
 
  کمیته حقوق افراد دارای معلولیت  –

 جلسه یازدهم
 ١٩ ماه می ٢٠١۴ [٢٩ اردیبهشت ١٣٩٣]

 
 

 تفسیر کلی شماره ١
 ماده ١٢: شناسایی جایگاه برابر در پیشگاه قانون

 
  ترجمه از: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 
 اول. مقدمه

دارد. ضرورت بشر حقوق سایر ِاعمال برای آن تامین و است بشری حقوق اساسی اصول از قانون پیشگاه در برابری .١                     
خاص طور به را قانون پیشگاه در برابری بر حق سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق و بشر حقوق جهانی                       اعالمیه
بر و می دهد توضیح بیشتر را مدنی حق این محتوای معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون ١٢ ماده کرده اند.                    تضمین
حقوق ١٢ ماده در می کند. تمرکز شده مضایقه معلولیت دارای افراد از حق این معمول طور به آن در که                      حوزه هایی
برای باید عضو دولت های که شده پرداخته عناصری به ماده این در نشده؛ ایجاد معلولیت دارای افراد برای                    بیشتری
در افراد دیگر با یکسان شکلی به قانون پیشگاه در برابر جایگاهی از برخورداری در معلولیت دارای افراد حق                     تضمین

  نظر گیرند.
 

از که مفیدی نظرات با است. داده ترتیب حقوقی اهلیت زمینه در گفتگویی جلسات کمیته ماده، این اهمیت به توجه با .٢                      
معاهده، بر مبتنی نهادهای غیردولتی، سازمان های معلولیت، دارای افراد سازمان های عضو، دولت های کارشناسان،               سوی
در بیشتری راهنمایی زمینه این در که دانست الزم کمیته شد، طرح ملل سازمان آژانس های و بشر حقوق ملی                     نهاد های

  قالب تفسیر کلی ارائه دهد.
 

ناشی تعهدات دقیق قلمرو مورد در ابهاماتی که بوده این دولت ها اولیه گزارش های بررسی از کمیته برداشت حال به تا .٣                     
معلولیت بشر حقوق بر مبتنی مدل از درستی درک واقع در دارد. وجود عضو دولت های برای کنوانسیون 12 ماده                     از
حرکت کمک با همراه تصمیم گیری سمت به جایگزین تصمیم گیری الگوی از که است آن مدل این اقتضای نشده؛                    ایجاد

  کنیم. هدف از تفسیر کلی پیش رو بررسی تعهدات کلی ناشی از بخش های مختلف ماده ١٢ است.
 

استوار آمده، ٣ ماده در که نحوی به کنوانسیون، کلی اصول بر که است ١٢ ماده تفسیر بازتاب حاضر کلی تفسیر .۴                      
و خود- برای تصمیم گیری آزادی جمله از - فردی خودمختاری ذاتی، کرامت و شأن به احترام از عبارتند اصول این                      است؛
دارای افراد پذیرش و تفاوت ها به احترام جامعه، در حضور و موثر و کامل مشارکت تبعیض، عدم اشخاص،                    استقالل
به احترام مرد، و زن میان برابری دسترسی، فرصت ها، برابری انسانیت، و انسان ها تنوع از بخشی عنوان به                    معلولیت

  توانایی های در حال رشد کودکان دارای معلولیت و احترام به حق کودکان دارای معلولیت بر حفظ هویت خود.
 

بر حق معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون و سیاسی و مدنی حقوق بین المللی میثاق بشر، حقوق جهانی اعالمیه .۵                   
بین الملل حقوق موجب به دیگر، بیان به می کنند. توصیف اعمال قابل جا» «همه در را قانون پیشگاه در برابر                     شناسایی
یا کرد محروم قانون برابر در حقیقی شخص یک عنوان به شناسایی بر حق از را فرد نیست مجاز شرایطی هیچ در                        بشر



مواقع در حتی و شده تحکیم ماده این سیاسی و مدنی حقوق بین المللی میثاق ۴ ماده ٢ بند در کرد. محدود را حق                         این
دارای افراد حقوق کنوانسیون در اینکه با است. نشده شناخته مجاز حق این از تخطی گونه هیچ هم عمومی                     اضطرار
محتوای کنوانسیون، ۴ ماده ۴ بند اما است، نیامده قانون پیشگاه در برابر شناسایی بر حق نقض بر مشابهی منع                      معلولیت
از معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون مقررات آمده بند این در می کند؛ تایید حمایت این مورد در را بین المللی                     میثاق

  حقوق بین الملل موجود عدول نخواهد کرد.
 

در است. یافته بازتاب هم بشری حقوق منطقه ای و بین المللی اصلی معاهدات سایر در قانون پیشگاه در برابری بر حق .۶                     
ماده این موجب به است. شده تضمین قانون پیشگاه در زنان برابری زنان علیه تبعیض اشکال تمام منع کنوانسیون ١۵                      ماده
نظام در خود حقوق و مالکیت اعمال قرارداد، انعقاد با رابطه در جمله از مردان با برابر زنان حقوقی اهلیت                      شناسایی
در برابر شناسایی بر اشخاص همه حق نیز خلق و بشر حقوق افریقایی منشور ٣ ماده در است. شده الزام                      دادگستری
حق نیز بشر حقوق امریکایی کنوانسیون ٣ ماده در است. شده پیش بینی قانون برابر حمایت از برخورداری و قانون                     پیشگاه
شده شناخته رسمیت به قانون برابر در حقیقی شخصیت یک عنوان به شدن شناخته بر افراد همه حق و شخصیت داشتن                       بر

  است.
 

داشتن بر معلولیت دارای افراد حق که کنند حاصل اطمینان تا کنند بررسی را خود قوانین همه باید عضو دولت های .٧                     
اهلیت داشتن بر معلولیت دارای افراد حق تاریخ، طول در است. نشده محدود دیگران با نابرابر شکل به حقوقی                     اهلیت
تصمیم گیری نظام های عنوان تحت مثال برای است؛ نشده پذیرفته حوزه ها بسیاری در تبعیض آمیز شکلی به                 حقوقی
برای می دهند. را اجباری درمان اجازه که روان سالمت قوانین یا و آسایشگاه ها بر حاکم قوانین قیمومت، مثل                    جایگزین
  تضمین بازگرداندن اهلیت کامل حقوقی به اشخاص دارای معلولیت بر مبنای برابر با دیگران، این رویه ها باید ملغا شوند.

 
حقوقی اهلیت تاریخ، طول در دارند. کامل حقوقی اهلیت معلولیت دارای اشخاص تمام می کند تایید کنوانسیون ١٢ ماده .٨                   
با است. شده انکار مغرضانه شکلی به قومی اقلیت های و ازدواج) زمان در خصوص (به زنان جمله از گروه ها،                     بسیاری
نشده پذیرفته دنیا حقوقی نظام های بیشتر در آنها حقوقی اهلیت که هستند گروهی تنها معلولیت دارای افراد وجود،                    این
به اشخاص، تمام ذاتی و همگانی ویژگی حقوقی اهلیت که معناست این به قانون پیشگاه در برابر شناسایی بر حق                      است.
شود. شناخته رسمیت به دیگران با برابر شکلی به نیز معلولیت دارای اشخاص برای باید و است آنها بودن انسان                      دلیل
دارای افراد که زمانی است. ضروری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوق اعمال برای حقوقی                  اهلیت
پذیرش عدم می یابد. ویژه ای اهمیت حق این تضمین می گیرند مهم تصمیم های خود کار و آموزش سالمت، برای                   معلولیت
حق جمله از می شود، بنیادین حقوق سایر از آنها محرومیت به منجر موارد بسیاری در معلولیت دارای افراد حقوقی                     اهلیت
رضایت دادن بر حق سرپرستی، و حضانت بر حق تولیدمثلی، حقوق خانواده، تشکیل و ازدواج بر حق دادن، رای                     بر

  برای روابط نزدیک و درمان پزشکی و حق بر آزادی شخصی.
 

