابن وضع یاهتلود .درک هلباقم ،دننک هبرجت تیلولعم یاراد
 دارفا نیا تالكشم رب ،تسا ریاغم رضاح یلک ریسفت ۳۸ دنب رد هدشرکذ رشب قوقح یاهرایعم اب هک یداصتقا تضایر تامادقا قیرط زا
 .دنیازفایب

 و صاخ یاهتیلاعف اب بسانتم و هدشیصخش درکیور کی زا هدافتسا اب دیاب تیلولعم یاراد دارفا یارب تیامح نازیم و عون نییعت .۶۳
 دریگ رارق رظن دم دیاب هتکن نیا ،تیامح نییعت یبایزرا نایرج رد .دریگ تروص دارفا نیا یارب هعماج یزاسریگارف یور شیپ یقیقح عناوم
 یزاسیصخش هک دننک لصاح نانیمطا دیاب وضع یاهتلود .دنکیم رییغت نامز تشذگ اب تیلولعم یاراد دارفا زاین دروم یاهتیلاعف هک



 ای و یـیاتسور قطانم رد یگدنز ماگنه تیلولعم یاراد دارفا هک ار یـیاهشلاچ ،یصخش یاههجدوب و یدقن یاهتخادرپ هلمج زا ،تیامح
   .دنکیم فرطرب و دریگیم رظن رد ،دنتسه وربور نآ اب یرهش

 و لقتسم یگدنز تامدخ باختنا هرابرد هناهاگآ یریگمیمصت یارب ار مزال و قیقد ،زور هب ،عقوم هب تاعالطا دیاب وضع یاهتلود .۶۴
 و یسمل هراشا نابز ،هراشا نابز ،لیرب هلمج زا ،ریذپیسرتسد یاهبلاق رد دیاب تاعالطا نیا .دننک عیزوت و هیهت  دوجوم یتیامح تامدخ
 .دشاب یطابترا یتیوقت و نیزگیاج یاھهویش و ناوخناسآ

 ناگدنریگمیمصت ،یتامدخ لنسرپ هلمج زا ،تیلولعم هب طوبرم تامدخ هزوح یتآ ای یلعف نانکراک هك دننك لصاح نانیمطا دیاب اهتلود .۶۵
 هرابرد یلمع مه و یروئت تروص هب مه ،دنتسه تیلولعم یاراد دارفا هب تامدخ هئارا هوحن رب تراظن لووسم هک یتلود نامدختسم و
 دارفا هب یعامتجا تیامح هئارا زوجم یضاقتم هک یتاسسوم یارب دیاب نینچمه اهتلود .دننیبب یفاک شزومآ هعماج رد لقتسم یگدنز
 دروم ار اهنآ فیاظو ماجنا یگنوگچ و دننک نییعت 19 هدام اب قباطم ار یـیاهرایعم ،دنتسه هعماج رد یگدنز تهج تیلولعم یاراد
 رد هک یـیاههژورپ و اهیراذگهیامرس و یللملانیب یاهیراکمه هک دننک لصاح نانیمطا دیاب نینچمه وضع یاهتلود .دنهد رارق یبایزرا
 یارجا زا و نکهشیر ار عناوم هکلب ،دوشیمن رجنم هعماج رد لقتسم یگدنز یارب دوجوم عناوم ظفح هب ،دنوشیم ماجنا 32 هدام بوچراچ
 هدام عوضوم یعیبط یایالب زا سپ یزاسزاب نایرج رد هک تسا مهم نینچمه .دنکیم تیامح هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز قح
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 یسرتسد دنتسه هعماج رد لقتسم یگدنز رب دوخ قح ققحت لابند هب هک تیلولعم یاراد دارفا زا هتسد نآ یارب دیاب وضع یاهتلود .۶۶
 فراعتم تاناکما نیمات قیرط زا هلمج زا ار یتیامح و یناربج یاههویش ، یقوقح هرواشم و یقوقح تدضاعم و دننک نیمضت ار تلادع هب
 .دننک مهارف اهنآ یارب یسرداد تالیهست و

 هداوناخ وضع ای دنزرف زا دوخ هبون هب دنناوتب اهنآ ات دنهد هئارا یگناخ نابقارم یارب ار یفاک یتیامح تامدخ دیاب وضع یاهتلود .۶۷
 زا تبقارم تامدخ ،تقوم یرادهگن  تامدخ لماش دیاب ینابیتشپ نیا .دننک تیامح هعماج رد لقتسم یگدنز تهج دوخ تیلولعم یاراد
 ناکما نودب و دیدش رقف طیارش رد بلغا هک یگناخ نابقارم یارب زین یلام تیامح .دشاب نیدلاو یارب یتیامح تامدخ ریاس و کدوک
 و دنهد هئارا اههداوناخ هب ار یعامتجا یاهتیامح دیاب نینچمه وضع یاهروشک .تسا مهم رایسب دننکیم یگدنز راک رازاب هب یسرتسد
 .دننک تیوقت ار بسانم یتیامح یاههنیزگ ریاس و یتیامح یاههقلح ،یاهرواشم تامدخ هب یگناخ نابقارم یسرتسد

 ،یطیحم ،یطابترا ،یکیزیف عناوم هب طوبرم تاعالطا ،لیلحتوهیزجت لاکشا ریاس و یجنسرظن مظنم ماجنا اب دیاب وضع یاهتلود .۶۸
 رد لقتسم یگدنز یارجا یارب مزال طیارش هب طوبرم تاعالطا نینچمه و دننکیم هبرجت تیلولعم یاراد دارفا هک ار یشرگن و یتخاسریز
 س.دنروآ تسد هب ار هعماج

