
  روتكل الحاقي كنوانسيون بين المللي حقوق معلولينپ
  :دولت هاي عضو اين پروتكل توافق مي كنند كه  
  ):1ماده (  

براي دريافت و بررسي مكاتبه اي  ـ هر دولت عضو اين پروتكل (دولت عضو) صالحيت كميته حقوق معلولين (كميته) را1  
ادعا مي كنند كه توسط دولت ةاي عضو مربوطه قرباني تضييع مفاد  افراد يا از طرف افراد يا گروه هايي كه در آن حوزه

  .رسميت مي شناسد كنوانسيون شده اند؛ به
  .دريافت شود ـ هيچ مكاتبه اي در مورد دولتي كه عضو پروتكل حاضر نمي باشد؛ نمي بايست2  
   
 ):2ماده (  
  :كميته مي بايست مكاتبات زير را «غيرقابل قبول» در نظر گيرد  
  .الف) مكاتبه بي نام(  
  .با مفاد كنوانسيون حاضر باشد ب) مكاتبه مبتني بر سوء استفاده از حق تسليم چنين مكاتبه هايي بوده يا مغاير(  
بين المللي ديگري در حال بررسي  پ) موضوع مشابهي كه قبًال توسط كميته بررسي شده باشد؛ يا در روند تحقيق(  

  .باشد
در جايي كه اقدام به حل مشكل  ت) تمام راه حل هاي محلي در دسترس، مورد بحث قرار نگرفته است. اين مورد نبايد( 

  .ختم شود به عنوان قاعده قرار گيرد بدون دليل طوالني شده يا بعيد مي باشد كه به حل مشكل
  .ث) اگر آشكارا بي اساس بوده يا به صورت موثر تاييد نشده باشد( 
مگر آن كه آن حقايق تا تاريخ فوق   ج) حقايق موضوع مكاتبه  قبل از اجرايي شدن كنوانسيون حاضر اتفاق افتاده باشد؛( 

  .ادامه يافته باشد
   
 ):3ماده(  
به صورت محرمانه به اطالع دولت عضو   پروتكل حاضر، كميته مي بايست هر مكاتبه  تسليم شده را2با توجه به مفاد ماده   

مي بايست به كميته، توضيح و گزارشي كتبي كه روشنگر موضوع و راه   ماه دولت دريافت كننده نامه6برساند، در عرض 
  .اعمال گرديدن توسط دولت مربوطه باشد ـ تسليم نمايد حل آن ـ در صورت

   
 ):4( ماده  

كميته مي تواند درخواستي را براي توجه فوري  ـ در هر زمان بعد از دريافت يك مكاتبه  و قبل از رسيدن به تعيين صحت آن،1  
جلوگيري از خسارت جبران ناپذير به قرباني يا قربانيان خشونت مورد ادعا الزم  به اقدامات موقتي كه ممكن است براي

  .به دولت عضو ارسال نمايد باشد،
  . اين ماده توسط كميته به معني تشخيص صحت و سقم مكاتبه نمي باشد1ـ اجراي بند 2  
   
 ):5ماده (  
درب هاي بسته انجام داده و بعد از  كميته مي بايست هنگام بررسي مكاتبات مربوط به اين پروتكل جلسات خود را پشت  

  .احتمالي را به دولت عضو و به نويسنده نامه ارسال نمايد بررسي نامه كميته مي بايست پيشنهادها و توصيه هاي
   
 ):6ماده(  

اعالم شده در كنوانسيون توسط يكي از  ـ اگر كميته اطالعات موثقي را مبني بر تضييع ناگوار يا برنامه ريزي شده حقوق1  
عضو را به بررسي اطالعات و به همان منظور تسليم نمودن اظهار  دولت هاي عضو دريافت كند، كميته مي بايست دولت

  .اطالعات ذكر شده؛ دعوت كند نظرهاي مربوط به
همينطور هر اطالعات موثق،  ـ ضمن در نظر گرفتن هر توضيحي كه ممكن است توسط دولت عضو مربوطه تسليم شود و2  

گزارش فوري به كميته تعيين كند. در صورت داشتن مجوز، با  كميته مي تواند يك يا چند عضو را براي هدايت يك تحقيق و
  .مي تواند از منطقه بازديد كند رضايت دولت عضو گروه تحقيق

توضيحات و توصيه هاي مربوط براي دولت  ـ بعد از بررسي يافته هاي اين تحقيق كميته مي بايست اين يافته ها را به همراه3  
  .عضو ارسال نمايد

و توصيه هايي از كميته، اظهار   ماده بعد از دريافت چنين يافته ها، توضيحات6دولت عضو مربوطه مي بايست در عرض   
  .نظرهاي خود را به كميته تسليم نمايد