تاثیر تحت است ممکن دارند حسی یا هوشی ذهنی، فیزیکی، آسیب های که افرادی جمله از معلولیت دارای افراد همه .٩                    
شکلی به شناختی یا روان معلولیت دارای اشخاص اما گیرند. قرار جایگزین تصمیم گیری و حقوقی اهلیت شناسایی                   عدم
می کند تاکید دوباره کمیته هستند. و بوده  حقوقی اهلیت پذیرش عدم و جایگزین تصمیم گیری نظام های تاثیر تحت                   نامتناسب
اهلیت پذیرش عدم مبنای نباید هیچ گاه حسی) یا (فیزیکی آسیب وجود یا معلولیت دارای فرد عنوان به شخص جایگاه                     که
تا شوند لغو باید است بوده ١٢ ماده نقض آنها اثر یا هدف که رویه هایی تمام شود. ١٢ ماده در مذکور حقوق یا                         حقوقی

  اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با دیگران تضمین شود.
 



به کمیته است. شده تمرکز دولت ها برای آن از ناشی الزامات و ١٢ ماده هنجاری محتوای بر ابتدا کلی تفسیر این در .١٠                       
این از ناشی الزامات و حقوق تا می دهد ادامه اسناد سایر و کلی تفسیر های نهایی، مالحظات در ١٢ ماده عمیق تر                      بررسی

  ماده مشخص شوند.
 

 دوم. محتوای هنجاری ماده ١٢
 بند ١ ماده ١٢

بند این می کند. تاکید قانون پیشگاه در شخص عنوان به شناسایی بر معلولیت دارای افراد حق بر ١٢ ماده ١ بند .١١                      
شخص حقوقی اهلیت شناسایی پیش شرط شناسایی این و می آید حساب به شخص حقوقی لحاظ به انسانی هر می کند                    تضمین

 است.
 

 بند ٢ ماده ١٢
برخوردارند. زندگی ابعاد تمام در دیگران با برابر حقوقی اهلیت از معلولیت دارای افراد که آمده ١٢ ماده ٢ بند در .١٢                      
موجب به هم و است حق دارنده هم فرد یعنی می شود حقوق استیفای در اهلیت و تمتع در اهلیت شامل حقوقی اهلیت                        داشتن
مستحق را شخص حق، از تمتع در اهلیت داشتن کند. اعمال را آن و درآورد اجرا به را خود حق می تواند                       قانون
خود اختیار به و دارد عاملیت شخص یعنی قانونی استیفای اهلیت می کند. حقوقی نظام کامل حمایت از                   برخورداری
۵ بند در حقوقی عامل عنوان به شناسایی بر حق کند. عمل حقوقی روابط اتمام یا اصالح ایجاد، و معامالت در                       می تواند
حق تضمین برای موثر و مناسب «تدابیر که شده اند مکلف عضو دولت های ماده این در است؛ آمده نیز کنوانسیون ١٢                      ماده
بانکی، وام های به برابر دسترسی و خویش مالی امور کنترل دارایی، بردن ارث به یا مالکیت بر معلولیت دارای                     افراد
از خودسرانه صورت به معلولیت دارای افراد که کنند تضمین … و نمایند اتخاذ را مالی اعتبارات اشکال سایر و                      اقساط

 دارایی خود محروم نمی شوند.»
 

(اهلیت تکالیف و حقوق داشتن توان شامل حقوقی اهلیت هستند. جداگانه مفهوم دو ذهنی توان و حقوقی اهلیت .١٣                   
معنادار مشارکت کلید حقوقی اهلیت است. حقوقی) استیفا/عاملیت (اهلیت تکالیف و حقوق این اعمال و حقوقی)                  تمتع/جایگاه
و است متفاوت اشخاص در طبیعی طور به که دارد اشاره فرد تصمیم گیری مهارت های به ذهنی توان است. جامعه                     در
میثاق ،(۶ (ماده بشر حقوق جهانی اعالمیه مثل حقوقی اسناد در است. اجتماعی و محیطی عوامل چون عواملی به                     بسته
و ذهنی توان میان (١۵ (ماده زنان علیه تبعیض اشکال تمام رفع کنوانسیون و (١۶ (ماده سیاسی و مدنی حقوق                      بین المللی
«اختالل که کرده مشخص معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون ١٢ ماده اما است. نشده ایجاد تمایز حقوقی                   اهلیت
عاملیت هم و حقوقی جایگاه (هم حقوقی اهلیت شناسایی عدم برای موجهی دلیل تبعیض آمیز برچسب های سایر و                   مشاعر»
عنوان به نباید واقعی، چه و ادعایی چه ذهنی، توان نقصان کنوانسیون، ١٢ ماده موجب به نمی آیند. حساب به                     حقوقی)

  دستاویز عدم شناسایی اهلیت حقوقی استفاده شود.
 

شد، اشاره که همان طور است. شده داده معلولیت دارای افراد جمله از افراد همه به که است ذاتی حقی حقوقی اهلیت .١۴                      
در شخص عنوان به شناسایی و حقوق داشتن برای تمتع حقوقی/اهلیت جایگاه اولی دارد. زیرمجموعه دو حقوقی                   اهلیت
گذرنامه. درخواست یا انتخابات برای ثبت نام پزشکی، خدمات دریافت تولد، مدارک داشتن مثال برای است. قانون                  پیشگاه
است. قانون منظر از اقدامات شدن شناخته رسمیت به و حقوق این ِاعمال برای استیفا حقوقی/اهلیت عاملیت قسم،                    دومین
ممکن مثال برای می شود. محدود یا نمی شود پذیرفته معلولیت دارای افراد برای حقوقی اهلیت از نوع این اوقات                    بیشتر
به دارایی فروش و خرید برای آنها اقدامات اما باشند دارایی مالک بتوانند معلولیت دارای افراد قوانین موجب به                     است
و حقوقی جایگاه بودن انسان صرف به معلولیت دارای افراد جمله از افراد همه یعنی حقوقی اهلیت نشود. شناخته                     رسمیت
شناخته رسمیت به باید آن زیرمجموعه دو هر حقوقی اهلیت داشتن بر حق تحقق برای بنابراین باشند. داشته حقوقی                     عاملیت



است. بسیار مناقشه محل خودی خود به ذهنی توان مفهوم کرد. تفکیک هم از نمی توان را زیرمجموعه دو این                    شوند.
بافت به منوط ذهنی توان نیست. طبیعی و علمی عینی، پدیده ای ذهنی توان می شود، انگاشته مواقع بیشتر که آنچه                     برخالف

  اجتماعی و سیاسی است و در رشته ها، حرفه ها و رویه های مختلف توان ذهنی به صورت متفاوت ارزیابی می شود.
 