 نویسناونک داوم ریاس اب 19 هدام طابترا .مراهچ

 نیا ،لاح نیع رد .تسا طابترا رد نویسناونک رد ررقم رشب قوقح ریاس زا یدنمهرهب اب هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز قح .۶۹
 باختنا یگدنز یارب هک یاهعماج رد دناوتب دیاب درف هک دنکیم دییات ]هدام نیا[ اریز ،تسا قوقح نیا عمجلصاح فرص زا رتارف قح
 لماک و هنادازآ دشر یاهعماج  نینچ رد اهنت و دوش دنمهرهب اهنآ همه زا و دنک لامعا ار نویسناونک رد جردنم قوقح همه ، دنکیم
  .دش دهاوخ لصاح وا تیصخش

 اهدربهار و اههمانرب هیلک بیوصت تهج ))۳( ۴ هدام( اهنآ هدنیامن یاهنامزاس قیرط زا تیلولعم یاراد دارفا اب هرواشم و لاعف تکراشم .۷۰
 لاعف روطب دیاب حوطس مامت رد ناگدنریگمیمصت .تسا مهم رایسب هعماج رد لقتسم یگدنز قح یارجا ماگنه تراظن و یریگیپ نینچمه و
 ،تیلولعم یاراد ناکدوک ،تیلولعم یاراد نادنملاس ،تیلولعم یاراد نانز یاهنامزاس هلمج زا تیلولعم یاراد دارفا عیسو یاهفیط مامت اب

 .دنشاب هتشاد لماعت و هرواشم ینهذ تیلولعم یاراد دارفا و ناور تیلولعم یاراد دارفا



 زا یتیامح تامدخ تفایرد و یسرتسد رظن زا هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز ققحت اب هطبار رد )۵ هدام( ضیعبت مدع .۷۱
 یاهویش هب ار یتیامح تامدخ هب یسرتسد یاهدنور و ندوب طیارش دجاو یاهرایعم دیاب وضع یاهتلود .تسا رادروخرب یرایسب تیمها
 اب راگزاس یدرکیور عبات و ،وا لالتخا هن و صخش یاهزاین رب زکرمت اب و فرطیب دیاب اهرایعم و اهدنور نیا ؛دننک فیرعت زیمآضیعبت ریغ
 هورگ نآ یاهزاین اب قباطم و صاخ طیارش هب هجوت اب تیلولعم یاراد دارفا فلتخم یاههورگ یارب صاخ تامدخ داجیا .دنشاب رشب قوقح
 نویسناونک ضقان و زیمآضیعبت یمادقا ناونع هب دیابن تیلولعم یاراد نادنملاس و نادنمراک ،نازومآشناد ،ناکدوک صاخ تامدخ لیبق زا
 تیلولعم یاراد دارفا .دوش هدرمش ،تسا ینوناق و هنالداع یمادقا هک تبثم ضیعبت کی ناونع هب دیاب رما نیا هکلب ،دوش هتفرگ رظن رد
 .دنشاب هتشاد رایتخا رد تراسخ ناربج یارب هفرص هب نورقم و رثوم ینوناق یاههویش دیاب ،دنوشیم وربور ضیعبت اب ۱۹ هدام اب هطبار رد هک

 یاهوگلا و یبآممیق یاههشیلک لیلد هب و دنتسه هجاوم یرتشیب تیمورحم و اوزنا اب بلغا )۶ هدام( تیلولعم یاراد نارتخد و نانز .۷۲
 نینچمه و یگدنز لحم باختنا رد یرتشیب یاهتیدودحم اب ،دوشیم یهتنم هعماج رد نانز هیلع ضیعبت هب هک هنارالاسدرم یعامتجا
 هبرجت یهجودنچ و فعاضم تروص هب ار یسنج ضیعبت نینچمه تیلولعم یاراد نارتخد و نانز .دنتسه وربور دوخ یگدنز طیارش
 دیاب وضع یاهتلود 8.دنوشیم هجاوم رازآ و هدافتساءوس ،یسنج تنوشخ هلمج زا تنوشخ و یراذگهسسوم رطخ اب رتشیب و ،دننکیم
 .دنهد هئارا هدافتساءوس و تنوشخ ناینابرق هب ناگیار ای هفرص هب نورقم تروص هب ار تراسخ ناربج یقوقح یاههویش و یتیامح تامدخ
 شقن بلغا هک دوخ رگهدافتساءوس هب یفطاع ای یمسج ،یداصتقا رظن زا رتشیب ،دنتسه وربور یگناخ تنوشخ اب هک تیلولعم یاراد نانز
 یعامتجا یاوزنا هب رجنم و درادیم زاب هنارگهدافتساءوس طباور کرت زا ار تیلولعم یاراد نانز تیعضو نیا .دنتسه هتسباو دراد ار بقارم
 و یسنج ضیعبت ندرب نیب زا ،یسنج یربارب هب دیاب ،هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز قح یارجا ماگنه نیاربانب .دوشیم رتشیب
 .دوش یاهژیو هجوت هنارالاسدرم یعامتجا یاهوگلا