  .دنبال گردد ـ اين تحقيق مي بايست محرمانه بوده و همكاري دولت عضو بايد در تمام مراحل4  
   
 ):7ماده (  

كنوانسيون، جزييات اقدامات اتخاذ  35 ـ كميته مي تواند دولت عضو مربوطه را دعوت نمايد كه در گزارش خود مطابق ماده1  
  . پروتكل حاضر را الحاق نمايد6ماده  شده در پاسخ به يك تحقيق انجام شده مطابق با

آن اشاره شده است؛ از دولت عضو مربوطه   به4/6 ماهه كه در ماده 6ـ كميته در صورت نياز مي تواند، بعد از پايان دوره 2  
  .چنين تحقيقي را ارايه نمايد بخواهد، گزارش اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به

   
 ):8ماده(  
كه صالحيت كميته پيش بيني شده در  هر دولت عضو مي تواند در زمان امضا يا تصويب پروتكل يا پيوست آن اعالم نمايد  

  . را به رسميت نمي شناسد7 و 6ماده 
   
 ):9( ماده  
  .دبير كل سازمان ملل متحد مي بايست سپرده دار پروتكل حاضر باشد  
   
 ):10ماده (  
دفتر مركزي سازمان ملل در نيويورك  پروتكل حاضر مي بايست براي امضا توسط دولت ها و سازمان هاي ائتالف منطقه اي در  

  . مفتوح باشد2007/ مارس/30از تاريخ 
   
 ):11ماده (  



اين پروتكل كه به صورت رسمي  اين پروتكل مي بايست مورد تاييد رسمي سازمان هاي ائتالف منطقه اي امضا كننده  
  .كنوانسيون را تصويب يا تاييد كرده اند؛ قرار گيرد

كنوانسيون را به طور رسمي تصويب،  اين پروتكل مي بايست براي تصويب توسط هر دولت يا سازمان ائتالف منطقه اي كه  
  .نكرده است؛ مفتوح باشد تاييد يا موافقت كرده و پروتكل حاضر را امضاء

   
 ):12ماده (  

منطقه مشخص شده و در رابطه با  ـ منظور از سازمان هاي ائتالف منطقه اي سازمان هايي است كه توسط دولت هاي يك1  
  .اختيار الزم از طرف دولت هاي عضو به آنها تنفيذ شده است موضوعات طرح شده در اين كنوانسيون و اين پروتكل

اختياراتشان را در رابطه با موضوعات طرح  اين سازمان ها مي بايست در اسناد رسمي، تاييديه يا توافقنامه هاي خود حدود  
متعاقبًا آنها مي بايست هر گونه تغيير در محدود اختياراتشان را به سپرده گذار  .شده در كنوانسيون و پروتكل اعالم كنند

  .دهند اطالع
سازمان هاي ائتالف منطقه اي نبايد منظور   هيچ سند سپرده شده توسط2 بند 15 ماده 1 بند 13ـ در مورد اهداف ماده 2  

  .شود
دولت هاي عضو حق رأي داشته باشند و  ـ سازمان هاي ائتالف منطقه اي در محدوده اختياراتشان مي توانند؛ در جلسات4  

كه طرف هاي اين پروتكل هستند؛ مي باشند. اگر هر كدام از  تعداد رأي آنها مساوي تعداد رأي دولت هاي عضوشان
 داشته باشند، سازمان  مربوطه نمي تواند حق برخورداري از رأي آن كشور را داشته باشند دولت هاي عضو بخواهد حق رأي

  .و بالعكس
 
 
   
 ):13ماده (  

  .روز بعد از سپردن سند تصويب يا عضويت اجرايي شود پيرو اجراي كنوانسيون پروتكل حاضر مي بايست در سي امين _1  
مربوطه پروتكل را تصويب يا به طور  ـ براي دولت ها يا سازمان هاي ائتالف منطقه اي كه بعد از سپردن دهمين سند2  

  .مي بايست در سي امين روز بعد از سپردن سند ايشان اجرايي گردد رسمي تاييد و مورد پذيرش قرار مي دهند، پروتكل
   
 ):14ماده (  

  .مجاز شناخته شوند ـ قيد و شرط هايي كه با هدف پروتكل  حاضر همخواني نداشته باشد؛ نمي بايست1  
  .ـ قيد و شرط ها در هر زمان مي توانند پس گرفته شوند2  
   
 ):15ماده (  

به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم نمايد.  آن را ـ هر دولت عضو مي تواند الحاقيه اي را به پروتكل حاضر پيشنهاد داده و1  
انضمام درخواستي ـ مبني بر اينكه آيا آنها از گردهمايي دولت هاي عضو براي  دبير كل مي بايست هر پيشنهادي را به