هم با حقوقی اهلیت و ذهنی توان مفهوم کرده، بررسی امروز به تا کمیته که عضو دولت های گزارش های بیشتر در .١۵                     
مهارت های در اختالل دارای ذهن، یا روان معلولیت دلیل به اغلب شخصی، وقتی که صورت این به شده،                    خلط
بر صرفا گاه فرد حقوقی اهلیت سلب می گردد. سلب وی از تصمیم گیری برای حقوقی اهلیت می شود، تلقی                   تصمیم گیری
می گیرد تصمیمی شخص وقتی یا وضعیت محور) (رویکرد می گیرد صورت روان یا ذهن در اختالل وجود تشخیص                  مبنای
قلمداد ناکارآمد و ضعیف شخص تصمیم گیری مهارت های وقتی یا نتیجه محور) (رویکرد می آید حساب به منفی آن نتایج                   که
این نتیجه مبنای بر و می شود ارزیابی فرد ذهنی توان عملکرد محور، رویکرد در عملکرد محور). (رویکرد                 می شود
تصمیم نتایج و ماهیت فرد آیا که است شکل این به ارزیابی این اوقات بیشتر می گردد. سلب وی از حقوقی اهلیت                       ارزیابی،
صورت به اوال است: نادرست دلیل دو به رویکرد این کند. استفاده و ارزیابی را مرتبط اطالعات می تواند و/یا می فهمد                      را
کارکرد دقت به می توان که است این بر فرض روش این در ثانیا و می شود؛ اعمال معلولیت دارای افراد بر                      تبعیض آمیز
حق می شود: انکار او بشری بنیادین حق یک نمی شود، قبول ارزیابی این در شخصی وقتی و کرد ارزیابی را انسان                      ذهن
اهلیت رد موجه دلیل فرد تصمیم گیری مهارت و/یا معلولیت رویکرد ها، این همه در قانون. پیشگاه در برابر شناسایی                    بر
این به افراد حقوقی اهلیت سلب ١٢ ماده موجب به می آید. حساب به قانون پیشگاه در او جایگاه آوردن پایین و                       حقوقی

  صورت تبعیض آمیز مجاز نیست و به جای آن باید در ِاعمال اهلیت حقوقی به فرد کمک شود.
 

 بند ٣ ماده ١٢
برای را حقوقی اهلیت ِاعمال برای الزم حمایت های به دسترسی که می کند ملزم را عضو دولت های ١٢ ماده ٣ بند .١۶                     
به و کنند پرهیز معلولیت دارای اشخاص حقوقی اهلیت سلب از باید عضو دولت های کنند. فراهم معلولیت دارای                    اشخاص

  جای آن کمک هایی را فراهم کنند که افراد دارای معلولیت را قادر سازد تصمیماتی اتخاذ کنند که واجد اثر حقوقی باشد.
نباید و گیرد صورت معلولیت دارای افراد اولویت های و اراده حقوق، به احترام با باید حقوقی اهلیت ِاعمال در کمک .١٧                     
تعبیر «کمک» باشد. شکل چه به باید کمک این نشده مشخص ١٢ ماده ٣ بند در شود. آنها تصمیم گیری جایگزین                      هیچ گاه
افراد مثال باشد. متفاوت می تواند آن ومیزان انواع و می شود غیررسمی و رسمی کمکی تدابیر شامل که است                    گسترده ای
انواع برخی در حقوقی اهلیت اعمال در تا کنند انتخاب را خود اطمینان مورد شخص چند یا یک می توانند معلولیت                      دارای
(از ترویج گری همتایان، از گرفتن کمک مثل شوند کمک از دیگری اشکال خواستار یا کنند کمک آنها به                    تصمیم گیری ها
حقوقی اهلیت ِاعمال در معلولیت دارای اشخاص از حمایت ارتباط. برقراری در گرفتن کمک یا خود) حقوق ترویج                    جمله
قبیل از خصوصی یا عمومی نهاد های الزام مثال باشد: مربوط دسترسی پذیری و فراگیر طراحی تمهیدات به                  می تواند
در تا اشاره زبان حرفه ای مترجم آوردن فراهم یا فهم قابل شکل در اطالعات ارائه به مالی-اعتباری موسسات یا                     بانک ها
معامالت سایر انجام یا قرارداد انعقاد بانکی، حساب کردن باز برای الزم حقوقی اعمال بتوانند معلولیت دارای افراد                    نتیجه
غیرمعمول و متنوع انواع شناختن رسمیت به و گسترش صورت به می تواند حمایت همچنین دهند. انجام را                   اجتماعی
می کنند. استفاده خود اولویت های و اراده بیان برای ارتباط غیرکالمی َاشکال از که کسانی برای ویژه به باشد،                    ارتباطات
می توانند طریق این به است؛ کمک مهم انواع از یکی پیشاپیش برنامه ریزی امکان معلولیت دارای افراد از بسیاری                    برای
همه شود. ِاعمال بگویند، دیگران به را خود خواست نتوانند است ممکن که زمانی در تا کنند بیان را خود ترجیح و                        اراده
دیگران با برابر و کافی فرصت آنها به و باشند داشته را پیشاپیش برنامه ریزی در مشارکت حق باید معلولیت دارای                      افراد
اولویت های برای را پیشینی برنامه ریزی سازوکارهای از مختلفی انواع می توانند عضو دولت های شود. داده کار این                  برای
فرایند می خواهد و است مایل شخص که جایی در باشد. غیرتبعیض آمیز باید کارها و ساز این همه اما دهند ارائه                      مختلف
دستورالعمل بگیرد تصمیم بتواند باید شخص آید. عمل به او از کافی حمایت باید کند تکمیل را پیشینی                    برنامه ریزی



بگنجاند. دستورالعمل متن در را زمان ها این و شود) متوقف وقت چه (و درآید اجرا به وقت چه او پیشینی                      تصمیم های
شخص ذهنی توان نداشتن یا داشتن از دیگران ارزیابی اساس بر نباید شخص تصمیم های اجرای توقف و اجرا                    زمان

 مشخص شود.
 

در کمک ها تنوع دارد. زیادی انواع معلولیت که چرا باشد متفاوت بسیار می تواند شخص هر به کمک میزان و نوع .١٨                     
از بخشی عنوان به معلولیت دارای افراد پذیرش و تفاو ت ها به «احترام به که است کنوانسیون ٣ ماده ت بند                      راستای
و فردی خودمختاری اضطراری، وضعیت  در حتی و همیشه دارد. اشاره کلی اصلی عنوان به بشریت» و انسان                    گوناگونی

  اهلیت افراد دارای معلولیت در تصمیم گیری باید مورد احترام باشد.
 

با برابر مبنای بر حقوقی اهلیت داشتن بر حق شناسایی خواستار تنها معلولیت دارای اشخاص بعضی است ممکن .١٩                   
12 ماده 3 بند در شده پیشبینی کمک های از خود حق ِاعمال در نخواهند و باشند کنوانسیون ١٢ ماده ٢ بند طبق                        دیگران

  استفاده کنند.
 

 بند ۴ ماده ١٢
با همراه باید ١٢ ماده ۴ بند دارد. اشاره حقوقی اهلیت ِاعمال به کمک نظام یک در الزم تضمینات به ١٢ ماده ۴ بند .٢٠                         
موثری و مناسب تضمینات که شده اند الزام عضو دولت های ماده این در شود. تفسیر کنوانسیون کل و ١٢ ماده بند های                      باقی
فرد اولویت های و اراده حقوق، به احترام تضمین باید تضمینات این اولیه هدف کنند. ایجاد حقوقی اهلیت ِاعمال                    برای
از سوءاستفاده مقابل در افراد دیگر با برابر شکلی به باید شده پیشبینی تضمینات منظور، بدین باشد. معلولیت                    دارای

  شخص حمایت کنند.
 

و اراده از تفسیر «بهترین روش کرد، مشخص را فرد اولویت و اراده نمی توان فراوان، تالش با که موقعیتی در .٢١                     
١٢ ماده ۴ بند طبق فرد اولویت های و اراده حقوق، به راه این از شود. فرد «مصالح» تعیین روش جایگزین باید                       اولویت»
به «عمل الگوی نیست. منطبق کنوانسیون ١٢ ماده با بالغ افراد برای فرد «مصالح» اصل اجرای می شود. گذاشته                    احترام
اهلیت بر حق از معلولیت دارای افراد بهره مندی تا شود فرد مصالح» «تشخیص الگوی جایگزین باید اولویت» و                    اراده

  حقوقی بر مبنای برابر با دیگران تضمین گردد.
 