 نینچمه و دوخ یگدنز طیارش رب ار تیلولعم یاراد نارتخد و نانز لرتنک و اهباختنا تسا نکمم یگنهرف یاهشزرا و اهراجنه .۷۳
 نارگید یاهزاین تمدخ رد ضوع رد ات دنک دوخ یاهزاین بوکرس و صاخ یطیارش رد یگدنز هب مزلم ار اهنآ ،دنک دودحم ار اهنآ لالقتسا
 رد نانز هیلع ضیعبت و دوجوم عناوم اب هلباقم یارب دیاب وضع یاهتلود 9.دنریگب هدهع رب هداوناخ رد ار یصخشم یاهشقن و دنشاب
 فلتخم یاهدربهار و اههمانرب ،اهتسایس رد هک دننک لصاح نانیمطا نینچمه و دننک مادقا یعامتجا تامدخ و تیامح هب یسرتسد
 .دریگیم رارق یدج هجوت دروم درم و نز یربارب ،یعامتجا تامدخ و تیامح هب یسرتسد نیمضت هب طوبرم

 یاراد نارتخد و نانز تفرشیپ و یزاسدنمناوت ،هعسوت فده اب هک یتامادقا هك دننك لصاح نانیمطا دیاب نینچمه وضع یاهتلود .۷۴
 .دهدیم رارق رظن دم ار یعامتجا نیمات و تیامح هب یبایتسد رد تیسنج رب ینتبم یاهیرباربان ،))۲( ۶ هدام( دریگیم تروص تیلولعم
 تامادقا )تامدخ ،تقو ،عبانم( تهج زا تیلولعم یاراد نانز یاهفرح و یصخش یگدنز نایم لداعت یرارقرب روظنم هب دياب وضع یاهتلود
 نایم ربارب یاهتیلووسم و قوقح زا و دننک تیامح راك رازاب هب تیلولعم یاراد نانز دورو زا دیاب تامادقا نیا .دننک ذاختا ار یضتقم
 یاههاگهانپ هک دننک لصاح نانیمطا دیاب وضع یاهتلود نینچمه 10.دننک لصاح نانیمطا یرورپدنزرف تيلووسم ماجنا یارب نادرم و نانز
 .تسا ریذپیسرتسد لماک روط هب تیلولعم یاراد نارتخد و نانز یارب تیسنج رب ینتبم تنوشخ ناینابرق هژیو

 زا ،رشب قوقح زا اهنآ ناسکی یدنمهرهب تهج تیلولعم یاراد نارسپ و نارتخد یارب نس اب بسانتم و یفاک یتیامح تامدخ دوجو .۷۵
 و دوش هتشاذگ مارتحا تیلولعم یاراد ناکدوک نیوکت لاح رد یاهتیلباق هب هک تسا مهم رایسب .)۷ هدام( تسا رادروخرب یتایح تیمها
 یـیامنهار و تاعالطا ،اهتیامح هئارا نینچمه .دوش تیامح دراد ریثات اهنآ یگدنز رب هک یـیاهباختنا رد رظنراهظا قح نتشاد یارب اهنآ زا
 یگدناوخدنزرف رد ریگارف یاهتسایس نتشاد نینچمه و تیلولعم یاراد ناكدوك یراذگهسسوم زا یریگولج تهج )۲۳ هدام( اههداوناخ یارب
 .تسا مهم رایسب ،تیلولعم یاراد ناكدوك یارب ربارب یاهتصرف زا نانیمطا یارب

 
8  See Committee on the Rights of Persons with Disabilities, general comment No. 3 
(2016) on women and girls with disabilities.  
9  Ibid., paras. 8, 18, 29 and 55.  
10  See Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general 
recommendation No. 21 (1994) on equality in marriage and family relations. 



 نامجرتم ای یصخش کمک تسا نکمم تیلولعم یاراد ناناوجون ،دوشیم نالاسمه اب یعامتجا طباور و لماعت زا تبحص هک یماگنه .۷۶
 یاهنامزاس قیرط زا ای یصخش سامت قیرط زا دیاب وضع یاهتلود .دنهد حیجرت ناگتسب یمسر ریغ تیامح هب ار هراشا نابز یاهفرح
 نكمم تیلولعم یاراد ناكدوك .دننک داجیا اهنآ یارب ار ریذپیسرتسد تامدخ و تیامح هناروآون لاکشا ،تیلولعم یاراد ناناوجون و ناکدوک
 یاراد ناناوجون .دنشاب هتشاد تیامح هب زاین ،هعماج رد دوخ نسمه ناکدوک رگید رانک رد اهتیلاعف ریاس ای شزرو ماجنا یارب تسا
 یاهتلود .دننک تکرش اهنآ هارمه یحیرفت یاهتیلاعف رد و دننارذگب تقو دوخ نالاسمه اب ات دنشاب هتشاد ار تصرف نیا دیاب تیلولعم
 .دننک لیهست دوخ نالاسمه یاههکبش رد ار تیلولعم یاراد ناناوجون دورو دنناوتب هک دنهد هئارا ار یکمک یاهرازبا و اهیروانف دیاب وضع
 رد تیامح هلمج زا ،تسا مهم رایسب لقتسم یگدنز زا تیامح رد دنکیم لیهست ار یلاسگرزب هب یناوجون زا راذگ هک یتامدخ ،نیا رب هوالع
 .یهاگشناد تالیصحت همادا و لاغتشا عورش ،یگداوناخ لزنم زا جورخ هنیمز