  .نمايد تصميم گيري در مورد آن پيشنهاد حمايت مي كنند يا خير؟ ـ براي دولت هاي عضو ارسال بررسي و
عضو با چنين گردهمايي موافقت   ماده بعد از تاريخ چنين مكاتبه اي حداقل يك سوم دولت هاي4در صورتي كه در عرض   

  .سازمان ملل برگزار نمايد نمايند، دبير كل مي بايست اين گردهمايي را با حمايت
مي بايست توسط دبير كل براي تصويب  هر الحاقيه اي كه توسط دو سوم دولت هاي عضو حاضر و رأي دهنده تصويب شود؛  

  .دولت هاي عضو فرستاده شود به مجمع عمومي و بعد از آن براي پذيرش براي تمام
از اينكه تعداد سندهاي سپرده شده،  ، مي بايست در سي امين روز بعد1الحاقيه تصويب يا تاييد شده، مطابق پاراگراف   

  .الحاقيه رسيد؛ اجرايي شود به دو سوم تعداد دولت هاي عضو در زمان تصويب
موافقت؛ اجرايي شود. يك الحاقيه فقط  بعد از آن مي بايست الحاقيه براي هر دولت عضو در سي امين روز از سپردن سند  

  .است براي دولت هاي عضو كه آن را پذيرفته، تعهد آور
   
 ):16ماده (  
شود. خروج از پروتكل يك سال بعد از  هر دولت عضو مي تواند با اعالم كتبي به دبير كل سازمان  ملل از پروتكل خارج  

  .دريافت اعالم كتبي به دبير كل جاري مي گردد
   
 ):17ماده (  
  .متن پروتكل حاضر مي بايست به صورت آسان در دسترس قرار گيرد  
   
 ):18ماده (  
  .خواهند داشت متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي پروتكل حاضر ارزش واحد  
  .حاضر را امضا كرده اند در مقام گواهي، منصوبين تام االختيار زير حسب االمر دولت هاي متبوع ،پروتكل  
   

  رضا عبداللهي      
  86تير  
   
   

 
  U[1] U دو يا چند دولت در مورد مسائل مختلف» است يكي از تعاريف حقوقي كنوانسيون «موافقت نامه بين.  

   
محدوديت فرصت هاي شركت در زندگي اجتماعي در يك  به معني از دست دادن يا ( Handicap ) «لغت «معلوليت -2  

توصيف كننده تعامل فرد داراي ناتواني و محيط اوست. هدف كار بردي از اين لغت  سطح مساوي با ديگران است. اين لغت
براي مثال نبود اطالعات،  .بر اين مطلب و تمركز در محيط، و بسياري از فعاليتهاي سازمان يافته در جامعه است تاكيد

 سازمان 1980فرصت هاي مساوي محروم مي كند. در سال  ارتباطات و تحصيل كه فرد داراي ناتواني را از دستيابي به
 اختالل، ناتواني و معلوليت را به تصويب رساند، كه مبين دقت بيشتر و در عين حال جهاني بهداشت يك طبقه بندي از

 قوانين استاندارد 17بود ( ماده  [ ديدگاه نسبي ان [ و كاهش بار جنبه پزشكي مستتر در لغات فوق به وي ژه كلمه معلوليت
  ( 1993 دسامبر 20عمومي سازمان ملل متحد،  جهت برابر سازي فرصت ها براي معلولين مصوبه مجمع



   
  U[3] U است، كه به داليل تشابه اهداف و آرمان هاي مدني و پيوستگي  منظور اجتماع چند كشور در يك منطقه جغرافيايي

 اجتماعي، اقتصادي و ... اتئالفي را تشكيل مي دهند. اين اتئالف به تمايندگي از سوي هاو وابستگي هاي سياسي،
كشور يا كشورهايي از  كشورهاي متحد در تصميم سازي ها و راي گيري ها در سازمان ملل شركت مي كند، مگر آن كه

  .مجموعه مايل باشند، راسا در راي گيري شركت كنند
  U[4] U  است. پروتكل الحاقي ناظر برحسن اقدام دولت ها در اجراي   ماده الحاقي18 ماده اصلي و 50كنفوانسيون داراي

  .مفاد كنوانسيون است
  U[5] U مشغول بررسي مفاد كنفوانسيون و پروتكل 1386اواخر تير  ) جمهوري اسالمي ايران تا زمان نگارش تحقيق حاضر ( 

  .كاروان كشورهاي امضا كننده كنفوانسيون نپيوسته است الحاقي آن بوده است، و به
  U[6] U را از طرف يكي از مسؤوالن معلول خود اعالم كرد. جالب است  جامائيكا نخستين كشوري بود، كه امضاي كنوانسيون