کمک به متکی تصمیم گیری برای که افرادی مورد در اما دارند قرار حد» از بیش نفوذ «اعمال معرض در افراد همه .٢٢                      
و کمک گیرنده میان تعامل کیفیت در که می افتد اتفاق وقتی حد" از بیش نفوذ "اعمال است. بیشتر خطر این هستند                      دیگران
اعمال برای شده پیشبینی حقوقی تضمینات شود. مشاهده سلطه جویی یا فریب تهدید، پرخاش، ترس، از عالیمی                  کمک کننده
و اراده حقوق، باید حال عین در اما کند حمایت حد از بیش نفوذ اعمال برابر در معلولیت دارای افراد از باید حقوقی                         اهلیت

  اولویت های فرد از جمله حق بر پذیرش خطر و اشتباه کردن هم مورد احترام باشند.
 

 بند ۵ ماده ١٢
دارای افراد حقوق تضمین برای عملی و قضایی اداری، قانونی، تدابیر عضو دولت های می کند مقرر ١٢ ماده ۵ بند .٢٣                    
به پزشکی رویکرد طبق و سنتی طور به بگیرند. نظر در دیگران با برابر مبنای بر اقتصادی و مالی امور در                       معلولیت
نفی رویکرد ،١٢ ماده ٣ بند طبق است. شده نفی دارایی و مالی منابع به معلولیت دارای اشخاص دسترسی                     معلولیت،



جنسیت که همان طور شود. جایگزین آنها حقوقی اهلیت از حمایت با باید مالی امور در معلولیت دارای افراد حقوقی                     اهلیت
1  نباید مبنای تبعیض در حوزه امور مالی و دارایی ها شود، معلولیت هم نباید مبنای تبعیض باشد.

 
 سوم. تعهدات دولت های عضو

بر قانون پیشگاه در برابر شناسایی بر معلولیت دارای افراد همه حق به نسبت کلی تعهد دسته سه عضو دولت های .٢۴                     
عضو دولت های ارتباط، این در حق. تامین یا تضمین به تعهد و مراقبت، یا صیانت به تعهد احترام، به تعهد دارند:                       عهده
کنند. پرهیز می کند، محروم قانون پیشگاه در برابر شناسایی بر حق از را معلولیت دارای افراد که اقدامی هر از                      باید
معلولیت دارای افراد توان در خصوصی اشخاص و غیردولتی عوامل مداخله از پیشگیری برای باید عضو                  دولت های
اهداف از یکی آورند. عمل به را الزم اقدامات حقوقی اهلیت داشتن بر حق جمله از بشر حقوق از بهره مندی و تحقق                        برای
در آینده در تا است معلولیت دارای افراد مهارت های و نفس به اعتماد تقویت به کمک حقوقی اهلیت ِاعمال در                      کمک
کمک گیرنده افراد برای دارند تعهد عضو دولت های کنند. اعمال کمتر کمک با را خود حقوقی اهلیت بتوانند تمایل                    صورت
دارند نیاز کمتری کمک به وقت چه خود حقوقی اهلیت ِاعمال برای بگیرند تصمیم بتوانند ایشان تا کنند فراهم                     آموزش هایی

  یا اصال دیگر نیازی ندارند.
 

مهارت های یا معلولیت از صرفنظر اشخاص تمام آن موجب به که همه جانبه» حقوقی «اهلیت کامل شناسایی برای .٢۵                  
آنها وضع از هدف که را مواردی باید عضو دولت های می باشند، برخوردار حقوقی اهلیت از ذاتی صورت به                    تصمیم گیری

  یا اثر اجرای آنها سلب تبعیض آمیز حق بر اهلیت حقوقی بر مبنای معلولیت است لغو کنند
با رابطه در عضو دولت های اولیه گزارش های بر خود نهایی مالحظات در بارها معلولیت دارای افراد حقوق کمیته .٢۶                   
و قوانین و کند بررسی می دهند سرپرستی یا قیمومت اجازه که را «قوانینی باید عضو دولت های که داشته اظهار ١٢                      ماده
به احترام بر مبتنی که را کمک با همراه تصمیم گیری جایگزین، تصمیم گیری جای به که کند تدوین                   سیاست هایی

  خودمختاری، اراده و اولویت های فرد است جایگزین کنند.
نسبی قیمومت و امین نصب کامل، قیمومت مثل باشد داشته مختلفی اشکال است ممکن جایگزین تصمیم گیری نظام های .٢٧                  
نظام های ویژگی های کلی طور به دارند. مشترکی ویژگی های نظام ها این همه اما امور. از بخشی در سرپرستی                   یا
با رابطه در اگر حتی می شود سلب فرد از حقوقی اهلیت (الف) برشمرد: زیر شرح به می توان را جایگزن                     تصمیم گیری
ممکن کار این و می شود منصوب فرد خود از غیر شخصی توسط جایگزین تصمیم گیرنده (ب)  باشد؛ خاص تصمیم                    یک
به و می شود اتخاذ فرد «مصلحت» از تصمیم گیرنده فرد تشخیص اساس بر تصمیم (پ) و باشد؛ فرد اراده خالف                     است

  آنچه فرد اراده می کند یا ترجیح می دهد ارتباطی ندارد.
 

لغو به نیاز کمک با همراه تصمیم گیری نظام با جایگزین تصمیم گیری نظام کردن جایگزین به عضو دولت های تعهد .٢٨                   
و کمک با همراه تصمیم گیری نظام بسط دارد. فرد خود تصمیم گیری به کمک شیوه های بسط و جایگزین تصمیم گیری                    نظام

  در عین حال حفظ نظام تصمیم گیری جایگزین برای اجرای کامل ماده ١٢ کنوانسیون کافی نیست.
 

هنجارهای به احترام و فرد ترجیح و اراده که است مختلف حمایتی گزینه های شامل کمک با همراه تصمیم گیری نظام .٢٩                    
داشتن بر (حق فرد خودمختاری با مرتبط حقوق جمله از حقوق همه باید نظام این می دهد. قرار اولویت در را بشری                       حقوق
از بودن امان در به مربوط حقوق و غیره) و زندگی محل انتخاب بر حق قانون، پیشگاه در شناسایی بر حق حقوقی،                        اهلیت
تصمیم گیری نظام در عالوه، به دهد. پوشش را غیره) و جسمانی تمامیت بر حق حیات، (حق بدرفتاری و                    سوءاستفاده
تصمیم گیری نظام های گیرد. قرار اندازه از بیش و سنگین مقررات تحت معلولیت دارای افراد زندگی نباید کمک با                    همراه

   به بند ب ماده ١٣ کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان مراجعه کنید.1



کلیدی مقررات وجود کنوانسیون 12 ماده مفاد از تبعیت برای اما باشند داشته مختلفی اشکال است ممکن کمک با                     همراه
 زیر در همه آنها ضروری است:

زیاد وقتی خصوص به کمک، به فرد نیاز میزان باشد. داشته قرار همه دسترس در باید کمک با همراه تصمیم گیری                      (الف)
 است، نباید مانع دریافت کمک برای تصمیم گیری باشد؛

نه باشد فرد خود اولویت و اراده مبنای بر باید کمک جدی تر اشکال حتی حقوقی، اهلیت ِاعمال به کمک اشکال همه                       (ب)
 بر مبنای آنچه مصلحت عینی وی انگاشته می شود؛