 .تسا عماوج لوحت دروم رد اساسا ۱۹ هدام اریز ،دشابیم یرورض ریگارف و زاسدنمناوت ،دازآ عماوج داجیا یارب )۸ هدام( یشخبیهاگآ .۷۷
 اهنآ زا یتبثم ریوصت و دنورب نیب زا دیاب دوشیم تیلولعم یاراد دارفا لقتسم یگدنز عنام هک طلغ تاروصت و یرالاسلولعمریغ ،اههشیلک
 مدرم مومع ،اههناسر ،ناصصختم ،یتلود نادنمراک ،نالووسم یارب دیاب شخبیهاگآ یاهتیلاعف .دوش جیورت دیاب هعماج رد اهنآ تکراشم و
 قیرط زا تیلولعم یاراد دارفا کیدزن یراکمه اب دیاب یشخبیهاگآ یاهتیلاعف هیلک .دوش ماجنا اهنآ یاههداوناخ و تیلولعم یاراد دارفا و
 .دوش ماجنا اهنآ هدنیامن یاهنامزاس

 مامت یریذپیسرتسد اریز ،)۹ هدام( تسا طوبرم یریذپیسرتسد نیمضت رب ینبم وضع یاهتلود تادهعت اب ۱۹ هدام رد ررقم قوقح .۷۸
 یارب مزال طرش ،تسا مدرم مومع رایتخا رد هک نآ اب طبترم تامدخ و تاناکما و تاطابترا و تاعالطا ،لقن و لمح ،هدشهتخاس یاهطیحم
 هتفرگ رظن رد مومع هدافتسا یارب هک تسا یـیاهنامتخاس عناوم فذح و یـیاسانش مزلتسم ۹ هدام .دشابیم هعماج رد لقتسم یگدنز
 و فلتخم یاهشخب رد ریگارف یحارط یاهدرادناتسا ندناجنگ ،یرهش یزیرهمانرب و یزاسنامتخاس نیناوق رد رظن دیدجت هلمج زا ،هدش
 .نکسم رد یریذپیسرتسد یاهدرادناتسا داجیا

 ماگنه رد نارحب تیریدم یاهتیلاعف هیلک رد ار تیلولعم یاراد دارفا هب یتیامح تامدخ هئارا هب دهعت شیپاشیپ دیاب وضع یاهتلود .۷۹
 .دنوشیمن شومارف ای دننامیمن اج ]اهتیلاعف نیا رد[ دارفا نیا هک دننک لصاح نانیمطا و دنریگب رظن رد )۱۱ هدام( یعیبط یایالب
 یاهدنیارف .دنوشن یزاسزاب عناوم ،یعیبط یایالب عوقو ای هناتسودرشب یاهتیروف ،هناحلسم یریگرد طیارش زا سپ هک تسا مهم نینچمه
 .دنک نیمضت  ار هعماج رد تیلولعم یاراد دارفا لقتسم یگدنز یارب لماک یریذپیسرتسد دیاب یزاسزاب

 هب ار دوخ یقوقح تیلها دنراد قح تیلولعم یاراد دارفا همه هک دنکیم نیمضت )۱۲ هدام( نوناق هاگشیپ رد ربارب هاگیاج یـیاسانش .۸۰
 و تیامح زا یرادروخرب اب مه و دننک یگدنز هنوگچ و یسک هچ اب ،اجک دنهاوخیم هک نیا باختنا اب مه ،نیاربانب و دننک لامعا لماک روط
 تمس هب لوحت لماک ققحت یارب .دنوش دنمهرهب شیوخ یگدنز رب لرتنک لامعا و باختنا قح زا ،دوخ تاحیجرت و تساوخ اب قباطم کمک
 یقوقح تیلها لامعا یارب دنناوتب تیلولعم یاراد دارفا هک تسا یرورض ،۱۲ هدام رد جردنم قوقح یارجا و هدشتیامح یریگمیمصت
 دیاب اهنآ ،فده نیا هب ندیسر یارب .دنشاب هتشاد ار دوخ تاحیجرت و اهتساوخ نایب و یهدلکش تصرف ،نارگید اب ناسکی تروص هب دوخ
 و اههتساوخ هب هک روحمهعماج درکیور کی زا هدافتسا اب دیاب یقوقح تیلها لامعا زا تیامح ،نیا رب هوالع .دنشاب هعماج زا یشخب
 .دوش ماجنا ،دراذگیم مارتحا تیلولعم یاراد دارفا تاحیجرت

 .تسا یرورض هعماج رد لقتسم یگدنز قح زا لماک یدنمهرهب زا نانیمطا یارب ،تسا هدمآ ۱۳ هدام رد هچنانچ ،تلادع هب یسرتسد .۸۱
 یاهتلود .دنرادروخرب هاگداد رد روضح قح و یقوقح تیلها زا تیلولعم یاراد دارفا همه هک دننک لصاح نانیمطا دیاب وضع یاهتلود
 زا تیامح .تسا رظن دیدجت لباق هعماج رد لقتسم یگدنز هب طوبرم تامیمصت همه هک دننک لصاح نانیمطا نیا رب هوالع دیاب وضع
 و ربارب یسرتسد زا نانیمطا لوصح یارب .دشاب ارجالامزال ینوناق قح کی و یرشب قح کی ناونع هب دیاب هعماج رد لقتسم یگدنز ناکما
 .تسا یرورض نس اب بسانتم و یسرداد تالیهست و تیامح ،هدرتسگ روط هب یقوقح تدضاعم قح زا یرادروخرب ،تلادع هب رثوم



 طسوت هک یلماوع ریاس ای »ندوب کانرطخ« ضرف هلمج زا نآ هب طبترم طیارش ای لالتخا دانتسا هب و درف رایتخا نودب یراذگهسسوم .۸۲
 دیدشت ای و دهدیم یور تیلولعم هژیو یتیامح تامدخ نادقف لیلد هب ابلاغ ،تسا هدش هداد حیضوت ۱۴ هدام یامنهار لوصا رد هتیمک
 .دش دهاوخ ۱۴ هدام ضقن عنام اساسا ۱۹ هدام یارجا نیاربانب .دوشیم