 تلويزيوني «الجزيره» برخي از دولت هاي عربي نظير الجزاير، اردن، يمن، سوريع و سودان كه براساس گزارش شبكه
  .كشورهايي بودند كه كنوانسيون را امضا كردند

  U[7] U  به رسميت شناختن حقوق فردي و جمعي افراد معلول ايراني در   ماده گامي بلند در خصوص16تصويت اين قانون در
 و بي ترديد اجراي همه مواد و تبصره هاي آن نقشي برجسته در كاهش مصائب و مشكالت كليه ابعاد محسوب مي شود،

تا اجراي كامل و دقيق قانون  عديده معلولين كشورمان ايفا مي كند. هرچند برخي از مواد قانون، اجرايي شده است، اما
پاشنه آشيل قانون جامع كه ظرفيت و ضمانت اجرايي آن را با خلل و  جامع حمايت از معلولين فاصله اندكي نداريم مهمترين

قانون كه نياز   قانون است كه در آن آمده است: «آن تعداد يا بخشي از مواد اين16كند، تبصره دو ماده  ترديد جدي روبرو مي
  «.مذكور در اين ماده تامين نگردد، اجرا نخواهد شد به اعتبار جديدي داشته باشد، مادامي كه اعتبار الزم از محل منابع

  U[8] U  79مشكور، محمد جواد، ايران در عهد باستان، ص  
  U[9] U قادر ساختن فرد معلول براي دستيابي و حفظ حداكثر سطح  لغت توانبخشي به روندي اشاره دارد، كه هدف آن

 روانشناسي و اجتماعي است. بنابراين توانبخشي اسباب تغيير زندگي افراد معلول را به عملكرد فيزيكي، حسي، ذهني،
عملكردهايي را توليد يا  سوي يك زندگي مستقل تر فراهم مي كند. توانبخشي ممكن است، شامل اقداماتي باشد، كه

توانبخشي شامل مراقبت هاي اوليه پزشكي نمي شود،  .بازيافت مي نمايد يا نقص و نبود يك عملكرد را جبران مي كند
گسترده اي است، كه از توانبخشي پايه و عمومي شروع شده و تا فعاليت هاي هدف  بلكه شامل اقدامات و فعاليت هاي

براي معلولين مصوب   قوانين استاندارد جهت برابر سازي فرصت ها23توانبخشي حرفه اي پيش مي رود. ( ماده  دار مثل
  (1993مجمع عمومي سازمان ملل متحد 

  U[10] U درصد بوده و اين ميزان براي زنان معلول طبق گزارش برنامه  30 ميزان باسوادي افراد معلول در سطح جهاني، زير
  . يك درصد است1998سال  توسعه سازمان ملل در

  U[11] U پژوهشگر با روابط عمومي سازمان بهزستي و دفتر جناب آقاي دكتر  متاسفانه باوجود تالش ها و تماس هاي مكرر
اين مجموعه  شنيدن ديدگاه ها و نظرات ايشان به عنوان مدير ارشد مرتبط با موضوع، تا لحظه نگارش نظم ده و تمايل زياد

 85/ آذر / 14خصوص به نقل از روزنامه قدس  موفق به انجام اين امر نشديم، لذا به بازگويي كليت نظرات ايشان در اين
  .اكتفا كرديم

  U[12] U داراي ناتواني ( با نگاهي ويژه براعالميه ها ي سازمان ملل مرتبط با  برگزاري كارگاه علمي و آموزشي حقوق افراد
كمالي استاد  اهتمام جمعيت معلولين موسسه خيريه حمايت سبز پارسيان و به مديريت واجراي آقاي محمد معلولين ) به

  .دانشگاه علوم توانبخشي دانشگاه ايران، مثالي در اين باره است
روند اجرايي بررسي كنوانسيون در دستگاه هاي دولتي به  بخشي از مصاحبه  پژوهشگر ايرنا با سهيل معيني درباره .1  

  .در برهه زماني موردنظر در فصل قبل ( فصل چهارم )آمده است اعتبار سمت وي در وزارت رفاه
بين المللي معاني متفاوتي دارد. بهتر بود در متن ضميمه از واژه «فرد  واژه «معلول» و «فرد داراي ناتواني» در تعاريف .1  

اجتناب از كلمه  به جاي كلمه «معلول» استفاده مي شد، ولي با توجه به مصطلح نبودن آن در جامعه و «داراي ناتواني
  مي باشد. /مترجم ««ناتواني» از لغت «معلول» استفاده شد، كه منظور «فرد داراي ناتواني

  ÿ ارتباطات افراد با مشكالت گفتاري به كار مي رود. / مترجم شامل روش ها و راهبرد هايي است، كه براي ارتقا  
 