توسط فقط یا باشد غیرمعمول ارتباط نوع اگر حتی شود تصمیم گیری برای کمک دریافت مانع نباید فرد ارتباط شیوه                     (پ)
 افراد محدودی فهمیده شود؛

باید انتخاب این به مربوط حقوقی سند می کند، انتخاب خود کمک عنوان به رسمی طور به را اشخاصی فرد وقتی                      (ت)
در که افرادی برای ویژه به را حمایتی چنین از برخورداری امکان دارند تعهد دولت ها و باشد دسترس در و                      موجود
باید دولت حمایتی مکانیسم های کنند. ایجاد ندارند دسترسی اطرافیان خودجوش و طبیعی کمک به و هستند اجتماعی                   انزوای
زمانی که دهد امکان ثالث اشخاص به و کند فراهم ثالث اشخاص برای را کمک کننده شخص هویت تایید و بررسی                      امکان

 که باور دارند فرد کمک کننده مطابق با اراده و اولویت کمک گیرنده عمل نمی کند، بتوانند اقدامات او را به چالش بکشند؛
عضو، دولت های توسط الزم حمایت به دسترسی» «تامین بر مبنی کنوانسیون ١٢ ماده ٣ بند محتوای اعمال برای                    (ث)
منابع نبود و است معلولیت دارای افراد دسترس در کم هزینه با یا رایگان صورت به حمایت کنند تضمین باید دولت ها                       این

 مالی مانع دسترسی به کمک الزم در ِاعمال اهلیت حقوقی نمی شود؛
دارای افراد بنیادین حقوق سایر کردن محدود برای دستاویزی عنوان به نباید تصمیم گیری در کمک از استفاده                   (ج)
حقوق خانواده، تشکیل و مدنی مشترک زندگی و ازدواج بر حق دادن، رای بر حق ویژه به گیرد، قرار                     معلولیت

 تولیدمثلی، حضانت و سرپرستی و حق بر رضایت دادن برای روابط نزدیک و درمان پزشکی و حق بر آزادی؛
رابطه یا دهد انصراف کمک دریافت از بتواند زمان هر در باید می کند استفاده تصمیم گیری در کمک از که فردی                      (چ)

 خود با فرد کمک کننده را قطع کند یا تغییر دهد؛
گرفته نظر در آن ِاعمال در کمک دریافت و حقوقی اهلیت به مربوط فرایند های همه برای باید نظارتی تضمینات                     (ح)

 شود. هدف از وضع این تضمینات نظارتی این است که اراده و اولویت های فرد مورد احترام باشند؛
اهلیت ِاعمال به کمک تامین برای باشد. ذهنی توان ارزیابی به منوط نباید حقوقی اهلیت ِاعمال به کمک شرایط تامین                      (خ)

  حقوقی باید شاخص های جدید و غیرتبعیض آمیزی برای تشخیص نیاز به دریافت کمک تعریف شوند.
 

شناخته رسمیت به سیاسی و مدنی حقی عنوان به قانون پیشگاه در برابر شناسایی بر حق که است مدیدی مدت های .٣٠                     
دولت های و هستند کنوانسیون به پیوست سیاسی و مدنی حقوق دارد. سیاسی و مدنی حقوق بین المللی میثاق در ریشه و                      شده
به آمده اند ١٢ ماده در که حقوقی ترتیب، این به می شوند. حقوق این تحقق به ملزم کنوانسیون تصویب محض به                      عضو
اهلیت ِاعمال در کمک به دسترسی تامین به تعهد درآیند. اجرا به باید و می شوند الزام آور کنوانسیون تصویب                    محض
قانون پیشگاه در برابر شناسایی به سیاسی و مدنی حق ایفای و تامین به الزام از بخشی آمده، ١٢ ماده ٣ بند در که                          حقوقی
تصویب محض به عضو دولت های نمی شوند. اعمال ١٢ ماده بندهای بر ۴ ماده ٢ بند در مذکور تدریجی» «تحقق                     است.
به شده، حساب و آگاهانه باید گام ها این بردارند. را الزم گام های ١٢ ماده در مذکور حقوق تحقق برای باید                      کنوانسیون

  خوبی برنامه ریزی شده و با مشورت و مشارکت معنادار افراد دارای معلولیت و سازمان های ایشان باشد.
 

 چهارم. ارتباط با سایر مواد کنوانسیون
حقوق کنوانسیون در مذکور بشر حقوق از دیگر بسیاری از بهره مندی با قانون پیشگاه در حقوقی اهلیت شناسایی .٣١                   
دسترسی بر حق کرد: اشاره موارد این به می توان جمله از است؛ خورده گره ناپذیر تفکیک شکلی به معلولیت دارای                      افراد
سالمت درمان به اجبار عدم و روان سالمت آسایشگاه های در اجباری بازداشت از آزادی بر حق ،(ِ١٣ (ماده دادخواهی                     به



انتخاب بر حق ،(١٨ (ماده تابعیت و تردد آزادی ،(١٧ (ماده روانی و جسمی شأن به احترام بر حق ،(١۴ (ماده                       روان
تشکیل و ازدواج بر حق ،(٢١ (ماده بیان آزادی بر حق ،(١٩ (ماده می کنند زندگی آنها با که افرادی و سکونت                       محل
انتخابات برای شدن داوطلب و دادن رای بر حق و (٢۵ (ماده پزشکی درمان به دادن رضایت بر حق ،(٢٣ (ماده                       خانواده
حقوق بسیاری و حقوق این اجرای و اعمال ادعا، توان قانون، پیشگاه در شخص عنوان به فرد شناسایی بدون .(٢٩                      (ماده

  دیگر کنوانسیون تحت تاثیر شدید قرار می گیرند.
 

 ماده ۵: برابری و عدم تبعیض
کنوانسیون ۵ ماده در شود. رد نباید تبعیض آمیز دالیل به افراد حقوقی اهلیت قانون، پیشگاه در برابر شناسایی برای .٣٢                    
این در است. شده تضمین قانون برابر حمایت از برخورداری حق و قانون برابر در و پیشگاه در اشخاص تمام                      برابری
چنین معلولیت مبنای بر تبعیض ٢ ماده در است. شده ممنوع صراحت به معلولیت مبنای بر تبعیض انواع تمام                     ماده
شناسایی، تحدید یا سلب آن نتیجه یا هدف که معلولیت مبنای بر محدودیت یا استثناء تمایز، «ه  رگونه شده:                    تعریف
یا هدف که حقوقی اهلیت نفی باشد.» دیگران با برابر مبنای بر بنیادین آزادی های و بشر حقوق کلیه ِاعمال یا                      بهره مندی
است. کنوانسیون ١٢ و ۵ ماده نقض باشد قانون پیشگاه در برابر شناسایی بر معلولیت دارای افراد حق در مداخله آن                       اثر
را فرد حقوقی اهلیت کیفری محکومیت یا ورشکستگی مثل مشخص شرایط وجود دلیل به که دارند را اختیار این                     دولت ها
را حقوقی اهلیت دولت ها وقتی می کند ایجاب تبعیض از آزادی و قانون پیشگاه در برابر شناسایی بر حق اما کنند.                      محدود
دلیل به نباید حقوقی اهلیت سلب شود. اعمال برابر صورت به افراد همه برای پذیرش عدم این می کنند، سلب شخصی                      از

  ویژگی شخصی مثل جنسیت، نژاد یا معلولیت باشد یا اثر یا هدف آن برخورد متفاوت با شخص خاصی باشد.
 