 هنوگره ای تیلولعم یاراد دارفا زا یشکهرهب ای هدافتساءوس ناکما یارب یـیاج یتیامح تامدخ هک دوش لصاح نانیمطا تسا مهم رایسب .۸۳
 سنج و نس ،تیلولعم اب بسانتم یمیمرت تامادقا و تراسخ ناربج یاههویش ،یتراظن ریبادت .)۱۶ هدام( دراذگیمن یقاب اهنآ هیلع تنوشخ
 وربور یشکهرهب و تنوشخ ،هدافتساءوس ناکما اب و دننکیم هدافتسا ۱۹ هدام رد ررقم تامدخ زا هک تیلولعم یاراد دارفا هیلک رایتخا رد دیاب
 تیلولعم یاراد نارتخد و نانز ،دننکیم یوزنم هعماج هیقب زا ار دوخ نانکاس بلغا یرادهگن تاسسوم هک یـیاجنآ زا .دریگ رارق ،دنتسه
 یاوزنا و یفطاع رازآ ،یمسج و یسنج هدافتساءوس ،یرابجا یزاسمیقع هلمج زا ،یسنج تنوشخ ضرعم رد رتشیب یرادهگن تاسسوم رد
 لئاسم نیا اهتلود تسا مزال .دنتسه وربور اهتنوشخ لیبق نیا نداد شرازگ یارب یرتشیب عناوم اب نینچمه اهنآ .دنریگیم رارق رتشیب
 تاسسوم رد هك یتیلولعم یاراد نانز یارب تراسخ ناربج هب یسرتسد زا و دنریگب رظن رد یرادهگن تاسسوم رب تراظن لامعا رد ار
 .دننك لصاح نانیمطا ،دنریگیم رارق تیسنج رب ینتبم تنوشخ ضرعم رد یرادهگن

 دهاوخ یقاب تیلولعم یاراد دارفا زا یرایسب یارب نانچمه هعماج رد لقتسم یگدنز عناوم ،)۲۰ هدام( یدرف کرحت زا تیامح نودب .۸۴
 جردنم وحن هب سرتسد رد و هفرص هب نورقم ،تیفیک اب یلکش هب طبار و یصخش کمک و یکمک یاهیروانف ،یتکرحیکمک یاهرازبا هیهت .دوب
 .تساهنآ عماوج رد تیلولعم یاراد دارفا لماک تکراشم و دورو یارب مزال طرششیپ ،۲۰ هدام رد

 دنراد قح نینچمه اهنآ .دنتسه رادروخرب ریذپیسرتسد یاهبلاق رد یمومع تاعالطا مامت هب یسرتسد قح زا تیلولعم یاراد دارفا .۸۵
 .)۲۱ هدام( .دننک نایب و تفایرد ار راکفا و تاعالطا نآ و ،دنوش دوجوم راکفا و تاعالطا هب یسرتسد راتساوخ نارگید اب ربارب یانبم رب

 ناوخناسآ و یسمل یاههویش ،هراشا نابز ،لیرب هلمج زا تیلولعم یاراد درف بختنم یاههویش و اهبلاق رد دیاب طابترا نیا یرارقرب ناکما
 تامدخ و دشاب نایرج رد هیوسود یلکش هب تاعالطا و طابترا هک تسا مهم .دوش مهارف نیزگیاج یطابترا یاههویش و اهرازبا ،اهبلاق و
 هب طوبرم تاعالطا هک تسا مهم نینچمه .دشاب ریذپیسرتسد ،دننکیم هدافتسا توافتم یطابترا یاهشور زا هک یدارفا یارب تاناکما و
 یسرتسد لباق و رایتخا رد فلتخم عبانم زا ،تیلولعم هب طوبرم تاناکما و تامدخ هلمج زا ،یعامتجا نیمات یاههمانرب و یتیامح تامدخ
 و دننک یگدنز هنوگچ و یناسک هچ اب ،اجک دنهاوخیم هک دننک باختنا و دنریگب میمصت هناهاگآ ًالماک دنناوتب تیلولعم یاراد دارفا ات دشاب
 ظاحل زا تایاکش و دروخزاب هئارا یاهراکوزاس هک تسا رادروخرب یتایح تیمها زا نینچمه .تسا رتبسانم اهنآ یارب یتامدخ عون هچ
 .دنشاب ریذپیسرتسد یطابترا

 و تابتاکم ،هناخ ،هداوناخ ،یصوصخ میرح ،۱۹ هدام رد هدش رکذ یتیامح تامدخ هئارا رد هك دننك لصاح نانیمطا دیاب وضع یاهتلود .۸۶
 دیاب ،ینوناقریغ هلخادم عوقو تروص رد .)۲۲ هدام( دوشیم تظفاحم ینوناقریغ هلخادم هنوگره لباقم رد تیلولعم یاراد دارفا تیثیح
 زا هک تیلولعم یاراد دارفا همه یارب ،نس و تیسنج ،تیلولعم اب بسانتم یمیمرت تامادقا و تراسخ ناربج یقوقح یاههویش ،تراظن
 .دشاب سرتسد رد دننکیم هدافتسا یتیامح تامدخ

 نادقف .)۲۳ هدام( دراد گنتاگنت طابترا تیلولعم یاراد نیدلاو و ناکدوک یارب هداوناخ ]نتشاد[ قح اب هعماج رد لقتسم یگدنز قح .۸۷
 رد جردنم قوقح ؛دنک داجیا تیلولعم یاراد دارفا هداوناخ یارب یلام یاهتیدودحم و اهراشف تسا نکمم روحمهعماج تامدخ و تیامح
 یگدنز رد اههداوناخ زا تیامح یارب نینچمه و ،اهنآ یراذگهسسوم و ناشیاههداوناخ زا نادنزرف ندرک ادج زا یریگولج یارب ۲۳ هدام
 .تسا 23 هدام رگید یور ،دنوشیمن ادج دوخ ردام و ردپ زا ،نیدلاو تیلولعم لیلد هب ناکدوک هک نیا زا نانیمطا .تسا یرورض ،یعامتجا
 روضح و دنهد رارق اههداوناخ رایتخا رد ار مزال تیامح و اهدومنهر ،تاعالطا ،نادنزرف قوقح زا تیامح تهج رد دیاب وضع یاهتلود
 .دننک قیوشت هعماج رد ار اهنآ تکراشم و ریگارف

 قح نتخانش تیمسر هب دنمزاین ریگارف شزومآ .)۲۴ هدام( دراد طابترا ریگارف شزومآ اب اتاذ هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز .۸۸
 تیلولعم یاراد دارفا ریگارف روضح 11.تسا هعماج رد تکراشم و ریگارف روضح زا اهنآ یدنمهرهب و لقتسم یگدنز رب تیلولعم یاراد دارفا

 
11  Committee on the Rights of Persons with Disabilities, general comment No. 4 
(2016) on the right to inclusive education. 



 شزومآ دنور زاغآ ،یـیادزهسسوم نینچمه .دوشیم هعماج رد تیلولعم یاراد دارفا رتشیب ریگارف روضح ثعاب یناگمه شزومآ ماظن رد
 یارب مزال یاهیدنمناوت و اهتراهم ،توق طاقن دشر رد ريگارف شزومآ زا یرادروخرب شقن هب دياب وضع یاهتلود .دراد لابند هب ار ریگارف
 .دننک هجوت ،نآ رد تكراشم و دوخ هعماج زا یدنمهرهب و ندرب تذل تهج تیلولعم یاراد دارفا همه

 ریذپفاطعنا ،ریذپیسرتسد ،دوجوم اهنآ عماوج رد تیلولعم یاراد دارفا یارب دیاب )۲۵ هدام( یمومع نامرد و تشادهب تامدخ و تاناکما .۸۹
 یاراد ،هدیچیپ یطابترا یاهزاین یاراد دارفا لاثم ناونع هب( تیلولعم یاراد دارفا زا یخرب زاین دروم تیامح هلمج زا ،دشاب لوبق لباق و
 کشزپناور ،پارتویزیف ،راتسرپ نیمات .یکشزپ هرواشم و یحارج ،ندش یرتسب یط رد )اونشان دارفا ای و ینهذ تیلولعم ای ناور تیلولعم
 یاهتلود تادهعت یارجا ناونع هب دیاب و تسا نامرد و تشادهب یاهتبقارم زا یشخب ،هناخ رد نینچمه و اهناتسرامیب رد سانشناور ای
 .دوش هتفرگ رظن رد ۱۹ هدام تحت هن و ۲۵ هدام بوچراچ رد وضع

 ،تیلولعم یاراد دارفا زا یخرب یارب .)۲۶ هدام( دراد یناوتزاب و  یشخبناوت زا یرادروخرب اب یلباقتم هطبار هعماج رد لقتسم یگدنز .۹۰

 نیا ]یشخبناوت[ یناوتزاب زا فده ،لاح نیع رد .تسین ریذپناکما یفاک یدرف یاهتیامح زا یدنمهرهب نودب یناوتزاب تامدخ زا یرادروخرب
 تیلولعم یاراد درف کی یناوتزاب و یشخبناوت .دنشاب هتشاد تکراشم هعماج رد رثوم و لماک روط هب دنناوتب تیلولعم یاراد دارفا هک تسا
 طبترم یعامتجا روما و تمالس ،لاغتشا ،شزومآ هب ابلاغ یناوتزاب و یشخبناوت .دریگ تروص یو هناهاگآ و هنادازآ تیاضر اب هشیمه دیاب
 .تسا

 هوالع .)۲۷ هدام( تسا لاغتشا و راک قح زا رثوم یدنمهرهب یارب مزال طرش بلغا ،یصخش کمک هلمج زا ،یدرف یتیامح تامدخ دوجو .۹۱
 نیاربانب .دنوش هتفریذپ یبرم ای ریدم ،امرفراک ناونع هب ،تیلولعم هژیو یتیامح تامدخ هئارا زکارم رد دیاب تیلولعم یاراد دارفا ،نیا رب
 .دش دهاوخ تلود تیامح تحت و هژیو یاههاگراک رد تیلولعم یاراد دارفا یریگراک هب نایاپ بجوم ۱۹ هدام یارجا

 رگید رانک رد دیاب وضع یاهتلود ،)۲۸ هدام( دنتسه رادروخرب یگدنز بسانم درادناتسا زا تیلولعم یاراد دارفا هکنیا زا نانیمطا یارب .۹۲
 یسرتسد زا هك دنراد دهعت وضع یاهتلود ،نیاربانب .دننک مهارف لقتسم یگدنز یارب مزال یتیامح تامدخ هب ار اهنآ یسرتسد ناکما ،دراوم
 اب بسانتم اهكمك ریاس و اهرازبا ،هفرص هب نورقم و بسانم تامدخ هب دننکیم یگدنز رقف رد هک اهنآ هژیو هب تیلولعم یاراد دارفا
 نکسم یاههمانرب هب هب دیاب تیلولعم یاراد دارفا ،نیا رب هوالع .دننك لصاح نانیمطا درف ره صاخ بیسآ ای لالتخا زا یشان یاهزاین
 فالخرب تیلولعم یاراد درف دوخ طسوت تیلولعم زا یشان یاههنیزه تخادرپ .دنشاب هتشاد یسرتسد هعماج رد دوجوم یاهنارای و یتلود
  .تسا نویسناونک