فرد انسانی شأن به احترام و خودمختاری احیای موجب حقوقی اهلیت شناختن رسمیت به در تبعیض وجود عدم .٣٣                   
اهلیت داشتن به نیاز تصمیم گیری در آزادی وقت ها بیشتر می شود. کنوانسیون ٣ ماده الف بند در مذکور اصول با                     مطابق
کمک به نیاز باشد. احترام مورد حقوقی لحاظ به فرد تصمیم های که دارند این به نیاز خودمختاری و استقالل دارد.                      حقوقی
به احترام گیرد. قرار استناد مورد فرد حقوقی اهلیت بردن سوال زیر برای نباید تصمیم گیری برای متعارف امکانات                    و
دادن اختصاص با (٣ ماده ت (بند بشریت و انسان گوناگونی از بخشی عنوان به معلولیت دارای افراد پذیرش و                      تفاوت ها

  اهلیت حقوقی بر مبنای مشابهت ها ناسازگار است.
 

امکانات است. (۵ ماده ٣ (بند حقوقی اهلیت ِاعمال در متعارف امکانات از برخورداری بر حق شامل تبعیض عدم .٣۴                    
تضمین برای که جایی در مناسب و الزم تغییرات و «اصالحات شده تعریف صورت این به کنوانسیون ٢ ماده در                      متعارف
است؛ نیاز مورد سایرین با برابر مبنای بر معلولیت دارای افراد بنیادین آزادی های و بشر حقوق کلیه اعمال یا                     بهره مندی
اعمال در متعارف امکانات بر حق شود.» بی مورد و نامتناسب فشار تحمیل موجب تغییرات و اصالحات این اینکه                    بدون
موظفند عضو دولت های می کند. تکمیل را آن و است متمایز حقوقی اهلیت ِاعمال در گرفتن کمک بر حق از حقوقی                      اهلیت
موجب اینکه مگر دهند انجام است، الزم معلولیت دارای افراد حقوقی اهلیت ِاعمال برای که را تغییری یا اصالح                     هر
کرد: اشاره موارد این به می توان تغییرات و اصالحات این نمونه های جمله از شود. بی مورد یا نامتناسب فشار                    تحمیل
و شخصی کمک آرا، اخذ محل و اجتماعی تامین دفاتر بانک ها، دادگاه ها، مثل مهم ساختمان های به دسترسی                   تامین
حقوقی اهلیت اعمال در کمک از برخورداری بر حق دارند. حقوقی آثار که تصمیم هایی مورد در دسترس قابل                    اطالعات
حقوقی اهلیت اعمال در کمک به دسترسی تامین برای دولت ها شود. محدود بی مورد یا نامتناسب فشار ایجاد ادعای با                     نباید

  الزام مطلق دارند.
 

 ماده ۶: زنان دارای معلولیت



تاکید مردان با برابر مبنای بر ایشان حقوقی اهلیت بر زنان، علیه تبعیض اشکال تمام محو کنوانسیون ١۵ ماده در .٣۵                     
موارد در باید عضو «دولت های است: قانون پیشگاه در برابر شناسایی الزمه حقوقی اهلیت شناسایی که شده اذعان و                     شده
ویژه، به گیرند. نظر در اهلیت این اعمال برای مشابه فرصت های و مردان با مشابه حقوقی اهلیت زنان برای                     حقوقی
آیین های و دادگاه ها رسیدگی مراحل تمام در و بدهند دارایی مدیریت و قرارداد انعقاد در برابر حق زنان به باید                      دولت ها
در می شود. اعمال معلولیت دارای زنان جمله از زنان تمام بر ماده این (٢ (بند کنند.» برخورد برابر آنان با                      رسیدگی
در معلولیت دارای زنان است ممکن که شده شناخته رسمیت به موضوع این معلولیت دارای افراد حقوق                   کنوانسیون
معلولیت دارای زنان مثال، برای گیرند. قرار معلولیت و جنسیت مبنای بر تبعیض چندوجهی و مضاعف اشکال                   معرض
تصمیم گیری و تولیدمثلی سالمت بر کنترل شان مواقع بیشتر و می گیرند قرار اجباری عقیم سازی معرض در بیشتر                  بسیار
برخی در نیستند. جنسی رابطه به دادن رضایت به قادر که است این بر فرض چون نمی شود پذیرفته زمینه این                      در
این بر دوباره تاکید ترتیب این به است. مردان از بیش زنان بر جایگزین تصمیم گیری تحمیل نرخ نیز حقوقی                     حوزه های

  موضوع اهمیت ویژه دارد که اهلیت حقوقی زنان دارای معلولیت باید بر مبنای برابر با دیگران به رسمیت شناخته شود.
 

 ماده ٧: کودکان دارای معلولیت
نیز کنوانسیون ٧ ماده در و شده حمایت قانون پیشگاه در سنی هر در افراد همه برابری از کنوانسیون ١٢ ماده در .٣۶                       
معلولیت، دارای کودکان به مربوط اقدامات همه «در شده مقرر و شده شناخته رسمیت به کودکان رشد حال در                     توانایی های
(بند شود» کافی توجه دیدگاه هایشان به آنان بلوغ و سن به توجه «با و (٢ (بند باشند» اولویت در … کودک عالی                        مصالح
کودکان اولویت های و اراده که شود تضمین تا کنند بازبینی را خود قوانین ١٢ ماده رعایت برای باید عضو دولت های .(٣                     

  دارای معلولیت مانند سایر کودکان مورد احترام است.
 

 ماده ٩: دسترسی پذیری
چرا دارند؛ دسترسی پذیری خصوص در ٩ ماده از برخاسته تعهدات با نزدیکی ارتباط آمده اند ١٢ ماده در که حقوقی .٣٧                    
ابعاد تمام در آنان کامل مشارکت و معلولیت دارای افراد مستقل زندگی الزمه قانون پیشگاه در برابر شناسایی بر حق                      که
است. شده اشاره عموم استفاده مورد خدمات یا مجموعه ها به دسترسی موانع رفع و شناسایی به ٩ ماده در است.                      زندگی
از بعضی حقوقی اهلیت تحقق مانع می تواند عمل در دسترس غیرقابل خدمات و ارتباطات یا و اطالعات به دسترسی                     نبود
و اطالعات کل و حقوقی اهلیت اعمال فرایند های همه باید عضو دولت های دلیل همین به باشد. معلولیت دارای                    افراد
مورد را خود رویه های و قوانین همه باید عضو دولت های دهند. قرار دسترس در کامل طور به را آن به مربوط                       ارتباطات

  بازبینی قرار دهند تا اطمینان حاصل کنند که حق بر اهلیت حقوقی و دسترسی پذیری در حال تحقق است.
 

 ماده ١٣: دسترسی به دادخواهی
کنند. تضمین دیگران با برابر شکل به را دادخواهی به معلولیت دارای افراد دسترسی هستند ملزم عضو دولت های .٣٨                   
اعمال برای معلولیت دارای افراد است. ضروری دادخواهی به دسترسی برای جهات بسیاری از حقوقی اهلیت                  شناسایی
شناخته شخص عنوان به شوراها و دادگاه ها در و قانون پیشگاه در دیگران با برابر شکل به باید خود تعهدات و                       حقوق
نماینده و وکیل به دیگران با برابر شکل به معلولیت دارای افراد که کنند تضمین باید عضو دولت های همچنین                     شوند.
کنند؛ اقدام آن حل جهت در باید و هستند مواجه مشکل با مورد این در حقوقی نظام های از بسیاری دارند. دسترسی                       حقوقی
شود داده فرصت این شده محدود یا سلب آنها حقوقی اهلیت داشتن بر حق که افرادی به باید جمله از مشکل این حل                         برای
اغلب کنند. دفاع دادگاه در خود از و بکشند چالش به را خود حقوقی اهلیت تحدید یا سلب وکیل طریق از یا شخصا                         که
کنار دادگستری نظام در منصفه هیات اعضای یا شاهد قاضی، وکیل، مثل مهم نقش های داشتن از معلولیت دارای                    افراد

  گذاشته شده اند.
 