 یسایس یگدنز رد تکراشم قح زا دیاب اهنآ همه ،هعماج هعسوت رب رثوم تامیمصت رد تیلولعم یاراد دارفا تکراشم و یراذگریثات یارب .۹۳
 یاراد دارفا هب دناوتیم بسانم تیامح .)۲۹ هدام( دنربب هرهب قح نیا زا ناشیاهنامزاس هطساو هب ای اصخش و دنوش رادروخرب یعامتجا و
 نیمضت هک تسا مهم .دهد هئارا یاهدنزرا یاهکمک یعامتجا روما ماجنا و یسایس یگدنز رد تکرش ،یار قح زا هدافتسا رد تیلولعم
 ای ندرک دودحم یارب دوخ تیعقوم زا ،دنراد هدهع رب ار تیلولعم یاراد دارفا هب کمک هفیظو هک یناسک ریاس ای یصخش نارایتسد دوش
  .دننکن هدافتسا وس نانآ یاهباختنا رب یراذگرثا

 ناوتیم ار اهنآ رد ریگارف روضح هک دنتسه هعماج رد یگدنز مهم داعبا )۳۰ هدام( شزرو و تغارف تاقوا ،تاحیرفت ،یگنهرف یگدنز .۹۴
 یاراد دارفا یارب تاناکما و اهتیلاعف ،مسارم یریذپیسرتسد و یریگارف زا نانیمطا قیرط زا لاثم یارب .دروآ تسد هب و درک یریگیپ
 رد ریگارف یگدنز هب لماوع رگید رانک رد یسمل نابز و هراشا نابز یاهفرح نامجرتم و ناگدنناوخ ،اهامنهار ،یصخش نارایتسد .تیلولعم
 زا یشخب ناونع هب ،تیامح عون ره زا هدافتسا هک تسا مهم .دننکیم کمک تیلولعم یاراد دارفا تاحیجرت و تساوخ اب قباطم هعماج
 .دنکیم کمک لقتسم یگدنز و هعماج رد تکراشم تیوقت هب یتیامح تامدخ نیا اریز ،دوش هتفرگ رظن رد تیلولعم هب طوبرم یاههنیزه
 رد یتیدودحم چیه نینچمه .دنشاب یدورو هنیزه تخادرپ هب مزلم دیابن یحیرفت و یگنهرف یاهتیلاعف رد تکرش یارب مزال نارایتسد
 هک نیا زا معا دشاب هتشاد دوجو دیابن ،دنریگ رارق هدافتسا دروم دنناوتیم یـیاهتیلاعف عون هچ رد و اجک ،ینامز هچ نارایتسد هکنیا دروم
  .یللملانیب ای دشاب یلخاد حطس رد رظن دروم تیلاعف



 یاههمانرب و یگدنز طیارش  ،نکسم اب هطبار رد هلمج زا ،اهشخب همه رد تیلولعم ساسا رب و مظنم روط هب دیاب تاعالطا و رامآ .۹۵
 یاهنوگ هب دیاب رامآ و تاعالطا کیکفت .)۳۱ هدام( دنوش کیکفت ،تامدخ و تیامح ،لقتسم یگدنز هب یسرتسد نینچمه و یعامتجا نیمات
 تسا مهم .دزاس نکمم ار هعماج رد یتیامح تامدخ تمس هب لوحت و یـیادزهسسوم تفرشیپ نازیم مظنم لیلحت ناکما هک دریگ تروص
 .دنک سکعنم ار وضع تلود ره صاخ طیارش ،هدش هئارا یرامآ یاهصخاش هک

 رد یتیامح تامدخ زا هتسد نآ رد یجراخ یاهکمک هک درک لصاح نانیمطا دیاب )۳۲ هدام( یللملانیب یاهیراکمه زا هدافتسا رد .۹۶
 ار اهنآ قح و دنراذگیم مارتحا تیلولعم یاراد دارفا تاحیجرت و تساوخ هب ۱۹ هدام اب قباطم هک دنوشیم یراذگهیامرس یلحم عماوج
 بوچراچ رد هک یغلبم یراذگهیامرس .دننکیم نیمضت،دننک یگدنز دنهاوخیم یطیارش هچ تحت و یسک هچ اب ،اجک هکنیا باختنا رد
 تیلولعم لیلد هب دارفا تشادزاب یارب هک یرگید یاهناکم ای دیدج یرادهگن تاسسوم هعسوت یارب هدمآ تسد هب یللملانیب یاهیراکمه
 یاراد دارفا یاوزنا و یزاسادج هب رجنم اریز تسین لوبق لباق روحمهسسوم یتبقارم یاهوگلا جیورت ای دریگیم رارق هدافتسا دروم
 .دوشیم تیلولعم

 یلم حطس رد ارجا .مجنپ

 یـیاهشلاچ اب هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز قح یارجا رد تسا نکمم وضع یاهتلود هک تسا تقیقح نیا هجوتم هتیمک .۹۷
 لماک یارجا زا نانیمطا یارب دیاب وضع یاهتلود ،الاب رد هدش رکذ تادهعت و یراجنه یاوتحم اب قباطم اما .دنوش وربور یلم حطس رد
 :دنروآ لمع هبار ریز تامادقا ،نویسناونک ۱۹ هدام