معلولیت دارای اشخاص با برخورد مورد در باید اضطراری خدمات کارکنان و اجتماعی مددکاران پلیس، اعضای .٣٩                 
افراد مانند آنها اظهارات و شکایات به و بشناسند رسمیت به قانون برابر در کامل شخص عنوان به را آنها تا ببینند                        آموزش
دارای افراد همچنین است. آگاهی بخشی و آموزش به نیاز مشاغل این در منظور این برای کنند. رسیدگی                   غیرمعلول
از حمایت کنوانسیون ١٢ ماده در دهند. شهادت بتوانند تا باشند داشته حقوقی اهلیت دیگران با برابر شکل به باید                      معلولیت
این است. غیره و اداری قضایی، رسیدگی های در شهادت دادن صالحیت متضمن که شده تضمین حقوقی اهلیت                   اعمال
ویدیویی شهادت پذیرفتن ارتباطی، مختلف شیوه های شناختن رسمیت به جمله از باشد داشته مختلف اشکال می تواند                  حمایت
شیوه های سایر و اشاره زبان حرفه ای مترجم تامین رسیدگی، تشریفات زمینه در متعارف امکانات تامین ویژه، مواقع                   در
آموزش ایشان حقوقی جایگاه و اهلیت جمله از معلولیت دارای اشخاص حقوقی اهلیت زمینه در باید نیز قضاییه قوه                     کمکی.

  و آگاهی الزم را پیدا کند.
 

  ماده ١۴ و ٢۵: آزادی، امنیت و رضایت
و آزادی به احترام دربرگیرنده دیگران با برابر مبنای بر معلولیت دارای افراد حقوقی اهلیت داشتن بر حق به احترام .۴٠                     
چه خواست شان، برخالف آسایشگاه در آنها نگهداشتن و معلولیت دارای افراد حقوقی اهلیت نپذیرفتن است. افراد این                   امنیت
ساختن محروم مصداق اقدامی چنین است. فراگیر مشکلی جایگزین تصمیم گیرنده رضایت با چه و رضایت                 بدون
و کنند پرهیز رویه هایی چنین از باید عضو دولت های است. کنوانسیون ١۴ و ١٢ مواد ناقض و آزادی از                     خودسرانه
نظر در آنها مشخص رضایت بدون آسایشگاه در معلولیت دارای افراد کردن بستری موارد به رسیدگی برای                   سازوکاری

  گیرند.
 

مبنای بر سالمت خدمات بر حق دربرگیرنده (٢۵ (ماده سالمت تحقق قابل سطح باالترین از بهره مندی بر حق .۴١                   
روان) سالمت جمله (از پزشکی و سالمت دست اندرکاران همه دارند تعهد عضو دولت های است. آزاد و آگاهانه                   رضایت
بر حق راستای در همچنین کنند. اخذ را معلولیت دارای افراد آزاد و آگاهانه رضایت درمانی هر از پیش کنند ملزم                       را
افراد جای به ندهند اجازه جایگزین تصمیم گیرنده به دارند تعهد عضو دولت های سایرین، با برابر مبنای بر حقوقی                    اهلیت
برای مشاوره فرایند های که کنند حاصل اطمینان باید پزشکی و سالمت بخش کارکنان همه دهند. رضایت معلولیت                   دارای
حد تا باید همچنین می گیرند. صورت معلولیت دارای افراد مستقیم مداخله با و مناسب شکلی به پزشکی تصمیمات                    اخذ
تصمیم او جای به هستند معلولیت دارای فرد همراه حمایت گر یا شخصی کمک عنوان به که افرادی که کنند تضمین                      امکان

  نمی گیرند یا به او فشار بی مورد وارد نمی کنند.
 

 مواد ١۵، ١۶ و ١٧: احترام به شأن انسانی و در امان بودن از شکنجه، خشونت، بهره کشی و سوءاستفاده
سالمت متخصصان توسط اجباری درمان است کرده اشاره خود نهایی مالحظات از بسیاری در پیشتر کمیته چنانچه .۴٢                  
(ماده انسانی شأن به تجاوز و قانون پیشگاه در برابر شناسایی بر حق نقض درمان و بهداشت کادر اعضای سایر و                       روان،
چنین است. (١۶ (ماده سوءاستفاده و بهره کشی خشونت، از بودن امان در و (١۵ (ماده شکنجه از بودن امان در ،(١٧                     
به است. کنوانسیون ١٢ ماده نقض نتیجه در و پزشکی درمان انتخاب برای شخص حقوقی اهلیت سلب معنای به                     رویکردی
مواقع در جمله از زمان هر در تصمیم گیری برای معلولیت دارای افراد حقوقی اهلیت به باید عضو دولت های آن                     جای
فرد اختیار در خدمات انواع مورد در دسترس قابل اشکال به و دقیق اطالعات که کنند تضمین بگذارند؛ احترام                     اضطرار
برای ملزمند عضو دولت های کنند. تامین را مستقل کمک به دسترسی و باشد موجود غیرپزشکی راه های گیرد،                   قرار
افراد ویژه مشکل یک کنند. تامین کمک به را افراد دسترسی پزشکی و روانپزشکی درمان های به مربوط                   تصمیم های
که را قانونی مقررات و سیاست ها باید عضو دولت های است. اجباری درمان شناختی و ذهنی روان، معلولیت های                   دارای
نظرات و شیوه ها این بودن ناموثر از حاکی میدانی شواهد وجود با اینکه جالب کنند؛ لغو می دهند را اجباری درمان                      اجازه
سراسر قوانین در شیوه ها این دارند، دردناکی و تلخ تجربه روان سالمت نظام های اجباری درمان های این از که                    افرادی



و جسمی تمامیت به مربوط تصمیم های که کنند تضمین می کند توصیه عضو دولت های به کمیته است. جریان در                    دنیا
  روانی فرد تنها با رضایت آزاد و آگاهانه وی اجرا شوند.

 
 ماده ١٨: تابعیت

ثبت و نام از دارند حق معلولیت دارای افراد قانون، پیشگاه در شخص عنوان به شناسایی بر حق از بخشی عنوان به .۴٣                       
کار به معلولیت دارای کودکان تولد ثبت برای را الزم تدابیر باید عضو دولت های .(١٨ ماده ٢ (بند شوند برخوردار                      تولد
معلولیت دارای کودکان تولد ثبت عدم احتمال اما است شده تضمین (٧ (ماده کودک حقوق کنوانسیون در حق این                     گیرند.
مانع اوقات بیشتر که می شود، کودکان این شهروندی مانع تنها نه ثبت عدم است. بیشتر بسیار دیگر کودکان به                     نسبت
این وجود از رسمی بایگانی هیچ که آنجا از می شود. مرگ به منجر گاه حتی و آموزش و سالمت خدمات به آنان                        دسترسی

  کودکان وجود ندارد، مرگ آنان نیز ممکن است به نسبت بدون مجازات باقی بماند.
 

  ماده ١٩: زندگی مستقل و حضور در جامعه
و اراده بیان و رشد فرصت های از معلولیت دارای افراد است الزم ١٢ ماده در مذکور حقوق کامل تحقق برای .۴۴                     
افراد یعنی این کنند. اعمال دیگران با برابر شکلی به را خود حقوقی اهلیت بتوانند تا باشند برخوردار خود                     اولویت های
زندگی بر کنترل و انتخاب حق داشتن جامعه، در مستقل زندگی فرصت از دیگران با برابر مبنای بر باید معلولیت                      دارای

  روزمره مطابق ماده ١٩ برخوردار باشند.
 

۴۵. اعمال در کمک که بود خواهد چنین ١٢ ماده ٣ بند تفسیر (١٩ (ماده جامعه در حضور بر حق گرفتن نظر در                         با
جوامع که بشناسند رسمیت به را موضوع این باید عضو دولت های شود. تامین محور اجتماع رویکرد با باید حقوقی                     اهلیت
دولت شریک است، الزم حقوقی اهلیت اعمال برای کمک هایی چه اینکه یافتن مسیر در و می آیند حساب به سرمایه                     محلی
باشد. کمک مختلف انواع مورد در بخشی آگاهی مثل مواردی می تواند محلی جامعه کمک های جمله از می شوند.                   محسوب
و خانواده دوستان، گروه کمک (مثل خودجوش اجتماعی کمک های و اجتماعی شبکه های که بپذیرند باید عضو                  دولت های
و کامل حضور بر کنوانسیون تاکید با نگاه این است. افراد این تصمیم گیری از حمایت کلید معلولیت، دارای افراد                     مدرسه)
  .مشارکت افراد دارای معلولیت در اجتماع هم خوان است

 
که است پنهانی و فراگیر مشکالت از مشابه سازمان های و آسایشگاه ها در سایرین از معلولیت دارای افراد جداسازی .۴۶                    
معلولیت دارای افراد حقوقی اهلیت پذیرش عدم با مشکل این می کند. نقض را کنوانسیون در شده تضمین حقوق                    برخی
و آسایشگاه ها در معلولیت دارای افراد کردن بستری به که می کند فراهم را فرصت این دیگران برای و می شود                     تشدید
آنها مدیران به سازمان ها این در بستری افراد حقوقی اهلیت معمول، طور به عالوه به دهند. رضایت مشابه                    سازمان های
و کنوانسیون رعایت برای دارد. قرار سازمان دستان در افراد بر کنترل و اختیار تمام یعنی وضعیت این می شود.                     تفویض
دارای افراد همه حقوقی اهلیت و شود حذف سازمان ها به افراد این سپردن شیوه باید معلولیت دارای افراد حقوق به                      احترام
زندگی محل و همراه انتخاب .(١٩ (ماده کنند زندگی کجا و کسانی چه با کنند انتخاب بتوانند ایشان تا شود احیا                       معلولیت

  نباید بر حق دسترسی شخص به کمک در اعمال اهلیت حقوقی تاثیر گذارد.
 

  ماده ٢٢: حریم خصوصی
حریم بر حق نقض برای را زمینه هم و نیستند هم خوان کنوانسیون ١٢ ماده با هم جایگزین تصمیم گیری نظام های .۴٧                    
از وسیعی حجم به معمول طور به جایگزین تصمیم گیرندگان چراکه می کنند؛ فراهم معلولیت دارای افراد                 خصوصی
نظام  ایجاد در باید عضو دولت های می کنند. پیدا دسترسی نظر مورد فرد به مربوط اطالعات سایر و شخصی                    اطالعات



بر حق به می کنند کمک حقوقی اهلیت اعمال در معلولیت دارای افراد به که کسانی کنند تضمین تصمیم گیری به                     کمک
  حریم خصوصی ایشان احترام بگذارند.

 
 ماده ٢٩: مشارکت سیاسی

افراد برخی دادن رای بر حق خصوص به سیاسی، مشارکت از جلوگیری برای حقوقی اهلیت کردن محدود یا سلب .۴٨                    
اهلیت شناسایی زندگی، ابعاد تمام در حقوقی اهلیت برابر شناسایی کامل تحقق برای است. شده استفاده معلولیت                   دارای
به نباید فرد تصمیم گیری توان دیگر بیان به .(٢٩ (ماده است مهم سیاسی و عمومی زندگی در معلولیت دارای افراد                      حقوقی
بر حق دادن، رای بر حق جمله از سیاسی حقوق اعمال از معلولیت دارای افراد کردن محروم برای دستاویزی                     عنوان

  نامزد شدن و حق بر عضویت در هیات منصفه استفاده شود.
 

رای برای الزم کمک به دسترسی بر را معلولیت دارای افراد حق تبعیضی هیچ بدون هستند ملزم عضو دولت های .۴٩                    
با توصیه می کند عضو دولت های به کمیته عالوه به کنند. فراهم همه پرسی ها و انتخابات ها تمام در شرکت مخفی،                    دادن
عمومی مقام داشتن شدن، نامزد برای معلولیت دارای افراد اهلیت اعمال الزم مواقع در متعارف امکانات تامین و                    حمایت

 در تمام سطوح دولت و اعمال وظایف مربوط به مقام مربوطه را تضمین کنند.
 

 چهارم. اجرا در سطح ملی
١٢ ماده کامل اجرای تضمین برای را زیر اقدامات شد گفته که الزاماتی و محتوا به توجه با باید عضو دولت های .۵٠                      

 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت انجام دهند:
و زندگی ابعاد تمام در که اشخاصی بشناسند، رسمیت به شخص عنوان به قانون پیشگاه در را معلولیت دارای افراد                      (الف) 
و جایگزین تصمیم گیری نظام های لغو امر این الزمه برخوردارند. حقوقی اهلیت و شخصیت از دیگران با برابر مبنای                    بر
است. معلولیت دارای اشخاص علیه تبعیض آن اثر یا هدف و می کند انکار را افراد حقوقی اهلیت که است                     سازوکارهایی

  توصیه می شود دولت های عضو مقرراتی در حمایت از حق بر اهلیت حقوقی بر مبنای برابر با دیگران وضع کنند؛
تامین و شناسایی ایجاد، را حقوقی شان اهلیت اعمال در مختلف کمک های انواع به معلولیت دارای افراد دسترسی                   (ب)
این باشد. معلولیت دارای افراد اولویت های و اراده حقوق، به احترام بر مبتنی باید کمکی چنین حقوقی تضمینات                    کنند.
کنوانسیون ١٢ ماده ٣ بند رعایت در دولت ها تکالیف مورد در نظریه این ٢٩ بند در مذکور معیار بر مبتنی باید                       کمک ها

 باشد؛
مشاوره و مشارکت از ١٢ ماده با رابطه در تصمیم گیری فرایند های سایر و سیاست ها قوانین، اجرای و تدوین برای                     (پ)

  افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان دارای معلولیت، از طریق سازمان های نماینده  آنها اقدام کنند.
 

بر حق به احترام روش های بهترین خصوص در تدوین و تحقیق می کندبرای ترغیب را عضو دولت های کمیته .۵١                  
  شناسایی برابر اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت و حمایت از اعمال اهلیت حقوقی ایشان منابع الزم را اختصاص دهند.

 
رسمی جایگزین تصمیم گیری روش های با مبارزه برای موثری سازوکارهای می کند ترغیب را عضو دولت های کمیته .۵٢                
فرصت از معلولیت دارای افراد تضمین کنند می کند تاکید عضو دولت های به کمیته منظور، این به کنند. ایجاد غیررسمی                    و
چنین مثال های جمله از برخوردارند؛ حقوقی اهلیت از حمایت و خود شخصیت رشد و خود زندگی در واقعی                    تصمیم گیری
با برابر شکل به زندگی برای درآمد و شغل داشتن فرصت اجتماعی، شبکه های ایجاد فرصت از: عبارتند                   فرصت هایی

  دیگران، داشتن گزینه های مختلف برای محل زندگی و امکان حضور در عرصه های آموزشی در همه سطوح.
  
  



              برای دانلود متن کامل این نظریه به صورت فایل وورد اینجا و برای دانلود فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید
  
  
  
 

 