 هچ اب ،اجک هک دننک باختنا دوخ ،لالتخا عون زا رظن فرص تیلولعم یاراد دارفا هک دنوشیم نیا زا عنام هک ینیناوق هیلک وغل )فلا(
 ؛تیلولعم عون ره ساسا رب تشادزاب عنم رب قح هلمج زا ،دنکیم یگدنز هنوگچ و یسک

 تاطابترا و تاعالطا نینچمه و طیحم ،یلحم عماوج داجیا فده اب تامادقا ریاس و اهدرادناتسا ،نیناوق یارجا و بیوصت )ب(
 ؛تیلولعم یاراد دارفا همه یارب ریذپیسرتسد

 ؛دنكیم هدروآرب نارگید اب ربارب یانبم رب ار تیلولعم یاراد دارفا زا یعونتم فیط یاهزاین یعامتجا نیمات یاههمانرب هکنیا نیمضت )پ(

 تراظن هلمج زا تامادقا ریاس و اهدرادناتسا ،نیناوق ،اهتسایس رد یزاجم مه و یکیزیف یاضف یارب مه ریگارف یحارط لوصا جرد )ت(
 هتیمک ۲ هرامش یلک ریسفت رد هچنانچ ،نیناوق نیا هکنیا زا نانیمطا لوصح تهج یزاسنامتخاس نیناوق یسررب ؛تادهعت یارجا و ققحت رب
 ؛دنتسه قباطم زاسوتخاس ینوناق یاهامنهار و ریگارف یحارط لوصا اب ،تسا هدش نایب

 ؛هعماج رد لقتسم یگدنز یارب تیلولعم یاراد دارفا همه یوهام و یلکش قوقح نیمات )ث(

 اهنآ یارب هک یـیاههار قیرط زا هعماج رد ریگارف روضح و لقتسم یگدنز رب اهنآ قح دروم رد تیلولعم یاراد دارفا هب یناسریهاگآ )ج(
 ؛قح نیا یارجا یگنوگچ یریگدای رد تیلولعم یاراد دارفا زا تیامح فده اب زاسدنمناوت یاهشزومآ هئارا و ،دشاب کردلباق

 لاکشا هیلک ندرب نیب زا تهج یفاک هجدوب و صخشم یدنبنامز اب هارمه ،یـیادزهسسوم یارب دنمفده و نشور یاهراکهار بیوصت )چ(
 یاراد ناکدوک هب و ینهذ تیلولعم ای و ناور تیلولعم یاراد دارفا هب هژیو هجوت اب ؛تیلولعم یاراد دارفا یراذگهسسوم و یزاسادج ،اوزنا
 ؛دنتسه یرادهگن تاسسوم رد رضاح لاح رد هک تیلولعم

 تهج رد ار هعماج لوحت و دنک هلباقم تیلولعم یاراد دارفا دروم رد یفنم یاههشیلک و اهشرگن اب هک یشخبیهاگآ یاههمانرب داجیا )ح(
 ؛دنک نیمضت ریذپیسرتسد یناگمه تامدخ و یصخش تامدخ هعسوت

 یتیامح تامدخ نتخاس لوحتم رد اهنآ هدنیامن یاهنامزاس قیرط زا مه و یصخش روط هب مه تیلولعم یاراد دارفا تکراشم نیمضت )خ(
 ؛یـیادزهسسوم یاهدربهار یارجا و یحارط رد زین و هعماج و



 و تمیقنازرا ینوکسم یاهدحاو تخاس یارب یلام عبانم صیصخت و ینوناق یاهلمعلاروتسد و عماج یاهتسایس یحارط )د(
 ،رثوم یاهارجا تنامض و اهنآ یارجا یارب بسانم ینامز هزاب کی هارمه هب ،لقن و لمح و یمومع یاهاضف ،هدشهتخاس طیحم ،ریذپیسرتسد
 ؛یصوصخ ای یتلود تاماقم یارب هتفرگ تروص ضقن اب بسانتم و هدنرادزاب

 دارفا مامت یارب یتیریدمدوخ و »ربراک« هرادا/یدرف تیریدم اب هارمه دمآراک و بسانم یتیامح تامدخ هعسوت یارب عبانم صیصخت )ذ(
 ؛نیمجرتم ریاس ای و هراشا نابز یاهفرح نیمجرتم و ناگدنناوخ ،اهامنهار ،یصخش نارایتسد هلمج زا ،تیلولعم یاراد

 نتفرگ رظن رد اب دننکیم یگدنز هعماج رد لقتسم روط هب هک یتیلولعم یاراد دارفا هب تامدخ ناگدنهدهئارا باختنا دنیآرف یحارط )ر(
 ؛۱۹ هدام یراجنه یاوتحم

 یگدنز یارجا و یـیادزهسسوم یاهدربهار یارجا هوحن ،دوجوم ینوکسم تامدخ و یرادهگن تاسسوم رب تراظن یارب یـیاهراکوزاس داجیا )ز(
 ؛لقتسم یتراظن یاهبوچراچ شقن نتفرگ رظن رد اب هارمه هعماج رد لقتسم

 قیرط زا تیلولعم یاراد دارفا تكراشم و لماك تروشم اب هارمه ،۱۹ هدام رد جردنم لکش هب ]نویسناونک[ یارجا و تراظن ماجنا )ژ(
 .اهنآ هدنیامن یاهنامزاس

 

 

 


